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APRESENTAÇÃO 

 

Espaço contínuo: a Rampa 

 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz 

 

Este trabalho tem como finalidade estudar o percurso feito através de rampas de modo 

a obter um entendimento da relação existente entre o movimento do corpo no espaço, 

o tempo e a rampa, potenciando uma forma de percepcionarmos o espaço  

ininterruptamente. 

Deste modo, pretende-se que, com o desenvolvimento do conhecimento sobre a 

rampa, enquanto tema arquitectónico, seja possível tomar consciência da sua 

importância como elemento que condiciona/define o ritmo e a velocidade do percurso 

permitindo, simultaneamente, fazer a ligação dos diferentes espaços enquanto oferece 

ambientes diversificados. 

Considerámos então que, para a operacionalização deste objectivo, era necessário 

aprofundarmos os conhecimentos sobre o conceito de promenade architecturale, de 

Le Corbusier, estudando o percurso através de rampa em algumas das suas obras, 

assim como, noutras obras de outros arquitectos consideradas relevantes para a 

compreensão do tema. 

As obras apresentadas como casos de estudo, assim como o projecto elaborado na 

disciplina de Projecto III, seguiram igualmente esta linha conceptual, uma vez que, em 

todos os casos apresentados, a rampa surge, não só como elemento de circulação e 

de ligação entre diferentes cotas, mas também como tema arquitectónico que imprime 

movimento ao corpo e define o tempo do percurso. 

Palavras-chave: Circulação, comunicação vertical, continuidade espacial, espiral, 

movimento, percurso, promenade architecturale, rampas, Le Corbusier, Rem 

Koolhaas, Kunsthal, Maison Curutchet, villa Dall'Ava, Bibliotecas, Villa Savoye, 

Carpenter Center for Visual Arts 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRESENTATION  

 

Continuous space: the Ramp 

 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz 

 

The main purpose of this work is to study the route done through ramps in a way to get 

an understanding of the relationship among the body movement through the space, 

time and the ramp, enhancing a way of perceiving the space ininterruptly. 

This way, we intend that, by developing the knowledge about the ramp, as a 

architectural theme, it will be possible to be aware of its importance as an element that 

determines the route rhythm and speed allowing, simultaneously, to make a connection 

among the different spaces while offering varied environments.  

We considered, then, that to operate this aim it would be required to enlarge our 

knowledge about the concept of architectural promenade, of Le Corbusier, by studying 

the route through the ramp in some of his works, as well as in other works of other 

architects, considered relevant to the understanding of the theme.  

The works presented in the case studies, as well as, the project done in Project III 

subject, followed likewise this conceptual line, since, in all the cases presented, the 

ramp emerges, not only as a circulation element and a way to connect differences in 

level, but also as an architectural theme that impress movement to the body and define 

the route time. 

 Palavras-chave: Circulação, comunicação vertical, continuidade espacial, espiral, 

movimento, percurso, promenade architecturale, rampas, Le Corbusier, Rem 

Koolhaas, Kunsthal, Maison Curutchet, villa Dall'Ava, Bibliotecas, Villa Savoye, 

Carpenter Center for Visual Arts 
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Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   25 
   

1. INTRODUÇÃO 

Os primeiros anos do século XX foram anos de, a nível arquitectónico, ruptura com as 

formas do passado e em que se pode falar de um novo estilo, o Modernismo. Este 

Movimento, na arquitectura, caracteriza-se pela simplificação das formas, onde se 

destacam linhas verticais e horizontais, criando espaços fluídos.  

Os arquitectos sentiam-se fascinados pelo desenvolvimento dos transportes, em 

especial o automóvel, comparando-os à arquitectura. Os conceitos futuristas 

consideravam o movimento e o dinamismo muito importantes. O arquitecto Antonio 

Sant’Elia, em 1914, na sua publicação “Messagio”, que viria a ser conhecida como o 

Manifesto Futurista, afirmou que “a casa será como uma máquina gigante, ágil, móvel 

e dinámica em todos os seus pormenores”.  

Pretende-se que os edifícios sejam tão funcionais como as máquinas e que a 

arquitectura acompanhe o desenvolvimento da nova era industrial e, por isso, os 

materiais de eleição são o betão, o aço e o vidro. 

Apesar de ser um momento multifacetado da produção arquitectônica internacional, o 

Movimento Moderno enunciou alguns princípios que foram seguidos por um sem-

número de arquitectos, das mais variadas escolas e tendências, no entanto,  não há 

entre elas um ideário moderno único. As suas características podem ser encontradas 

em origens diversas como a Alemanha, a França, a Suíça ou os EUA. Devido a este 

facto este movimento passou também a ser conhecido como International Style. 

Os arquitectos defensores deste movimento queriam revolucionar o mundo através de 

uma arquitectura capaz de intervir a nível da vida quotidiana das populações, no 

entanto, à proposta de uma arquitectura universal, cada arquitecto respondeu, como 

não poderia deixar de ser, com a sua própria visão do mundo e das formas.  

De entre as características arquitectónicas que caracterizam o movimento Moderno, 

destacamos as formas geométricas dos edifícios, em que a circulação entre os 

espaços é quase sempre feita com recurso a rampas. Deste modo, as rampas, 

inicialmente utilizadas apenas nas fábricas de automóveis, passaram a ser um meio 

de circulação recorrente e de grande relevo na arquitectura moderna e pós-moderna. 

As rampas tornaram-se frequentes no movimento modernista talvez porque permitiam 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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um movimento contínuo suave, ao contrário do que acontecia com as escadas por 

exemplo. 

A dissertação que se segue, sob a temática: “Espaço contínuo: a Rampa”, pretende 

fazer uma abordagem às rampas e à maneira como elas influenciam o movimento do 

corpo no espaço.  

A escolha do tema surge de várias preocupações colocadas ao longo do percurso 

académico, relativas ao estudo de vários tipos de circulação como partes integrantes 

do edifício. A circulação é vista como um elemento definidor de espaço, capaz de nos 

fazer criar percursos controlados pelo desenho do projecto, em que estes elementos 

condicionam a forma de habitar o espaço. 

De entre os diferentes tipos de circulação estudados ao longo do percurso académico, 

destaca-se a rampa porque é um meio acessível a todos, que funciona por si só, sem 

recurso a meios tecnológicos. Além disso, a rampa permite a articulação de diferentes 

situações, potencia o movimento do corpo na arquitectura e proporciona, assim, uma 

nova forma de percepcionarmos o espaço. 

A introdução da rampa na arquitectura, juntamente com a escada, oferece mais do 

que uma alternativa de comunicação vertical, conseguindo, desta forma, evidenciar e 

reforçar a sua ideia de movimento. Quer a cidade ou o edifício encerram, em si, um 

conjunto de situações variadas que, ao serem percorridas, permitem uma melhor 

compreensão da sua essência e razão de ser. 

Apontaremos como objectivos gerais desta dissertação, desenvolver e reforçar os 

conhecimentos adquiridos, assim como, clarificar conteúdos e conhecer novos 

conceitos. Pretendeu-se desenvolver o conhecimento sobre a rampa, enquanto tema 

arquitectónico que potencia uma percepção contínua e ininterrupta do espaço e 

promove uma relação directa entre corpo, espaço e tempo. 

Verificou-se então que, para a operacionalização deste objectivo era necessário tomar 

consciência da importância da rampa, e da escada, como elementos geradores de 

diferentes ritmos e velocidades de percurso. 

O trabalho está dividido em três partes. Na primeira parte, o trabalho incidirá sobre o 

estudo de algumas obras do século XX em que se utiliza a rampa, embora tenham 

sido construídas em diferentes décadas: a Fábrica da Fiat, em Lingotto, Turim, (1921) 
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de Giaccomo Matté-Trucco; o Museu Guggenheim em Nova Iorque, de Frank Lloyd 

Wright (1956-1959) e a cúpula do Reichstag (1992-1999) de Norman Foster.  

A Fábrica da Fiat, em Lingotto, Turim, do engenheiro Giaccomo Matté-Trucco, é, 

talvez, a única obra realizada que integrava o movimento dos automóveis com a 

estrutura arquitectónica.  

Consiste numa enorme estrutura de betão armado, utilizada para provar a 

versatilidade deste tipo de construção, permite que toda a linha de montagem se 

desenvolva através de uma rampa em espiral, a qual desemboca numa pista de testes 

na cobertura do edifício.   

Este edifício foi visitado por inúmeros arquitectos de renome e a pista de testes 

fotografada e referenciada, em diversos livros da área, como a concretização dos 

ideais modernistas. Uma destas fotografias aparece, por exemplo, na obra “Vers une 

Architecture”, publicado em 1923, da autoria do arquitecto suiço Le Corbusier. 

Iremos, também, estudar o museu Solomon R. Guggenheim em Nova Iorque, de 

Frank Lloyd Wright, em que a espiral é a essência de todo o edifício. A aparência 

exterior, em forma cónica, não revela, com precisão, o seu interior. Podemos encontrar 

uma sequência de espaços em articulação, mostrando vistas parciais e alturas de 

tectos variadas A visita pelas obras de arte faz-se através de uma rampa contínua 

circular, permitindo que os espaços se desenvolvam de maneira fluída, como um 

passeio pela cidade.  

A reconstrução do Reichstag, em Berlim, de Norman Foster, será também objecto de 

estudo desta dissertação. Neste edifício, a cúpula é constituída por duas rampas 

gémeas, de forma helicoidal, que se juntam no topo por uma plataforma de 

observação. A transparência política é um dos objectivos primordiais desta estrutura 

em vidro. 

Perante estas obras, em que a rampa tem um papel primordial, pareceu-nos 

importante aprofundarmos os conhecimentos sobre o conceito de promenade 

architecturale, de Le Corbusier, que engloba espaço, luz, côr, textura, som e todos os 

factores que influenciam a maneira como habitamos o espaço. Para Le Corbusier a 

rampa é o elemento mais importante do promenade architecturale, ocupando, em 

todas as obras deste arquitecto uma posição de destaque. Iremos, por isso, analisar 

Ilustração 7 – Um dos desenhos feito 

por Le Corbusier durante a sua visita a 
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brevemente duas obras representativas do conceito Promenade Architecturale, a Villa 

Savoye e o Carpenter Center for Visual Arts, ambas projectadas por Le Corbusier. 

Na Villa Savoye, a forma base da habitação surgiu da interacção do automóvel com a 

arquitectura. As pessoas deviam aproximar-se da casa de automóvel e este poderia 

circular por baixo da casa, entre os pilotis, ao longo de um plano curvo, que contraria a 

malha estrutural, acentuando, assim, o eixo principal da entrada. A rampa na Villa 

Savoye define um passeio arquitectónico entre a porta de entrada, o apartamento 

situado no primeiro andar e o terraço-jardim situado na cobertura, proporcionando 

diferentes pontos de vista. A circulação do corpo no espaço atribui, deste modo, 

movimento a todo o conjunto arquitectónico.  

No Carpenter Center for Visual Arts, a outra obra de Le Corbusier que iremos 

analisar, a rampa também desempenha uma função importante. O percurso através da 

rampa permite ao observador entrar no edifício, como os olhos entram numa pintura, 

abrindo o interior para o exterior e ligando o edifício com a vida do campus, visto que o 

visitante é atraído para a rampa, de forma a visualizar o campus antes de estar no seu 

interior. 

Ainda neste capítulo, podem ser identificadas as influências de Le Corbusier em em 

algumas das obras de Rem Koolhaas, sendo a utilização da rampa o principal 

sistema espacial de ligação entre eles.  

Na segunda parte, abordaremos quatro obras, em caso de estudo. Em cada caso de 

estudo, iniciaremos a investigação com o enquadramento da obra e do autor, 

passando, de seguida, ao estudo da obra.  

Os casos de estudo escolhidos foram a Casa Curutchet(1948), em La Plata, 

Argentina, de Le Corbusier; O Kunsthal, museu de Arte desenhado em 1987 e 

construído em 1992 na cidade de Roterdão, a Villa Dall’Ava (1985-1991) em St. 

Cloud, e o projecto para as Bibliotecas Jussieu, elaborado em 1992 através de um 

concurso aberto para a revitalização do campus de Ciências em Jussieu da 

Universidade de Paris. Terminaremos esta parte com uma abordagem sucinta à 

Biblioteca de Seattle, nos Estados Unidos (2004), todos da responsabilidade do 

arquitecto holândes Rem Koolhaas. 
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Na Casa Curutchet, a partir do momento em que se atravessa a porta da rua o 

cenário visual é dominado pela rampa, situada num pátio intermédio. A rampa é o 

elemento mais importante: define o percurso entre a rua, as escadas para a habitação 

e, num segundo patamar, o consultório. A ascensão é efectuada de maneira suave, 

passando por uma variada sequência de locais semi-cobertos, massas e vazios.  

A estrutura do Kunsthal é atravessada por pisos e rampas com vários declives, que 

criam a imagem das várias partes do edifício estarem empilhadas umas em cima das 

outras. O edifício, por si só, é um espaço de circulação, um sistema de rampas em 

espiral, que se desenvolve como um percurso pedonal. Todas as áreas acessíveis ao 

visitante estão ligadas através de uma simples rampa contínua, fazendo com que as 

salas fluam umas a seguir às outras. O programa do Museu desenvolve-se num 

circuito contínuo, sem divisões directas mas, ao mesmo tempo, oferece ambientes 

diversos, jogando com o inesperado, utilizando uma rampa que vai mudando de 

direcção. O ponto inicial da rampa está localizado junto ao Parque e o ponto final de 

todo este circuito termina no jardim da cobertura, o que enfatiza a ligação com a 

paisagem envolvente e a própria circulação em espiral, dando a ilusão de percurso 

infinito: começa onde acaba.  

No projecto das Bibliotecas Jussieu, ao longo do percurso principal, efectuado 

através das rampas, o utilizador vai absorvendo informação continuamente e, 

seduzido pelas capas dos livros, pode encontrar algo que lhe interesse, ao acaso. A 

circulação pode, no entanto, também ser feita através de elevadores e escadas. Este 

tipo de mecanismos aumentam as possibilidades de circulação e permitem a 

existência de dois tipos de movimento, que representam duas maneiras diferentes de 

recolher informação, criando, no seu conjunto, uma rede espacial complexa, em que o 

edifício se transforma numa sequência de camadas de informação e cultura. Segundo 

Charles Jenks, no livro “The story of Post-Modernism”, Koolhaas ampliou o edifício 

rampa de Frank Lloyd Wright e o promenade architecturale de Le Corbusier.  

Tal como nas outras obras estudadas, na Seattle Library os pisos não estão 

perfeitamente delimitados e o espaço do hall de entrada varia, em altura, de dois a 

cinco andares. É deste espaço que parte a rampa em espiral, que faz desaparecer a 

noção de andares, em que normalmente as bibliotecas estão arrumadas. 

A Villa Dall’Ava resultou da vontade do Sr. E da Sra. Boudet que pretendiam a 

construção de uma habitação destinada à familia, um casal e uma filha, que se 
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constituisse como obra de arquitectura de referência. Assim a obra consiste em dois 

cubos, ligados por escadas e uma rampa, que simultaneamente dá acesso a uma 

piscina que se encontra na cobertura do edifício. 

Para além destes edifícios públicos iremos também estudar a concepção 

arquitectónica de uma casa unifamiliar, encomendada a Rem Koolhaas pelo casal 

Boudet: a Villa dall’Ava, localizada no bairro residêncial St. Cloud, em Paris. O Sr. e a 

Srª Boudet pretendiam a construção de uma habitação destinada à família, o casal e 

uma filha, que se constituísse como obra de arquitectura de referência. 

Além disso,  a Srª Boudet gostaria de ter uma piscina na cobertura e a casa deveria 

conter áreas sociais, como a cozinha ou a sala de estar em que a família se reuniria, e 

áreas mais privadas, como o quarto dos pais e/ou o quarto da filha.  

Assim, fazem parte do edifício dois blocos de habitação independentes, um para o 

casal, outro para a filha. A circulação entre os dois blocos pode ser feita pelas escadas 

e/ou pela rampa. A rampa, tal como nas outras obras de caso de estudo,  constitui-se 

como um elemento de destaque do percurso arquitectónico criado, à semelhança do 

que acontece na Villa Savoye de Le Corbusier. Assim, as escadas e a rampa 

desenvolvem-se de forma a permitir ao utilizador não só escolher o percurso que mais 

lhe agrada, como também usufruir dos espaços que vai descobrindo ao longo do 

percurso.  

Estas obras foram escolhidas porque a sua estrutura arquitectónica faz, de certa 

forma, lembrar o projecto desenvolvido no âmbito da disciplina de Projecto III. 

Na terceira e última parte desta dissertação, faremos o estudo do projecto Chapitô,  

desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto III no ano lectivo de 2009/2010. Este 

projecto teve como programa um edifício que servisse de instalações para a escola de 

artes circences, Chapitô. 

Aquando da concepção do projecto para o Chapitô, visitámos as suas instalações e 

falámos com alguns utentes desta escola, com o objectivo de nos apercebermos das 

suas necessidades e carências. O projecto desenvolveu-se a partir de um estudo da 

cidade e da relação que existe entre o sítio e a restante envolvente urbana, para o que 

foram elaboradas pesquisas gráficas, fotográficas e entrevistas ocasionais aos 
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habitantes, relativas à zona histórica de Lisboa, nomeadamente à área da Costa do 

Castelo.  

O conceito para este projecto partiu da ideia de que o circo é um local onde tudo está 

em movimento, assim, a sua arquitectura deve ser dinâmica, com várias opções de 

percursos e ligações entre si, adequando-se, deste modo, ao funcionamento deste tipo 

de escola. 

O projecto surge como uma sequência de rampas, em que a circulação se faz de 

forma contínua, com o apoio de elevadores e escadas. Num primeiro contacto, 

assemelha-se a uma espiral triângular contínua, mas que oferece mais e diferentes 

opções de circulação, possibilitando que o utilizador crie o percurso que mais lhe 

convém, conforme o destino desejado.   

Estas abordagens teóricas e conceptuais, introduzidas em Projecto III, sendo cruzadas 

e complementadas com o estudo de obras arquitectónicas, inseridas no contexto, 

construíram uma metodologia para a elaboração dos trabalhos do ano lectivo.  

Durante o processo de construção desta dissertação, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica e virtual consistente, recorrendo a fontes variadas e credíveis, conforme 

se pode verificar na Bibliografia deste trabalho. Como parte do desenvolvimento do 

trabalho, considerámos pertinente visitar algumas das obras em estudo, 

nomeadamente o Museu Kunsthal em Roterdão, de Rem Koolhaas e o Reichstag em 

Berlim, de Norman Foster, com o intuito de vivenciar o espaço em que a rampa é 

utilizada.  

De entre as dificuldades sentidas durante a elaboração desta dissertação podemos 

apontar o facto de não ter sido possível visitar todas as obras estudadas, pelo que, 

nestes casos, o trabalho de recolha e seleção de informação, assim como elaboração 

do texto e seleção de imagens tornou-se mais moroso e difícil. 

Neste caso, a metodologia utilizada passou pela leitura e análise de múltiplos 

documentos, em suporte escrito ou atraves da audição de entrevistas; confrontando a 

informação recolhida nas diferentes fontes procedeu-se então à elaboração do 

trabalho. 
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2. A RAMPA COMO ELEMENTO UNIFICADOR DO ESPAÇO 

2.1. CONTINUIDADE ESPACIAL 

No desenvolvimento deste capítulo iremos centrar-nos no estudo da rampa enquanto 

elemento unificador do espaço. A função primária da rampa é facilitar a ligação entre 

cotas, permitindo uma continuidade espacial. Além disso, é também possível que este 

elemento constructivo seja, ele próprio, um único piso contínuo, que se desenvolve em 

altura e agrupa todos os elementos do edifício. A rampa pode constituir-se, assim, 

como a estrutura principal de um projecto, tanto a nível de conceito como de 

funcionamento. 

Por um lado, é importante compreender de que forma o espaço dialoga com o corpo, e 

de que forma o corpo influencia a configuração do espaço. Por outro lado, a presença 

da rampa permite criar movimento, intensificando, deste modo, a experiência espacial.  

Através desta percepção contínua do espaço, a rampa integra um percurso pelo 

edifício, onde vão surgindo acontecimentos espaciais e visuais que enriquecem o 

passeio arquitectónico. 

“Further developing the idea of the promenade architecturale, Le Corbusier stated that 

architecture ‘is appreciated while on the move, (...) while offers constantly changing 

views, unexpected, at times, surprising’” 
1
 Giuliana Bruno 2 (Atlas of emotions: journeys 

in art, architecture and film, pág. 58) 

O percurso, ao longo de um piso contínuo inclinado, que vai oferecendo conteúdo 

programático, é muito semelhante ao funcionamento de uma cidade, uma vez que a 

topografia das cidades, apesar de contínua, é variável. Exemplo deste tipo de situação 

é a cidade de Lisboa em que, devido às colinas que a constituem, o percurso quase 

nunca é plano.  

Esta sequência dinâmica, de situações formais e espaciais própria dos povoamentos, 

foi conseguida em alguns projectos, utilizando a rampa não só como um meio de 

circulação de um piso para o outro, mas sim como se fosse uma rua que, ao ser 

percorrida, vai tornando visível todos os elementos que a constituem. A rampa torna-

                                            
1
 Aprofundando a ideia do passeio arquitectónico, Le Corbusier verificou que a arquitectura ‘é apreciada 

enquanto nos movimentamos, (...) enquanto oferece constantemente alterações nas vistas, inesperadas, 
por vezes surpreendentes.’ (Trad. nossa) 
2
 Giuliana Bruno é professora de Estudos Visuais e Ambientais na Universidade de Harvard. Autora do 

livro  “Atlas of emotions: journeys in art, architecture and film”, vencedor do prémio Kraszna-Krausz 2004, 
considerado o melhor livro do mundo sobre a imagem em movimento. 
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se, por isso,  num elemento capaz de sugerir e integrar um percurso pela cidade e 

pelo edifício. 

Esta continuidade espacial, criada a partir de um espaço em rampa tem, por vezes, 

uma forma helicoidal. Nesse caso, apesar de todo o programa se desenvolver ao 

longo desta espiral, o objectivo é chegar ao topo, ao ponto mais alto. 

Para fornecer uma explicação mais detalhada do funcionamento destes espaços 

inclinados, em forma de espiral, seleccionamos obras pertencentes a décadas 

diferentes do séc. XX, que nos pareceram pertinentes, por ser possível avaliar a 

rampa como um elemento de configuração de diferentes espaços, com diferentes 

escalas. Estas obras são representativas de épocas e contextos diferentes, de 

maneira a ilustrar várias formas de aplicação deste tipo de espaço. 

Começaremos por falar sobre a Fábrica da Fiat, em Lingotto, Turim. Esta construção 

é um exemplo dos ideais do Movimento Futurista3
  e, talvez, a única obra realizada 

que integrava o movimento dos automóveis com a estrutura arquitectónica.  

“Here the automobile and the building first became one.” 
4
 Philip Jodidio, 5  

(Architecture and automobiles, pág. 8) 

Inaugurada em 1923, possuía uma linha de montagem ascendente, diferente de 

qualquer outra fábrica de automóveis, era a maior da Europa e a segunda maior do 

mundo. O plano para esta fábrica surgiu após a visita de Giovanni Agnelli, 6 em 1912, 

à fábrica de Henry Ford7. A produção em massa tornou-se, portanto, no seu principal 

                                            
3
 O movimento futurista surgiu com a publicação do Manifesto Futurista da Arquitectura, da autoria do 

arquitecto Sant’Elia (1888-1916) e a sua exposição intitulada “Città Nuova”, em 1914. Sant’Elia propunha 
desenhos para hangares, edifícios e centros de transporte caracterizados por não terem ornamentação, 
múltiplos níveis de circulação horizontal no interior e elevadores no exterior. Os arquitectos do movimento 
futurista estavam fascinados pelo desenvolvimento dos transportes com a utilização de tecnologia 
moderna: automóveis, aviões e transatlânticos. Na sua opinião, a arquitectura devia acompanhar a 
modernização do mundo. O futurismo na arquitectura está intimamente ligado ao automóvel, a uma nova 
visão de espaço e tempo, em que a ideia de movimento esta sempre presente. 
4
 Aqui, o automóvel e o edifício, pela primeira vez, tornaram-se um. (Trad. nossa) 

5
 Philip Jodidio nasceu 

em
 New Jersey, em 1954, estudou história de arte e economia em Harvard. É 

editor-chefe da revista francesa “Connaissance des Arts in Paris” desde 1980. De entre os seus 
numerosos estudos e livros publicados estão as séries Taschen sobre arquitectos contemporâneos 
Americanos e Japoneses assim como monografias sobre Norman Fopster e santiago Calatrava, entre 
outros. 
6
 Giovanni Agnelli (Villar Perosa, 13 de Agosto de 1866 – Turim 16 de Dezembro de 1945) foi um dos 

mais importantes empreendedores da história de Itália, fundador da Fiat em 1899. Desde então a Fiat e a 
cidade italiana de Turim estiveram sempre interligadas. No ínicio, Agnelli tinha vários sócios, incluindo 
membros da aristocracia de Turim, mas foi gradualmente assumindo o controle da empresa. Revelou um 
alento excepcional de gestão, ganhou contratos governamentais, diversificou a produção e incentivou o 
mercado de exportação. 
7
 Henry Ford (1863- 1947 ) nasceu em Michigan nos EUA, Henry Ford fundou a empresa Ford Motor em 

1903 e inventou o automóvel conhecido como modelo Ford T em 1908 que foi um sucesso na época.  
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objectivo, e a fábrica no símbolo da indústria italiana. O projecto começou em 1915, 

sob a responsabilidade do engenheiro Giaccomo Matté-Trucco, 8 e a sua construção 

foi efectuada entre 1916 e 1930.  

O edifício foi desenhado com uma forma rectângular, com cerca de 550 metros de 

comprimento por 80 de largura. Dividia-se em 5 pisos, suportados por pilares 

estandardizados, com 6 metros de distância entre eles. No topo do edifício, 

encontrava-se uma pista destinada a testar os automóveis finalizados. Estava 

protegido por um muro com um metro e meio de altura e, na extremidade de cada 

curva, existia uma inclinação acentuada para que fosse possível testar todas as 

velocidades máximas.  

As curvas da pista foram construídas através de uma técnica inovadora nunca 

utilizada, constituída por uma série de estruturas em betão. Esta pista era uma parte 

integrante do processo de fabricação mas, devido à velocidade limitada e à falta de 

interesse dos clientes nos resultados dos testes, a pista na cobertura não adquiriu o 

valor desejado,  passando a fazer parte da linha de montagem, agora com 6 pisos.  

 
 
 
 

                                                                                                                                
Continuou a desenvolver o modelo de linha de montagem que revolucionou a indústria e, como resultado, 
vendeu milhões de automóveis.  Ford foi um inventor  prolífico e registou 161 patentes nos Estados 
Unidos. Como único dono da Ford Company, tornou-se um dos homens mais ricos e conhecidos do 
mundo.   
8
 Giaccomo Matté-Trucco  (1869-1934) foi um arquitecto e engenheiro italiano cuja fama resulta de  uma 

única grande obra: a fábrica da FIAT em Lingotto, Turim.  

Ilustração 1 – Pista de teste na cobertura da fábrica da Fiat, em Turim. (Redeveloping Industrial 

Sites: A Guide for Architects, Planners and Developers, pág.59) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inventor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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No plano inicial, a circulação das peças era efectuada através de elevadores mas, em 

1923, ano em que abriu a primeira secção do edifício, Agnelli decidiu que estes não 

seriam uma boa opção. Durante as várias fases de produção e testagem, o automóvel 

teria de descer e subir pelo elevador diversas vezes, o que limitaria a linha de 

montagem. Como resposta a este problema, foram desenhadas duas rampas em 

espiral, nas extremidades norte e sul, que ligavam os 6 níveis e substiuíam os 

elevadores. As rampas foram construídas em betão armado, sendo consideradas 

representativas da construcção em betão. Através das rampas, foi possível criar uma 

linha de produção em espiral. 

 

 

“The south ramp in particular, despite being completely encased in the overall 

rectangular structure, is, of its own right, also considered to be a masterpiece in 

revealing the remarkable potential of reinforced concrete as a relatively “moldable” 

Ilustração 2 – Rampa da linha de montagem da fábrica. 
(www.fondazionerenzopiano.org) 
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material. The upwardly ascending ramp revolves around the perimeter of an open well 

of semi-circular shape in plan and a system of concrete ribs that support the ramp 

radiate out from the central column toward the perimeter beam; the arrangement 

creates quite a remarkable and memorable space.” 
9 

Bjorn N. Sandaker (The Structural 

Basis of Architecture, ‘Lingotto and Beyond’) 

Cada piso foi projectado de maneira especial, adequado a cada parte da montagem. 

Assim, conforme o automóvel ia sendo montado, subia de piso. No primeiro piso 

começava por peças soltas que, ao chegar à cobertura, se concretizavam num veículo 

montado. Aí todo o processo era testado e o carro descia até ao piso térreo, através 

de uma das rampas em espiral, sendo esta a característica mais marcante da fábrica.  

As rampas consistem em duas rectas, cada uma com 400 metros de comprimento e 

duas curvas parabólicas nas extremidades, que permitem atingir uma velocidade 

máxima de 90 Km por hora.  

A fábrica foi responsável pela maior parte da fabricação da Fiat, desde a sua 

inauguração em 1923 até à década de 1970, altura em que as linhas de montagem 

foram substituídas por outros métodos de fabricação. A fábrica fechou em 1982 e, foi 

remodelada e transformada em 1989, pelo arquitecto Renzo Piano10, num centro 

comercial e cultural e hotel,  dando-lhe, assim, uma nova função e vida. 

A conversão da fábrica da Fiat num centro cultural/educacional e de negócios não foi 

um projecto fácil de realizar e demorou anos até estar concluído. Os objectivos do 

projecto eram transformar um monumento pertencente à era da máquina, numa 

estrutura multi funcional inserida numa cidade pós industrial, mantendo a identidade 

do edifício original.  

Visto do exterior, o edifício mantém a sua aparência quase inalterada, mas o seu 

interior foi completamente modificado. As alterações foram elaboradas de forma a que 

                                            
9
 A rampa sul em particular, apesar de estar completamente encaixada no conjunto da estrutura 

rectangular, é, por direito próprio, também considerada uma obra-prima na revelação do potencial notável 
do betão armado como um material relativamente “moldável”. A rampa ascendente desenvolve-se à volta 
do perímetro duma forma semi-circular, bem aberta  no plano, e um sistema de traves que suportam a 
rampa irradiam da coluna central para  o perímetro da viga. A composição forma um espaço notável e 
memorável. (Trad. nossa)

 

10
 Renzo Piano (1937-    ), arquitecto italiano, estudou na Faculdade de Arquitectura de Florença e no 

Politécnico de Milão. Após um curto estágio no gabinete do pai, viajou para Inglaterra e para os EUA onde 
trabalha com alguns arquitectos de renome, de entre os quais o americano Louis Kahn. Em parceria com 
Richard Rogers elaborou o projecto para o Centre National d’Art et Culture Georges Pompidou em 1971. 
Em 1981 criou o Renzo Piano Building Workshop, sediado em Génova e em Paris e desenvolveu 
projectos de grande dimensão como o aeroporto de Kansai, no Japão, concluído em 1994 e a 
reconversão da fábrica da Fiat em Lingotto, Turim. Ao longo da sua carreira, recebeu várias distinções 
como a Legião de Honra de 1985, a Royal Gold Medal do Royal Institute of British Architects (1989) e o 
Pritzker Prize (1998). 
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fosse possível abrigar um centro de exposições, salas de conferências, dois hoteis, e 

um espaço comercial. Foi acrescentada também uma sala de reuniões transparente, 

na cobertura do edifício, sobre a pista de teste. 

 

 

 

Quase simultaneamente com a abertura da fábrica surgiu um outro projecto para 

automóveis, com um conceito semelhante ao da fábrica da Fiat, o Gordon Strong 

Automobile Objective and Planetarium. O projecto foi desenhado em 1924, para a 

cidade de Maryland, pelo arquitecto Frank Lloyd Wright11. Consistia numa rampa 

helicoidal automóvel com a forma semelhante à de uma montanha. Os automóveis 

subiriam a rampa e terminariam no topo do edifício em forma de cúpula. Este projecto 

nunca chegou a ser construído mas deu origem a um outro, que iremos analisar, por 

nos parecer relevante na abordagem ao assunto deste ponto, o museu Solomon R. 

Guggenheim em Nova Iorque. 

                                            
11

 Frank Lloyd Wright (1867-1959), foi arquitecto, designer de interiores, escritor e professor. 
Representante da arquitectura moderna do séc. XX, desenhou mais de 1000 estruturas e completou 532 
projectos. Desenhava estrturas que estavam em harmonia com a sua envolvente, arquitectura orgânica. 
Foi líder do movimento arquitectónico “Prairie School” e autor de mais de 20 livros e artigos. 

Ilustração 3 – Sala de reuniões na cobertura da antiga fábrica, projecto de Renzo Piano. 
(www.fondazionerenzopiano.org) 
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Em 1943, Hilla Rebay12, curadora e directora do Museu Non-Objective Painting, e 

Solomon R. Guggenheim13, coleccionador de arte e fundador do museu, 

encomendaram ao arquitecto Frank Lloyd Wright a elaboração do projecto para um 

museu que abrigasse a coleccção de 700 quadros da Fundação Solomon R. 

Guggenheim.  

Em 1944 Wright começa a desenvolver várias propostas, através de desenhos e 

maquetas, para um edifício em forma de espiral. A forma inicial era semelhante à do 

Gordon Strong Automobile Objective and Planetarium, helicoide cónica, mas após 

várias alterações do projecto, o arquitecto optou por inverter esta forma. 

A construção do edifício atrasou-se por diversas razões, tendo tido início a 16 de 

Agosto de 1956. A forma curva e inclinada das paredes foi um dos problemas que o 

arquitecto teve na aceitação do edifício, tanto da parte dos artistas que defendiam que 

a forma e a luz não eram as adequadas para a exposição de pinturas, como do próprio 

director do museu que defendia que o edifício deveria ter mais espaços de 

armazenamento.  

Um dos objectivos do arquitecto foi que o museu fosse diferente de qualquer outro 

museu no mundo. Assim, o edifício mostrou-se inovador, formalmente, na maneira de 

expor este tipo de conteúdo programático e contrariou a malha rígida de Nova Iorque, 

criando uma arquitectura mais orgânica, diferente da habitual na cidade.  

O projecto para este museu era completamente diferente dos museus convencionais, 

em que o visitante é conduzido através de salas interconectadas e obrigado a refazer 

o mesmo caminho para encontrar a saída.  A espiral é a essência de todo o edifício 

mas a aparência exterior não revela, com precisão, o seu conteúdo. A forma cónica 

exterior dá a ideia que a espiral alarga conforme vai subindo mas, no interior, acontece 

o contrário, a espiral vai ficando mais estreita à medida que nos aproximamos do topo.  

                                            
12

 Hilla Rebay (1890-1967) foi uma pintora abstracta do princípio do séc. XX e curadora da colecção 
Solomon R. Guggenheim. 
13

 Solomon R. Guggenheim (1861-1949), era um homem de negócios, colecionador de arte e filantropo. 
Criou a fundação e museu Solomon R. Guggenheim, focando-se na arte moderna e contemporânea. 
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Ao entrar no Museu Guggenheim, existem duas opções de circulação. O visitante 

pode começar por subir até ao topo, pelo elevador e descer pela rampa, ou o inverso. 

Assim, o visitante nunca repete o mesmo percurso. A visita pelas obras de arte inicia-

se calmamente, através de uma rampa contínua inclinada que acompanha os seis 

pisos do museu.  

Esta rampa circular funciona como uma galeria aberta, onde a paisagem está em 

constante mutação. Ao percorre-la o visitante pode observar, entre os pisos, as obras 

a que irá ter acesso nos níveis seguintes, através de uma paisagem quebrada, que se 

vai alterando, com o movimento dos outros visitantes. O facto de não existirem 

quebras nem degraus entre os pisos, faz com que os espaços se desenvolvam de 

maneira fluída, como um passeio pela cidade, em que a envolvente é caracterizada 

por obras de arte estácticas e pessoas em movimento.  

“(…) It was to make the building and the painting an uninterrupted, beautiful symphony 

such as never existed in the World of Art before.” 
14

 Frank Lloyd Wright (Frank Lloyd 

Wright in New York: The Plaza Years, 1954-1959, pág. 107) 

                                            
14 

(...) foi para tornar o edifício e a pintura numa bela sinfonia ininterrupta como nunca tinha existido antes 

no Mundo da Arte. (Trad. nossa). 

Ilustração 4 – Guggenheim visto pelo exterior. (www.Guggenheim.org/new-york) 
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No centro da rampa existe um espaço vazio, de grandes dimensões, onde é possível 

visualizar a rampa em espiral, no seu todo. A luz natural proveniente de uma cúpula, 

não só ilumina este vazio, permitindo a exposição de objectos de grande escala, como 

também a zona de circulação das galerias. A iluminação das obras de arte é feita 

através de um rasgo contínuo no tecto, ao longo da galeria, e de luzes fluorescentes. 

 
 
 
 
Wright morreu em 1959 seis meses antes da abertura do museu. Apesar das 

inúmeras críticas que sofreu, o Museu Guggenheim é visitado todos os anos por 

milhões de admiradores de arte e uma das obras mais emblemáticas do séc.XX.   

Interessa-nos também analisar, para o estudo do tema em causa, a cúpula do 

Reichstag, a sede do parlamento alemão, em Berlim, projectada por Foster and 

Partners. 

Ilustração 5 – Rampa em espiral no interior do Guggenheim. 
(www.Guggenheim.org/new-york) 
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A instituição Reichstag foi fundada em 1867 pelo Chanceler alemão Otto von 

Bismarck. Teve sede numa antiga fábrica, desde 1871 até 1894, data de conclusão do 

edifício actual, desenhado pelo arquitecto neo-renascentista alemão, Paul Wallot. 

O Reichstag localiza-se numa zona crítica da cidade, está envolvido pelo Tiergarten, 

um espaço verde de grandes dimensões, mas também pelo muro de Berlim, que 

dividiu a cidade durante mais de 30 anos.  

Devido ao incêndio provocado por um ataque em Fevereiro de 1933, o edifício ficou 

extremamente danificado. Na década de 60 sofreu alguns restauros e, entre 1959 e 

1972, foi utilizado como um museu histórico e para encontros do Parlamento da 

Alemanha Ocidental, a antiga República Federal alemã. 

Após a reunificação do país em 1990, as duas casas do Parlamento, Bundestag e 

Bundestat, juntaram-se e, em 1991, decidiram que Berlim seria a nova capital da 

Alemanha, passando o Reichstag a ser a sede do Parlamento alemão. 

O antigo edifício deveria agora deixar de ser apenas um elemento urbanístico da 

cidade para se adaptar às circunstâncias, representando, assim,  o que a Alemanha 

reunificada sentia sobre si própria. O restauro do Reichstag simboliza um novo tipo de 

arquitectura, que respeita o ambiente físico e cultural e tem consciência do passado, 

enquanto assume responsabilidades para com o futuro.  

Em 1992 foi criado um concurso internacional de arquitectura, no qual participaram 

cerca de 14 firmas de arquitectura estrangeiras e mais de uma centena alemãs. O júri 

do concurso manteve os nomes dos arquitectos anónimos e, após uma longa análise, 

escolheu três projectos vencedores. Os finalistas do concurso foram o arquitecto 

espanhol Santiago Calatrava15, o holândes Pi de Bruij16 e Sir Norman Foster de 

Inglaterra. 

O projecto final manteve-se incerto durante um longo período de tempo, em particular 

devido à forma que deveria ter a nova cúpula. Numa primeira fase, Calatrava 

desenhou uma cúpula em vidro, Bruijn criou uma sala de debates com a forma de 

                                            
15 

Santiago Pevsner Calatrava Vall (1951-    ) arquitecto e engenheiro espanhol   cujo trabalho se tem 

tornado bastante popular nas últimas décadas. É difícil estabelecer um perfil da arquitectura de Calatrava 
devido à sua complexidade e heterodoxia irredutíveis a fórmulas que combina uma presença visual 
marcante, com conhecimentos tecnológicos sólidos.  
16 

 Pi de Bruij (1942-    ) é um arquitecto holandês. O primeiro edifício realizado foi o centro comunitário 

Transvaal em Amesterdão, com o qual ganhou a nomeação Merckelbach. Ganhou renome internacional 
como arquitecto do alojamento para a Câmara Baixa do Parlamento Holandês. 
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“prato” em vidro do lado exterior do edificio e Foster uma grande “tenda” em vidro 

rectângular, suportada por pilares que se extendia até à Platz der Republic, 

envolvendo o edifício original. 

Ao propôrem uma intervenção em vidro, os arquitectos tinham como objectivo 

projectar através da transparência, uma nova Alemanha democrática, transformada, 

aberta e ao mesmo tempo frágil.  

Após uma segunda fase do concurso, em Junho de 1993, Norman Foster17 ganhou o 

concurso, organizado pelo “Building Comission”, para a renovação do edifício 

Reichstag.  

 

Esta reconstrução continha muitas simbologias e representava, acima de tudo, a 

reunificação da Alemanha. A escolha de um arquitecto inglês, em vez de um alemão, 

não aconteceu por acaso, tinha como objectivo reflectir o novo carácter do país.   

                                            
17

 Norman Foster –  Arquitecto inglês, nasceu em 1935. Formou-se na Escola de Arquitectura da 
Universidade de Manchester, em 1961 e doutorou-se em Arquitectura na Universidade de Yale nos EUA.  
A sua obra caracteriza-se pela utilização de soluções tecnologicamente inovadoras e uma atenção 
extrema a todos os pormenores. Foster é um dos mais prestigiados arquitectos do mundo. 
Na sua fase mais recente tem produzido edifícios emblemáticos em várias grandes cidades da Europa, 
EUA e Hong Kong.  
Em 1999, inaugurou-se o novo Parlamento em Berlim, da sua autoria. Nesse ano é-lhe também atribuído 
o Prémio Pritzker.  Em 2004, o edifício 30 St. Mary Axe, em Londres, por si concebido, foi alvo do prémio 
Stirling,  atribuído pelo Royal Institute of British Architects (RIBA). 

Ilustração 6 – Reichstag visto do exterior. (www.fosterandpartners.com) 
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Tudo no Reichstag teve de responder a questões políticas, desde a forma da 

cobertura, à cor das paredes e até à águia, que representa a autoridade no parlamento 

alemão, dentro do governo. A Alemanha procurava um monumento extravagante para 

celebrar a reunificação do estado. 

As decisões projectuais de Foster tiveram que ser elaboradas de acordo com os 

significados políticos, o que fez com que o projecto se alterasse, por diversas vezes. 

Na proposta final do arquitecto para a restauração do edifício, a sala do parlamento 

situa-se no seu interior, escondida pela fachada imponente do edifício original. O 

desenho da cúpula foi justificado pelo arquitecto como uma demonstração, pelo 

exterior, do quanto o edifício tinha sido alterado no seu interior. 

“As I thought more about it, I began to work on the idea of making a sign to show that 

something has changed at the Reichstag. The building has been transformed internally, 

and that is being manifested on the outside.” 
18

 Norman Foster (Norman Foster: a life in 

Architecture, pág. 28) 

Enquanto que, visto pelo exterior, o edifício tem uma aparência rígida e imponente, em 

pedra, o interior revela um tipo de espaço completamente diferente, transformado num 

novo espaço, criado a partir de um volume único.  

A estrutura de vidro na cobertura do parlamento é importante porque reflecte a nova 

vida que existe no interior. Ao centro, um cone com 360 espelhos permite a entrada de 

luz solar directa no interior. A cúpula serve também para ventilar a sala de debates 

parlamentares e oferecer luz natural ao interior do edifício.  

A intenção foi criar um espaço transparente acessível, tanto aos representantes do 

parlamento, como aos visitantes, o que daria ao parlamento um símbolo de 

democracia. O resultado é uma plataforma pública, em vidro, que permite visualizar a 

sala e olhar sobre Berlim. Esta estrutura em vidro está directamente ligada à ideia de 

transparência política de um país que já nada tem a esconder. 

O acesso à cúpula é feito através de um elevador, o qual leva o visitante até um 

terraço na cobertura, onde se localiza a zona de entrada. A cúpula é constituída por 

duas rampas gêmeas, de forma helicoidal, que se juntam no topo por uma plataforma 

                                            
18

 À medida que pensava mais nisso, comecei a dar forma à ideia de fazer um sinal para mostrar que 
alguma coisa tinha mudado no Reichstag. O edifício tinha sido transformado internamente, e isso está a 
manifestar-se no exterior. (Trad. nossa) 
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de observação. Através das rampas em espiral, o visitante tem acesso a uma 

paisagem citadina.  

 

 
 

“The Dome houses a magnificient spiral ramp that allows visitors a long, elevated 

promenade around the structure and an uninterrupted view across the city.” 
19 

 Graeme 

Brooker, Sally Stone (Basics Interior Architecture 02: Context + Environment, pág. 67) 

Estas rampas têm 230 metros, e estão seguras através da estrutura em ferro da 

cúpula, dando a ideia de não terem apoios e estarem a flutuar, à semelhança da 

rampa do Museu Guggenheim, permitindo, assim, uma vista desobstruída através da 

cúpula e um acesso livre à plataforma de visualização da sala  de debates 

parlamentares.  

Conforme o visitante vai subindo, vai desvendando uma vista panorâmica sobre a 

cidade e, em particular, do Tiergarten e das Portas de Brandenbourg. A saída é 

efectuada através de uma segunda rampa, a rampa de descida. As rampas funcionam 

como um circuito contínuo, na medida em que a única separação entre elas é o 

patamar de descanso, no topo. Aparentemente, o passeio é feito por uma única rampa 

que primeiro sobe e depois desce. Durante o dia, visto pelo exterior,  o vidro reflecte o 

sol e as rampas ficam escondidas por detrás da cúpula mas, ao anoitecer, a cúpula 

                                            
19

 A Cúpula alberga uma magnífica rampa em espiral que permite aos visitantes um passeio longo e 
elevado à volta da estrutura e uma vista ininterrupta da cidade. (Trad. nossa) 

Ilustração 7 – Esquissos de organização dos elementos da cúpula. (www.fosterandpartners.com) 
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fica transparente e é possível visualizar as rampas e a silueta das pessoas que as 

estão a percorrer. 

A transparência e a circulação são os elementos mais importantes na reconstrução 

interna do Reichstag.  

 

 
A cúpula do Reichstag surgiu, assim, como um meio para alcançar melhores 

condições ambientais, permitir o acesso público e simbolizar a nova ordem política. A 

construção começou em 1995 e o edifício abriu as portas ao público em 1999. 

Actualmente, as rampas são percorridas diariamente por milhares de turistas que, para 

além de percorrerem as rampas com o objectivo de visualizar Berlim, sob uma nova 

perspectiva, vão também espreitar a sala de debates do parlamento alemão. 

De seguida, iremos aprofundar o conceito de ‘promenade architecturale’, introduzido 

por Le Corbusier20 e analisar o papel da rampa, enquanto elemento essencial deste 

conceito. 

                                            
20

 Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887 - 1965) Com o pseudónimo de Le Corbusier, trabalhou 

como arquitecto, urbanista e pintor. É considerado um dos maiores arquitectos do século XX. Adoptou o 
seu pseudónimo aos 29 anos, quando se mudou para Paris. Projectou a sua primeira casa aos dezoito 
anos de idade, na sua cidade natal. Lançou uma nova maneira de entender a forma arquitetónica no livro  
“Vers une architecture”. 

Ilustração 8 – Interior da cúpula, início da rampa. (Ilustração nossa) 

http://www.infoescola.com/biografias/le-corbusier/
http://www.infoescola.com/profissoes/urbanista/
http://www.infoescola.com/biografias/le-corbusier/
http://www.infoescola.com/biografias/le-corbusier/
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2.2. PROMENADE ARCHITECTURALE 

“The architectural promenade is an arrangement of rooms, spaces, views and sightlines 

that open up for the user as they move (or promenade) through a space. A true 

architectural promenade creates unexpected views and perspectives that force the 

viewer to constantly notice and reassess the building.”
21

 Michael Coates, Greene 

Brooker, Sally Stone (The Visual Dictionary of Interior Architecture and Design, pág. 24) 

O conceito de Promenade Architecturale, ou passeio aquitectónico, foi introduzido por 

Le Corbusier nos anos 20 no manifesto Vers une Architecture, e ilustra a sua 

preocupação sobre como o corpo se movimenta no espaço.  

A arquitectura de Le Corbusier é caracterizada por experienciar, sob diversos pontos 

de vista, o movimento do corpo nos edifícios e a forma como este os habita. A 

Promenade Architecturale de Le Corbusier engloba espaço, luz, côr, textura, som e 

todos os factores que influenciam a maneira como habitamos o espaço. Os elementos 

arquitectónicos que estão mais directa e fisicamente ligados a este conceito são as 

portas, as escadas e as rampas, são elementos de transição e transformação do 

espaço.  

A utilização destes elementos permite manipular e sugerir o movimento do corpo no 

exterior e no interior do edifício, construindo, assim, uma experiência espacial. A 

presença do corpo influencia a configuração espacial, o arquitecto estabelece relações 

físicas e visuais e articula o espaço, de forma a criar um diálogo. O objectivo é que a 

percepção do edifício não seja feita por um objecto estático, mas sim através de um 

percurso, que transmite movimento aos espaços.  

Existe uma sequência de espaços que cria um certo ritmo, mas a alteração da 

dimensão e proporção destes cria também uma diferenciação entre as áreas sociais e 

íntimas. Esta diferenciação é feita, normalmente, ao criar espaços amplos e espaços 

mais delimitados, o habitante sente tensão em zonas que são de passagem rápida e 

conforto em zonas de permanência. Estes sentimentos podem ser intensificados 

através da escolha dos materiais. 

                                            
21

 “O passeio arquitectónico é uma disposição de salas, espaços, vistas e linhas de visão que se abrem 
para o utilizador à medida que se movimenta (ou passeia) através de um espaço. Um verdadeiro passeio 
arquitectónico cria vistas e perspetivas inesperadas que obrigam o espectador a, constantemente, 
observar e reconsiderar o edifício.” (Trad. nossa) 
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A promenade começa mesmo antes de se entrar nos espaços interiores, todo o 

caminho, desde que nos aproximamos do edificio até chegarmos à cobertura deste, 

fazem parte do passeio. 

Em alguns casos, como na Villa Stein de Monzie em Garches, a promenade começa 

assim que o carro atravessa o portão de entrada. As áreas principais desta habitação 

continham todas uma luz natural, muito mais intensa do que a luz das zonas de 

circulação, o que faz com que, ao circular pelo edifício, possam ser experimentados 

vários tipos de luminosidade.  

Assim como acontece nos filmes, o arquitecto conta uma história através do passeio 

arquitectónico, o percurso é elaborado de maneira a criar drama e suspense. Em cada 

ediíicio existe a opção de vários percursos, com características diferenciadas que 

enriquecem a história. E através do uso de contrastes formais e espaciais que o 

arquitecto faz com que o percurso se torne mais interessante.  

“You enter: the architectural spectacle at once offers itself to the eye. You follow an 

itinerary and the perspectives develop with great variety, developing a play of light on 

the walls or making pools of shadow. Large windows open up  views of the exterior 

where the architectural unity is reasserted… Here, reborn for our modern eye, are 

historic architectural discoveries: the pilotis, the long windows, the roof garden, the 

glass façade. Once again we must learn at the end of the day to appreciate what is 

available.” 
22

 Le Corbusier e P. Jeanneret (Ouvre Complète Volume 1, pág. 60) 

A Promenade funciona como um caminho desconhecido, onde somos surpreendidos 

por mudanças de direcção e dimensão dos espaços. Consiste basicamente na 

revelação das partes constituintes do edificio e a relação destas entre si e com a 

envolvente. 

A circulação interior num edifício desencadeia razões emocionais, funciona como uma 

composição musical que nos acompanha ao longo de todo o passeio. Conforme 

vamos percorrendo os espaços, a composição vai-se alterando, levando-nos a 

espaços com vistas e ambientes diferentes, o nosso olhar incide sobre elementos que 

antecipam perspectivas futuras, as portas, por vezes, são utilizadas como um factor de 

                                            
22

 “Entra-se: o espectáculo arquitectónico, por vezes, oferece-se aos olhos. Segue-se um itinerário e as 
perspectivas desenvolvem-se com grande variedade, desenvolvendo um jogo de luz nas paredes ou 
fazendo manchas de sombra. Janelas grandes abrem vistas do exterior onde a unidade arquitectónica 
está reavaliada... aqui, renascido para os nossos olhos modernos, estão as descobertas arquitectónicas 
históricas: os pilares, as janelas longas, o terraço jardim, a fachada de vidro. Uma vez mais temos que 
aprender no fim do dia a apreciar o que está disponível.” (Trad. nossa) 
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surpresa. Cada elemento do passeio arquitectónico foi elaborado com o objectivo de 

promover uma ligação entre o edifício e o seu significado. 

Na Casa La Roche o percurso tinha como finalidade expôr as obras de arte do 

proprietário da casa. Assim, os visitantes podiam apreciar os quadros à medida que 

subiam ou desciam a escada ou a rampa. Isto é, a escada e a rampa funcionavam não 

só como meios de circulação mas também como salas de exposições. 

Le Corbusier desenvolveu vários tipos de portas e janelas assim como de escadas e 

rampas, que reutilizou em diversos projectos ao longo da sua carreira. Através de 

algumas formas definidas, conseguiu criar elementos possíveis de repetir em edifícios 

com características diferentes.  

Por vezes, escadas e rampas são utilizadas num mesmo edifício, de maneira repetida, 

parecendo que uma delas é desnecessária, mas a nível funcional, têm sempre um 

motivo para existir. As escadas e rampas eram desenhadas sempre segundo as 

medidas do Modulor e utilizadas de forma semelhante, apesar da rampa oferecer 

também qualidades escultóricas. A forma em espiral, utilizada muitas vezes por Le 

Corbusier, está associada a formas da natureza, como as conchas, e à secção 

dourada.   

Para Le Corbusier a rampa é o elemento mais importante do promenade 

architecturale, assim, em todas as obras ocupa uma posição de destaque. Na 

Promenade, as rampas são desenhadas de maneira a permitir visualizar o espaço 

envolvente mas também com o objectivo de serem observadas e apreciadas, como se 

fossem um objecto de arte. 

Segundo Deborah Gans em ‘The Le Corbusier Guide’: “The ramp is perhaps the most 

recurrent and important Corbusian motif. Le Corbusier valued it for its rational and 

poetic attributes, as a device of uninterrupted circulation that makes physical the 

imagined continuity of plan and section.” 23 (pág. 85) 

Le Corbusier foi influenciado pelo desenvolvimento das fábricas de automóveis com 

recurso às linhas de montagem, criou um percurso que envolvia movimento e uma 

evolução de acontecimentos. Mesmo antes de ter visitado a fábrica da Fiat, o 

                                            
23

 “A rampa é talvez o motivo Corbusiano mais recorrente e importante. Le Corbusier valorizava-a pelos 
seus atributos racionais e poéticos, como um dispositivo de circulação ininterrupta que torna física a 
continuidade imaginada do plano e secção.” (Trad. nossa) 
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arquitecto já se tinha mostrado intrigado com as rampas de acesso para taxis nas 

estações de Montparnasse e Lyon em Paris e pelas rampas da estação central de 

Nova Iorque. 

“Motorized traffic with its roadways in the form of bridges, ramps, and loops inspired this 

symbolism of modernity. A picture of the test track on the roof of the FIAT factory in 

Turin had already been published in ‘Towards a New Architecture’” 
24 

Stanislaus von 

Moos (Le Corbusier: elements of a synthesis, pág.109) 

Iremos agora analisar brevemente, duas obras representativas do conceito 

Promenade Architecturale, a Villa Savoye e o Carpenter Center for Visual Arts, ambas 

projectadas por Le Corbusier. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 “O tráfico motorizado com as suas estradas na forma de pontes, rampas e circuitos inspiraram este 
simbolismo de modernidade. Uma fotografia da pista de testes na cobertura da fábrica da FIAT em Turin 
tinha já sido publicada em “Em direção a uma Nova Arquitectura”(Trad. nossa) 
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2.3. VILLA SAVOYE 

A Villa Savoye destaca-se do plano verde em forma de prisma branco. É uma 

habitação privada, localizada em Poissy, periferia de Paris, França, numa propriedade 

de quase seis hectares. O desenho deste projecto começou em 1928 e passou por 

cinco variantes. A construção começou em 1929 e ficou concluída em 1930. 

Esta habitação consiste numa casa de campo francesa de estilo moderno, que reflecte 

o interesse de Le Corbusier pelo progresso e uso da tecnologia, representando os 

princípios constructivos da era da máquina a uma escala individual.  

 

 
A chave para uma arquitectura que se relacione em harmonia, com a máquina, é a 

geometria, os volumes puros. Na Villa Savoye são aplicadas as proporções 

geométricas ideais, assim como os cinco pontos da “nova arquitectura”, definidos por 

Le Corbusier em 1927, na sua obra “Vers une architecture”: pilotis, terraço-jardim, 

planta, fachada e janelas livres. Assim, a casa deveria ser uma “machine à habiter”.  

Segundo o arquitecto, a forma de um objecto deve ser criada a partir das suas funções 

e limitações naturais. Para Le Corbusier, as necessidades básicas físicas e 

psicológicas de cada ser humano são: sol, espaço, vegetação, boa ventilação e 

isolamento contra o ruído.  

A forma base da habitação, surgiu da interacção do automóvel com a arquitectura. As 

pessoas deviam aproximar-se da casa de carro e este poderia circular por baixo da 

Ilustração 9 – Vista exterior da Villa Savoye. (www.fondationlecorbusier.fr) 



Espaço contínuo: a Rampa 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   52 
   

casa, entre os pilotis, ao longo de um plano curvo, que contraria a malha estrutural, 

acentuando, assim, o eixo principal da entrada.O ângulo mínimo para que um carro 

possa fazer a curva define as dimensões da casa. O automóvel pode então ser 

considerado o coração do edifício. 

“In a sense, the history of 20th and 21th century architecture is most intimately linked to 

the automobile, to a new vision of space and time (…)“
25

 (Architecture and Automobiles, 

2011, pág. 8) 

Os pilotis formam uma malha consistente, que cresce a partir do solo, como uma 

grande extensão de relva, e eleva o primeiro piso, dando a ilusão de a habitação estar 

a flutuar. Ocupam uma área de 408 m2 no piso térreo, com uma distância de 4.75 

metros entre cada piloti, dos quais 205 m2 são parte do espaço interior, incluindo as 

garagens. Os pilotis limitam a planta, quase quadrada, e encerram a estrutura em 

forma de U assente no nível térreo, proporcionando, assim, aos habitantes um espaço 

de chegada abrigado.  

“The auto enters under the pilotis, turns around the common services, arrives at the 

center, at the door entry, enters the garage or continues on its way for the return 

journey; this is the fundamental idea” 
26

 (After the city, 2000, pág. 93) 

A entrada principal localiza-se a meio da curva possibilitando, desta forma, a paragem 

naquele ponto, para deixar os passageiros. O plano recuado do volume da habitação 

faz com que haja uma transição natural do espaço aberto para o espaço fechado. O 

uso do vidro nesta área, transmite leveza ao volume central e ilumina o espaço da 

entrada, ao mesmo tempo que prolonga a paisagem exterior para o interior do edifício. 

O piso térreo contém áreas de serviço comuns, um pequeno apartamento para as 

visitas e uma garagem para 3 carros. A partir do hall de entrada, o visitante tem duas 

opções de percurso para acesso à habitação. De frente, uma rampa contínua, que 

percorre os três pisos e, à esquerda, umas escadas em espiral. Estes meios de 

circulação vertical são referidos, muitas vezes, como a espinha dorsal da Villa Savoye. 

“Perhaps the most extravagant feature of the Villa Savoye is the two-stage ramp that 

leads from the hall up into the living area and from there up again under the open sky to 

the solarium.” 
27

 (Le Corbusier: Elements of a Synthesis, pág. 109) 

                                            
25

 “De certo modo, a história da arquitectura dos séculos 20 e 21 está muito intimamente ligada ao 
automóvel, a uma nova visão de espaço e tempo (...).” (Trad. nossa) 
26

 “O automóvel entra por baixo dos pilotis, dá uma volta em direcção aos espaços comuns, chega ao 
centro, à porta de entrada, entra na garagem ou continua o seu caminho para a viagem de regresso; esta 
é a ideia fundamental.” (Trad. nossa) 
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As escadas perfuram o centro da habitação verticalmente, em contraste com os 

múltiplos elementos horizontais que compõem o edifício. Revestidas a gesso branco, 

as escadas funcionam como um elemento vertical fluído e contínuo, que se move 

através do espaço. Estas escadas em espiral, visíveis do exterior, não faziam parte do 

conceito inicial e só apareceram após o projecto ter sido redesenhado, estando, 

anteriormente,  as escadas de serviço completamente escondidas. 

 

 

A importância da rampa não é diminuída pelas escadas em espiral, situadas à 

esquerda da entrada. A rampa cria sensações completamente diferentes às 

transmitidas ao subir as escadas. A utilização destes dois percursos enfatiza a 

utilização da rampa, que surge como um percurso mais agradável, devido à sua 

ascensão gradual. 

A rampa na Villa Savoye é muito mais do que um elemento de comunicação vertical, é 

o ponto ao redor do qual se organiza a espacialidade vertical do projecto. Evoca várias 

experiências perceptuais, referidas anteriormente na promenade architecturale. Este 

                                                                                                                                
27

 “A característica mais extravagante da Villa Savoye talvés seja a rampa de dois andares que sobe 
desde o hall para a área de habitação e de lá sobe outra vez a ceu aberto até ao solário.” (Trad. nossa) 

Ilustração 10 – Escadas em forma de espiral. 

(www.fondationlecorbusier.fr) 
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elemento proporciona diferentes pontos de vista e a circulação do corpo no espaço, 

atribuíndo movimento a todo o conjunto arquitectónico. Define um passeio 

arquitectónico entre a porta de entrada, o apartamento situado no primeiro andar e o 

terraço-jardim situado na cobertura.  

“In this house, the Villa SAvoye, we are dealing with a true architectural promenade, 

offering constantly varied, unexpected, sometimes astonishing aspects. It is interesting 

to obtain so much diversity when one has, for example, allowed from the standpoint of 

construction an absolutely rigorous pattern of posts and beams.” 
28

 (Le Corbusier and 

the occult, pág. 160) 

Esta habitação é um dos melhores exemplos do conceito de promenade architectural 

defendido por Le Corbusier. O visitante é orientado através de um percurso interior 

que, através de uma sequência espacial, relaciona as divisões entre si e oferece uma 

continuidade da paisagem exterior. 

 
 

                                            
28

 “Nesta casa, a Vila Savoye, estamos a lidar com um verdadeiro passeio arquitectónico, oferecendo 
constantemente aspectos variados, inesperados, por vezes deslumbrantes. É interessante obter uma tal 
diversidade quando se tem, por exemplo, permitida a partir do ponto de vista da construção um padrão 
absolutamente rigoroso de postes e vigas.” (Trad. nossa) 

Ilustração 11 – Inicio do segundo patamar da rampa. (autor 
desconhecido) 
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“Le Corbusier’s villas of the late 1920s such as the Villa Savoye (…) have ramps and 

circular stairways to achieve the architectural promenade. This was designed to provide 

a varied walk of changing visual experiences within the building.” 
29

 (Understanding 

Architecture: an Introduction to Architecture and architectural history, pág. 71) 

O percurso até ao primeiro andar é efectuado de maneira suave através da rampa, 

iluminada por raios solares, provenientes das suas laterais. Ao chegar ao primeiro piso 

recebe luz natural e, através de uma janela ampla, visualiza o jardim envolvente. 

No primeiro andar, localizam-se as principais divisões da habitação, organizadas em L, 

com um terraço no centro. O espaço passa de opaco a transparente, proporcionando 

uma sensação de movimento espacial contínuo. 

Este piso ocupa 270 m2 e contém divisões como a sala de jantar, a cozinha, quartos, 

instalações sanitárias e 138 m2 de terraço. O terraço permite a entrada de luz em 

todas as divisões da casa, assim como um enquadramento visual da envolvente, 

reforçando a união e interacção do conjunto.  

“In Villa Savoye, the spaces themselves are rather simple – for example, the first floor 

saloon is a rectangular volume. The magic comes in the inter-relationships of the 

various spaces, their composition, massing and sequence of moment through them.“ 
30

 

(Architectural Promenade, pág.)  

Os espaços sociais estão separados dos espaços íntimos através dos elementos de 

circulação. As escadas oferecem um percurso privado e orientado para o corredor dos 

quartos, enquanto que a rampa leva o visitante até à sala de estar, criando, deste 

modo, um percurso mais público. A sala está separada do terraço por um plano de 

vidro que, quando aberto, liga os dois espaços e a cozinha está interligada à sala 

através de uma copa. 

Os quartos, casas de banho e espaços de arrumação surgem livres de paredes 

divisórias, o que evidencia a sua independência da estrutura e, com a utilização de 

mobiliário encastrado, torna-se fácil separar os espaços, de acordo com as suas 

funções. 

                                            
29

 “As habitações de Le Corbusier do final dos anos 20, tais como a Villa Savoye (...) têm rampas e 
escadas circulares para conseguir o passeio arquitectónico. Isto foi desenhado para fornecer um passeio 
variado de experiências visuais em mutação dentro do edifício.” (Trad. nossa) 
30

 “Na Villa Savoye, os espaços em si são bastante simples – por exemplo, o salão do primeiro andar é 
um volume quadrangular. A magia surge do relacionamento dos vários espaços, a sua composição, a 
concentração e sequência do momento através deles.” (Trad. nossa) 
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A maior parte do espaço interior da habitação funciona como espaço livre, sem 

paredes, com colunas finas, que suportam todo o edifício. A rampa continua a partir 

deste piso, pelo exterior, até à cobertura, obrigando o visitante a sair novamente. 

“But we’ll continue the promenade. After the garden on this floor, we climb via the ramp 

to the roof of the house where the solarium is” 
31

 (After the city, 2000, pág. 94) 

O passeio arquitectónico termina numa área verde transportada para a cobertura do 

edifício, acima dos quartos, dispostos em forma de C, criando, assim, um terraço-

jardim com um solário. Em contraste com uma construção de linhas rectas, o solário 

surge de linhas curvas e contracurvas. O carácter orgânico de alguns elementos deste 

espaço contrasta com a imagem regular dos outros elementos do projecto. O solário 

ocupa 70 m2 desta superfície.  

 

Ao contrário do piso térreo, o espaço aqui é fechado por paredes que oferecem uma 

vista da envolvente, controlada pelo arquitecto. Assim, o resultado final é o de um 

espaço de lazer interior, aberto para o céu, que funciona como uma extensão da 

habitação no verão, e onde se pode ter acesso visual à paisagem envolvente. Para Le 

Corbusier, o terraço-jardim substitui o espaço verde do piso térreo, ocupado pelo 

próprio edifício. 

                                            
31

 “Mas continuaremos o passeio. Depois do jardim neste piso, subimos pela rampa até à cobertura da 
casa onde está o solário.” (Trad. nossa) 

Ilustração 12 – Chegada à cobertura a partir da rampa. (www.fondationlecorbusier.fr) 
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Os pisos funcionam como massas de proporções diferentes, acentuadas pelo uso 

alternado de texturas e materiais. No piso térreo, destinado aos automóveis, uma 

membrana de vidro, no primeiro piso, destinado à vida doméstica, paredes brancas 

com janelas em banda e, no terraço-jardim, o lazer na natureza, uma tela permeável.  

A Villa Savoye, não tem uma fachada tradicional e, num primeiro contacto, a entrada 

não está definida o suficiente para que seja perceptível. As pessoas devem andar à 

volta e dentro da estrutura, para poderem compreender como esta funciona. Le 

Corbusier queria acabar com a noção de fachada frontal e traseira e substituí-la pela 

noção de base e topo. 

As paredes exteriores deixam de ter o papel de suporte, o que permite uma maior 

liberdade de composição e enfatiza ainda mais a funcionalidade do edifício. Ao longo 

destas paredes, foram colocadas janelas em banda, que funcionam como um rasgo 

nas fachadas, permitindo a iluminação dos espaços interiores e a contemplação da 

paisagem exterior. 
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2.4. CARPENTER CENTER FOR VISUAL ARTS 

O edifício do “Carpenter Center for Visual Arts” 32 (1961-64), situado na Universidade 

de Harvard, é a única obra de Le Corbusier construída nos EUA. Insere-se num 

terreno de pequenas dimensões, rodeado de edifícios em tijolo de estilo Georgiano. O 

Carpenter Center está perfeitamente inserido na envolvente, constituída pelo Museu 

de Arte Fogg, o Clube da Faculdade da Universidade e duas ruas.  

 

 

O edifício está à disposição de todos os alunos da Universidade, independentemente 

da área que frequentam, e integra os vários tipos de artes como a pintura, a escultura 

e a arquitectura, à escala de um edifício único. O objectivo principal era encorajar a 

interacção do conhecimento, no que diz respeito às artes visuais, entre alunos e 

professores de todos os departamentos.  

Segundo o programa, estas instalações deveriam ser um lugar onde os estudantes da 

universidade pudessem, ao percorrer o caminho principal, olhar para dentro, a partir 

do exterior e, eventualmente, entrar e registar-se para trabalhar nas oficinas, as quais 

                                            
32

 O desenho para um centro de arte foi dado como problema/tese para a Harvard Graduate School of 

Design. Um aluno chamado Alfred H. Carpenter interessou-se particularmente pela resolução do 
problema e, um ano mais tarde, apareceu em Harvard com um cheque, em nome do pai, no valor de um 
milhão e meio de dólares para a construção do Harvard Art Center que passou, por isso, a chamar-se 
Carpenter Center. 

Ilustração 13 – Carpenter Center for Visual Arts, planta de implantação. ('Oeuvre 
Complete 1957-1965 pág.) 
) 
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possibilitam a elaboração de todo o tipo de trabalhos manuais, desde desenhos a 

modelos tridimensionais.  

“Large plate glass walls permit views into the studios where the students are working on 

their visual design exercises. “
33

 (Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: The Romantic 

Legacy, 1994, pág.129) 

O edifício funciona como um cubo, com duas saliências curvas, que se estendem 

pelas ruas. A caixa de elevadores sobressai no topo do conjunto. Consiste, assim, 

numa massa cilíndrica compacta, atravessada por uma rampa em forma de S, que liga 

a rua Quincy com a rua Prescott. 

 

 
 
A estrutura, em betão-armado e vidro, é representativa das teorias de Le Corbusier. 

Este edifício, tal como a Villa Savoye, a Maison Curutchet e todas as outras obras 

deste arquitecto, contém os cinco elementos considerados por Le Corbusier 

essenciais na arquitectura. 

Os pilotis foram utilizados para elevar o edifício do piso térreo e permitir a extensão da 

paisagem exterior. Alguns pilotis foram alinhados com as árvores existentes, como por 

exemplo, na entrada para a galeria principal. O diâmetro dos pilotis é variado, 

                                            
33

 Amplas paredes de vidro permitem visualizar os estúdios onde os alunos estão a trabalhar nos seus 
exercícios de desenho visual.” (Trad. nossa) 

Ilustração 14 – Carpenter Center for Visual Arts, início da rampa. (www.fondationlecorbusier.fr) 
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consoante o peso que têm que suportar e, em alguns casos, são desenhados com o 

objectivo de “soltar” o edifício do solo. 

A luz foi um factor muito importante no desenho destas instalações. Le Corbusier 

mostrou-se preocupado com o percurso do sol e estudou os seus ângulos durante as 

várias horas do dia. Em todos os lados dos volumes cilíndricos dos estúdios, a luz 

entra, de forma diferente, adequando-se aos vários tipos de espaço.  

Le Corbusier desenhou estruturas para controlar o sol, como os brise-soleil, que, 

mudam conforme a orientação das diferentes fachadas e a sua curvatura. Os brise-

soleil estão direccionados de maneira a acompanhar os raios de sol nas quatro 

estações do ano. A sua construção é muito simples, consistindo em pequenos pilares 

e lâminas. 

A côr clara do betão reflecte o sol de manhã e as sombras das árvores, assim como 

outros elementos à tarde. As superfícies curvas, em betão comprimido, alongam estas 

sombras, oferecendo-lhes vida visual, conforme o sol vai rodando. 

O Carpenter Center está ligado ao tecido urbano através de um eixo oblíquo, que 

atravessa o edifício. Este eixo funciona como um rasgo, que percorre e atravessa o 

volume, como um túnel, em forma de rampa. O acesso a esta rampa é efectuado ao 

nível térreo, a partir de uma das ruas, e sobe até ao terceiro piso.  

Nos desenhos iniciais de Le Corbusier, a rampa funcionava como uma rua que 

separava dois blocos de estúdios. Devido à incompatibilidade de posicionamento dos 

elevadores e da rampa, a forma teve de ser alterada. No desenho final, os estúdios 

estão integrados num núcleo central vertical e a rampa, que atravessa o edifício, 

continua a reforçar as divisões pretendidas, sem pôr em causa a unidade do conjunto. 

A partir da rua Quincy, existem duas possibilidades de entrada no edifício. No terceiro 

piso, subindo a rampa ou, no piso térreo, através da galeria principal. A rampa é visível 

para além das suas extremidades reais e os estúdios, de forma cilíndrica, invadem os 

espaços adjacentes. 

A rampa funciona, pois, como uma artéria que leva o público, através do edifício e 

expõe a visão artística, sendo esta sequência de eventos espaciais representativa da 

promenade architecturale. 
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“The Carpenter Center for the Visual Arts (1962), for example, has an architectural 

promenade that operates as a multi-directional axis, not a one-way path. (…) The apex 

of the ramp is not a terminus, but rather a hub that provides two thresholds into the 

building.” 
34

 (The Construction of Drawings and Movies: Models for Architectural Design 

and Analysis, 2012, pág. 172) 

A rampa impede a interferência pública e orienta as pessoas para a galeria do terceiro 

piso, afastando-as da entrada principal no piso térreo. Desta forma, os artistas 

conseguem, não só ter alguma privacidade enquanto trabalham, mas também expor 

as suas obras. 

 

 

 

O percurso através da rampa permite ao observador entrar no edifício, como os olhos 

entram numa pintura, abrindo o interior para o exterior e ligando o edifício com a vida 

do campus, visto que o visitante é atraído para a rampa, de forma a visualizar o 

campus antes de estar no seu interior. 

                                            
34

 “O Carpenter Center for the Visual Arts (1962), por exemplo, tem um passeio arquitectónico que 
funciona como um eixo multi-direccional, não como um caminho de sentido único. (...) O vértice da rampa 
não é um término mas antes um eixo que oferece dois limiares para o edifício.“ (Trad. nossa) 

Ilustração 15 – Carpenter Center for Visual Arts, percurso da rampa. 
(www.fondationlecorbusier.fr) 
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“Le Corbusier further developed the implications of this ramp, which brings the visitor 

into the volume of the building before entering into an enclosed interior…” 
35

 (Frank 

Lloyd Wright and Le Corbusier: The Romantic Legacy, 1994, pág. 128) 

Le Corbusier desenhou a rampa com o intuito que esta se tornasse num dos percursos 

principais do campus, como elemento central do edifício, levando as pessoas 

directamente até ao centro.  

“Occupants may use the ramp as an entrance into the building, as an exit from the 

building, or as a transitional space between different parts of the building.” 
36

  (The 

Construction of Drawings and Movies: Models for Architectural Design and Analysis, 

2012, pág. 172) 

No entanto, os estudantes não têm, necessáriamente, de fazer esse caminho e 

acabam por evitar percorrê-la. Para contrariar esta tendência, mais tarde, a 

Universidade abriu um café, o que fez com que houvesse um motivo para que as 

pessoas utilizassem a rampa mais frequentemente. 

Na inauguração do edifício foi feita uma exposição com pinturas a óleo, aguarelas e 

desenhos, litografias, tapeçaria e uma selecção de publicações de Le Corbusier, assim 

como, um mural de fotografias desenhado pelo arquitecto e executado pela Escola 

Oficial de Arquitectos em Barcelona. Infelizmente, Le Corbusier nunca chegou a ver o 

Carpenter Center construído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35

 “Le Corbusier continuou a desenvolver as implicações desta rampa, que traz o visitante para dentro do 
volume do edifício antes de entrar no interior fechado...” (Trad. nossa) 
36

 “Os ocupantes podem usar a rampa como entrada para o edifício, como saída do edifício ou como 
espaço de transição entre diferentes partes do edifício.“ (Trad. nossa) 
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3. CASOS DE ESTUDO 

3.1. MAISON CURUTCHET 

3.1.1. ENQUADRAMENTO DA OBRA E DO AUTOR  

“The Maison Curutchet, located in La Plata, Argentina, is one of the most significant 

buildings designed by Le Corbusier, not only for the drama and poetry of its design, but 

also for the unique story behind its conception and evolution.” 
37

 Alejandro Lapunzina 

(Le Corbusier’s MAISON CURUTCHET, pág.17) 

A Casa Curutchet localiza-se em La Plata e é a única obra construída por Le 

Corbusier38 na Argentina. Foi encomendada, em 1948, pelo Dr. Pedro Domingo 

Curutchet39 - reconhecido cirurgião - com o objectivo de combinar uma habitação 

unifamiliar com um consultório médico. Apesar de Le Corbusier se encontrar a finalizar 

o Modulor40 e o ateliê estar ocupado com a construção da Unité d’Habitation de 

Marseille41, o projecto foi aceite com o intuito de, através de uma pequena habitação, 

exemplificar os seus ideais de arquitectura e urbanismo. 

A primeira e única visita do arquitecto à Argentina realizou-se em 1929. Logo após o 

seu primeiro contacto com Buenos Aires, Le Corbusier demonstrou interesse em 

elaborar um plano urbano para a cidade, aplicando os seus princípios de “cidade 

ideal”.  

Victoria Ocampo42, uma das fundadoras do grupo Amigos del Arte, foi quem lhe 

encomendou o primeiro projecto em Buenos Aires. Le Corbusier fez algumas 

adaptações na Villa Meyer43, projecto recente que não tinha sido construído, e 

apresentou a proposta mas Victoria Ocampo acabou por escolher outro arquitecto 

                                            
37

 A Casa Curutchet localizada em La Plata, Argentina, é um dos mais significativos edifícios desenhados 
por Le Corbusier, não apenas pelo drama e poesia do seu design, mas também pela história por detrás 
da sua construção e evolução. (Trad. Nossa) 
38

 Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965) mais conhecido por Le Corbusier, foi arquitecto, urbanista 
e pintor de origem suiça. 
39

 Dr. Pedro Domingo Curutchet (1901-1989) foi um médico cirurgião argentino; era considerado inovador 
nas técnicas médicas e desenhou diversos instrumentos cirúrgicos.  
40

 O Modulor é um sistema de medidas, criado por Le Corbusier. “Le Modulor” foi publicado em 1948 e “Le 
Modulor 2” em 1953. 
41

 A Unité d’Habitation de Marseille foi projectada por Le Corbusier e a sua construção iniciou-se em 1951. 
Consiste num edifício de habitação que deveria abrigar 1600 habitantes reflectindo a maneira moderna de 
habitar através de uma forma racional de utilizar o espaço. Foram criadas novas dinâmicas de circulação 
e de integração entre a habitação e a organização de serviços. Tinha como objectivo reflectir a cidade no 
interior do edifício, respondendo às necessidades da sociedade moderna. 
42

 Victoria Ocampo (1890-1979) foi uma escritora e intelectual argentina. 
43

 A Villa Meyer foi projectada por Le Corbusier em 1925 para a cidade de Paris, mas nunca chegou a ser 
construída. 
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para realizar a obra. O contacto entre o arquiteto e a escritora prolongou-se, surgindo 

assim, ideias para outros projectos, donde se destaca o complexo de casas de fim-de-

semana em Delta del Tigre que consistia na sequência de 17 clones da Villa Savoye. 

Logo após estas propostas surgiu a de Julián Martinez44 para o desenho de uma 

habitação, mas também esta não chegou a ser concretizada. Durante a estadia na 

Argentina, Le Corbusier teve oportunidade de visitar algumas cidades como 

Avellaneda, Mar de Plata e La Plata. 

Em 1938 envolveu-se, por iniciativa própria, no seu mais relevante projecto para a 

Argentina, o Plano Director de Buenos Aires. Foi durante as discussões relativas ao 

plano, em Setembro de 1948 que, pela primeira vez, o Dr. Curutchet contactou Le 

Corbusier, relativamente ao projecto da casa. O projecto foi aceite, não só devido ao 

interessante e elaborado programa, mas também com o objectivo de influenciar a 

decisão relativa ao plano urbano. Em 1949, após a conclusão do desenho da Casa 

Curutchet, dissolveu-se o comité para o desenvolvimento do plano urbanístico de Le 

Corbusier para Buenos Aires. 

                                            
44

 Amante de Victoria Ocampo. 

Ilustração 16 – Um dos desenhos feito por Le Corbusier 

durante a sua visita a Buenos Aires.( Le Corbusier Le Grand) 
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A Casa Curutchet é a primeira habitação realizada pelo arquitecto após a II Guerra 

Mundial, onde aplicou as teorias desenvolvidas durante esse período e que, tal como a 

Casa Cook45, representa uma junção dos princípios da estrutura Dom-ino e da Casa 

Citrohan46.  

 
 
 
 
O sistema Dom-ino (1914), consistia numa estrutura em betão, de planos horizontais, 

suportada por colunas e ligada através de escadas. O conceito tinha como base a 

planta livre e as paredes estreitas que seriam utilizadas, não como paredes 

estruturais, mas sim paredes que respondiam às necessidades funcionais do interior 

do edifício. A Casa Citrohan representa, através de um volume simplificado, os 

princípios de Le Corbusier relativos à “machine à habiter”:  

O projecto da casa consiste num espaço contido entre duas paredes estruturais 

paralelas, sendo o interior iluminado naturalmente. Os dois sistemas baseavam-se na 

utilização de novos materiais e técnicas construtivas, em especial, a estandardização 

e o reforço do betão; esta utilização levou à criação dos cinco pontos para uma nova 

arquitectura. 

                                            
45

 A Casa Cook foi construída em 1926 por Le Corbusier em Paris. A casa destinava-se a William E. 
Cook, jornalista americano e a sua mulher. Foi a primeira obra de Le Corbusier a representar os 5 pontos 
de arquitectura. 
46

 A Maison Citrohan foi desenhada por Le Corbusier em 1922, deveria de ser construída em série. 

Ilustração 17 – Casa Cook (http://www.fondationlecorbusier.fr) 
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Assim como Le Corbusier, o Dr. Curutchet acreditava nos ideais dos tempos modernos 

e tinha como objectivo construir uma casa que reunisse as condições necessárias 

para ser habitação e consultório. A relação cliente/arquitecto baseou-se apenas na 

troca de correspondência. A primeira encomenda enviada ao arquitecto continha 

fotografias do local e um documento com a descrição detalhada do programa 

desejado. Numa das cartas, Le Corbusier escreveu: 

“...I will undertake this work with pleasure, given that your project is characteristic of a 

small residential house, which has always interested me. Your program: the house of a 

physician is extremely seductive (from a social point of view). Your site is well located, 

and offers favorable conditions. In short, having established a plan for Buenos Aires in 

1938-39, which is currently being considered by the government, I am interested in 

producing for you a small masterpiece of simplicity, conformity and harmony, all within 

the limitations of an extremely simple construction, with no luxuries, as is typical of my 

work.”
47

 (Le Corbusier’s MAISON CURUTCHET, pág.38-39) 

 

 
Le Corbusier convidou Rojer Aujame48, um jovem colaborador na Unité d’Habitation, 

para fazer parte da equipa de desenvolvimento da casa. A construção da casa 

                                            
47

 Eu assumirei este trabalho com prazer, dado que o seu projecto é característico de uma pequena casa 
residencial, o que me tem sempre interessado. O seu programa: a casa de um médico é extremamente 
sedutor (do ponto de vista social). O seu sítio está bem localizado e oferece condições favoráveis. Em 
resumo, tendo estabelecido um plano para Buenos Aires em 1938-39, o qual está a ser actualmente 
considerado pelo governo, eu estou interessado em produzir para si uma pequena obra-prima de 
simplicidade, conformidade e harmonia, tudo dentro das limitações de uma construção extremamente 
simples, sem luxos, como é típico do meu trabalho. (Trad. nossa) 
48

  Roger Aujame (1922-2010) foi um arquitecto urbanista francês. Trabalhou no ateliê de Le Corbusier 
durante 7 anos. 

Ilustração 18 – Le Corbusier a observar o modelo no seu atelier em Paris. (Le Corbusier’s 
MAISON CURUTCHET, pág.74) 
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começou em 1951 sob a supervisão de Amancio Williams49, arquitecto argentino 

recomendado por Le Corbusier, autor da Casa del Puente 50.  Williams assumiu a 

responsabilidade de obter autorização para seguir o código do Modulor em vez do 

código de La Plata e o reconhecimento oficial de Le Corbusier como autor da obra.  

A relação entre o Dr. Curutchet e Williams revelou-se conflictuosa; os seus objectivos, 

em relação à construção da casa, eram diferentes. Para Williams, a casa era uma 

obra-prima de arquitectura desenhada pelo mestre Le Corbusier; assim, a qualidade 

de construção e a fidelidade ao projecto inicial eram os objectivos principais. Por outro 

lado, o Dr. Curutchet queria finalizar a casa com a maior rapidez e o menor custo 

possível, tentando, no entanto, não alterar o nível de qualidade. Discussões sobre 

diversos pormenores relativos à construção da casa levaram a que três anos de 

trabalho do arquitecto terminassem com a rescisão do contrato por parte do Dr. 

Curutchet. Amancio Williams foi um dos principais responsáveis pela manutenção 

física inicial do projecto; devido à partilha de informações e desenhos que possuía e à 

sua incansável persistência em continuar a obra, esta não sofreu grandes alterações.  

“me preocupa que usted pueda creer que ha habido desidia o mala fe de los demás; es 

el aplebeyamiento actual el culpable…. Usted no imagina lo que he trabajado en esta 

obra y lo que ha trabajado todo el taller… Y si yo, que no voy a obtener ninguna ventaja 

en esta obra pues no soy el autor de ella ni tengo ningún interés en ella, es decir que 

no voy a obtener ninguna ventaja artística ni financiera de ella, me tomo tanto trabajo 

por ella, por amor al arte y a todo lo que es noble, y aguanto… con cuanta más razón 

usted que es el que la va a disfrutar debe tener paciencia y aguantar. ..No se olvide, 

Curutchet, que únicamente a través de una tenacidad extraordinaria se resuelven las 

cosas para el bien”
51

 (correspondencia de Amancio Williams ao Dr. Pedro Curutchet 

em Março de 1950) 

A segunda fase da construção da obra foi da responsabilidade de Simón Ungar, 

arquitecto de Buenos Aires, que impôs um ritmo mais rápido à construção e efectuou 

algumas modificações nos quartos, casas de banho e em outros detalhes. Devido a 

estas modificações e a outros conflictos no decorrer da construção, na fase final da 

                                            
49

 Amancio Williams (1913-1989) foi um dos arquitectos representantes da arquitectura moderna na 
Argentina.  
50

 Casa del Puente construída entre 1943 e 1945 pelo arquitecto Amancio Williams em Mar del Plata. 
51

 Preocupa-me que você possa acreditar que tem havido preguiça ou má fé dos outros; a culpa é da 
degradação actual... Não imagina o que tenho trabalhado nesta obra e o que trabalhou todo o ateliê... E 
se eu, que não vou obter nenhuma vantagem nesta obra, pois não sou o autor dela nem tenho nenhum 
interesse nela, quer dizer que não vou obter nenhuma vantagem artística nem financeira dela, tenho tanto 
trabalho com ela por amor à arte e a tudo o que é nobre e aguento...com quanto mais razão você que é 
quem vai disfrutar dela deve ter paciência e aguentar...não se esqueça, Curutchet, que unicamente 
através de uma tenacidade extraordinária se resolvem as coisas para o bem. (Trad. nossa) 
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obra o Dr. Curutchet decidiu que já não era necessário o acompanhamento de Ungar e 

contratou o engenheiro Mr. Valdez para os detalhes finais. 

O Dr. Curuchet demonstrou interesse em ter uma vista panorâmica sobre o jardim e 

informou o arquitecto da importância que deveria ser dada à luz natural em todas as 

divisões. Definiu todas as áreas que ele considerava necessárias e sugeriu a 

possibilidade de a casa ser constituída por três andares, permitindo assim a separação 

entre a zona privada, a social e o consultório. 

O envio de fotografias da zona envolvente foi fundamental para a definição do 

desenho e do volume do edifício. A chave do projecto foi uma sequência de volumes 

relacionados através de vazios verticais que separam, articulam e unem o todo. Um 

dos principais aspectos a desenvolver era a distribuição do espaço (aberto e fechado) 

pelos diferentes níveis, relacionando-os através de rampas e escadas, e cobrindo-os 

com diferentes coberturas - relação entre vazios e cheios.  

 
 
 

O desenho da Casa Curutchet atravessou algumas dificuldades, que levaram a 

longos e detalhados estudos antes de chegar a uma solução arquitectural que 

preenchesse as necessidades do cliente e os objectivos do arquitecto. Um dos 

aspectos mais complicados para resolver foi a sequência de circulações verticais, 

Ilustração 19 – Fachada atrás do terraço (Le Corbusier 

Ouevre Complete – Vol 5, pág.49) 
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rampa e escadas. A posição da rampa foi alterada, por diversas vezes, antes de 

chegar à solução que parecia satisfazer as necessidades do projecto.  

A rampa foi sempre um elemento fundamental na arquitectura de Le Corbusier: 

“The ramp is perhaps the most recurrent and important Corbusian motif. Le Corbusier 

valued it for its rational and poetic attributes, as a device of uninterrupted circulation that 

makes physical the imagined continuity of plan and section.” 
52

 Deborah Gans (The Le 

Corbusier guide,  2006, pág. 85) 

O desenho de um edifício em corte é o elemento que melhor representa como os pisos 

se interligam. Através destes desenhos técnicos é possível ligar o edifício em altura e 

criar os meios de circulação necessários. O comprimento e inclinação da rampa são 

geralmente calculados e definidos aravés do corte. 

Assim como na Villa Savoye, a rampa da Casa Curutchet representa a poética do 

movimento. As escadas, em particular, foram continuamente mudadas de lugar e 

rodadas até finalmente serem fixas na posição apropriada. Para o arquitecto, a rampa 

era um elemento que oferecia diferentes sensações relativamente às escadas. 

“the stairs separate floor levels, the ramp links them.” 
53

 Villa Savoye (Le Corbusier, vol 

2 da Ouvre complète, pág.25) 

                                            
52 

A rampa é talvez o motivo Corbusiano mais recorrente e importante. Le Corbusier valorizava-a pelos 

seus atributos racionais e poéticos, como um dispositivo de circulação ininterrupta que torna física a 
continuidade imaginada do plano e secção. (Trad. nossa) 
53

 As escadas separam os andares, a rampa, liga-os. (Trad. nossa) 

Ilustração 20 – Maqueta (Autor y el interprete. Le Corbusier, pág. 54)  
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O Dr. Curutchet tinha outro requisito: os três quartos tinham de ser orientados para o 

lado frontal, de forma a receberem luz solar directa e usufruirem da paisagem do 

parque, através de uma vista panorâmica. Este foi o objectivo mais difícil de ser 

concluído devido à pequena dimensão do lote. 

A diferenciação da circulação pedestre e automóvel, a separação do espaço público 

(consultório) e o espaço privado (habitação), a relação do edifício com a natureza e a 

clara definição das áreas funcionais (trabalhar, viver, dormir, lazer) são representativas 

dos princípios urbanos de Le Corbusier aplicados à escala da habitação unifamiliar. 

O interesse de Le Corbusier por linhas regulares, secções douradas, dimensões 

humanas e particularmente o seu desejo em estabelecer regras de aplicação 

universal, levou a uma longa pesquisa que culminou nos anos 40 com o 

desenvolvimento do Modulor. O Modulor consiste num sistema de proporções, 

música e matemática que inclui os conceitos de estandardização e produção em 

massa. Foi em primeiro lugar implementado em grandes complexos de edifícios, como 

na Unité d’Habitation de Marseilles (1947), na fábrica Duval em Saint Dié (1947) e 

num projecto de complexo de férias na Côte d’Azur, conhecido por Roq et Rob (1949). 

Desde então, passou a ser uma componente inseparável dos seus projectos. Le 

Corbusier quis testar este sistema de proporções numa habitação unifamiliar, um 

edifício que seria mais à escala humana do que nos grandes complexos que já tinha 

implementado. O processo de desenho de todas as dimensões da casa foi definido 

através das medidas e distâncias definidas pelo Modulor. 

Ilustração 21 – Modulor (Connections: the geometric bridge between art and 
science, pág. 27) 
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Foi introduzido o elemento brise-soleil que consiste num sistema de planos verticais e 

horizontais em betão, todos com a mesma espessura, formando uma moldura 

sobressaída da fachada e que controla a entrada de luz solar no edifício; funciona 

como uma membrana flutuante, como uma capa que lhe pertence mas é independente 

do pano de vidro.  

Foram produzidos estudos detalhados em planta e corte das superfícies consideradas 

com maior exposição solar, as fachadas norte da clínica e da residência. Devido à sua 

pequena diferença de orientação, a luz solar directa actua de maneira diferente, o que 

levou a estudos separados para cada divisão. Este sistema de elementos de controlo 

do sol revela, na Casa Curutchet, um sistema de proporção na composição das 

fachadas. A composição do tema frontal foi estabelecida através de uma analogia 

musical: “as três melodias” (pilotis, pano de vidro e brise-soleil). Foram identificadas 

como três sistemas independentes que se sobrepõem um a seguir ao outro formando 

uma capa permeável. 

Enquanto que, a distância e a dimensão dos pilotis dependia das necessidades 

estruturais, a composição dos brise-soleil e dos panos de vidro foi determinada pelas 

dimensões do Modulor. Os estudos iniciais da fachada tripartida foram 

contemporâneos com os planos de estrutura dos pilotis. Toda a fachada frontal era um 

plano horizontal pontuado por pilotis brise-soleil e pano de vidro. O posicionamento 

exacto dos pilotis era fundamental para definir a estrutura e a composição da 

organização do todo. 

Ilustração 22 – Fachada frontal Maison Curutchet. (Le Corbusier Ouevre 
Complete – Vol 5, pág.47) 
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Foi criado um baldaquino ou dossel, que consiste numa parte da estrutura da 

cobertura suportada por quatro pilotis. O baldaquino, dominantemente vertical, não só 

melhorou a composição do brise-soleil e da entrada, como deu maior noção de escala 

ao espaço. Sem esta cobertura parcial, a fachada seria dominada pela grande parede 

vazia do edifício vizinho. O baldaquino serve para atrair a atenção, quando observado 

pelo exterior, da composição central e do volume da residência. Por outro lado, ajudou 

também a inserir o edifício no carácter urbano da rua, providenciando a transição 

apropriada de escala entre o grande edifício do lado oeste e o pequeno e mais 

articulado edificio do lado este. 

Foram efectuados estudos detalhados do piso da clínica para que respondesse a 

todas as necessidades deste tipo de divisão, incluindo mobiliário e circulações. Seis 

anos após o início do projecto, em 1954, a Casa Curutchet estava pronta a ser 

habitada. 

“The elegance and transparency of the building’s organization, the form and disposition 

of bathrooms and bedrooms, the ramps, and the overall harmonic continuity, particularly 

between the living room and the terrace-garden were the unexpected great news. 

However, after that first impression, I look and, in every detail, I find a new interest, a 

new mirror of clear intellectual beauty. From now on, I know that I will live a new life, 

and, in the future, I hope that I will fully assimilate the artistic substance of the 

architectural jewel that you have created.”
54

 Carta de Dr. Curutchet a Le Corbusier (Le 

Corbusier’s MAISON CURUTCHET, pág.75) 

A família Curutchet ocupou a casa por um curto período de tempo e acabou por 

abandoná-la durante a sua primeira década. O Dr. Curutchet continuou, contudo,  a 

utilizar a casa ocasionalmente, para pernoitar durante as suas viagens profissionais a 

La Plata. Pouco usada e sem manutenção durante vários anos, a casa caiu no 

abandono, mas em 1986-88 o edifício foi restaurado e proclamado Monumento 

Nacional. 
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 A elegância e a transparência da organização do edifício, a forma e a disposição das casas de banho e 
quartos, as rampas e a continuidade harmoniosa em geral, particularmente entre a sala e o terraço-jardim 
eram as grandes novidades inesperadas. Contudo, depois da primeira impressão, eu olho e, em cada 
pormenor, encontro um novo interesse, um novo espelho de clara beleza intelectual. A partir de agora, eu 
sei que viverei uma nova vida e, no futuro, eu espero conseguir assimilar completamente a substância 
artística da joia arquitectonica que você criou. (Trad. nossa) 
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3.1.2. ESTUDO DA OBRA  

Em 1948, o Dr. Curutchet decidiu mudar-se para La Plata, cidade fundada em 1882 

capital de uma província de Buenos Aires, onde comprou um pequeno lote com um 

jardim em frente.  

O plano da cidade de La Plata é uma malha centralizada e linear. O perímetro da 

cidade é um quadrado perfeito, de 5 Km, delimitado por uma avenida de 100 metros. 

Os quarteirões são estruturados de forma quadrada, divididos por avenidas. Duas 

destas avenidas são diagonais e atravessam a cidade de um extremo ao outro e 

outras seis diagonais fazem as ligações entre as praças e os parques.  

 

O lote situa-se na avenida 53, que constitui um dos eixos estruturais de La Plata. É um 

lote em forma de trapézio pequeno, estreito e irregular com dois lados paralelos e um 

ortogonal; o quarto lado correspondente ao alinhamento frontal é inclinado a 60º, 

paralelo às diagonais urbanas. A frente é cortada pela diagonal que atravessa a rua e 

tem ligação directa com uma praça verde, o que faz com que o lote ocupe uma 

posição privilegiada na cidade. Está também rodeado por três edifícios de épocas 

diferentes. O terreno apresenta pouco menos de 200 m2, com 9 metros de largura, 

17,5 de profundidade do lado menor e 23,5 do lado maior e a frente é inclinada, com 

10.8 metros, aproximadamente. 

Ilustração 23 – Lote na cidade (A modernidade figurativa da Casa Curutchet, pág. 6) 
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O edifício está contextualizado com a envolvente através de vários pontos. Em termos 

urbanos, respeita e enquadra-se perfeitamente na malha original da cidade, o terreno 

tem um dos lados de forma diagonal e a fachada assume a inclinação da rua. A 

fachada da casa está também adequada às características ambientais de La Plata; o 

sol forte que se faz sentir no verão é atenuado através de brise-soleils frontais. A 

ligação com o parque, que envolve a fachada frontal, é acentuada através de 

aberturas que permitem uma relação visual constante, tanto do consultório como da 

habitação. Le Corbusier cria também relações de ordem geométrica com os edifícios 

vizinhos através de um escalonamento de alturas. Do lado direito, o edifício vizinho é 

uma residência baixa e recuada do alinhamento frontal, da década de 30, enquanto 

que do lado esquerdo se encontra um edifício do início do séc. XX, com pé-direito alto 

e fachada ecléctica de vertente italiana. 

 

 

“En el proyecto Curutchet, Le Corbusier formula una de sus más pequeñas y a la vez 

precisas intervenciones en el espacio urbano y en su relacíon con el espacio 

doméstico. Presenta por primera vez en la arquitectura de la ciudad, una profunda 

transformación en la relación entre el espacio público de la calle y el interior de la 

manzana, al introducir visualmente uno en el otro, y evitar el uso privado exclusivo de la 

Ilustração 24 – Fachada frontal enquadrada. (A modernidade figurativa da Casa Curutchet, pág. 11) 
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planta baja en una inédita demonstración de generosidad urbana.” 
55

 Daniel Merro 

Johnston (Autor y el interprete. Le Corbusier, pág. 52) 

Observada pelo lado exterior, a Casa Curutchet parece ser uma complexa sequência 

de planos, com intervenções pontuais, massas sólidas e grandes vazios. A fachada 

frontal é destacada por diferentes faixas horizontais (brise-soleil), com ângulos 

diferentes e orientação nordeste e norte, que marcam a independência entre os dois 

volumes - clínica e residência - e, ao mesmo tempo, a repetição cria uma unidade. 

Esta inclinação foi calculada de maneira a impedir a entrada do sol no verão e permiti-

la no inverno. O brise-soleil, frontal ao consultório, tem 2,26 metros de altura (pé-

direito segundo o Modulor) e eleva-se acima das janelas, criando, por vezes, um 

peitoril do terraço-jardim superior. Este brise está dividido verticalmente em 4 partes 

iguais, com aproximadamente dois metros de largura cada. O pavimento superior 

contém uma grelha semelhante, a qual protege um terraço. Os dois brises são 

idênticos, diferindo apenas o nível de profundidade. 
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 No projecto Curutchet, Le Corbusier formula uma das suas mais pequenas e, ao mesmo tempo, 
precisas intervenções no espaço urbano e na sua relação com o espaço doméstico. Apresenta, pela 
primeira vez na arquitectura da cidade, uma profunda transformação em relação ao espaço público da rua 
e ao interior da habitação, ao introduzir visualmente um e outro e ao evitar o uso privado exclusivo do piso 
térreo, numa inédita manifestação de generosidade urbana. (Trad. nossa) 

Ilustração 25 – Brise-soleil visto a partir do exterior. (http://www.fondationlecorbusier.fr) 
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A estrutura que suporta o edifício é constituida por uma malha regular (semelhante à 

malha da cidade) de pilares circulares, distanciados a 4 metros nos dois sentidos. A 

malha é formada por três linhas de pilares no sentido longitudinal e cinco linhas no 

sentido transversal. A linha de pilares frontal é inclinada conforme a direção da rua. A 

base da composição é o quadrado, que se deforma apenas junto ao ângulo da rua 

frontal. Estes pilares encontram-se a 25 cm dos planos exteriores, aproximadamente, 

e funcionam independentemente das paredes, o que faz com que as fachadas 

pareçam flutuar, sem apoio directo. Os pilares são também, por vezes, visíveis através 

dos panos de vidro e nos apoios ao baldaquino. Não existem vigas aparentes, apenas 

uma laje estructural de 40 cm de espessura. 

 

Ilustração 26 – Brise-soleil visto a partir do exterior. (http://www.fondationlecorbusier.fr) 

Ilustração 27 – Plantas do piso térreo, entrepiso, primeiro e segundo. (A modernidade figurativa da Casa Curutchet, pág. 7) 
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“The space gained by raising the house on pilotis has allowed a convenient relationship 

between the consulting room and the house. Naturally the reinforced concrete allows 

very complete glazing, and this has been protected by a brise-soleil designed in 

accordance with the angle and direction of the sun at this latitude.” 
56

 (Le Corbusier 

Ouevre Complete – Vol 5, pág.46) 

Um dos aspectos a desenvolver era a distribuição do espaço (aberto e fechado) pelos 

diferentes níveis, relacionando-os através de rampas e escadas e cobrindo-os com 

diferentes coberturas - relação entre vazios e cheios. Inicialmente, a composição foi 

dividida por dois elementos: a rampa, que ocupava o elemento central e as escadas 

para a residência, que estavam alinhadas com a rampa, ocupando igualmente uma 

posição central, na parte de trás. A clínica e o quarto da  empregada situavam-se no 

primeiro piso, envolvidos pela rampa, enquanto que o volume da casa atrás formava 

um cubo perfeito.  

A 16 de Fevereiro de 1949, Le Corbusier tentou uma importante modificação: retirou a 

rampa do centro e posicionou-a contra a parede ocidental, eliminando o alinhamento 

da rampa com as escadas, que permaneceram no mesmo local. Colocou alguns 

degraus com ligação ao patamar intermédio da rampa, que levariam a um vestíbulo, 

onde se localizava a origem das escadas perpendiculares à rampa, as quais fariam a 

ligação à habitação. O problema, porém, não estava resolvido e, no dia seguinte, Le 

Corbusier moveu a rampa para o lado oposto, mantendo todo o esquema a uma 

escala menor.  

O piso térreo distingue-se dos restantes por um aparente vazio, o que permite que a 

zona pública da rua seja diferenciada da zona privada e que o volume acima não 

esteja preso à terra, dando a ideia de estar suspenso. Este piso destinava-se apenas 

às áreas de circulação (garagem, circulação pedestre e rampa), alguns serviços e 

vegetação.  Ao nível da rua, o ponto de passagem da área pública para a privada é 

enfatizado, através da colocação de uma vedação metálica e uma entrada em betão. 

Esta entrada, colocada do lado esquerdo da fachada, representa o acesso pedestre e 

funciona como ponto de focagem através do qual é possível perceber física e 

visualmente a complexidade interior do edifício. Do lado direito encontra-se uma 

segunda entrada através de um portão, que permite o acesso de automóveis e a 

                                            
56

 O espaço ganho ao levantar a casa sobre os pilotis permite uma relação adequada entre o consultório e 
a casa. O betão armado permite, naturalmente,  um completo envidraçamento, protegido por um  brise-
soleil, desenhado de acordo com o ângulo e a direcção do sol nesta latitude. (Trad. nossa) 
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ligação à garagem, recuada do alinhamento frontal. A área entre estes dois elementos 

e o edifício é o momento de transição entre o exterior e o interior. 

A partir do momento em que se atravessa a porta da rua, ou mesmo apenas se a 

entrada estiver aberta, o cenário visual é dominado pela rampa, situada num pátio 

intermédiário onde o arquitecto propõe vegetação baixa e uma árvore, que faz a 

ligação entre os dois volumes. A rampa é o elemento mais importante deste piso: 

define o percurso entre a rua, as escadas para a habitação e, num segundo patamar, 

o consultório. A posição destes elementos foi definida com o intuito de fazer com que a 

paisagem do parque fosse uma presença constante no percurso. A origem da rampa é 

marcada por uma pressão espacial, transmitida pelo volume da clínica que se 

encontra acima desta. A ascensão é efectuada de maneira suave, passando por uma 

sequência variada de locais semi-cobertos, massas e vazios.  

“Architecture is judged by eyes that see, by the head that turns, and the legs that walk.” 
57

  Le Corbusier, Le Modulor                       
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 A arquitetura é julgada pelos olhos que vêem, pela cabeça que vira e pelas pernas que andam (Trad. 
nossa) 

Ilustração 28 – ínicio da rampa. . 
(http://www.fondationlecorbusier.fr) 
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O percurso da rampa está dividido em duas partes, através de um patamar de 

descanso. Na primeira parte da rampa há uma sucessão de elementos pontuais, 

superfícies e massas (árvore, pilotis, entrada da garagem e vestíbulo) ao nível da 

visão, que aceleram o sentimento de movimento. A meio do percurso, a rampa é 

interrompida, dá uma volta de 180º e inverte o seu sentido, encontrando assim, a 

entrada da clínica de frente, virada para a fachada frontal. A percepção do espaço fica 

então mais ampla, com mais luz, e a visão é submetida à paisagem do parque que 

aparece cortada a meia altura. A experiência espacial e visual é dominada pelo céu e 

pelas árvores do parque, fazendo com que o ocupante seja envolvido por vistas 

exteriores e interiores. 

 
 

Este patamar de descanso proporciona ao utilizador a escolha do destino: continuar 

pela rampa até à clínica ou aceder a um compartimento de escadas e entrar na área 

da habitação.  

“To escape from this space, we must follow the long ramp, like a road up on invisible 

hill, which leads us to two distinct structures – first (although in space it comes second), 

the house, and then, at the end of the route, the surgery, which offers another glimpse 

of the plaza and of greenery.” 
58

 (Annals of the Architectural Association School of 

Architecture, Issues 35-37, pág.38) 
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 Para escapar deste espaço, temos que seguir a longa rampa, como uma estrada a subir uma colina 
invisível que nos leva a duas estruturas distintas – a primeira (embora no espaço venha em segundo 
lugar), a casa, e a seguir, no fim do percurso, a clínica, que oferece outra vista da praça e da vegetação. 
(Trad. Nossa) 

Ilustração 29 – vista do patamar intermédio da rampa para a fachada frontal. (Autor y el 
interprete. Le Corbusier, pág. 55) 
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Ao escolher a primeira opção chega-se ao local de trabalho, a clínica. Este espaço, 

situado no primeiro piso, ocupa o lado frontal do lote, estando dividido em três áreas: 

sala de espera, sala de exames e sala da empregada. A sala da empregada consiste 

num volume rectangular, nas traseiras do consultório, sendo ambos os espaços 

acessíveis a partir de uma galeria semi-fechada. O consultório é um espaço de uso 

mais público, assim, situa-se num volume frontal menor do que o da habitação e junto 

à rua. Devido aos vários espaços serem fluentes entre si, consegue voltá-los todos 

para a rua frontal. A cobertura do consultório funciona como terraço-jardim da 

habitação. A ligação entre os dois volumes é feita através do patamar de descanso da 

rampa. 

Se o destino escolhido for a residência, a zona mais privada do edifício, o percurso 

continua  através da caixa de escadas, que se encontra a meio da rampa. Este 

vestíbulo é também a entrada da habitação. Cada patamar de chegada das escadas é 

recebido com luz natural, proporcionada pelas janelas de vidro translúcido até certo 

ponto. Ambos os pisos são privilegiados pela paisagem do parque, que invade o 

interior do edifício.  

 
 

 

Ilustração 30 – Corte transversal pelas escadas. (Le Corbusier Ouevre 
Complete – Vol 5, pág.52) 
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A residência forma quase um cubo perfeito num plano de 9 m2, suspenso dois pisos 

acima do chão através de 9 pilotis. Acima do hall, o piso mais  abaixo da habitação, 

destinava-se às áreas sociais, com cozinha, sala de música, estar e jantar, sendo 

estes espaços fluentes entre si e divididos por uma lareira. O acesso ao pátio-jardim é 

feito pela sala-de-estar e jantar através de pequenos terraços. O andar de cima era a 

parte mais íntima da casa, onde estava situado o dormitório das filhas, a sala de 

estudos, a suite do casal e as casas de banho. Através do posicionamento das casas 

de banho e da utilização de um ângulo diferente na parede interna entre a sala de 

estudos e a suite do casal, os ambientes principais estão todos voltados para a rua 

principal. 

 

Entre o volume da residência e o da clínica há um grande espaço aberto destinado à 

plantação de uma árvore que, contrariamente às expectativas do cirurgião, cresceu 

muito rapidamente e tornou-se num elemento dominante do espaço. Este espaço 

aberto, a árvore, o piso térreo livre e o terraço eram o “sistema respiratório” do edifício. 

Todas as áreas foram concebidas à volta destes espaços abertos. 

A ideia conceptual da Casa Curutchet baseava-se na separação das duas unidades 

funcionais – clínica e residência – em dois volumes diferentes, ligados visual e 

fisicamente pela rampa. Consiste num conjunto de divisões organizadas em volta de 

um espaço aberto, através do qual as divisões recebem luz natural e ventilação. O 

corte longitudinal é a chave para compreender a função e organização do edifício, uma 

Ilustração 31 – Vista do terraço-jardim. (Le Corbusier’s MAISON CURUTCHET, pág.13) 
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cuidadosa sequência de sólidos e vazios que, simultaneamente, articulam a separação 

das duas unidades.  

 

 

A Casa Curutchet representa os princípios de Le Corbusier relativos à arquitectura 

moderna. Utiliza os cinco pontos essenciais criados pelo arquitecto: planta livre, 

fachada livre, pilotis, terraço-jardim e janelas em banda, para além de outros 

elementos característicos da sua arquitectura como a rampa, que encaminha a 

promenade architectural através do pátio. 

Actualmente a Casa Curutchet é a Sede do Colégio de Arquitectos da província de 

Buenos Aires, CAPBA. Tem as portas abertas ao público que queira visitá-la e usufruir 

da informação disponível  relativa às obras emblemáticas do Movimento Moderno na 

Argentina. 

“The drama of Maison Curutchet’s promenade architectural, the sheer poetic power of 

its masses and voids, the magnificent ramp, pilotis, brise-soleils, and hanging garden, 

and the didactic nature of the building’s resolution are comparable to the architect’s 

best-known masterpieces. It is one of the most beautiful, spatially dramatic and poetic 

houses designed by Le Corbusier.” 
59

 Alejandro Lapunzina (Le Corbusier’s MAISON 

CURUTCHET, pág.18) 

                                            
59

 O drama do promenade architectural  da Casa Curutchet, o absoluto poder poético das suas massas e 
vazios, a magnificente rampa, os pilotis e brise-soleils e o jardim suspenso, e a natureza didáctica da 

resolução do edifício são comparáveis às mais conhecidas obras-primas do arquitecto. É uma das mais 
bela, espacialmente dramáticas e poéticas casas desenhadas por Le Corbusier. (Trad. Nossa) 

Ilustração 32 – Corte longitudinal ( Le Corbusier Ouevre Complete – Vol 5, pág.50) 
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3.2. KUNSTHAL 

3.2.1. ENQUADRAMENTO DA OBRA E DO AUTOR 

O Kunsthal é um museu de Arte que foi desenhado em 1987 e construído em 1992 na 

cidade de Roterdão, através de investimentos da iniciativa europeia “Capital Cultural”. 

O ateliê responsável pelo projecto foi OMA60 (Office for Metropolitan Arquitecture). 

OMA foi fundado por, entre outros, Rem Koolhaas61 arquitecto que, desde cedo,  

demonstrou interesse em compreender e analisar o impacto da cultura metropolitana 

na arquitectura.  

Quando fundou OMA em 1975, Rem Koolhaas tinha como objectivo dedicar-se ao 

estudo da sociedade contemporânea e ao exercício de arquitectura com base neste 

estudo. Elaborou também projectos teóricos como o The Berlin Wall as 

Architecture62 (1972), o manifesto retroactivo de Manhattan: Delirious New York63 

(1978), realizou exposições e participou em diversos concursos.  

Em 1991 ganhou o prémio de arquitectura “Le Moniteur” com a Villa dall’Ava64 em 

Paris e, em 1992, recebeu o primeiro prémio com o projecto para a Biblioteca da 

Universidade de Jussieu, também em Paris. O Kunsthal foi o seu primeiro grande 

projecto realizado e surgiu como experiência destas teorias. No ano 2000 foi 

                                            
60

 Office for Metropolitan Arquitecture (OMA) foi fundado em 1974, em Londres, por Rem Koolhaas, Elia e 
Zoe Zenghelis e Madelon Vriessendorp. Surgiu com o objectivo de definir novos tipos de relações, tanto 
teóricas como prácticas, entre a arquitectura e a situação cultural contemporânea. Os seus primeiros 
projectos, essencialmente propostas para concursos, foram alvo de grande polémica. Em 1975 passaram 
da teoria à practica e abriram o ateliê com base em Roterdão. Em 1978 realizou os primeiros projectos na 
Holanda, entre eles a ampliação do Parlamento em Haia. Contém também a fundação Grosztadt que 
funciona independente de OMA e serve para coordenar as actividades culturais, como por exemplo, 
exposições e publicações.  
61

 Rem Koolhaas nasceu em 1944 na cidade de Roterdão. Viveu na Indonésia entre 1952 e 1956, data 
em que se estabeleceu em Amesterdão, onde trabalhou como guionista de cinema e jornalista no “The 
Haagse Post”. Em 1968 mudou-se para Londres onde estudou arquitectura na escola Architectural 
Association School of Architecture. Durante esse período elaborou projectos teóricos como o The Berlin 
Wall as Architecture (1970) e Exodus ou The Voluntary Prisoners of Architecture (1972). Em 1972 viajou 
até aos Estados Unidos e escreveu um manifesto retrospectivo de Manhattan intitulado Delirious New 
York onde analisa o impacto da cultura metropolitana na arquitectura. 
62

 The Berlin Wall as Architecture é uma interpretação dos efeitos do muro de Berlim na vida dos 
cidadãos, tanto física como emocional. 
63

 “NOVA YORK DELIRANTE é um “manifesto retroactivo”, uma interpretação da teoria não formulada 
que rege o desenvolvimento de Manhattan. Este livro, polémico e premonitório, (escrito por um dos mais 
instigantes arquitectos e teóricos da actualidade) ilustra as relações entre um universo metropolitano 
mutante e a singular arquitectura que pode produzir e afirma também que, com frequência, a arquitectura 
gera a cultura.” Adrián Gorelik ( Contra-capa do livro Nova York Delirante) 
64

 Villa dall’Ava é uma habitação unifamiliar desenhada por Rem Koolhaas e construída em 1991 em  St. 
Cloud Paris. 
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galardoado com o prémio Pritzker65 de arquitectura. Paul Goldberger66, crítico de 

arquitectura, quando Koolhaas foi galardoado com o Prémio Pritzker de Arquitectura 

em 2000, escreveu:  

“There is Rem Koolhaas the architect, there is Rem Koolhaas the writer, there is Rem 

Koolhaas the urban theoretician, and there is Rem Koolhaas the figure to whom 

younger architects are drawn as moths to a flame … It is not hard to think of Rem 

Koolhaas in the same way one thinks about Le Corbusier or Frank Lloyd Wright.” 
67 

 

É também de referir a existência de várias ideias paralelas entre Mies van der Rohe68, 

Louis Kahn69 e os Smithsons70 nos anos 50 e Koolhaas 40 anos depois. Todos estes 

arquitectos procuravam os princípios fundamentais da arquitectura que oferecessem 

uma resposta às consequências do processo de modernização. Com o aumento de 

tráfego rodoviário, a invasão de grandes edifícios através de extensas instalações 

técnicas e a contínua urbanização, que já não respeitava as regras dos modelos de 

planeamento urbano, estes arquitectos temiam que a arquitectura se pudesse tornar 

insignificante e indeterminante.  

À semelhança destas teorias, Koolhaas estuda também a resistência da arquitetura às 

forças desencadeadas pela contínua modernização. Desenvolveu, contudo, os seus 

próprios princípios, com base nos valores europeus e no pragmatismo americano, 

através de relatórios orais e escritos da sua pesquisa acima referidos. Numa 

sociedade baseada no movimento e na mudança - com carros, aviões e televisão, um 

edifício não deve ser uma unidade, porque quase tudo é vislumbrado em fragmentos.  

                                            
65

 O prémio Pritzker é um prémio internacional de arquitectura criado em 1979 pela Fundação Hyatt. É 
atribuído anualmente ao arquitecto, ainda em vida, que melhor cumpra os princípios enunciados por 
Vitrúvio: solidez, beleza e funcionalidade. 
66

 Paul Goldberger nasceu em 1950 em New Jersey, foi crítico de arquitectura entre 1997 e 2011 no The 
New Yorker. 
67 

“Há Rem Koolhaas o arquitecto, há Rem Koolhaas o escritor, há Rem Koolhaas o teórico urbano e há 
Rem Koolhaas a figura a quem os jovens arquitectos são atraídos como borboletas para a chama... Não é 
dificil pensar em Rem Koolhaas da mesma forma que se pensa em Le Corbusier ou Frank Lloyd Wright.” 
(Trad. nossa) 
68

 Ludwig Mies van der Rohe (1887-1969), foi um dos mais influentes arquitectos da primeira metade do 
séc. XX, sendo considerado um dos mestres mundiais da arquitectura moderna. Nasceu em Aachen, 
Alemanha, mas começou a sua carreira profissional em Berlim com o designer Bruno Paul e depois com o 
arquitecto Peter Behrens. Desenvolveu uma concepçao arquitectónica de linhas puras e abriu o seu 
próprio ateliê, em 1912, em Berlim. Criou a Bauhaus, juntamente com Walter Gropius, em 1919, em 
Weimar e foi director do Instituto de Tecnologia de Ilinois durante duas décadas. A expressão que 
justificava o funcionalismo dos seus projectos foi a “less is more”. 
69

 Louis Isadore Kahn (1901-1974), arquitecto americano, foi crítico de design e professor de arquitectura 
na Yale School of Architecture e na School of Design na University of Pennsylvania. As suas obras 
representam os princípios do modernismo. 
70

 Alison (1928-1993) e Peter Smithson (1923-2003) era um casal de arquitectos ingleses que formaram 
uma parceria (Smithsons), eram habitualmente associados ao movimento “New Brutalism”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitr%C3%BAvio
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O Kunsthal é um edifício funcional, mas é também ao mesmo tempo o resultado de 

um trabalho artístico contemporâneo que engloba diversos temas e referências. Acima 

de tudo é um teste aos princípios da arquitectura metropolitana e, como resultado, o 

edifício oferece experiências variadas e ricas em contrastes.  

Por vezes, parece um edifício transparente e aberto, noutras fechado e introvertido. A 

sua aparência pode ser calma e lúcida, mas também fragmentada através de uma 

colagem de elementos contrastantes. A composição do Kunsthal é caracterizada por 

uma sequência de surpresas e emoções transmitidas ao visitante através dos 

materiais, da estrutura e do programa. O objectivo era criar experiências inesperadas.  

“I like to do things that on first sight have a degree of simplicity but show their 

complexity in the way they are used or at a second glance.” 
71

 Rem Koolhaas, 

entrevista ao New York Times. 

O edifício foi pensado e desenhado ao pormenor, cheio de detalhes e significados que 

levam o visitante a experimentar diferentes tipos de ambientes. Os planos estritamente 

horizontais e verticais são recuados e foram introduzidas superfícies diagonais. As 

lajes foram bifurcadas, permitindo obter uma circulação contínua ao longo do percurso, 

e os pilares de suporte foram desenhados com ângulos específicos, para aguentar e 

acompanhar  os diferentes tipos de lajes.  

 

                                            
71

 Gosto de fazer coisas que à primeira vista têm um certo grau de simplicidade mas mostram a sua 
complexidade à medida que são usadas ou a um segundo olhar (Trad. nossa) 

Ilustração 33 – Modelo tridimensional, vista lateral. (NAI, www.nai.nl) 
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Assim, o desenho do edifício começou pelo estudo de uma figura geométrica pura - o 

quadrado - dividida por dois percursos; um deles com o sentido este/oeste paralelo ao 

Maasboulevard, caminho de serviço, e o outro percorrido através de uma rampa 

pública que faz a extensão do eixo norte/sul e faz a ligação do Museu com o Parque e 

a avenida. A separação é identificada através da diferença de cota; o percurso 

pedonal atravessa o edifício, enquanto que a passagem automóvel é efectuada abaixo 

deste.  

A escolha de uma forma virtualmente quadrada para o contorno tem também o intuito 

de oferecer, a um edifício relativamente pequeno, as propriedades de um edifício de 

grande escala. Rem Koolhaas demonstrou que, até mesmo nesta escala, a lei das 

grandes estruturas pode ser operacional. A forma simples que o edifício aparenta pelo 

exterior não revela a complexidade do seu interior. 

O desenho da forma do Kunsthal é justificado pelo arquitecto, com base no programa 

exigido e no contexto da envolvente. Para além de ser um espaço para exposições, é 

uma intercepção de tráfego, devido à sua localização ser exactamente entre o Parque 

e a zona urbana. Como tal, era necessário existirem dois tipos de circulação que 

atravessassem o terreno, uma pedestre, outra automóvel. 

 
 

Ilustração 34 – Planta com envolvente. ( revista a+t nr 2, pág.8) 
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Como muitas das obras de Koolhaas, o Kunsthal é uma síntese coerente de vários 

precedentes modernos reconhecidos, sendo o mais evidente neste caso, a Neue 

National Galerie72, em Berlim, de Mies van der Rohe. Visto do exterior, o Kunsthal é 

semelhante a uma caixa quadrada, larga e plana, com um único apontamento vertical, 

uma torre estreita e alta. Para muitos, esta forma de caixa quadrada de vidro faz 

lembrar a galeria de Mies, embora, enquanto a forma exterior de caixa, num primeiro 

contacto,  mantém-se no seu interior, no Kunsthal a caixa fragmenta-se e desenvolve-

se numa sequência de espaços diferenciados. Segundo Anna Klingmann73: 

“whereas Mies’ Neue Staatsgalerie reads as a self-contained platonic object, detached 

from the urban context surrounding it, the Kunsthal reveals a fragmented collision of 

parts, highly charged by the schizophrenic qualities of its site. Pedestrian and vehicular 

infrastructures break the ideal nature of its square, undermining its formal geometry. 

While the Neue Staatsgalerie hovers on a solid podium of limestone, the building of the 

Kunsthal punches through a transparent plane of meshed metal plates, exposing the 

infrastructure right below it.” 
74

 Anna Klingmann (“The MEANING(less) Popularity of 

REM KOOLHAAS”, (1999))  

 

                                            
72

 Neue National Galerie é um museu de arte moderna em Berlim, focado essencialmente no príncipio do 
séc. XX. Foi desenhado por Mies van der Rohe em 1968. 
73

 Anna Klingmann é arquitecta e académica especializada em branding. Ela é a fundadora e principal 
arquitecta da Klingmann Arquitectos e Consultores da marca, e autora de Brandscapes: Arquitectura em 
Economia da Experiência. Anna Klingmann começou os seus estudos em Nova York, em 1984, 
estudando pintura na Arts Students League.   
74

 Enquanto a Neue Staatsgalerie de Mies parece um objecto platónico independente, desligado do 
contexto urbano que o rodeia, o Kunsthal revela uma colisão fragmentada de partes, grandemente 
carregadas pelas qualidades esquizofrénicas do sítio. As infraestruturas pedestres e de veículos quebram 
a natureza ideal do largo, minimizando a sua geometria formal. Enquanto a Neue Staatsgalerie paira 
sobre um podium sólido de calcário, o edifício do Kunsthal penetra através de um plano transparente de 
placas de malha de metal, expondo a infra-estrutura precisamente por baixo dele. (Trad. nossa) 

Ilustração 35 – Neue Nationalgallerie vista da estrada. (Ilustração nossa) 
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Na National Gallerie, a estratégia utilizada para inserir e elevar a arte na cidade 

moderna é inversa à do Kunsthal. No primeiro caso, o visitante abandona a rua e 

sobe para um segundo embasamento, através de umas escadas, onde encontra um 

bloco de betão vazio e transparente que permite visualizar a cidade e, ao mesmo 

tempo, ter uma percepção da área cultural de que o edifício dispõe. Só numa segunda 

fase, após descer umas escadas interiores, é que o visitante tem realmente acesso às 

exposições. Segundo Jeffrey Knipis75 na revista El Croquis 79, referindo-se à galeria 

de Mies: 

“Esta ascensión a un segundo plano de referencia está elaborada a partir de las 

secuencias de acceso a las iglesias del Renacimiento, donde la escalera eleva al 

feligrés desde lo profano a lo sagrado. Aislado en el centro del plinto se sitúa un 

pabellón platónico de acero y vidrio que, en principio, parece ser el punto de llegada. 

Pero pronto el visitante descubre que también el pabellón está vacio, - salvo por otra 

escalera que desciende dentro del plinto – ahora convertido en un bunker o cripta para 

el arte. Continuando a través de las galerias subterráneas el trayecto del visitante 

termina en un jardin de escultura, enterrado, un sanctasanctorum que excava un 

refugio profundo fuera del alcance de las fuerzas empobrecedoras de la ciudad.” 
76 

                                            
75

 Jeffrey Kipnis (nascido em 1951, na Geórgia, EUA) é um crítico de arquitectura, teórico, desenhista, 
cineasta, curador e educador.  
76

 Esta ascensão a um segundo plano de referência está elaborada a partir das sequências de acesso às 
igrejas do Renascimento, onde a escada eleva até ao paroquiano ,desde o profano ao sagrado. Colocado 
no centro do plinto situa-se um pavilhão platónico em aço e vidro que, ao princípio, parece ser o ponto de 
chegada. Mas, rapidamente, o visitante descobre que também o pavilhão está vazio, - excepto por outra 
escada que desce dentro do plinto – agora transformado num bunker ou cripta para a arte. Continuando 
através das galerias subterrâneas o trajecto do visitante termina num jardim de escultura, enterrado, um 
sanctasanctorum que escava um refúgio profundo fora do alcance das forças empobrecedoras da cidade. 
(trad. nossa) 

Ilustração 36 – Neue Nationalgallerie vista interior. (Ilustração nossa) 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Djeffrey%2Bkipnis%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1C2VEAD_enPT403PT468%26biw%3D1280%26bih%3D929&rurl=translate.google.pt&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Curator&usg=ALkJrhjcxtwPkP9g8cuGtdZ5VDFonckboQ
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No Kunsthal, por sua vez, em vez de se descer até à arte, sobe-se através de uma 

rampa em espiral que direcciona o visitante ao longo do percurso à entrada das 

galerias. Aqui, o primeiro contacto com as exposições é feito através de um espaço de 

serviço, o que faz com que as peças de arte se confundam com o próprio espaço e 

mobiliário do edifício. À semelhança do museu de Mies, aqui também se encontra, de 

novo, o exterior, após percorrer todas as galerias, embora, neste caso, seja um 

espaço com características muito diferentes, como iremos perceber mais à frente. 

“En el Kunsthal el arte es el principal protagonista, pero uno entre muchos, en el teatro 

animado y profano de la ciudad, no la última ni la más asediada expresión de lo 

sagrado.”
77

  Jeffrey Kipnis (El Croquis 79, pág. 26)  

Ao trazer a circulação externa/pública para o interior do edifício, através da rampa, 

Koolhaas dividiu o projecto em quatro quadrantes distintos. Em planta, o Kunsthal é 

um quadrado dividido por dois eixos, criando quatro projectos autónomos. A solução 

adoptada para reunificar o projecto foi criar um circuito contínuo através de uma 

circulação em forma de espiral, que oferecesse uma sequência de experiências 

contraditórias.  

                                            
77

 No Kunsthaal a arte é a principal protagonista, mas uma entre muitos, no teatro animado e profano da 
cidade, não a última nem a mais assediada do sagrado. (Trad. nossa) 

Ilustração 37 – Esquema de circulação do Kunsthal. (El Croquis nr 79, pág. 76) 
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“...the challenge became: how to design a museum as four autonomous projects, a 

sequence of contradictory experiences which would nevertheless form – continuous 

spiral. In other words, how to imagine a spiral in four separate squares. The concept of 

the building is a continuous circuit.” 
78

 Rem Koolhaas (revista a+t nr 2, pág. 7) 

Este tipo de circulação contínua em espiral, só foi possível devido ao trabalho conjunto 

de Rem Koolhaas com Cecil Balmond79. Cecil Balmond é um dos engenheiros 

estruturais que mantém uma relação de trabalho frequente com OMA, sendo um 

elemento importante na elaboração de muitos projectos, que surgem da colaboração 

entre a arquitectura e a engenharia, como é o caso do Kunsthal. Para Balmond não 

há uma separação entre arquitectura e estrutura - é a união do todo que gera a forma. 

Segundo o engenheiro, a forma nunca está isolada, sendo, quase sempre, o resultado 

do seu conteúdo. 

 “Cecil Balmond – Ove Arup and Partners – es figura clave en el desarrollo de los 

trabajos del Kunsthal, el Gran Palacio de Lille, el Euralille y muchos otros projectos. Los 

concursos se convierten en laboratorios de diseño y de exploracíon de las posibilidades 

de coloraboracíon entre diferentes disciplinas. A lo largo de la evolucíon del proyecto, la 

arquitectura y la engeniería alcanzan una total integracíon que les permite informarse, 

influirse y determinarse mutuamente.” 
80

 (El Croquis nº 79, pág. 7) 

O Kunsthal está inserido num quarteirão destinado essencialmente a Museus. Este 

quarteirão foi desenvolvido como uma zona cultural da cidade através do programa 

“Revitalising Rotterdam” que tinha como objectivo melhorar a qualidade de vida urbana 

em Roterdão. Para além do Kunsthal esta área contém o Museu Boijmans81, The 

Netherlands Architectur Institut (NAI) 82, The Natuur Museum83 e o Museu do 

Parque84.  

                                            
78

 ...o desafio era: como desenhar um museu com 4 projectos autónomos, uma sequência de experiências 
contraditórias que formariam, contudo, uma espiral contínua. Por outras palavras, como imaginar uma 
espiral em 4 quadrados separados. O conceito do edifício é um circuito contínuo. (Trad. nossa) 
79

 Cecil Balmond (1943) é um engenheiro de estruturas inglês com origem no Sri Lanka. É também 
reconhecido como arquitecto, desenhador, artista e escritor. 
80 Cecil Balmond – Ove Arup and partners – é uma figura chave no desenvolvimento dos trabalhos do 

Kunsthal, o Grande Palácio de Lille, o Euralille e muitos outro projectos. Os concursos convertem-se em 
laboratórios de desenho e de exploração das possibilidades de colaboração entre diferentes disciplinas. 
Ao longo da evolução do projecto, a arquitectura e a engenharia alcançam uma total integração que lhes 
permite informar-se, influir-se e determinar-se mutuamente. (Trad. nossa) 
81

 Boijmans Museum é o principal museu de arte de Roterdão. Foi construído em 1847 e em 1958 
recebeu a colecção de Daniël George van Beuningen adquirindo assim o nome de Boijmans van 
Beuningen Museum. 
82

 NAI – é um instituto cultural de arquitectura e desenvolvimento urbano. Contém um museu, um 
arquivo/biblioteca e uma plataforma de leituras e debates. Foi construído em 1993 pelo arquitecto Joe 
Coenen na cidade de Roterdão. 
83

 The Natuurhistorisch Museum é um museu de história natural fundado em 1927. 
84

 MuseumPark foi desenhado em 1988 por Rem Koolhaas. Está dividido em 4 zonas distintas. Uma zona 
pavimentada, outra de estilo romântico com árvores e uma ponte pedestre, uma zona de asfalto destinada 
a eventos da cidade e um pomar. 
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O Museu do Parque, desenhado também por OMA, começou a ganhar forma com a 

abertura do Kunsthal ao público e ficou finalizado em 1994. O Parque é considerado 

natureza feita pelo homem e o conceito base é o mesmo que o do Kunsthal: cultura 

versus natureza. O edifício serviu também para fortificar as infra-estruturas culturais a 

uma escala nacional. 

 

 

A partir do momento em que o visitante deixa o Parque atrás de si e tem o primeiro 

contacto directo com o edifício, o que se destaca, à partida, é uma grande abertura 

que o atravessa de um lado ao outro. Esta passagem faz a ligação entre o mundo rural 

e o mundo urbano, funciona como uma ponte que liga o parque à movimentada 

avenida. Consiste numa rampa que, conforme é percorrida, vai revelando uma 

paisagem, constituída por edifícios, bastante diferente da do Parque. 

O Kunsthal responde adequadamente ao meio que o envolve e contribui para a vida 

urbana. Para além disso, o edifício reinterpreta a cidade no seu interior, trazendo 

elementos do exterior urbano que representam a organização espacial da cidade com 

as suas múltiplas diferenças. A unidade entre o ambiente urbano e o edíficio é também 

Ilustração 38 – Modelo tridimensional Parque. (www.oma.com) 
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conseguida através da própria circulação do Museu. A rampa que atravessa o edifício 

divide o objecto e integra-o com a envolvente fazendo a ligação das várias partes; é 

utilizada como ferramenta do desenho da arquitectura e do urbanismo. 

“By participating in multiple scales of its environment, the ramp has the capacity to 

affect that environment at different levels, through corresponding registers of 

architecture, landscape, and city. As in Lefebvre’s diagram, each scale is nested within 

the others: the roof garden is a fragment of the park landscape, vertically displaced to 

become a foreground element within the architecture, yet also the culmination of the 

architecture; the theater seats are a multicolored garden, in a field that operates at the 

scale of the park as well as the building.” 
85

 Linda Pollak (The Landscape Urbanism 

Reader, pág.132)  

As fachadas principais são de carácter diferente visto que uma está de um lado urbano 

e a outra do lado do Parque. Esta relação que o edifício tem com a cidade e todo o 

seu carácter urbano levam Kenneth Frampton86 a caracterizar o Kunsthal como o 

mais rigoroso e entusiasmante projecto cívico que Koolhaas produziu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
85

 Ao participar em múltiplas escalas do seu ambiente, a rampa tem a capacidade de afectar esse 
ambiente em diferentes níveis, fazendo corresponder os registos de arquitectura, paisagem e cidade. 
Como no diagrama de Lefebre, cada escala está inserida dentro das outras: o terraço-jardim é um 
fragmento da paisagem do parque, verticalmente deslocado, para se tornar elemento de primeiro plano 
dentro da arquitectura, contudo, também o culminar da arquitectura; os assentos do teatro são um jardim 
multicolorido, no campo que funciona à escala do parque assim como do edifício. (Trad. nossa) 
86

 Kenneth Frampton (1930) é um arquitecto, crítico, historiador e professor de arquitectura na “Graduate 
School of Architecture and Planning” da Universidade de Columbia em Nova Iorque. 
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3.2.2. ESTUDO DA OBRA 

 
Para compreendermos a importância da construção do Kunsthal, devemos situar-nos 

no período pós II Guerra Mundial. A cidade de Roterdão tinha ficado 

consideravelmente destruída, o que levou ao aparecimento de problemas nas infra-

estruturas e necessidade de regenerar a economia e a cultura da cidade. O objectivo 

era criar uma nova imagem cultural. Até então, nos museus existentes, as grandes 

exposições só podiam ser exibidas, se parte ou a totalidade da colecção permanente 

fosse guardada em salas de armazenamento. A construção de um novo museu era 

essencial para que a vasta história cultural de Roterdão fosse acessível a este tipo de 

turismo. 

 

 
 Ilustração 39 – vista do Kunsthal inserido na cidade. (a+t nr 2, pág. 11) 
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O Kunsthal surgiu, assim, com o intuito de estimular o turismo cultural da cidade, 

tendo sido o primeiro do País. Antes do Kunsthal não havia nenhum outro edifício na 

Holanda com salas inteiramente disponíveis para exposições temporárias. 

Actualmente, todos os anos passam pelo Museu entre 20 a 25 exposições de grande e 

pequena dimensão, com temas variados, como arte, fotografia, joalharia, carros etc.  

O Kunsthal situa-se num terreno de 60x60m de área, tendo do lado norte, a uma cota 

inferior, o Museu do Parque e do lado sul o Maasboulevar, uma avenida larga, que 

funciona como entrada na zona cultural da cidade. Está rodeado por dois ambientes 

distintos, do lado sul um contexto urbano limitado pela avenida e do lado norte o 

ambiente é absorvido pela natureza do parque. O Kunsthal é uma das entradas 

directas no Parque.  

“Its position, wedged between a busy highway and the network of museums and green 

spaces known as the museum park, allows it to function as a gateway to Rotterdam’s 

most prized cultural amenities.” 
87

 OMA (www.oma.com) 

Para além destas características, o Museu contém outros pormenores, embora mais 

metafóricos, importantes na relação com a natureza. Um exemplo é a utilização de 

colunas desenhadas como se fossem troncos de árvores, o que funciona como uma 

extensão da paisagem exterior para o interior. 

 A transparência da fachada norte cria uma ligação visual que permite ao visitante, a 

partir do interior, ter contacto com o verde exterior. 

                                            
87

 A sua posição, encaixado entre uma auto-estrada movimentada e uma rede de museus e espaços 
verdes, conhecido como o museu do parque, permite que funcione como um portão de entrada para as 
instalações mais apreciadas de Roterdão.(Trad. nossa) 

Ilustração 40 – Fachada norte. (El Croquis nr 79, pág. 85)  
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Todas as suas fachadas são diferentes, o que dificulta ao visitante a percepção de 

como tudo se junta. Apesar de parecer uma caixa independente, a paisagem 

circundante é trazida, tanto para as fachadas, como para o interior do edifício.  

A fachada sul do edifício reflecte a cidade e o movimento transmitido pelo tráfego 

automóvel, da estrada paralela a este, através de uma colagem de diferentes 

elementos contrastantes. A plataforma horizontal, na entrada do edifício, é 

ligeiramente mais alta do que o nível da estrada, com a intenção de fazer parecer que 

o edifício está a flutuar, sem ter um apoio firme. O material mais relevante desta 

fachada é o vidro. A estratégia de transparência e a continuidade dos materiais dentro 

e fora do edifício e a criação de quebras no volume realçam a ligação com a cidade. 

Por outro lado, a fachada, que está directamente ligada ao parque, é constituída por 

materiais naturais, como a pedra, que transmitem um ambiente calmo e a aparência 

típica de um museu.  

 

 
 
 

Na extermidade da cobertura destaca-se uma viga de aço de 1,5 m e o logotipo do 

Kunsthal, localizado na torre, que serve como apontamento vertical, está gravado a 

stêncil, um elemento rectângular plástico, que confere ao edifício as características de 

uma grande embalagem.  

 

Ilustração 41 – Fachada sul. (El Croquis nr 79, pág. 85)  
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O Kunsthal não é um edifício de grandes dimensões, quando comparado com os 

edifícios vizinhos. Cada espaço interior tem a sua própria atmosfera e luz, provocada 

pela escolha dos materiais usados e pela maneira como a luz entra e é filtrada pelas 

várias camadas. Estas características fazem com que este Museu apresente 

condições para acolher vários tipos de exposições.  

O programa do edifício exigia três grandes salas de exposição (3300m2), uma galeria, 

um auditório,  áreas de workshops e escritórios, assim como um acesso independente 

para o restaurante. Estas salas podem funcionar independentes umas das outras mas 

também podem ligar-se, formando uma grande sala, capaz de suportar eventos de 

grande dimensão. Continha ainda uma ligação aberta e pública entre Westzeedjik e o 

Museu do Parque, situado 5 metros abaixo.  

A estrutura do edifício é atravessada por pisos e rampas com vários declives, que 

criam a imagem das várias partes do edifício estarem empilhadas umas em cima das 

outras. O edifício, por si só, é um espaço de circulação, um sistema de rampas em 

espiral, que se desenvolve como um percurso pedonal. Todas as áreas acessíveis ao 

visitante estão ligadas através de uma simples rampa contínua, fazendo com que as 

salas fluam umas a seguir às outras. Ineke Schwartz afirma que:  

Ilustração 42 – Logotipo Kunsthal. (Ilustração nossa) 
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“like a climbing plant it winds its way upwards, bridging the differences in height 

between the levels as it goes. In this way the visitor makes a tour of the whole building.” 
88 

Ineke Schwartz (revista a+t nr2, pág. 5) 

O programa do Museu desenvolve-se num circuito contínuo, sem divisões directas 

mas, ao mesmo tempo, oferece ambientes diversos, jogando com o inesperado, com a 

utilização de uma rampa que vai mudando de direcção. O ponto inicial da rampa está 

localizado junto ao Parque e o ponto final de todo este circuito termina no jardim da 

cobertura, o que enfatiza a ligação com a paisagem envolvente e a própria circulação 

em espiral, dando a ilusão de percurso infinito: começa onde acaba.  

 

 

Esta conexão da rampa com a cobertura-jardim traz à lembrança a Villa Savoye de Le 

Corbusier. A ambiguidade entre o espaço exterior e interior é uma característica 

                                            
88 

Como uma trepadeira enrola o seu percurso ascendente, ligando as diferenças em altura entre os 
níveis, à medida que avança. No seu percurso, o visitante dá uma volta completa ao edifício. (Trad. 
nossa) 

Ilustração 43 – Desenho esquemático da rampa.( S,M,L,XL, pág.424) 
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comum nos dois projetos. Na Villa Savoye, a natureza é visualizada a partir do interior 

através de grandes aberturas, que fazem com que a paisagem pareça emoldurada. No 

Kunsthal, o envolvimento com a natureza é contínuo devido ao percurso em espiral; 

esta ligação, para além de visual ou decorativa, é estratégica; o percurso é finalizado 

onde começa -  na natureza.  

“En el Kunsthal (Rotterdam, 1992), esta concepción da lugar a una doble programación 

de la arquitectura: como museo y como lugar de intercambio urbano entre el parque del 

museo y la autopista. Una rampa peatonal que atraviesa el edificio como un pasaje 

público establece la comunicación y, al mismo tiempo, proporciona el modelo para 

circular.” 
89 

Ilka Ruby and Andreas Ruby (Goundscapes: el reencuentro con el suelo en 

la arquitectura contemporánea, 2005) 

A partir do momento em que  o visitante tem contacto físico com o edifício visualiza a 

rampa que atravessa o Museu no sentido sul/norte. Para além de ligar o 

Maasboulevard ao Parque, esta rampa é o elemento mais importante para o 

funcionamento de todo o edifício. Apesar de ser contínua, a rampa vai-se alterando ao 

longo do percurso, através de bifurcações que permitem a circulação em forma de 

espiral. Este circuito contínuo liga os vários elementos do programa às três grandes 

salas de exposição permitindo, no entanto, o seu funcionamento independente.  

 

                                            
89 

No Kunsthaal (Rotterdam, 1992), esta concepção dá lugar a uma dupla programação da arquitectura: 
como museu e como lugar de intercâmbio urbano entre o parque do museu e a auto-estrada. Uma rampa 
pedonal que atravessa o edifício, como uma passagem pública, estabelece a comunicação e, ao mesmo 
tempo, proporciona o modelo para circular. (Trad. nossa) 

Ilustração 44 – Início da rampa, sentido sul/norte. 

(Ilustração nossa) 
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Esta rampa serve também para separar a zona de galerias, situada do lado leste, do 

restante programa que se desenvolve do lado oeste do Museu. Do lado leste, onde se 

localizam as duas principais salas de exposição, o edifício tem uma largura de 35 

metros, enquanto que do lado oeste tem apenas 15 metros; aí localiza-se o auditório, 

uma livraria, um restaurante e a terceira e menor sala de exposições. O auditório e o 

restaurante estão posicionados entre pisos inclinados, rampas organizadas, 

corredores e escadas. 

“... el Kunsthal no es sólo una polémica adaptación de la ‘caja-museo’ de Mies ni una 

nueva edición de la promenade architecturale de Le Corbusier. Su continua secuencia 

espacial, que interpreta el espacio de circulación como espacio funcional y viceversa, 

es más bien una apropiación directa de la función oblícua de Claude Parent y Paul 

Virilio.” 
90

 Ilka Ruby and Andreas Ruby (Goundscapes: el reencuentro con el suelo en la 

arquitectura contemporánea, 2005)  

Esta rampa pedestre pública que atravessa o edifício no sentido norte/sul é o início do 

circuito contínuo já referido. Neste ponto inicial aparenta ser uma rampa simples com 

uma única direcção, não sendo possível visualizar a sua continuidade porque está 

dividida através de “paredes” de vidro. Esta divisão serve para separar a zona pública 

do edifício, que é a passagem, para as zonas privadas.  

 

                                            
90 ...o Kunsthal não é apenas uma polémica adaptação de Mies nem uma nova edição do promenade 

architecturale de Le Corbusier. A sua sequência espacial contínua, que interpreta o espaço de circulação 
como espaço funcional e vice-versa, é antes uma apropriação directa da função oblíqua de Claude Parent 
e Paul Virilio. (Trad. nossa) 

Ilustração 45 – Rampa, sentido norte/sul. (Ilustração nossa) 
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A entrada príncipal do Kunsthal situa-se a meio do percurso da rampa, do lado direito 

(quando iniciada a partir do Parque). A entrada não é de grandes dimensões como é 

normal nos museus, como se tivesse o objectivo de não perturbar o percurso e as 

paisagens por ele transmitidas. Este ponto, para além de ser a entrada, é o momento 

em que a rampa se liga ao restante circuito, ou seja, muda a sua direcção e inicia 

assim a sua forma em espiral. Esta segunda parte do percurso que se desenvolve no 

interior do edifício, a partir da entrada, passa a ser privado e reservado aos visitantes.  

 

 

Esta segunda fase do projecto inicia-se com a bilheteira do lado esquerdo, enquanto 

que  do lado direito surge uma pequena livraria de apoio ao Museu. Segue-se o 

auditório, o qual consiste num grande plano inclinado, que funciona como continuação 

do circuito, mas agora com a direção oposta à da primera rampa.  Esta segunda parte 

da rampa surge invertida e paralela à primeira, com uma inclinação gradual, para ser 

possível aí posicionar o auditório e, abaixo, funcionar como cobertura do restaurante. 

O Auditório é constituído por patamares de madeira, com cadeiras de diversas cores, 

que formam um padrão interessante e dão a ideia de ocupação, mesmo quando não 

Ilustração 46 – Entrada do Kunsthal. (Ilustração nossa) 
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estão todos os lugares a ser utilizados. Este espaço tem capacidade para receber até 

300 visitantes. O auditório oferece várias possibilidades de uso e através da utilização 

de uma cortina é possível alterar o tamanho da sala, diminuindo o número de assentos 

para 200. Para além da possibilidade de alterar a dimensão do espaço, oferece 

também vários tipos de iluminação e instalações que permitem diferentes géneros de 

apresentações.  

 

 

Devido ao facto de se situar por baixo do auditório, o café/restaurante tem uma 

cobertura inclinada e alta. É constituído por pilares que, sendo perpendiculares à 

cobertura, sofrem uma ligeira inclinação. O interior do restaurante foi desenhado pelo 

artista Günther Förg91 e combina bem com o conceito e os materiais utilizados nas 

outras divisões do Museu. Apresenta dois tipos de ambiente, dividindo, assim, o 

espaço em dois: num dos lados é amplo e luminoso e no outro é baixo 

proporcionando, desta forma,  um carácter mais íntimo. 

Continuando o percurso pela rampa, o visitante aproxima-se do espaço seguinte, onde 

é confrontado com uma escadaria, e a visão que até então era limitada, começa 

                                            
91 Günther Förg é um pintor, designer gráfico, escultor e fotógrafo alemão. O seu estilo abstracto é 

influenciado pela pintura abstrata americana. 

Ilustração 47 – Auditório. (Ilustração cedida por Catarina Viegas) 
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gradualmente a revelar a paisagem distante do Parque. Devido à utilização de 

diferentes tipos de vidro, esta é uma visão que se vai alterando sendo, por vezes, 

distorcida - é um apontamento que traz para o interior do edifício a paisagem 

envolvente.  

 

 
Esta passagem tem como destino a primeira sala de exposições, com algumas 

características únicas. Apesar da cobertura estar pintada de preto, oferece variados 

tipos de iluminação, através da combinação de luz natural com luz artificial. Contém 

uma parede de vidro constituída por pequenos tubos de neon, o que permite vários 

efeitos de luz, tornando o espaço adequado a uma multiplicidade de tipos de eventos. 

Outra característica relevante deste espaço é a existência de quatro pilares, com 

textura e forma de troncos, dando a ilusão de que o piso superior é suportado por 

árvores, fazendo assim mais uma alusão ao Parque. Algumas destas colunas têm 

também um sentido funcional: servem para esconder cabos no seu interior. 

Ilustração 48 – Escadas de acesso à sala de exposições. (Ilustração cedida por 

Catarina Viegas) 
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A partir deste ponto, o circuito em espiral continua e a rampa, no interior, leva o 

visitante ao segundo espaço de exposições. Este espaço apresenta um carácter 

completamente diferente do anterior. Aqui a paisagem que domina é a da cidade, 

devido a este espaço se encontrar ao nível da estrada. Em vez do tecto pintado de 

preto da primeira sala, o desta é translúcido através de uma cobertura plástica que, 

ocasionalmente, é suportada por finas colunas, as quais parecem estar colocadas de 

forma aleatória. É um espaço amplo e arejado, com uma abertura que permite a 

entrada filtrada de luz natural e a vista para a movimentada estrada de Weestzeedjik. 

Estas características fazem com que seja um espaço adequado à exposição de 

quadros. As duas salas referidas são as principais áreas de exposição do Museu. 

Ao mesmo tempo, do lado direito, desenvolve-se uma galeria estreita, que tem como 

principal característica o facto do pavimento ser constituído por grades de aço. À 

medida que os visitantes se movimentam no espaço, recebem estímulos emocionais 

resultantes da utilização de vários tipos de materiais e técnicas estruturais. A escolha 

dos materiais foi muito variada. Koolhaas usou materiais clássicos e dispendiosos 

como o mármore e o parquet, mas também materiais mais acessíveis e comuns como 

o plástico, o betão, grades de aço galvanizado e troncos de árvore ásperos. Os 

Ilustração 49 – Sala de exposições. (El Croquis nr 79, pág. 104) 
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detalhes, por vezes, são deixados inacabados, como por exemplo, elementos 

estruturais deixados à vista.  

 

 

 

Uma terceira parte da rampa dá continuidade ao circuito em espiral, levando à última 

sala de exposições. Este é um espaço menor do que os anteriores, com uma única 

altura e sem aberturas para o exterior, o que lhe confere um carácter mais íntimo. É o 

espaço adequado para a exposição de desenhos e materiais mais sensíveis. Aqui os 

pilares são em betão e perpendiculares à inclinação do auditório. Através de uma 

pequena varanda é possível visualizar a sala anterior. Esta sala desenvolve-se ao 

mesmo tempo que o jardim, situado na cobertura e contém uma passagem para este, 

no final.  

Tanto no interior, como no exterior, a imagem que retiramos do Kunsthal é uma 

imagem fragmentada, que implica movimento e alteração de paisagem constante. Os 

Ilustração 50 – Sala de exposições, pavimento em aço. 

(Ilustração cedida por NAI) 
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jogos de luz e transparência criam uma mistura de ambientes, a vista tanto é urbana 

como natural, quando virada para o parque.  

“Koolhaas’s urban buildings are not rigid classical structures, defined by a formal order 

that is fixed and unchanging; they seem in their very being to be in flux, to suggest that 

while they may look this way today, they might well be turned into something else 

tomorrow. It is not always the case that Koolhaas’s buildings actually realize the 

generally unrealized modernism dream of total flexibility – they give off the aura of 

change more often than they possess the reality of it – but it can surely be said that they 

are designed to be open to social and programmatic evolution. Koolhaas’s desire as an 

architect is to design the stage, not to write all of the lines to be spoken on it.” 
92

 Paul 

Goldberger (The Pritzker Architecture Prize) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
92 

Os edifícios urbanos de Koolhaas não são estructuras clássicas rígidas, definidas por uma ordem 

formal que é fixa e imutável, eles parecem no seu íntimo estar em evolução, para sugerir que enquanto 
eles podem parecer assim hoje em dia, poderiam ser transformados em qualquer outra coisa amanhã. 
Não é sempre o caso que os edifícios de Koolhaas na realidade compreendem o sonho do modernismo 
não realizado, de total flexibilidade – eles soltam a aura de mudança mais frequentemente do que 
possuem a realidade dela – mas pode, com certeza, ser dito que eles foram desenhados para estar 
abertos à evolução social e programática. O desejo de Koolhaas como arquitecto é projectar a fase, não 
escrever todas as linhas para serem faladas sobre ela. (Trad. nossa) 

Ilustração 51 – Kunsthal visto do Maasboulevard. (El Croquis nr 79, pág. 78) 
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3.3. BIBLIOTECAS JUSSIEU 

3.3.1. ENQUADRAMENTO DA OBRA   

O projecto para duas Bibliotecas em Jussieu foi elaborado em 1992 através de um 

concurso aberto para a revitalização do campus de Ciências em Jussieu da 

Universidade de Paris (Ilustração 58). O arquitecto responsável foi Rem Koolhaas.  

Este projecto tinha como intuito diminuir o défice social acumulado desde que a 

construcção do campus foi suspensa pelo Estado, devido aos acontecimentos de Maio 

de 196893. Servia também para integrar a Biblioteca de Ciências na Biblioteca de 

Humanidades e um “parvis” 94, ou pátio fechado, já existente. Foram propostas várias 

instalações comuns que serviriam todo o campus da Universidade. O projecto deveria 

atribuir uma nova vivência aos espaços ao ar livre, ou seja, criar um novo centro no 

campus, mas também valorizar o significado do projecto original de Édouard Albert95.  

O plano de Albert era constituído por um complexo de edifícios que funcionavam como 

uma rede tridimensional e em que cada zona estava destinada a abrigar uma parte do 

programa específico, como por exemplo física, química, biologia, etc. A parte norte e 

leste do complexo não chegou a ser acabada, o que fez com que se perdesse o 

conceito inicial e a relação forma/função desejada. Devido ao abandono repentino da 

construção, esta ficou incompleta.  

O campus localiza-se entre o rio Sena e a rua Cuvier96 e apresenta um desnível 

acentuado. Do lado sul, o complexo está a 1,5 m de altura do nível térreo, enquanto 

que do lado norte se encontra a 4 metros. Um dos principais problemas assinalado 

neste campus é um espaço aberto, em forma de pátio, localizado entre o solo e os 

edifícios, o qual era inicialmente destinado à circulação pedonal e a actividades sociais 

ao ar livre. Este pátio funcionaria assim como um local de circulação e encontro social 

mas, contrariamente aos objectivos, o percurso mais habitual é efectuado pelo interior 

do complexo, o que faz com que se torne num espaço vazio e inútil. Esta é uma zona 

                                            
93

 Em Maio de 1968 houve uma das maiores greves gerais da história em França. Começou a partir de 
greves estudantis em algumas Universidades e Escolas Secundárias de Paris e acabou por ganhar a 
dimensão de um acontecimento revolucionário. 
94

 Parvis: pátio fechado ou espaço na entrada de um edifício. 
95

 Édouard Albert (1910-1968): arquitecto formado em 1937 na École des Beaux-Arts, em Paris onde 
chegou a trabalhar como professor durante alguns anos. Foi membro do júri do Prix de Roma, de 
comissões do Centro Científico e Técnico da construção e do Conselho Editorial da revista L'Architecture 
d'Aujourd'hui. Autor do projecto de recuperação da Faculdade de Ciências de Jussieu, que não chegou a 
ser finalizado. 
96

 Rue Cuvier é uma rua no 5e arrondissement de Paris, no bairro do Jardim das Plantas e Saint-Victor. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/5e_arrondissement_de_Paris
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de convergência de vários percursos mas, devido ao escasso conteúdo programático, 

tornou-se inabitável. Assim, o pátio que deveria ser o núcleo do campus acabou por se 

tornar num espaço ventoso e frio.  

“Certainly beautiful, Albert’s parvis – the roof of the podium – is windy, cold, empty; but 

there are more important reasons for its disfunctionality: Jussieu is a three-dimensional 

network, not a building. Its endless connections absorb all circulation, psychologically 

exhaust in advance any attempt to inhabit it. Intended as the stage for social 

appearance – the essence of the campus – the parvis is experienced as residuo, a 

mere slice of void sandwiched between socle and building.” 
97

 (OMA – SMLXL, 

pág.1308) 

 

O objectivo de OMA era oferecer a esta superfície abandonada uma função que 

provocasse movimento através de uma estrutura flexível, criando um corpo compacto. 

(Ilustração 2)  

                                            
97

 Certamente lindo, o “parvis” de Albert – o tecto do pódio – é ventoso, frio, vazio; mas há razões mais 
importantes para a sua disfuncionalidade: Jussieu é uma rede de trabalho tridimensional, não um edifício. 
As suas ligações sem fim absorvem toda a circulação, psicologicamente anulam antecipadamente 
qualquer tentativa para a habitar. Pensado com o intuito de vir a ser a aparência social – a essência do 
campus -  o “parvis” é usado como resíduo, uma mera fatia de sandes vazia entre o solo e o edifício. 

(Trad. nossa) 
 

Ilustração 52 – Planta de localização do Campus de Jussieu, Université Pierre et Marie Curie. (Google Maps) 
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A Ilustração 59 faz parte de um filme constituído por uma sequência de fotografias que 

mostram as mãos de Koolhaas, uma folha de papel e uma tesoura. A folha de papel 

representa o parvis original da Universidade que, através da repetição e sobreposição 

faz com que este cresça e ganhe volume. Ao cortar e dobrar a folha, cria ligações 

entre as várias plataformas formando um percurso. 

“The photographs of this origami (…) illustrate better than the model of the same project 

in wood and metal, that the regular Dom-ino skeleton is introduced only to support the 

many facets of the “pliable surface” Koolhaas imagines immersed in the void.” 
98

 Robert 

Gargiani (Rem Koolhaas/Oma: the construction of Merveilles, pág.193) 

Para contrariar a dispersão resultante do projecto de Albert, o objectivo foi criar uma 

concentração de elementos que facilitasse a união do todo. A densidade era 

alcançada ao juntar as duas bibliotecas num único edifício, sobrepondo uma em cima 

da outra. 

“... Koolhaas often violates the program brief of a competition, in the case of the Jussieu 

Libraries, for example, the requirement was to provide space for two separate libraries 

                                            
98

 As fotografias deste origami (...) ilustram melhor do que o modelo do mesmo projecto em madeira e 
metal, que o esqueleto regular Domino é introduzido apenas para apoiar as muitas facetas das 
“superficies flexíveis” que Koolhaas imagina imersas no vazio. (Trad. nossa) 

Ilustração 53 – Modelo tridimensional da Biblioteca de Jussieu. (OMA – SMLXL, pág.1310) 
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(one for sciences, the other for humanities) but Koolhaas chose to make just one...”
99

 

Michael Shamiyeh (Organizing for change: integrating architectural thinking, pág. 134) 

O edifício funcionaria como uma caixa estruturada por uma sobreposição de planos 

horizontais, visíveis do exterior através de uma película transparente que cobre e 

proteje o conjunto. Esta pele é formada por vidro não reflector de grande dimensão, 

cortado assimetricamente, e colocado em tiras. Através destes grandes vãos, o 

edifício recebe luz e a vida interior é visível com alguma opacidade, a partir do exterior. 

 
 

Foi criado um espaço público vivo que relacionava o campus com a cidade. A 

Universidade deveria funcionar como um local de vida social, tanto no seu interior 

como no exterior. Esta relação foi possível através da utilização de um eixo urbano 

com a direção norte/sul. A extremidade norte ligaria a Universidade a uma estação de 

Metro, enquanto que a sul atravessava o campus até ao rio Sena, o qual funciona 

como barreira urbana. Todos os elementos do projecto foram desenhados com esta 

direcção. Para além deste eixo urbano, seria introduzido um eixo verde, paralelo ao 

                                            
99

 Koolhaas frequentemente viola o resumo do programa dum concurso, no caso das Bibliotecas Jussieu, 
por exemplo, a exigência era providenciar espaço para duas bibliotecas separadas ( uma para as 
ciências, a outra para as humanidades) mas Koolhaas escolheu fazer apenas uma... (Trad. nossa) 

Ilustração 54 – Modelo tridimensional da Biblioteca de Jussieu. (www.oma.com) 
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Sena, com início no Jardim das Plantas100. situado do lado leste do campus, que  

cruzava a Biblioteca e formava um Parque, terminando no Institut du Monde 

Arabe101.  

“The building complex is integrated into the city by creating two new axes: an urban axis 

running north-south and a green axis running east-west. The urban axis penetrates the 

building, forming a continuous urbanist band from the banks of the Seine to the new 

Metro entrance on mid-campus.”
102.

 (ARCH+ 117, pág.35) 

Estes eixos permitiam uma ligação mais ampla com a cidade e os edifícios isolados da 

Universidade passavam a estar relacionados com o complexo principal. As 

Bibliotecas podem ser interpretadas, não apenas como um edifício, mas também 

como um espaço público. Segundo Rem Koolhaas (Arch+ 1993):  

“Our task was to create a lively public domain, to integrate the campus into the city and 

to turn it into an urban experience”. 
103 

 

 

 

 

                                            
100

 O Jardim das Plantas de Paris é um jardim botânico público, originalmente plantado pelo médico Guy 
de La Brosse como herbário de plantas medicinais e que está integrado no Museu Nacional de História 
Natural. 
101

 Institut du Monde Arabe é uma organização fundada em Paris em 1980 por 18 países Árabes e França 
com o intuito de divulgar a cultura e os valores espirituais do mundo Árabe. 
102

 O complexo do edifício está integrado na cidade criando dois novos eixos: um eixo urbano, na direcção 
norte-sul e um eixo verde, na direcção leste-oeste. O eixo urbano penetra o edifício, formando uma banda 
contínua urbana desde os bancos do Sena até à nova entrada do metro no meio do campus. (Trad. 
nossa) 
103

 A nossa tarefa era criar um domínio público vivo para integrar o campus na cidade e transformá-lo 
numa experiência urbana. (Trad. nossa) 

Ilustração 55 – Modelo tridimensional da Biblioteca com o projecto de Èdouard Albert. (www.oma.com) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_de_La_Brosse&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_de_La_Brosse&action=edit&redlink=1
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3.3.2. ESTUDO DA OBRA   

No projecto das Bibliotecas, Koolhaas utiliza uma metodologia que consiste na 

ligação entre a forma arquitectural e as condições urbanas, sociais, culturais, 

económicas e tecnológicas actuais. Para além das condições urbanas, considera 

também o fluxo de informação que condiciona e influencia a estrutura do edifício.  

A Biblioteca de Ciências Naturais, devido às suas grandes áreas de 

armazenamento, é enterrada, enquanto a de Ciências Sociais eleva-se sobre esta. 

Existem diversos estados de informação: numa fase mais compacta de 

armazenamento, o espaço é mais fechado e contido, enquanto que num estado mais 

aberto e livre, a informação deve chegar ao utilizador de uma maneira mais fluída, 

quase involuntária, através de um percurso. Segundo este pensamento, os ambientes 

mais ricos em informação são abertos, com plantas flexíveis e acesso facilitado aos 

recursos.  

 

 

A zona de entrada e recepção está localizada entre as duas Bibliotecas, do lado da 

estação de Metro, na direcção do eixo urbano e permite também o acesso a um centro 

de conferências. Neste espaço, forma-se uma espiral dupla constituída por elementos 

de carácter social, como uma cafetaria e um auditório e uma rede de circulação 

através de rampas. Estas rampas torcem-se umas nas outras e formam uma avenida 

interior com 1,5 km de comprimento, que se desenvolve ao longo de todo o edifício 

com uma inclinação variada. Ao circular nesta avenida, o utilizador deveria ter uma 

experiência semelhante à de passear por uma rua. A estrutura da Biblioteca é 

Ilustração 56 – Esquema de organização espacial. (ARCH+ 117, pág.35) 
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pensada como a de uma cidade. Elementos urbanos como largos, parques, escadas 

de grandes dimensões, cafés e lojas estão presentes ao longo do percurso, atribuindo 

qualidades únicas a cada piso e fazendo, deste modo,  com que cada piso tenha a sua 

própria identidade. 

“Instead of a simple stacking of floors, sections of each level are manipulated to touch 

those above and below; all the planes are connected by a single trajectory, a warped 

interior boulevard. That exposes and relates all programmatic elements. The visitor 

becomes a Baudelairean flâneur, inspecting and being seduced by a world of books 

and information – by the urban scenario.” 
104 

(OMA – SMLXL, pág.1318) 

Ao longo do percurso, os espaços alteram-se, formando zonas de articulação e 

permitindo uma circulação contínua entre os diversos pisos, que aparentam estar 

sobrepostos, de maneira disforme. Através desta sobreposição de camadas 

horizontais resultam novas relações espaciais, que fazem com que o edifício, em vez 

de repetitivo, se torne num espaço com movimento e acontecimentos inesperados. As 

salas, tanto encolhem como aumentam, por vezes são baixas outras altas. Foram 

utilizadas paredes divisórias removíveis e cortinas para fazer a separação entre os 

espaços, permitindo assim assegurar esta liberdade estrutural.  

“In Koolhaas project each floor is a “pliable surface” or “social magic carpet” - and 

continues into the next to become one of the segments of the “trajectory”.(...) The 

subdivision of the continuous platforms into functional sections happens by means of 

the geometric partitions typical of OMA…” 
105

 Robert Gargiani (Rem Koolhaas/Oma: the 

construction of Merveilles, pág.192) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
104

 Em vez de um simples empilhamento de andares, secções de cada nível são manipuladas para tocá-
los por cima e por baixo; todos os planos estão ligados por uma simples trajectória, uma avenida interior 
torcida. Isso expõe e relata todos os elementos programáticos. O visitante torna-se um “Baudelairean 
flâneur”, inspecionando e sendo seduzido por um mundo de livros e informação – pelo cenário urbano. 
(Trad. nossa) 
105

 No projecto de Koolhaas cada andar é uma “superfície flexível” ou uma “carpete social mágica” – e 
continua para a próxima para se tornar num dos segmentos da “trajectória”.(...) A subdivisão das 
plataformas contínuas em secções funcionais acontece através de divisórias geométricas típicas de 
OMA...(Trad. nossa) 
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“Lines traced in white on a black background, starting with the view of the model, 

photograph the experiences of movement made possible by the “trajectory”. This 

drawing depicting only the "trajectory” is the counterpart of those of Perret and Le 

Corbusier showing only the skeleton.” 
106

 Robert Gargiani (Rem Koolhaas/Oma: the 

construction of Merveilles, pág.193) 

O edifício contém 65% de superfícies horizontais e 35% de superfícies verticais. Os 

declives formados pelas rampas criam plataformas com diversos tipos de utilização:os 

declives com 2 a 4% de inclinação são espaços de leitura, prateleiras, livros, cafetaria 

e corredores, enquanto que os declives com mais de 4% de inclinação são destinados 

a terraços, anfiteatros ou circulação. 

“In Jussieu, the architect stacks the libraries in a unified structure formed by using a 

ramping system typical of parking structures to connect the isolated floor plates of 

Domino into a single-surface concourse...” 
107

  Michael Shamiyeh (Organizing for 

change: integrating architectural thinking, pág. 134) 

                                            
106

 Linhas traçadas a branco sobre um fundo preto, começando com uma vista do modelo, fotografa as 
experiências do movimento tornadas possíveis pela “trajectória”. Este desenho ao realçar apenas a 
“trajectória” é a contrapartida dos de Perret e Le Corbusier que mostram apenas o esqueleto. (Trad. 
nossa) 
107

 Em Jussieu, o arquitecto empilha as bibliotecas numa estrutura unificada formada pela utilização do 
sistema de rampas típico das estruturas de estacionamento para ligar as placas dos pisos isoladas de 
Domino numa confluência de uma única superfície...(Trad. nossa) 

Ilustração 57 – Desenho conceptual das Bibliotecas (S,M,L,XL, 
pág.1312) 
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O esquema da Casa Dom-ino108(1914-1915), criada por Le Corbusier, é retomado por 

Koolhaas no projecto para as Bibliotecas de Jussieu mas, enquanto na Casa Dom-

ino, os andares se ligam por escadas, no projecto das Bibliotecas de Jussieu(1992) 

a comunicação é feita através de rampas que, de forma contínua, ligam os diferentes 

planos, transformando a ideia de andares isolados, próprios do esquema Dom-ino, 

numa única superfície de confluência. 

“En el proyecto de Jussieu, Koolhaas transforma el esquema Domino de fuera adentro, 

cambiando un diagrama estatico de soledad infinita e igualadora en un campo fluido y 

finito de interacciones, benignas e de otros tipos” 
109

 (El Croquis nº 79, p. 29) 

 

 
Existe ainda outro tipo de circulação opcional, mais directa no edifício, efectuada 

através de mecanismos mecânicos, como elevadores ou escadas rolantes. Através 

dos elevadores e escadas é possível criar um acesso mais rápido e directo aos 

recursos da Biblioteca; o visitante pode procurar o que lhe interessa no computador, 

situado na entrada do edifício e ir directamente para o piso em que a informação está 

arquivada. Regressa à entrada, onde faz o check-out do livro, não sendo obrigado a 

percorrer a espiral. 

“To enrich the circulation experience, and to introduce more efficient and utilitarian 

paths, escalators and elevators create short circuits that complement pedestrian options 

                                            
108

 A Casa Dom-ino consiste num plano de estruturas de andares abertos, apoiados por colunas de betão, 
significando que o espaço do andar está livre para ser configurado em divisões sem preocupações com 
as paredes de suporte.  
109 

No projeto de Jussieu, Koolhaas transforma o esquema Domino de fora para dentro mudando um 
diagrama estático de solidão infinita e igualitária num campo fluído e finito de interaçoes, benignas e de 
outros tipos. (Trad. nossa) 

Ilustração 58 – Casa Dom-ino, Le Corbusier 

 

Ilustração 59 – Projeto das Bibliotecas de Jussieu, Rem 

Koolhaas 
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with mechanical ones and establish the necessary programmatic connections.” 
110

 

(OMA – SMLXL, pág.1327) 

Enquanto que o movimento da rampa é curvo e sem um destino definido, o movimento 

dos elevadores e escadas rolantes é linear e direcionado. Ao longo do percurso 

principal, efectuado através das rampas, o utilizador vai absorvendo informação 

continuamente e, seduzido pelas capas dos livros, pode encontrar algo que lhe 

interesse, ao acaso.  

Este tipo de mecanismos aumentam as possibilidades de circulação e permitem a 

existência de dois tipos de movimento, que representam duas maneiras diferentes de 

recolher informação, criando, no seu conjunto, uma rede espacial complexa, em que o 

edifício se transforma numa sequência de camadas de informação e cultura. O uso de 

dois tipos de circulação está relacionado com o facto de existirem dois tipos de 

informação: a tradicional (livros) e a da era digital.  

 
 
 

Estes factores alteram o desenho e a estrutura do projecto, tornando-o funcional e 

adequado às necessidades inerentes a este tipo de programa. A própria Biblioteca 

funciona como uma rede social semelhante à de uma cidade. 

                                            
110

 Para enriquecer a experiência de circulação e para introduzir trajectos mais eficientes e úteis, escadas 
e elevadores criam circuitos curtos que complementam as opções dos peões com opções mecânicas e 
estabelecem as ligações programáticas necessárias. (Trad. nossa) 

Ilustração 60 – Modelo tridimensional de madeira e metal. (Rem Koolhaas/Oma: the 

construction of Merveilles, pág.192) 
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Esta Biblioteca, assim como alguns outros projectos para bibliotecas do mesmo 

arquitecto, não chegou a ser construída. Exemplo destes planos são o projecto para a 

Bibliothèque National de France111 (Paris) e  o Zentrum für Kunst und 

Medientechnologie112 em Karlsruhe. Para  Rem koolhaas, no entanto, estes 

projectos não deixam de ser importantes, na medida em que permitem uma reflexão 

sobre a função da arquitectura no mundo moderno. Em 2004, Koolhaas afirmou: 

“Maybe, architecture doesn’t have to be stupid after all, liberated from the obligation to 

construct it, it can become a way of thinking – a discipline that represents relationships, 

proportions, connections, effects, the diagram of everything”
113

 Rem Koolhaas, 

(Content, 2004) 

Rem Koolhaas tem, contudo, desenvolvido muitos outros projectos que foram 

construídos, como por exemplo a Biblioteca Pública de Seattle. Nesta biblioteca foi 

possível pôr em prática as teorias desenvolvidas nos projectos anteriores. 

Desenhada por OMA, sob a direcção de Rem Koolhaas, a Biblioteca Pública de 

Seattle, tenta reinventar a biblioteca como uma instituição cívica. Tem espaços para 

exposições, um auditório, uma livraria, uma cafetaria, áreas de jogos para as crianças, 

recantos para os jovens e um ponto de informação. Tal como nas outras obras 

estudadas, os pisos não estão perfeitamente delimitados e o espaço do hall de 

entrada varia, em altura, de dois a cinco andares. É deste espaço que parte a rampa 

em espiral. Também aqui, o funcionamento da biblioteca é semelhante ao de uma 

cidade.  

“The ramp is like a street imperceptibly rising to the next block although, instead of rows 

of houses, here there are parallel stacks of books.” 
114

- Brian Edwards, 2009, (Libraries 

and learning recourse centres), pág. 156 

A rampa faz desaparecer a noção de andares, que normalmente dividem as 

bibliotecas em zonas. 

                                            
111

 O projecto para a Bibliothèque National de France foi elaborado em 1989. Representava uma estrutura 
cúbica fechada e compacta mas, ao mesmo tempo, transparente e aberta ao exterior através do 
revestimento em vidro. 
112

 O projecto para o Zentrum für Kunst und Medientechnologie surgiu através de um concurso para um 
novo edifício em 1989, no qual Rem Koolhaas foi o vencedor.  
113

 Talvés, a arquitectura não tenha mesmo que ser estúpida, liberta da obrigação de construir, pode vir a 
ser uma forma de pensar –uma disciplina que representa relações, proporções, ligações, efeitos, o 
diagrama de tudo. (Trad. nossa) 
114

 A rampa é como uma rua imperceptivelmente a subir para o bloco seguinte embora, em vez de filas de 
casas, aqui há pilhas paralelas de livros.  (Trad. nossa) 
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Há duas entradas para o edifício, em lados opostos. Ao atravessar a espiral de pilhas 

de livros, o utilizador chega a uma sala de leitura, com uma janela larga, panorâmica, 

com vista para a cidade. A sala de leitura permite visualizar os livros, por baixo, e o 

céu por cima. A Biblioteca Pública de Seattle tem poucos espaços fechados e não tem 

muitas paredes ou andares, alinhados de forma tradicional. Daí resulta uma 

experiência memorável e, por vezes, desconcertante. 

A colecção em espiral é a solução encontrada para o problema do armazenamento e a 

constante mudança do número de publicações. São utilizados vários mecanismos de 

circulação como a rampa, os elevadores e as escadas rolantes. 

 

 

 

“The Seattle library includes a reinterpretation of the warped plate techtonics of the 

interior boulevard from the Biblioteques Jussieu as the book spiral. By shifting the 

grouped layers (platforms) and taking advantage of the resulting spatial and 

interactional potencial, the Seattle project also expended on Koolhaas’ research of 

“typical plans” in SMLXL (1995) and the programmatic stacks identified in Delirious New 

York (1978).” 
115

 Ari D.Seligmann (Architectural Publicity in the Age of Globalization, 

2008,  pág. 221) 

                                            
115

 A Biblioteca de Seattle inclui uma reinterpretação das placas tectónicas deformadas da avenida interior 
das Bibliotecas Jussieu como a espiral do livro. Ao mudar as camadas agrupadas ( plataformas) e tirar 
vantagem do resultante potencial espacial e interacional, o projecto de Seattle também se expandiu na 
pesquisa de Koolhaas dos “planos típicos” em SMLXL (1995) e as pilhas programáticas identificadas em 
Delirious New York (1978) (Trad. nossa) 

Ilustração 61 – Esquema da Biblioteca de Seattle. (http://www.archdaily.com) 
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Assim como na Biblioteca de Jussieu, na de Seattle, os espaços de transição entre 

pisos funcionam como áreas públicas da cidade, ou da rua. A organização interna faz 

com que a biblioteca se torne num espaço metropolitano, uma célula no organismo 

interno, uma praça interna, frequentada por todos os habitantes, não apenas aqueles 

interessados no seu conteúdo, como estudantes, leitores e acadêmicos, mas também 

transeuntes que são atraídos por um ambiente relaxante e social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustração 62 – Modelo tridimensional Biblioteca de Jussieu. (www.oma.com) 
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3.4. VILLA DALL’AVA 

3.4.1. ENQUADRAMENTO DA OBRA   

“This work is the first of a series of villas by Koolhaas based on certain geometric rules 

of division and certain metaphorical figures that transform every program into a 

screenplay, imposing the invention of structural and layout systems that were not 

always thoroughly perfected.”
 116

 Roberto Gargiani (Rem Koolhaas/OMA The 

Construction of Merveilles, 2008, pág.135) 

A Villa Dall’Ava foi projectada por Rem Koolhaas em 1991 e consiste numa habitação 

unifamiliar construída em St. Cloud, bairro residencial privilegiado, localizado a Oeste 

de Paris, França.  

 

 

 
A casa destinava-se a uma família constituída por três pessoas, o Sr. Dominique 

Boudet, membro do grupo editorial Le Moniteur, a sua esposa, Srª Dall’Ava Boudet e 

uma filha do casal.  

Os Srs. Boudet interessavam-se por arquitectura e ambicionavam um edifício que 

fosse diferente dos edifícios envolventes. A história da arquitectura do século XX pode 

                                            
116

 “Este trabalho é o primeiro de uma série de casas de Koolhaas baseadas em certas regras 
geométricas de divisão e certas figuras metafóricas que transformam cada programa num argumento, 
impondo a invenção de sistemas de estrutura e composição que, nem sempre, foram completamente 
aperfeiçoados.” (Trad. nossa) 

Ilustração 63 – Planta de localização. (Google maps) 



Espaço contínuo: a Rampa 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   124 
   

ser entendida através da construção de uma série de moradias individuais em que 

quase ptodas seguem um esquema simples: um jardim, uma sala de estar, uma 

família com filhos. Assim, o casal procurava um arquitecto capaz de projectar uma 

casa que pudesse vir a ser uma obra emblemática de arquitectura. 

Após uma longa pesquisa e diversos contactos com arquitectos franceses, acabaram 

por escolher Rem Koolhaas, arquitecto holandês conhecido pelo seu livro “ Delirious 

New York”, que não tinha até à época muitos projectos construídos. Assim, os Srs. 

Boudet escreveram uma carta para Koolhaas que se iniciava num tom de desespero: 

“Dear so-and-so, you are our last chance.”. (S,L,M,XL)  

“...he wanted to be emblematic of 20th century architecture, on a tight budget (though 

he also wanted a swimming pool on the roof).”
 117

 Roberto Gargiani (Rem 

Koolhaas/OMA: the Construction of Merveilles,2008, pág. 135) 

 

 

Nesta carta, escrita cuidadosamente à mão, os clientes revelavam a sua paixão por 

arquitectura e explicitavam toda a situação da família, assim como as suas condições 

                                            
117

 “...ele queria ser emblemático da arquitectura do século 20, com um orçamento apertado (embora ele 
quizesse uma piscina na cobertura).” (Trad. nossa) 

Ilustração 64 – O conto da piscina (1977). (Delirious New York, pág.344) 
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em relação à construção da habitação: obediência às regras urbanísticas 

estabelecidas, preservação do sítio, uma casa em vidro onde fosse possível usufruir 

do jardim e uma piscina. Foi pedido ainda que a casa englobasse dois blocos de 

habitação autónomos, destinando-se um ao casal e o outro à filha.  

Para o arquitecto, esta encomenda tornou-se um desafio, não só devido às 

expectativas e objectivos dos clientes, mas também devido à localização do terreno 

que, para além de oferecer uma paisagem excepcional, se encontra próximo de uma 

das casas mais conhecidas desenhada por Le Corbusier, a Villa Savoye118 (1928) 

situada em Poissy a poucos quilómetros de St. Cloud.  

Parece-nos pertinente destacar que na Villa Dall’Ava Rem Koolhaas aplica os cinco 

pontos introduzidos por Le Corbusier na Villa Savoye: planta livre - embora aqui  o 

arquitecto tenha conseguido com menos pilares e vigas suportar cargas maiores, 

fachada livre - sem que exista uma hierarquia de fachadas - o que se traduz em 

transparência e leveza, utilização de pilotis ordenados, métrica e verticalmente 

angulados, terraço-jardim possibilitando uma boa vista para a cidade, onde uma 

grande piscina estabelece a ligação entre os dois blocos de apartamentos e janelas 

em banda, existentes não só nos blocos de habitação como também nos planos que 

cortam a residência. Assim, o projecto de Koolhaas é mais leve, como se a Villa 

Savoye tivesse sido reconstruída com alta tecnologia. O modernismo de Le Corbusier 

torna-se, através de Rem Koolhaas, não um objecto de veneração e respeito mas de 

envolvimento, cheio de vida. 

                                            
118

 A Villa Savoye,maison Savoye ou simplesmente residência Savoye é uma casa projectada em França 
pelo arquitecto Le Corbusier em 1928, considerada um dos maiores ícones da arquitectura moderna no 
século XX. A residência é responsável por influenciar o pensamento projectual de diversos arquitectos em 
todo o mundo devido à síntese que faz das ideias defendidas 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 morar” e a Villa Savoye foi 
projectada seguindo tal ideia de forma plena. 

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
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A Villa Dall’Ava encontra-se num quarteirão constituído por grandes moradias 

tradicionais do Séc. XIX que ocupam quase a totalidade dos terrenos, contendo 

apenas pequenos jardins individuais.  

O lote, cercado por muros e vegetação, está situado sobre uma colina, com vista para 

o Sena e para o Bosque de Bolonha, de onde se pode ter uma visão privilegiada da 

cidade, estando, ao mesmo tempo, protegido das perturbações sonoras e ameaças 

próprias de uma grande capital.  

“The villa is situated on a hill which slopes steeply towards the Seine, the Bois de 

Boulogne, and the city of Paris, in the residential area of Saint Cloud - a neighbourhood 

characterised by 19th century houses in a classical "Monet" landscape.”
119

 

(www.oma.com) 

A habitação teve um longo processo de construção e diversos imprevistos tornaram a 

sua construção cara e polémica. Deste modo, apesar da excelente localização, o 

arquitecto deparou-se com alguns problemas na resolução do programa.  

A Villa Dall’Ava foi o primeiro edifício a ser construído neste terreno, o que criou 

alguma insatisfação e desconfiança por parte dos vizinhos mais próximos. Ao verem 

os desenhos da habitação, estes ficaram assustados com o facto da casa vir a ter 

demasiadas superfícies em vidro, o que fez com que apresentassem queixa junto das 

entidades responsáveis, alegando que este tipo de construção iria violar os 

regulamentos de privacidade previstos. Para resolver este problema, o arquitecto 

propôs o uso de vidro fosco na longa fachada envidraçada, permitindo que a luz 

entrasse mas os olhares estranhos não.  

                                            
119

 A casa está situada numa colina que se inclina de forma íngreme em direcção ao Sena, o Bosque de 
Bolonha e a cidade de Paris, na área residêncial de St. Cloud – um bairro caracterizado por casas do 
século XIX, numa paisagem clássica de “Monet”.(Trad. nossa) 

Ilustração 65 – Villa Savoye,  Le Corbusier 
(www.fondationlecorbusier.fr) 

 

Ilustração 66 – Villa Dall’Ava, Rem Koolhaas (www.OMA.com) 

 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
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Os vizinhos não ficaram satisfeitos com a solução e levaram o caso até ao Supremo 

Tribunal Francês. Após três anos de interrupção da obra, os Srs. Boudet ganharam a 

acção judicial e foi decidido que “uma parede de vidro fosco era uma parede e não 

uma janela” permitindo, assim, que a construção prosseguisse. 

Os edifícios e a paisagem envolvente influenciaram de forma determinante o desenho 

arquitectónico. Como forma de preservar a relação visual e controlar a complexa 

relação com os vizinhos, o edifício foi desenhado com uma orientação Este-Oeste. 

 

 
 

Para além deste problema, o terreno escolhido para a construção era demasiado 

pequeno e rodeado por grandes muros, pertencentes aos lotes vizinhos. Este contexto 

dificultou o desenho de uma habitação ampla com as características pedidas pelos 

clientes. O Sr. Boudet desejava uma casa em vidro e a Sra. Boudet uma piscina na 

cobertura de onde fosse possível, enquanto nadavam, apreciar a vista da cidade e a 

Torre Eiffel. 

“The client wanted a glass house with a swimming pool on the roof and two separate 

"apartments" - one for the parents, the other for the daughter. They also wanted a 

Ilustração 67 – Villa Dall’Ava e edifícios envolventes. (Design and Analysis, pág. 64) 
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panoramic view - from their swimming pool - of the surrounding landscape and the city 

of Paris.”
 120

 (www.oma.com) 

Assim, a solução adoptada foi projectar um edifício dividido em três partes, dois 

apartamentos e uma piscina. Os apartamentos foram posicionados em direcções 

opostas. Deste modo, através da criação de diferentes percursos, existem inúmeras 

possibilidades de acesso. As escadas, foram organizadas e posicionadas nas 

extremidades do edifício, juntando-se através de uma longa rampa que acompanha a 

elevação do terreno, o que torna possível o acesso independente aos dois blocos e à 

piscina. 

Foi ainda criada uma área social transparente, do lado do jardim, que funciona como 

um elemento de integração dos dois apartamentos. A piscina foi colocada sobre a 

cobertura, disposta ao longo do edifício, entre os dois blocos de apartamentos e, 

apesar de se encontrar a céu aberto, está oculta no corpo da construção. Desta forma, 

graças à estrutura em betão desenhada pelo engenheiro Marc Mimram121 tanto os 

apartamentos como a piscina parecem estar suspensos no ar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
120

 O cliente queria uma casa envidraçada com uma piscina na cobertura e dois “apartamentos” 
separados – um para os pais, o outro para a filha. Eles também queriam uma vista panorâmica – da sua 
piscina- da paisagem circundante e da cidade de Paris. (Trad. nossa) 
121

 Marc Mimram é um arquitecto-engenheiro nascido em 1955 em Paris. Formou a sua própria firma em 
1981 e é conhecido por ter desenhado grandes estruturas de engenharia civil, assim como projectos de 
arquitectura em França e noutros países. É também professor na École d’architecture de la ville et des 
territoires em Marne-la-Vallée e arquitecto diplomático do governo. 
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3.4.2. ESTUDO DA OBRA   

Em 1985 o Sr. Boudet comprou um lote na Avenida Clodoald, em St. Cloud, a cerca de 

15 km do centro de Paris, zona dividida em lotes, com habitações unifamiliares 

destinadas a famílias de classe social alta, cuja arquitectura era, predominantemente, 

do século XIX. 

 

 

O quarteirão onde se insere o lote, localizado numa colina próximo do Bosque de 

Bolonha e circundado por uma paisagem amena e silvestre, oferece uma vista 

excepcional sobre o rio Sena e a cidade. A residência foi projectada e construída entre 

1985 e 1991. Para além de ser uma casa de vidro e ter uma piscina na cobertura, 

contém ainda no seu programa: biblioteca, escritório, sala de estar, sala de jantar, 

cozinha, duas suites, sala de máquinas da piscina e um jardim junto a esta. 

O terreno, de forma irregular, com uma área de 650 m2, apresenta um desnível de 

quatro metros de altura. Para obter um maior aproveitamento do espaço e adequar a 

construção ao sentido do terreno, o arquitecto optou por posicionar o edifício ao longo 

do seu  eixo longitudinal.  

A Villa dall’Ava ocupa, de modo quase imperceptível, cerca de 20% do lote onde, 

devido à inclinação do terreno, foi possível criar um edifício com diferentes níveis e 

Ilustração 68 – Rua onde se insere a Villa Dall’Ava. (El Croquis nº53, pág. 137) 
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vistas. No entanto, apesar deste grande desnível, a vegetação local foi aproveitada e 

funciona como barreira visual. 

O total da área de construção é de 1350 m2 e, encontrando-se esta centrada no 

terreno, permite a existência de espaços verdes à sua volta e uma maior interacção 

entre o exterior e o interior da casa. O objectivo foi criar uma base estreita e longa em 

que a superfície assente no solo fosse reduzida ao mínimo possível. 

O conjunto surge, assim, composto por três partes: um jardim em declive, os volumes 

construídos e um acesso mais resguardado à garagem, que se efectua a partir do 

nível da rua. A habitação está organizada através de um jogo de volumes, dois blocos 

rectangulares verticais, ligados através de um bloco horizontal de forma trapezoidal 

central. O volume central tem uma orientação Leste-Oeste e os outros dois, 

perpendiculares a este, têm uma orientação Norte-Sul. Abaixo deste volumes 

encontra-se um corpo principal envidraçado, onde estão localizadas as áreas sociais e 

uma grande parede em betão, que funciona como suporte dos volumes mais elevados. 

 
Ilustração 69 – Volumes da Villa Dall’Ava. (S,L,M,XL, pág. 132) 
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As fachadas da habitação são de carácter plano, constituídas por grandes aberturas, 

permitindo uma relação quase directa entre o interior e o exterior. As fachadas Norte e 

Sul são, predominantemente, de vidro, para que possa haver uma maior absorção de 

calor e mais iluminação natural. Enquanto que durante a parte da manhã há uma 

maior incidência solar na fachada Leste, à tarde essa incidência dá-se na fachada 

Oeste. O acesso, tanto pedestre como de automóvel, é efectuado através da fachada 

Leste. 

Uma das características mais relevantes deste projecto é o facto de se dividir e 

funcionar como duas habitações autónomas. A construção demorou alguns anos 

desde a compra do lote até à sua concretização e, neste espaço de tempo, a filha do 

casal cresceu e tornou-se independente. Houve assim a necessidade de desenhar 

uma habitação que se pudesse dividir, como se fossem dois duplex que partilham as 

áreas sociais, permitindo, no entanto, alguma privacidade e autonomia, tanto para o 

casal como para a filha.   

Assim, os quartos surgem como espaços íntimos, isolados tanto do resto da casa 

como entre si, enquanto que as restantes áreas funcionam como ambientes sociais, 

com utilização partilhada. Existe ainda um outro espaço, com carácter semi-íntimo - o 

escritório - que não chega a ser social porque se encontra isolado, na extremidade do 

piso. Estas divisões comuns, destinadas a lazer e serviços, possibilitam a interacção 

entre os habitantes ao mesmo tempo que permitem a sua utilização individual, através 

da oferta de acessos independentes.  

Portanto, o edifício organiza-se através de vários tipos de circulação independentes, 

possibilitando, assim, experienciar diferentes percursos. Verificamos que neste 

projecto o arquitecto explora a circulação vertical ao máximo. Num primeiro contacto, a 

habitação parece conter um excesso de circulações verticais devido ao facto de estas 

serem duplicadas, para que possam ser independentes.  

Exemplo disso é a rampa, que segue a habitação longitudinalmente, e a escada 

helicoidal. Estes dois elementos iniciam-se no mesmo ambiente e terminam os dois 

nas duas extremidades do piso intermédio.  
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“The ramp which links the entrance hall directly to the main living space at the back, is 

perhaps a nod to the Corbusian neighbours – a sign that this house is meant to be as 

new and different as the Villa Stein and the Villa Savoye were in their day.”
 122

 Colin 

Davies (Key Houses of the Twentieth Century: Plans, Sections and Elevations, 2002, 

pág. 64) 

 
 
 

A rampa na Villa Dall’Ava tem uma função semelhante à rampa da Villa Savoye, 

ambas levam o habitante através de um “passeio arquitectónico”, ou promenade 

architecturale, segundo o conceito de Le Corbusier. A utilização da rampa não é um 

percurso obrigatório mas antes uma escolha do utilizador, uma maneira de fazer com 

que este faça o seu próprio percurso, conforme lhe agrada mais. Este tipo de 

estratégia de circulação permite ao utilizador uma maior fruição do objecto 

arquitectónico. 

O programa foi então organizado por blocos, com materiais e configurações diferentes: 

“base, volume em vidro, caixa e piscina” (Roberto Gargiani, Rem Koolhaas/OMA: The 

Construction of Merveilles, pág. 138), três pisos com funções diferentes. 

                                            
122

 A rampa que liga o vestíbulo de entrada directamente ao espaço principal de habitação nas traseiras 
significa talvés para os vizinhos Corbusianos uma concordância – um sinal de que esta casa se destinava 
a ser tão nova e diferente como a Villa Stein e a Villa Savoye um dia foram. (Trad. nossa) 

Ilustração 70 – Hall de entrada onde se inícia a rampa e as escadas para o piso 
intermedário. (Documentário Villa Dall’Ava) 
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O acesso principal é feito através de uma das fachadas mais pequenas do edifício, 

paralela à rua. A entrada pedonal é feita ao nível da rua, do lado esquerdo, e segue 

para o jardim enquanto que a entrada automóvel, do lado direito da casa, vai 

directamente para a garagem, que se encontra subterrada abaixo do jardim. 

 

 

O percurso até à entrada principal da casa é marcado por um conjunto de pilotis 

distribuídos assimetricamente. Os pilotis, para além de darem a ideia de se estar a 

atravessar uma floresta, têm a função de suportar a caixa em alumínio acima destes e 

alguns funcionam como tubos de drenagem. (imagem 71) 

O acesso à habitação é feito pelo piso inferior. Neste piso localiza-se o vestíbulo que 

permite o acesso à habitação, um escritório, uma biblioteca e a garagem. É aqui que 

se podem encontrar os elementos de suporte à carga existente na piscina, sendo 

estes paredes estruturais; vários pilares encontram-se distribuídos ao longo do seu 

eixo.  

Ilustração 71 – Entrada da habitação marcada por uma “floresta” de 
pilotis. (S,L,M,XL, pág.141) 
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Por estar semi-enterrado, este piso está practicamente todo fechado. Na sua 

extremidade mais enterrada, contém uma sala, iluminada por uma longa janela zenital. 

(ilustração 72) Na outra extremidade do piso, um hall abriga uma escadaria que dá 

acesso ao nível superior. A partir do mesmo hall, uma rampa permite aceder à outra 

exremidade do piso intermédio e ao jardim, evitando atravessar a sala de jantar. Esta 

rampa une duas escadarias: uma que vai até à garagem e outra que permite aceder 

ao apartamento do casal.   

 

 
 
 

O piso intermédio contém a área social e a cozinha. Este piso está ao nível do jardim e 

é quase todo composto por paredes de vidro, permitindo que haja transparência nos 

ambientes comuns, assim como uma relação directa com o jardim, que se agrega à 

construção. Esta caixa funciona como um bloco central entre as zonas de descanso e 

o solo.  

“The small rectangle of the glass houses – Koolhaas writes – represents the minimal 

footprint. It is only a preliminary enclosure; the real house ends at the walls, where the 

‘others’ begin.”
123

 Roberto Gargiani (Rem Koolhaas/OMA: the Construction of 

Merveilles, 2008, pág. 138) 

                                            
123

 O pequeno rectângulo dos vidros das casas  – escreve Koolhaas – representa a mínima pegada. É 
apenas uma delimitação preliminar; a casa real termina nas paredes, onde as “outras” começam. (Trad. 
nossa) 

Ilustração 72 – Janela zenital do piso mais enterrado. (www.oma.com) 
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As fachadas deste piso são constituídas por janelas em vidro, amplas, de correr, o que 

oferece a possibilidade da casa ficar completamente aberta, parecendo fazer parte do 

jardim. No seu lado mais comprido apresenta uma fachada com 23 metros de 

comprimento enquanto que no lado mais estreito, virado para o jardim, tem 6 metros e 

do lado da rua apenas 4 metros.  

Esta caixa de vidro, pela sua transparência, instala-se como um volume passivo, não 

se opõe ao seu meio envolvente mas, pelo contrário, absorve-o. Esta transparência é, 

por vezes, interrompida através da utilização de vidro opaco, paineis deslizantes em 

aço perfurado, com varas de bambu e cortinas.  

 

 
 

É nesta parte da casa que estão concentrados os espaços funcionais: vestíbulo, 

escadas e sala de jantar, que se encontra ligada à cozinha. A cozinha, por sua vez, 

está delimitada por uma parede curva, constituída por duas camadas lisas e 

onduladas de paineis de policarbonato, que servem para filtrar a luz e bloquear a 

visão. Esta parede alarga-se e marca a abertura para o jardim. Quando o acesso é 

feito a partir da rua, este é um dos primeiros elementos visível.  

“Glazed on all sides except the north, the living space stretches the whole length of the 

house. Three areas are suggested in the open plan, by a profiled polyester screen 

Ilustração 73 – Vista da casa a partir do jardim. (www.oma.com) 
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around the kitchen and a single concrete pier.”
124

 Dennis Sharp (Twentieth Century 

Architecture: A Visual History, 2002, pág. 422) 

No piso mais elevado localiza-se a área íntima, constituída pelas duas suites e a 

piscina. A base da piscina, longa e estreita, e as duas caixas de habitação estão 

suspensas, para dar a ideia de que o edifício está a flutuar. As caixas encontram-se 

paralelas entre si, embora estejam colocadas em níveis diferentes - a do casal está 

mais elevada. Esta diferença de níveis é feita para proteger a vista da cidade e do 

jardim, a partir dos quartos. Ambas as caixas são caracterizadas por aberturas 

amplas, à excepção do quarto da filha que contém uma grande janela quadrada. 

É neste piso que o arquitecto explora mais as cores e os materiais como o alumínio e 

o betão. As caixas são revestidas a chapa de metal ondulada com um acabamento de 

superfície requintado, de cobre na unidade dos pais e de alumínio na da filha. 

“the covering accentuates the three-part division of the structure in reinforced concrete 

of the boxes and the pool, and gives the villa an appearance that is a hybrid of machine, 

aircraft and shack.”
 125

 Roberto Gargiani (Rem Koolhaas/OMA: the Construction of 

Merveilles, 2008, pág. 139) 

 

 

                                            
124

 Envidraçado por todos os lados excepto o lado norte, o espaço de habitação estende-se a todo o 
comprimento da casa. Três áreas são sugeridas no plano aberto, através da tela de polyester perfilado à 
volta da cozinha e um único pilar de betão. (trad. nossa) 
125

 O revestimento acentua a divisão da estrutura de betão reforçado das caixas e da piscina em três 
partes e dá à casa uma aparência de ser um híbrido de máquina, aeronave e cabana. (Trad. nossa)  

Ilustração 74 – Modelo tridimensional. (El Croquis nº53, pág. 140) 



Espaço contínuo: a Rampa 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   137 
   

Cada uma das caixas é composta por um quarto, um estúdio, uma casa de banho e 

escadas. Aqui, as transparências são de menor proporção do que no piso inferior a 

este, de modo a permitir mais privacidade para os habitantes. No entanto, um longo 

percurso ao ar livre permite circular directamente de um apartamento para o outro. 

Este tipo de circulação parece ter sido desenhado com o intuito de desencorajar as 

deslocações entre as suites. 

A Srª Boudet queria uma piscina e existe uma piscina, na cobertura. O seu acesso faz-

se sobre a galeria exterior, junto ao apartamento dos pais, através de escadas de 

metal, pouco apelativas. O arquitecto não queria que a piscina fosse o climax do 

“passeio arquitectónico”. 

“I could have been irritated by the fact that the house is precisely on the axis of the Eiffel 

Tower. But it was also a unique opportunity to be in an intimate situation, swimming 

almost naked, and, at the same time, in touch with the scale of a great metropolis (…) I 

did everything possible to prevent this moment from becoming the apotheosis of the 

house. The house is not a corridor that leads to this sublime event.”
126

 Rem Koolhaas, 

in “Rem Koolhaas”, Roberto Gargiani, 2008, pág. 141 

 

                                            
126

 Eu poderia ter ficado irritado pelo facto da casa estar precisamente no eixo da Torre Eiffel. Mas era 
também uma oportunidade única de estar numa situação íntima, a nadar quase nú, e, ao mesmo tempo, 
em contacto com a dimensão de uma grande metrópole. (...) Eu fiz todo o possível para evitar que este 
momento se tornasse na apoteose da casa. A casa não é um corredor que leva a este evento sublime. 
(Trad. nossa) 

Ilustração 75 – Vista da piscina (www.oma.com) 
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A piscina, com um peso de 40 toneladas, está sobre a cobertura, disposta ao longo do 

edifício, entre as duas caixas dos apartamentos. Conseguir suportar o peso do betão e 

da água, sobre uma caixa de vidro, foi um dos problemas mais difíceis de resolver do 

projecto.  

A estrutura que sustenta a piscina é practicamente invisível, consiste numa fila de 

pilares que se eleva a partir da base da casa. Esta fila de colunas nem sempre está 

visível, através de uma cofragem de madeira, serve ao mesmo tempo de parede, do 

lado do vizinho, e de estante, do lado da garagem.  

Para além da sua função primária, a piscina é também uma enorme viga que equilibra 

as tensões respectivas das duas caixas, desempenhando um papel constructivo 

essencial. O que poderia parecer um simples capricho, uma piscina no topo do 

edifício, para ver Paris, permitiu, de facto, resolver os problemas de autonomia dos 

dois apartamentos que, suspensos no ar, libertam o sítio. 

Entre a primeira visita ao terreno e a entrega da casa passaram-se nove anos, o que é 

muito para construir uma moradia individual mas pouco, tendo em conta todas as 

ambições presentes e todos os prazeres arquitectónicos que a casa oferece aos que a 

encomendaram e que vivem lá até hoje. 
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4. PROJECTO III 

4.1. PROGRAMA, ENQUADRAMENTO E INFLUÊNCIAS 

Este projecto foi elaborado no ano lectivo de 2009/2010 para dar cumprimento ao 

programa da disciplina de Projecto III. O tema proposto foi “(na)morar em Lisboa”. O 

objectivo deste tema era a compreensão de Lisboa do todo para o particular, ou seja, 

da cidade no geral para o singular da habitação.  

“Morar” em Lisboa significa mais que conhecer, vivenciar. Este programa tinha como 

intuito fazer-nos compreender de que modo se relaciona o espaço privado com a 

cidade em que se insere. A cidade está em constante mudança o que faz com que a 

maneira como as pessoas habitam o espaço se vá também alterando. É importante 

compreender como é que as pessoas se relacionam com a arquitectura que habitam e 

a envolvente dinâmica da cidade.  

Assim, foram elaboradas pesquisas gráficas, fotográficas e entrevistas ocasionais aos 

habitantes, relativas à zona histórica de Lisboa, nomeadamente à área da Costa do 

Castelo. 

 

O sitío indicado para a elaboração do projecto insere-se num lote do centro histórico 

da cidade que, apesar de estar rodeado de pontos turísticos com bastante movimento, 

se encontrava abandonado. Este lote foi ocupado ao longo de vários anos pelo 

Mercado do Chão do Loureiro, um edifício construído em 1951 pelos arquitectos Lima 

Franco e Manolo Potier, desactivado há já alguns anos.  

Ilustração 76 – Planta de localização, 2010 (Google maps) 
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O lote está circunscrito entre três ruas: Largo da Atafona, Calçada Marquês de Tancos 

e Rua da Costa do Castelo. O edifício do Mercado do Chão do Loureiro funciona,  

assim, como um muro de suporte de um desnível de cerca de 19 metros entre o Largo 

da Atafona e a Rua da Costa do Castelo. Segundo o programa, deveria ser mantida a 

articulação entre estas duas cotas através de uma ligação pedonal pública. É também 

de realçar a relação que este espaço tem com o rio visto que, apesar de distante, na 

sua cota mais elevada é possível observar o Rio Tejo. 

O Mercado encontra-se, assim, numa malha urbana consolidada, com uma situação 

topográfica«+ valorizada, sendo o ponto de charneira entre a Costa do Castelo e a 

Mouraria. O próprio lugar funciona como entrada/passagem para esta zona da cidade 

através da acentuada alteração de cota. 

 
 
 
Foi-nos proposto um programa que deveria atribuir uma nova vivência a este espaço, 

assim como uma relação directa com a cidade. 

O objectivo era criar um espaço com características totalmente diferentes das do 

Mercado, capaz de abrigar um projecto de actividades circenses, já existente noutra 

localização (Rua da Costa do Castelo, 7), intitulado Chapitô.  

“O Chapitô é um projecto com 25 anos, fruto de uma história complexa, que se inscreve 

no quadro dos movimentos artísticos envolvidos na mudança social: a animação, as 

‘artes circenses’, o espectáculo ‘popular’ efémero e a intervenção sócio-cultural, foram 

algumas das acções desenvolvidas nos anos 70, por Teresa Ricou...” 

(www.chapito.org) 

Ilustração 77 – Mercado Chão do Loureiro, 2010 (Ilustração nossa) 

http://www.chapito.org/
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O projecto Chapitô, em funcionamento desde 1985, ocupa actualmente um edificio 

reabilitado para esta função, na Costa do Castelo em Lisboa, a poucos metros do 

Mercado de Chão do Loureiro. 

  

 

O Chapitô é um projecto pluridisciplinar onde se desenvolvem actividades em três 

áreas distintas, em permanente articulação: Acção Social, Formação e Cultura. Para 

além de funcionar como uma escola, serve também de habitação a alguns alunos. 

Sobrevive mediante a atribuição de subsídios pelo Governo Português e por outras 

entidades.  

Apesar do seu capital reduzido, existem alunos a quem a escola oferece a 

possibilidade de frequentar os cursos sem serem cobradas as mensalidades habituais. 

Estes alunos são, em norma, carênciados e integrados num programa de acção social. 

As habitações destinam-se a alunos que não têm possibilidades financeiras e a quem 

é dada uma oportunidade de reinserção social, pagando um valor simbólico pela 

habitação.  

Ilustração 78 – Casa do Chapitô, 2010 (Ilustração nossa) 



Espaço contínuo: a Rampa 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   142 
   

O conteúdo programático, que nos foi facultado para o projecto de um novo Chapitô, 

continha: 

“- Residências temporárias para estudantes e professores ligados à actividade 

circense, em estreita articulação com as actuais instalações do Chapitô; 

- cobertura como estrutura para acolher o circo da escola – o circo da cidade. 

Dever-se-ão manter as cotas actualmente existentes na área.” 

Para além destes espaços enunciados no programa, deveriam ser incluídas salas de 

aula, workshops e exposições, uma cafetaria e um restaurante. Sendo o Chapitô uma 

escola de circo, é evidente o protagonismo que a sala de espectáculos deve assumir. 

Foi desenvolvido um estudo relativo às medidas que deveriam ser adoptadas aquando 

da criação de um novo espaço dedicado às artes circenses, respondendo assim às 

carências do Chapitô actual. Através deste estudo foi-nos possível compreender, não 

só a essência e a história deste tipo de arte e a maneira como os alunos iriam habitar 

o espaço, mas também as suas necessidades quotidianas tanto a nível escolar como 

habitacional. 

 

 

Ilustração 79 – Espectáculo no Chapitô. (www.chapito.org) 
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Após este estudo e a visita às instalações actuais foi-nos possível obter uma 

referência espacial e numérica mais específica sobre o espaço e as suas 

necessidades.  

Foram-nos facultados os seguintes dados: existem cerca de 100 alunos a frequentar o 

curso de artes circenses e cerca de 50 alunos frequentam workshops de diversas 

áreas artísticas nas mesmas instalações. O espaço divide-se em salas de aulas, 

estúdios para aulas práticas, um restaurante, comércio, um piso administrativo e um 

piso habitacional para, no máximo, seis alunos. Devido ao reduzido espaço disponível 

para habitação, muitas vezes, formadores de outros países têm que ser albergados 

fora das instalações da escola, implicando mais gastos por parte da instituição. 

Para além da falta de habitação, foi-nos possível observar outros problemas, 

nomeadamente, na sala de espectáculos circenses actual. Este espaço não está 

adequado a este tipo de actividades, porque o pé direito é muito reduzido, o que 

condiciona algumas ‘performances’ típicas circenses e ,do mesmo modo, devido à sua 

reduzida dimensão,  o número de espectadores nunca pode ser muito elevado.  

Após uma análise desta arte, chegou-se à conclusão que se trata de uma actividade 

que implica movimento constante, tanto no que diz respeito ao tipo de actuações, 

como ao do funcionamento da própria escola. Como tal, este projecto foi elaborado de 

maneira a permitir a circulação de forma contínua, oferecendo várias opções de 

percurso, o que se adequa ao funcionamento deste tipo de escola.  

Como tal, tornou-se pertinente estudar o conceito de ‘promenade architecturale’ de Le 

Corbusier, assim como algumas das suas obras representativas do tema. Foram 

também estudados alguns projectos de  Rem Koolhaas, como o Kunsthal e as 

Bibliotecas de Jussieu em que a circulação entre os espaços se desenvolve  como um 

espaço contínuo. 
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4.2. ESTUDO DO PROJECTO – CHAPITÔ, MERCADO DO CHÃO DO 

LOUREIRO 

De seguida, iremos analisar o projecto para as novas instalações da escola circense 

Chapitô, proposto por nós na disciplina de Projecto III.  

Como já foi referido, foi elaborada uma pesquisa para que melhor pudessemos 

responder às necessidades do espaço circense actual. O programa apresentava duas 

opções: proposta para uma extensão do edifício existente ou a criação de novas 

instalações. Devido à falta de condições das instalações actuais, optámos por 

concentrar todos os espaços da escola no novo projecto. 

O terreno proposto para a intervenção, onde se localiza o Mercado de Chão do 

Loureiro, tem uma área bruta de cerca de 1400 m2 e apresenta um declive muito 

acentuado entre as ruas que o rodeiam. Um dos objectivos deste projecto era, 

precisamente, a resolução da diferença de cotas do sítio e a integração de um novo 

acesso pedonal público entre as duas cotas.  

 

Um dos objectivos deste projecto foi criar uma resposta coerente tanto a nível das 

necessidades do lugar, como do programa apresentado, criando um espaço em que 

ambos pudessem coexistir.  

Ilustração 80 – Mercado Chão do Loureiro, 2010 (Ilustração nossa) 
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A partir de uma análise do sítio, pareceu-nos existir uma  dualidade da Costa do 

Castelo na sua relação visual com a cidade. A sensação que nos dá, por vezes, ao 

percorrer estas ruas, é a de um ambiente fechado entre paredes. Os percursos são 

efectuados entre edifícios e não existe, practicamente, contacto visual com a 

envolvente, excepto em pontos específicos, como miradouros ou ruas posicionadas a 

uma cota superior. Nestes pontos, a paisagem transforma-se num aglomerado de 

coberturas em telha, com o rio como cenário.  

Sendo o Chapitô um circo, as suas actividades dependem da existência de público, 

chegando a acontecer muitas vezes na rua. Assim pareceu-nos importante realçar a 

relação com a rua, ou seja, criar um espaço aberto, visível do exterior, fazendo com 

que a escola funcione como extensão da cidade. 

No exercício anterior, elaborado na Disciplina de Projecto III, uma das ideias 

exploradas foi a de oferecer à cidade um novo tipo de vivência, ao nível das 

coberturas, contrária à habitual, efectuada ao nível térreo. Este projecto surgiu, assim, 

da ideia de aproveitar o espaço das coberturas para criar relações com a cidade e o 

rio. O próprio edifício do Mercado apresenta estas características, uma vez que a 

cobertura é acessível e já funcionou como esplanada. 

 
Ilustração 81 – Modelo tridimensional do projecto para o Chapitô. (Ilustração Nossa) 
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À semelhança de algumas obras de Le Corbusier, neste projecto, as coberturas dos 

diferentes pisos oferecem uma nova utilização, sob a forma de terraço. Assim como na 

Casa Curutchet em que, ao recuar o bloco superior do restante edifício, a cobertura do 

consultório serve de terraço à habitação, também aqui o edifício funciona como um 

aglomerado de blocos, com diferentes cotas e dimensões, que oferecem espaços 

novos ao ar livre, tanto a nível público como privado. 

O conceito base deste projecto partiu da ideia de que o circo é um local onde tudo está 

em movimento, assim, a sua arquitectura deve ser dinâmica, com várias opções de 

percursos e ligações entre si.  

 

 

Deste modo, o projecto surge como uma sequência de rampas, elevadores e escadas 

que, num primeiro contacto, se assemelha a uma espiral triangular contínua, mas que 

oferece mais e diferentes opções de circulação, possibilitando que o utilizador crie o 

percurso que mais lhe convém, conforme o destino desejado. A circulação é utilizada 

não só como acesso às instalações mas, também, como um passeio arquitectónico.  

Tal como no projecto para duas Bibliotecas em Jussieu de Rem Koolhaas, existem no 

Projecto Chapitô  três tipos de circulação: rampas, escadas e elevadores. Estes tipos 

de circulação criam movimentos diferentes. Através das rampas, o utilizador percorre 

Ilustração 82 – Maqueta de estudo. (Ilustração Nossa) 
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um caminho mais fluído, onde os espaços vão surgindo naturalmente, como uma 

sequência de acontecimentos. Se pretender um percurso mais rápido, directo e/ou 

privado, como o acesso às residências, pode-se optar pelos elevadores ou pelas 

escadas. 

Foram elaborados alguns estudos, a partir de maquetas e desenhos, até se chegar a 

uma forma considerada harmoniosa e que respondesse, não só às necessidades da 

escola, mas também à relação com o sítio. A diferença de cota que as ruas 

envolventes apresentam foi também um factor importante na resolução da forma. 

Deste modo, a forma  desenvolveu-se através de patamares que acompanham o 

desnível das ruas, em forma de espiral triangular, o que faz lembrar a espiral 

quadrangular do Kunsthal. 

 

O projecto surge, assim, com uma planta triangular constituída por um conjunto de 

volumes estreitos, situados nas extremidades do terreno, que criam uma praça aberta 

e inclinada, ao centro. Para além dos três eixos definidos pelas ruas que envolvem o 

terreno, o Largo da Atafona, a Calçada Marquês de Tancos e  a Rua da Costa do 

Castelo, surgiu um novo eixo  perpendicular a um dos lados do triângulo. As 

instalações funcionariam, assim, como uma espécie de espiral triângular onde se 

desenvolve todo o programa. 

O acesso à escola circense é feito a partir do Largo da Atafona. Aqui encontram-se as 

instalações necessárias ao funcionamento da escola, como por exemplo, a recepção e 

a sala de professores. A partir daí segue-se um corredor que acompanha o edifício e 

Ilustração 83 – Maquetas de estudo. (Ilustração Nossa) 

 



Espaço contínuo: a Rampa 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   149 
   

que dá acesso às restantes áreas, como as salas de aulas, tanto práticas como 

teóricas.  

Visto que parte do edifício está enterrado, devido à diferença de cotas, quase todas as 

fachadas são envidraçadas, de maneira a obter a luz natural necessária para um bom 

funcionamento das aulas. 

 

 

Assim, quem percorrer este corredor pode visualizar as aulas, como se fossem salas 

de espectáculos. O acesso a estas salas de aulas práticas é efectuado através de 

escadas e encontra-se um pouco abaixo do nível deste piso. São salas com um pé-

direito elevado, que ocupam dois pisos, para responder às necessidades apontadas 

pelos alunos do espaço do Chapitô actual.  

Após percorrer todo o corredor do piso térreo, chega-se a uma rampa que faz a 

ligação com o piso seguinte. Esta rampa serve também para marcar um dos limites do 

terreno, definindo, assim, parte da fachada frontal. A partir daqui os utentes têm 

acesso à biblioteca e ao refeitório. A cozinha é de acesso restrito, destina-se apenas 

aos funcionários, sendo  este efectuado através de uma rampa de pequena inclinação, 

que se encontra a uma cota inferior à dos restantes espaços do piso. 

Ilustração 84 – Maqueta de estudo. (Ilustração Nossa) 
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A zona mais privada da escola é a zona destinada às residências de alunos e 

professores. É composta por dois pisos e o acesso é possível apenas pelos 

elevadores, visto tratar-se de uma zona privada, estando prevista a colocação de um 

código, só disponível para os residentes. As habitações são constituídas por quartos 

com instalações sanitárias privadas e iluminação natural, proveniente de grandes 

aberturas constituídas por uma estrutura em madeira, que tem a função de persianas, 

o que permite que esta fachada esteja em constante mutação. Os residentes disfrutam 

também de um pátio ao ar livre, num dos pisos, e salas de convívio em ambos os 

pisos. 

 

 
 

Para a parte mais pública do edifício existem duas opções de acesso. Se o espectador 

chegar de automóvel, entra no edifício através de uma rampa, que o direcciona para o 

parque de estacionamento. Este espaço é marcado por uma malha regular de pilares 

quadrangulares que suportam uma praça aberta de usufruto da escola. Aí existem dois 

tipos de circulação disponíveis, uma rampa pedonal estreita,  que leva ao início da rua, 

e um elevador que conduz o utente directamente para as instalações, escolhendo aí o 

destino pretendido. 

Ilustração 85 – Modelo tridimensional do projecto para o Chapitô. (Ilustração Nossa) 
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O acesso mais directo para a área pública das instalações é efectuado pela rua da 

Costa do Castelo. Quase sem se desviar do percurso da rua, o visitante continua por 

um pavimento em betão, que serve de cobertura às residências, onde se localiza uma 

outra entrada. Aqui encontram-se disponíveis a cafetaria/restaurante e a bilheteira 

para a sala de espectáculos, assim como o acesso a esta. 

A sala de espectáculos ocupa um lugar priveligiado nas instalações. Devido à sua 

fachada envidraçada, é o elemento que mais se destaca, as actuações podem ser 

visualizadas da rua, criando assim uma ligação forte com o sítio e, ao mesmo tempo, 

leva a que transeuntes curiosos queiram apreciar melhor o espectáculo e entrem. Este 

espaço apresenta uma inclinação acentuada, a qual se repete na sua cobertura, 

permitindo, assim, o uso desse espaço para espectáculos ao ar livre. 

Como já foi referido anteriormente, a base da composição é o triângulo, o qual se vai 

deformando ao longo dos pisos. Devido à forma triângular, ao pátio central e aos 

envidraçados, conseguiu-se articular os espaços interiores de forma a existir um 

contacto visual directo entre estes. A luz natural difunde-se, assim, pelas áreas, 

criando espaços de luz e sombra, em resposta aos problemas existentes no actual 

Chapitô, já referenciados. 

 

 
 Ilustração 86 – Modelo tridimensional do projecto para o Chapitô, pátio e habitações. (Ilustração 

Nossa) 
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Como resultado desta articulação dos espaços, foi possível voltá-los todos para a rua 

frontal. À semelhança da Casa Curutchet, a fachada frontal funciona como uma 

complexa sequência de planos constituídos por volumes, de dimensão e orientação 

diferentes, que parecem estar a flutuar. 

Este trabalho teve por base a experiência que adquirimos ao longo do curso na 

elaboração de projectos, com diversas temáticas, aos quais tivemos que responder de 

forma criativa e coerente. Deste processo surgiu um pensamento lógico, capaz de 

elaborar projectos com uma complexidade e detalhe que tivessem possibilidade de ser 

construídos. 

As peças que faziam também parte da apresentação final do trabalho eram uma 

maqueta final à escala 1:100 (Ilustrações X,Y) e imagens representativas do edifício 

em corte (Ilustrações X,Y). 
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5. CONCLUSÃO 

Ao longo desta dissertação procurámos analisar várias obras, públicas e privadas, 

inseridas em diferentes contextos, em que a rampa é o elemento arquitectónico 

fundamental. 

Assim,  estruturámos o trabalho em três partes distintas. Na primeira parte procurámos 

entender o papel da rampa como elemento unificador do espaço através do estudo da 

fábrica da Fiat em Turim, do museu Solomon R. Guggenheim em Nova Iorque, e da 

cúpula do Reichstag em Berlim. 

Desta análise podemos concluir que a rampa pode ser muito mais do que um 

elemento de circulação, como já tinha sido afirmado por Le Corbusier no livro “Vers 

une Architecture”(1923), em que apresenta o conceito de promenade architecturale. 

Fizemos, por isso, uma breve abordagem a duas obras de Le Corbusier 

representativas deste conceito: a Villa Savoye e o Carpenter Center for Visual Arts. 

 A Promenade architecturale funciona como um caminho desconhecido, onde somos 

surpreendidos por mudanças de direcção e dimensão dos espaços.  O objectivo é que 

a percepção do edifício não seja feita de forma estáctica, mas sim através de um 

percurso, que transmite movimento aos espaços. O elemento fundamental da 

promenade architecturale é a rampa.  

Constatamos também que a dimensão tempo é introduzida e evidenciada quando são 

oferecidas diferentes alternativas de percurso. A rampa surge, assim, não apenas 

como um novo elemento de circulação mas antes como uma ferramenta que controla 

o tempo que o visitante demora a fazer o percurso.  

Na segunda parte do trabalho optámos por tratar quatro casos de estudo que nos 

pareceram pertinentes para o desenvolvimento do tema abordado. 

A ideia conceptual da Casa Curutchet, de Le Corbusier, um dos casos de estudo 

abordados nesta dissertaçao, baseava-se na separação das duas unidades funcionais 

– clínica e residência – em dois volumes diferentes, ligados visual e fisicamente pela 

rampa. 
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Foram também objecto de caso de estudo três projectos de Rem Koolhaas: o Museu 

Kunsthal em Roterdão,  as Bibliotecas Jussieu  e a Villa dall’Ava em Paris. 

Todos os casos de estudo analisados têm em comum o facto das rampas, enquanto 

elemento construtivo,  constituirem um percurso pelo edifício ao mesmo tempo que 

permitem experiências espaciais diversificadas. 

Da investigação realizada conclui-se que, no  projecto das Bibliotecas Jussieu, a 

dimensão das rampas  permite que estas se transformem em espaços que podem 

serem utilizados como salas de leitura, de exposições, etc.  

No edifício do Museu Kunsthal em Roterdão, a rampa em espiral constitui-se  num 

passeio arquitectónico, oferecendo ambientes variados à medida que a rampa vai 

mudando de direcção.  

Na visita que fizemos a este edifício constatámos que o Kunsthal é um edifício 

funcional. Todas as áreas acessíveis ao visitante estão ligadas através de uma única 

rampa contínua, o que faz com que as salas  surjam umas a seguir às outras.  

Optámos ainda por desecrever, muito brevemente, o edifício da Seattle Library por se 

tratar do único projecto de Koolhaas para bibliotecas que foi construído. Neste edifício, 

os diferentes espaços do promenade architecturale são definidos pelas cores vivas 

das paredes. Os pisos têm várias alturas e os diferentes “níveis” definem o elemento 

de circulação mais adequado ao percurso: uma rampa ampla, um elevador ou 

escadas, o que melhor se adequar ao piso e ao percurso em questão. 

A rampa da Villa dall’Ava  permite não só o acesso independente aos dois blocos 

habitacionais mas também à piscina situada na cobertura do edifício. Nesta obra 

predomina a circulação vertical feita com recurso à rampa ou à escada helicoidal. Esta 

estragégia permite aos utilizadores a escolha de um dos percursos, lembrando o 

passeio arquitectónico de Le Corbusier. 

De igual modo, nesta residência Koolhaas aplica os cinco pontos enunciados por Le 

Corbusier para a Villa Savoye: os pilotis, a fachada e a planta livres, as janelas em 

banda e o terraço-jardim que possibilita uma boa vista para a cidade. No entanto, o 

projecto de Koolhaas é mais leve, como se a Villa Savoye tivesse sido reconstruída 

com alta tecnologia. 
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Assim, o  estudo destas obras levou-nos a reflectir sobre possíveis pontos comuns 

entre Le Corbusier e Rem Koolhaas. Ao fazer o seu enquadramento histórico-social 

verificámos que, embora distanciados temporalmente – Le Corbusier (1887-1965), 

Rem Koolhaas (1944-    ) - ambos testemunharam algumas das importantes 

revoluções em várias áreas que marcaram o século XX.  

 A nível social, o  movimento dos direitos civis dos negros nos EUA (Martin Luther King 

1929-1968) expoente máximo desta revolução; a luta pela emancipação das mulheres 

(Simone de Beauvoir, Paris 1908—1986 e Emmeline Pankhurst, Londres 1858-1928, 

por exemplo) e o movimento hippie (década de 60). 

Por outro lado, acontecimentos como as duas Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-

1945), a Guerra Fria (1945-1991), o assassinato do Presidente Kennedy (1963), a 

construção e queda do muro de Berlim (1961-1989) e o colapso da União Soviética 

(1991). 

Invenções tecnológicas como a da televisão (1924) e do computador (na década de 

40) ou feitos marcantes como  a chegada à lua (1969) a par do aparecimento e 

desenvolvimento de correntes artísticas importantes como, por exemplo,  o 

expressionismo, o cubismo e o realismo. 

É interessante verificar que cada um, no seu tempo, acusa a arquitectura de estar em 

“standby” face às mudanças que se fazem sentir noutras áreas e questionam o papel 

do arquitecto no sentido de abrir os olhos para a nova realidade.  

Assim, Le Corbusier escreveu o livro “Vers une Architecture” (1923), que marcou a 

primeira metade do século XX; Rem Koolhaas revolucionou a segunda metade do 

mesmo século com a obra “Delirious New York” (1978). 

Por outro lado, estes casos de estudo permitiram-nos concluir que os percursos 

devem ser definidos em função do corpo em movimento e da sua 

percepção/descoberta do espaço que percorre.  

Foi este o nosso ponto de partida para a concepção do projecto Chapitô, desenvolvido 

no âmbito da disciplina de Projecto III e que constitui a terceira parte desta 

dissertação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/1908
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/1858
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
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O conceito para este projecto partiu da ideia de que o circo é um local onde tudo está 

em movimento, assim, a sua arquitectura deve ser dinâmica, com várias opções de 

percursos e ligações entre si.  

Neste projecto existem três tipos de circulação: rampas, escadas e elevadores. Estes 

tipos de circulação criam movimentos diferentes. Através das rampas, o utilizador 

percorre um caminho mais fluído, onde os espaços vão surgindo naturalmente, como 

uma sequência de acontecimentos. Se pretender um percurso mais rápido, directo 

e/ou privado pode optar pelos elevadores ou pelas escadas. 

A elaboração do projecto para a escola circence Chapitô permitiu-nos conhecer melhor 

a zona da cidade onde se deveria implantar o edifício e, ao mesmo tempo, foi também 

um momento de reflexão sobre o modo de intervir na cidade, adequando o edifício à 

zona envolvente.  

Simultâneamente, tentámos adequar o projecto  ao terreno em declive, fazendo a 

ligação entre cotas através de rampa, o que permitiu uma continuidade espacial. Todo 

o projecto foi, no entanto, delineado tendo em conta as necessidades/dificuldades  e 

motivações apresentadas pelos utentes do Chapitô. 

A necessidade da elaboração de um projecto para a escola circence Chapitô foi, deste 

modo, o ponto de partida para realização do exercício prático que antecedeu esta 

reflexão teórica que é a dissertação.  

Considerámos que a elaboração deste trabalho foi uma experiência compensadora, 

que contribuiu bastante para a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 

que foram sendo adquiridos ao longo do percurso académico. 

Durante a fase de pesquisa, realizámos algumas viagens com o intuito de escolher os 

casos de estudo que melhor se adequassem ao nosso tema. Ao viajarmos até 

Roterdão tivemos oportunidade de visitar o Museu Kunsthal, o que se revelou uma 

experiência única, ajudando-nos a compreender melhor alguns aspectos relacionados 

com a circulação contínua através das rampas. A visita à cúpula do Reichstag, em 

Berlim foi também uma vivência que permitiu aprofundar, de forma consistente, os 

nossos conhecimentos sobre uma estrutura desse tipo. 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Conteudo programático e ilustrações do projecto Chapitô, 
Mercado do Chão do Loureiro. 
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ANEXO A 

 Conteudo programático e ilustrações do projecto Chapitô, Mercado do Chão do 
Loureiro. 
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Conteúdo programático: 

Cave:  

 Estacionamento; 

 acessos verticais. 

Piso térreo: 

 Sala de espera; 

 recepção; 

 sala de professores; 

 instalações sanitárias; 

 salas de aulas práticas; 

 salas de aulas teóricas; 

 acessos verticais. 

Primeiro piso: 

 Instalações sanitárias; 

 biblioteca; 

 refeitório; 

 self-service; 

 cozinha; 

 acessos verticais. 

Segundo piso: 

 Sala de convívio; 

  



Espaço contínuo: a Rampa 

 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   170 
   

 

 12 habitações temporárias; 

 pátio exterior; 

 acessos verticais. 

Terceiro piso: 

 Pátio exterior; 

 12 habitações temporárias; 

 Bastidores; 

 sala de espectáculos interior; 

 instalações sanitárias; 

 acessos verticais. 

Quarto piso: 

 Bilheteira; 

 instalações sanitárias; 

 cozinha; 

 bar/restaurante; 

 anfiteatro exterior; 

 loja; 

 acessos verticais; 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   



Espaço contínuo: a Rampa 

 

Sara Alexandra Bota Nabais da Cruz   171 
   

 

 

   
 

Ilustração 87 – Planta Cave, estacionamentos. (Ilustração Nossa) 

 

    Ilustração 88 – Corte longitudinal, sala de espectáculos. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 89 – Planta piso térreo, recepção, sala de professores e salas de aulas. (Ilustração 
Nossa) 

 

Ilustração 90 – Corte Longitudinal, Mercado do Chão do Loureiro. (Ilustração Nossa) 
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     Ilustração 91 – Planta do primeiro piso, salas de aulas, refeitório e biblioteca. 
(Ilustração Nossa) 

 

 Ilustração 92 – Corte Longitudinal, Mercado do Chão do Loureiro. (Ilustração Nossa) 
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 Ilustração 93 – Planta do segundo piso, residência, sala de convivio, pátio, bastidores e sala 
de espectáculos. (Ilustração Nossa) 

 

 Ilustração 94 – Corte longitudinal, Mercado do Chão do Loureiro. (Ilustração Nossa) 
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    Ilustração 95 – Planta do terceiro piso, residência e sala de espectáculos. (Ilustração 
Nossa) 

 

Ilustração 96 – Corte longitudina. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 97 – Planta do quarto piso, cafetaria e bilheteira. (Ilustração Nossa) 

 

Ilustração 98 – Planta da cobertura. (Ilustração Nossa) 
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