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Depois 
(a Maria)
Quando eu estiver deitado na planície, indiferente 
às cores e às formas, tu deves te lembrar de mim.
Aí, onde a planície ondula, a terra é mais fértil.
Abre com a concha da tua mão uma pequenina cova
e esconde nela a semente de uma árvore. 
Eu quero nascer nesta árvore,
quero subir com os seus galhos até o beijo da luz.
Depois, nos dias abrasados, tu virás 
procurar a sua sombra, que será fresca para ti.
Então no murmúrio das folhas eu te direi 
o que meu pobre coração de homem não soube dizer.
Iberê Camargo
Porto Alegre, 1940.
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9RESUMO

Fundação Iberê Camargo, Álvaro Siza
Uma aproximação crítica

O edifício da nova sede da Fundação Iberê Camargo (1998-2008), em Porto 
Alegre, constitui o tema central do estudo realizado, cujo campo de interes-
se é a reflexão acerca do fenómeno do projecto em arquitectura.

A nova sede da Fundação Iberê Camargo é o primeiro projecto do 
arquitecto português, Álvaro Siza (1933- ) no Brasil. O edifício foi constru-
ído para abrigar as instalações desta Instituição, fundada com os objectivos 
de catalogar e difundir, nacional e internacionalmente, a obra daquele que 
foi um dos maiores artistas plásticos expressionistas brasileiros do séc. XX: 
Iberê Camargo (1914-1994).

No decorrer do ensaio, apresenta-se uma leitura interpretativa por-
menorizada da obra, fundamentada, sempre que possível, em critérios 
objectivos e demonstráveis. Equaciona-se a informação já publicada acerca 
deste tema, contribuindo com uma visão particular, suplementar às mais 
comummente aceites, que relacionam vários aspectos do projecto a supos-
tas citações do arquitecto de determinadas idiossincrasias da arquitectura 
brasileira. Apresentam-se, por sua vez, relações distintas, nomeadamente, 
as do reconhecimento de pontos comuns com obras de alguns autores que 
são conhecidas referências para o arquitecto, do confronto com outras rea-
lizações do mesmo arquitecto, bem como na identificação de possibilidades 
alternativas de ligações à cultura arquitectónica brasileira e ao artista reve-
renciado, Iberê Camargo.

A análise das principais características formais, estruturais, funcio-
nais e significativas do projecto é distribuída ao longo de três partes Partido, 
Tectónica e Objecto, nas quais se traçam os referidos paralelismos, que condu-
zem às considerações:

Um lugar inspirador. E a geometria aparentemente complexa que se 
verifica inscrita numa malha reguladora, fruto de uma curiosa referência, 
resultando nesta suposta comunicação de espontaneidade;

Um contexto estimulante. E as novas tecnologias que permitem a 
união dos conceitos paradoxais brutalismo e sofisticação, atingindo neste pro-
jecto a supremacia de objectivos há muito buscados pelo arquitecto;

Um homenageado meritório. E a maturação do arquitecto, que prova 
novamente a sua maestria pela releitura de uma série de referências paradig-
máticas que permitem a sua contribuição à tipologia museológica com um 
exemplar singular, dotado de sua própria expressão.

Portanto, é o partido arquitectónico oriundo de uma referência inusitada, a 
força das qualidades tectónicas derivada dos históricos pessoal e local encora-
jadores e a aceitação do arquitecto motivado, desde o início, pelo desafio de 
contribuir com o anseio dos investidores em tornar perene o legado de um 
artista que também considera verdadeiramente autêntico. O objecto resul-
tante, que então se fixa, afirma-se como obra singular e autêntica, não só no 
conjunto da produção arquitectónica de Álvaro Siza, mas também como seu 
próprio legado para o panorama da arquitectura mundial.





11ABSTRACT

Fundação Iberê Camargo, Álvaro Siza
A critical approach

The new Fundação Iberê Camargo building (1998-2008), in Porto Alegre, 
constitutes the central subject of this study, which main field concerns deve-
loping a reflection on the phenomenon of architectural design.

This building is the first project of the Portuguese architect Álvaro 
Siza (1933 - ) in Brazil. It was constructed to shelter the headquarters of the 
Institution, which main purpose was to catalogue and disclose, nationally 
and internationally, the work of one of the biggest Brazilian expressionist 
artists of the 20th century: Iberê Camargo (1914-1994).

In the elapsing of this dissertation, a detailed interpretative analysis 
of the building is presented, based preferably on objective and demonstra-
ble criteria. The information previously published on this subject present 
the most commonly accepted vision that relates some significant aspects 
of the project to possible citations that the architect would have done from 
idiosyncrasies of Brazilian Modern Architecture. This essay’s intention is 
to contribute to the established discussion with a supplemental vision, pre-
senting some particular comparisons such as the recognition of common 
points with the work of other authors which are acknowledged references to 
the architect, the confrontation with some of his own works, as well as the 
identification of distinct linking to the Brazilian architectural culture and to 
the honoured artist, Iberê Camargo.

The analysis of formal, functional and representative characteristics 
of the project is distributed throughout three parts entitled Principle, Tecto-
nics and Object, each of them traces the referred parallels which lead to the 
following considerations:

An inspiring place. And the apparently complex geometry that reveals 
to be enrolled on a regular basis, consequent of a curious reference that re-
sults in a spontaneous communication;

A stimulating context. And the new technologies that allow the 
union of the paradoxical concepts brutalism and sophistication, reaching the 
supremacy of some of the architect’s long-developed objectives;

A meritorious laureate. And the maturation of an architect, who pro-
ves his mastery, once again, by the reinterpretation of several paradigmatic 
cases, permitting his contribution to the museum typology with a singular 
piece, endowed of his personal expression.

Summarizing, the architectural principles deriving of an unusual reference, 
the force of tectonic qualities consequent of both encouraging Siza’s profes-
sional background and local historical context, and the acceptance of the 
architect who was motivated, from the beginning, by the challenge to con-
tribute with the investor’s yearning that the legacy of an artist persist and 
whose work he himself considers to be truly authentic. The consequent object 
set up, similarly states as a singular and authentic work itself, not only in the 
set of Álvaro Siza’s architectural production, but also as his personal legacy in 
the world-wide panorama of architecture.
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A oportunidade de reflectir e dissertar acerca do fenómeno do projecto ar-
quitectónico conforma o campo de estudo do presente trabalho. A valoriza-
ção dos vários testemunhos deixados pelos arquitectos é considerada matéria 
sólida para o desenvolvimento de um ensaio de interesse. E o edifício é 
entendido como o legado máximo para a construção de uma leitura crítica, 
uma vez que, sendo a concretização do processo da produção arquitectónica, 
se sujeita à experiência de permanecer ao uso e ao tempo.

A visão crítica, a que se propõe o trabalho, circunscreve o seu objecto 
de estudo ao edifício projectado pelo arquitecto Álvaro Siza (1933- ) para a 
Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, no Brasil. Através da avaliação 
das principais características formais, estruturais, funcionais e representa-
tivas da obra, pretende-se aprofundar o conhecimento e as competências 
no domínio da análise da produção arquitectónica através da definição de 
critérios objectivos e demonstráveis. Para a compreensão e apreciação das 
diferentes metodologias de projecto, considera-se fundamental o processo 
de afastamento da subjectividade.

É ainda objectivo deste trabalho não só a reunião da informação e 
comunicação detalhada daquele que é o primeiro exercício prático profis-
sional do arquitecto Álvaro Siza no Brasil mas, também, a estruturação de 
um discurso fundamentado numa leitura particular, que equaciona o que 
já foi publicado, embora pretendendo explorar uma visão suplementar às 
mais comummente aceites, que estabelecem paralelismos entre o projecto e 
alguns tópicos específicos da arquitectura brasileira. O trabalho busca con-
tribuir para a discussão instaurada com a apresentação de relações distintas, 
nomeadamente, do reconhecimento de pontos comuns com obras de alguns 
autores que são conhecidas referências para o arquitecto, no confronto com 
outras realizações deste mesmo arquitecto, bem como na identificação de 
possibilidades alternativas de ligações à cultura arquitectónica brasileira e ao 
artista Iberê Camargo.

O trabalho é estruturado em três secções: uma vez que a referida ponte 
entre Brasil e Portugal é intrínseca ao objecto de estudo, inicialmente, é feito 
um enquadramento sucinto de um conjunto de questões que se prendem à 
origem da encomenda e ao artista reverenciado, Iberê Camargo, bem como 
ao contexto sócio-cultural e geográfico de Porto Alegre; a segunda secção é 
o corpo principal da dissertação, trata-se da análise efectiva do projecto, que 
é ultimada pelas considerações finais, na terceira secção.

Subdividida em três partes, a análise (corpo principal) é desenvolvida 
sob os tópicos: Partido, Tectónica e Objecto. A primeira parte trata-se da lei-
tura interpretativa de um conjunto de características que se considera como 
as premissas fundamentadoras do dito partido arquitectónico. São apresen-
tados os temas essenciais para a compreensão da geometria e comunicação 
do projecto, aquelas que por parecerem – numa primeira impressão – pouco 
relacionáveis às dos demais projectos de Álvaro Siza, têm sido as mais usual-
mente relacionadas a supostas citações que o arquitecto teria feito a idiossin-
crasias da arquitectura brasileira. A segunda parte discorre sobre os aspectos 
construtivos e estruturais dos processos de concepção, da execução da obra 
e do resultado final. Equacionam-se, fundamentalmente, as concordâncias 

introdução 
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entre as características tectónicas e espaciais do projecto, buscando traçar 
novas relações. A terceira e última parte analisa os temas programa, método 
e forma, num contexto comparativo com outros exemplares paradigmáticos 
e exemplares da mesma tipologia. Procura estabelecer entre estes pontos 
comuns e variações, para compreender que a singularidade que o projecto da 
Fundação Iberê Camargo indicia é realmente identificável.

Reflectindo a macroestrutura do trabalho, cada uma das partes é 
igualmente encabeçada por um enquadramento sumário do conteúdo a tra-
tar e rematada por considerações relativas. No corpo de cada parte é feita 
uma exposição pormenorizada dos tópicos a analisar, sob forma de facultar 
ao leitor a informação que se entende como necessária para o melhor acom-
panhamento da posterior leitura dos paralelismos traçados, bem como das 
considerações alcançadas.





Enquadramento
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A Fundação Iberê Camargo (FIC) é criada em 1995 com o intuito de reunir, 
catalogar e difundir a obra daquele que foi um dos maiores artistas plásticos 
brasileiros do séc. XX: Iberê Camargo (1914-1994). Um artista cuja produção 
ultrapassa o número de sete mil peças, das quais uma percentagem conside-
rável foi paulatinamente sendo presenteada pelo autor à sua companheira, a 
também artista, Maria Coussirat Camargo, como uma espécie de garantia 
para sua aposentadoria futura. Trata-se do acervo que ficou conhecido por 
Colecção Maria Camargo.

A iniciativa de estabelecer formalmente a instituição decorre do con-
tacto que o empresário Jorge Gerdau, Presidente do Conselho Adminis-
trativo do Grupo Gerdau – um dos líderes mundiais em siderurgia – tem 
com a obra, poucos anos antes do falecimento de Iberê, após intensa luta 
contra um cancro cerebral. A grande admiração do empresário pela força 
do trabalho do artista, juntamente com o incentivo que Maria Camargo 
houvera tido por parte de sua mãe – “Qualquer desenho pequenino que você 
veja guarde” 1 – foram suficientes para que o desejo de Iberê de permanência, 
impresso em suas obras pela alta qualidade dos materiais que fazia questão 
de utilizar e pelo cuidado atento à catalogação e organização da informação, 
testemunhado pelos seus apontamentos, se concretizasse.

Iberê Camargo é um artista comummente qualificado como expres-
sionista, ainda que lhe seja reconhecida a condição de marginal, no sentido 
de ter uma produção muito particular em relação aos seus contemporâneos 
modernos, conforme relata o artista Eduardo Haesbaert, amigo e assistente 
de Iberê nos derradeiros anos da sua carreira, “Iberê estava sempre no limite 
disso, via as coisas acontecerem, mas fazia à sua maneira” 2:

“Eu sempre procuro, quando pinto, quando gravo, quando desenho, fazer o 
melhor que posso, quer dizer, expressar da melhor maneira o que eu estou sentindo, 
com toda veemência, com toda a força de que sou capaz. Daí essa minha insatisfação 
de voltar, de repetir, de raspar, de retornar, de dar caminhos e depois abandoná-los 
e tomar outros caminhos, assim, naquela procura do caminho central, encontrar 
meta que eu não sei qual é mas tenho uma intuição ideal, um ponto a chegar.” 3

Eduardo Haesbaert coordenou a Oficina de Gravura no edifício que 
serviu como sede da então estabelecida Fundação, a casa e ateliê do artista, 
em Porto Alegre, enquanto os planos de construção de uma nova sede pró-
pria, na mesma cidade, ganhavam forma.

Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. É uma 
cidade muito jovem, mesmo relativamente à jovem nação. Actualmente com 
cerca de 1,42 milhões de habitantes e um total de 4 milhões na área metro-
politana, a cidade só começou a ser povoada por açorianos no séc. XVIII, 
aquando da necessidade da colónia portuguesa de ocupação dos territórios 
sulistas como estratégia defensiva dos vizinhos espanhóis da mesma região 

1 CAMARGO, Maria Coussirat. “Conversa com Maria Coussirat Camargo e Eduardo Haesbaert” (20-06-
2008), in Anexo B (p.143)

2 HAESBAERT, Eduardo. Idem (p.145)

3 CAMARGO, Iberê. Mestres em obra. A Fundação Iberê Camargo em construção. Surreal Produção Audiovisu-
al, Brasil, 2008 (DVD: 08min55seg).
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meridional da América do Sul, tida como Cone Sul. O posterior estabeleci-
mento de alemães e italianos, no séc. XIX, juntamente com a posição perifé-
rica que tem em relação ao centro do país, caracterizaram-na por uma certa 
homogeneidade cultural, não coincidente com a imagem de miscigenação 
universalmente conhecida das demais regiões brasileiras. A cidade teve uma 
história um tanto deslocada do resto do país – possui um dos maiores índices 
de desenvolvimento humano. As semelhanças naturais e afinidades cultu-
rais que tem com os países vizinhos, bem como a sua posição central nessa 
área, conferiram-lhe a condição de um dos maiores centros de negócios do 
Mercosul.

Os escassos exemplares arquitectónicos de qualidade, sobreviventes 
do “desprezo pela preservação dos registos que poderiam deixar a linha histórica 
visível”, fruto da “busca desenfreada de prosperidade”, são compensados pelos 
abundantes espaços verdes que “criaram uma homogeneidade urbana que a 
arquitectura não conseguiu criar” 4. Igualmente, a posição geográfica quase 
peninsular, junto ao extenso Lago Guaíba – mais popularmente conhecido 
como Rio Guaíba – orientada a Oeste e de latitude -30º01’58”, confere-lhe 
uma sublime paisagem crepuscular.

A escolha do terreno para a construção da nova sede da FIC junto ao Guaí-
ba, muito fruto da forte ligação que Iberê tinha com “rios” - “Eu sempre gostei 
muito de rio, no rio sempre forma manancial, as águas dele são sempre novas,  
acho que nós também deveríamos ser sempre novos, o artista deve ser assim.” 5- 
veio não só a expandir o circuito cultural porto-alegrense, circunscrito à 
adaptação de edifícios públicos na zona central, bem como a equipar esta 
cidade, sede da Bienal de Arte do Mercosul, com a sua primeira edificação 
museística construída de raiz. Para a realização do projecto, que se começa 
a materializar no ano de 1998, os membros do Conselho da FIC optam 
pela ambiciosa escolha dentre uma lista, formulada pelo engenheiro José 
Luiz Canal – coordenador de obras especiais do Grupo Gerdau – de dez 
arquitectos estrangeiros já laureados com o Prémio Pritzker.

A preferência pelo arquitecto português Álvaro Siza é consequên-
cia não só da qualidade e amplo rigor do consagrado conjunto da sua obra, 
incluindo exemplares da tipologia em questão, bem como pela feliz coinci-
dência da consanguinidade portuguesa de Maria Camargo e da proximida-
de do ano comemorativo dos 500 anos do Descobrimento do Brasil pelos 
portugueses. O desejo dos responsáveis da FIC de manter viva e expandir 
nacional e internacionalmente a memória de uma produção tão individual 
como a de Iberê Camargo, é preenchido pela acertada aposta no arquitecto 
que brindou Porto Alegre com um dos seus projectos mais significativos, 
premiado na edição de 2002 da Bienal de Veneza, com o Leão de Ouro para 
melhor projecto.

4 KIEFER, Flávio. “Preenchendo Vazios”, in Fundação Iberê Camargo. Álvaro Siza. Cosac Naify, São Paulo, 
2008 (pp. 21-22).

5 CAMARGO, Iberê. Op.cit. (DVD: 00min24seg).



NOTA PRÉVIA

A leitura do texto pode ser acompanhada simultaneamente pela visualização dos Desenhos do projecto 
de arquitectura presentes no ANEXO B.
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“Arquitectura é geometrizar.”
Álvaro Siza

O terreno consiste numa área cedida pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul de cerca de 8800m2, dos quais 
menos de 2000m2 constituíam área plana. O plano foi previamente aberto 
por uma pedreira na encosta, cuja cota mais alta é de 30 metros (i≈65%), e é 
limitado a Noroeste pela avenida marginal ao Guaíba e a Sudeste pelo mon-
tanhoso remanescente. A sua configuração geométrica original aproxima-se 
a um quadrilátero irregular semelhante a um trapézio rectângulo, cuja base 
menor mede, aproximadamente, 10 metros, a base maior 31 metros e a al-
tura 98 metros. O encontro da base maior com o lado oblíquo, que formaria 
o vértice do ângulo agudo do trapézio, faz-se em curva. Cerca de 6000m2 
do terreno cedido foram mantidos como reserva ecológica intervinda poste-
riormente por um projecto da Fundação Gaia, que traçou algumas trilhas e 
infra-estruturas para percursos naturais.

O condicionante da estreiteza da área plana remanescente, juntamen-
te com a extensão do programa de necessidades a acolher são as premissas 
para a preferência pela edificação em altura, totalizando uma área constru-
ída de aproximadamente 8250m2. Numa primeira abordagem, Álvaro Siza 
chegou a ponderar localizar o Parque de Estacionamento na cota mais alta 
da escarpa e conceber um edifício cujo acesso seria feito pela cobertura. A 
hipótese foi descartada assim que tomou conhecimento de que os terrenos da 
parte alta eram privados e já estavam ocupados. A alternativa seria construí-
lo no subsolo com acesso ascendente ao edifício, mas a finura do terreno 
edificante exigiria uma solução com dois pisos, cuja impossibilidade devido 
ao nível freático conduziu à solução final: construí-lo sob a avenida.

A amplidão do rio, que impera na paisagem bem como a ausência de 
referências construídas de relevância arquitectónica, no entorno imediato, 
sustentam a opção pelo carácter de um objecto que se impõe e não de porção 
continuada dum tecido consolidado, abordagem recorrente nas obras de Ál-
varo Siza. Neste caso, a mais valia é manifesta pela intenção de afastamento 
do edifício para que não toque na montanha, a qual fora assumida como uma 
espécie de conditio sine qua non.

Toda a construção é em betão branco, num maciço onde predominam 
amplamente os cheios sobre os vazios, conferindo robustez ao conjunto e 
afirmando a importância do conteúdo interior, mesmo em relação a uma 
paisagem exterior de relevância.

Apesar da sumptuosidade, da densidade e da grandeza referidos, há 
o cuidado para que a cota mais alta da nova edificação não ultrapasse sequer 
a cota mais baixa das habitações preexistentes no cume do monte, salva-
guardando na totalidade a vista que os seus habitantes tinham. Ainda que 
seja mais baixo que as habitações, o edifício da FIC sobressai na envolvente. 
Com seu enredo composto por ortogonalidade, obliquidade e sinuosidade, 
em conjunto, consegue, quando observado do nível da avenida – exceptu-
ando-se pela construção vizinha a Leste – ter o efeito visual de ser a única 
edificação junto à encosta verde.
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Inserem-se neste vão trapezoidal quatro sólidos, visíveis à cota da avenida, 
dispostos lado a lado aproximadamente na direcção poente-nascente. Como 
se emergissem do subsolo, estes sólidos crescem em área de forma a preen-
cher o vazio correspondente, afastando-se todos em média 6,5 metros do 
limite recortado na encosta.

Numa leitura simplificada, designadamente, e por ordem decres-
cente, os volumes podem ser vistos em planta como: uma complexa figura 
aproximada a um polígono distorcido composto por um total de treze lados, 
entre os quais quatro são rectos e o restante é curvilíneo, uma linha contí-
nua formada por segmentos de cinco arcos e quatro rectas, referentes a uma 
parede ondeante a Norte (volume 01, área da base = 724m2); outra figura 
poligonal distorcida composta por um quadrilátero rectangular a que num 
dos lados é acrescida uma saliência em forma de arco e subtraída no outro, 
uma concavidade composta por um quarto de circunferência e um quadrado 
de lado igual ao seu raio, totalizando seis lados (volume 02, área da base = 
135m2); um polígono irregular de cinco lados comparável a um pentágono 
distorcido (volume 03, área da base = 102m2) e um quadrilátero irregular 
não trapezoidal (volume 04, área da base = 74m2). Uma sequência de figuras 
geométricas que se reduzem, sucessivamente, em complexidade formal.

O volume 01, correspondente à área principal do museu, é o único 
com mais de um piso acima do nível da avenida, são quatro pisos justapostos 
àquele da cota de acesso, totalizando uma altura máxima de cerca de 25,60 
metros. Os demais volumes, complementares, possuem a cota final máxima 
de 3,60 metros. Todos crescem em altura numa linha vertical que não muda 
de direcção desde a base até ao topo dos edifícios. Logo, a complexidade vis-
ta em planta não é correspondida no desenho plano e horizontal dos remates 
em alçado, remetendo a uma das ideias magistrais do Movimento Moderno: 
a depuração das formas.

Proporcionalmente, a volumetria dos sólidos menores representa a 
16ª parte da volumetria do maior. São nitidamente duas escalas diferentes 
a comporem um só fim. Os volumes menores actuam como um grão mais 
diminuto, relacionado aos observadores próximos, que circulam a pé, e o vo-
lume principal, como o grão mais imponente relacionado com a cidade, com 
os observadores que passam pela avenida de trânsito rápido em automóveis 
e, sobretudo, à imensidão do Guaíba que se apresenta à frente do complexo.

Relativamente ao volume 01, em oposição à sinuosidade da parede 
ondeante voltada a Norte, estão, próximas da encosta, duas paredes recti-
líneas a Sul e a Oeste. Essa atitude é intencional. Não pretende afirmar 
as costas do edifício voltadas contra a escarpa, mas sim a secundarização 
manifesta dessas fachadas indicia o tirar partido da natureza ao encaixar o 
edifício no vazio existente destacando a importância da fachada norte que, 
por sua vez, poderia representar o imaginário do arquitecto sobre o desenho 
original da montanha, anterior à retirada de material feita pela pedreira.

A concepção das fachadas do edifício juntas à encosta como planos 
praticamente ortogonais e cegos apontaria não para a representação do que 
seriam as traseiras do complexo, mas para uma atitude que demonstraria a 
posição de neutralidade. Quer-se com isso dizer que desenhar os alçados 

inserção, silhueta 
e remate
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voltados à natureza exigiria equiparar-se a ela, afrontar a pré-existência. 
Portanto, a opção pela solução mais amorfa, ou abstracta, pode não repre-
sentar a negação ou o virar de costas, mas sim a demonstração de uma certa 
postura de humildade perante aquilo que se respeita:

“Não posso tocar nisto, o mínimo que toque vou estragar.” 1

Ainda acerca da relação com a natureza, é curioso observar que num 
dos primeiros esquiços de estudo, realizado em 1998 – em que a forma co-
meça a aproximar-se do que será o resultado final do projecto – a maneira 
como o arquitecto desenha a montanha, dura e agreste, uma provável re-
ferência que teria sobre a pedreira existente que lhe fora referida, nada se 
assemelha à paisagem real. A encosta fora tomada pela flora com o passar do 
tempo e já estava encoberta por densa vegetação à data do projecto. Tanto 
numa como noutra versão, a opção do arquitecto pelo distanciamento entre 
a edificação e a encosta caracterizaria o resguardo da pré-existência de uma 
natureza exótica. Nas paredes altas, rectilíneas e quase sem aberturas dos 
alçados sul e oeste, o único tratamento excepcional é a inclinação formada 
por uma porção proeminente na fachada sul a partir do piso 01. Esta pro-
nunciação, além de criar um espaço coberto exterior no rés-do-chão entre o 
cunhal curvo do edifício neste nível e a escarpa, contém a única abertura do 
volume 01 voltada para a montanha. A abertura é uma excepção em relação à 
“ausência de composição” desses alçados, ela concede aos visitantes que estão 
no interior a possibilidade de observarem o que foi preservado.

Se por um lado a inclinação salienta o único canto acutângulo de 
todo o complexo, os outros dois cantos das paredes rectas, charneiras entre 
estas e a parede curva, são tratados de forma oposta. São cantos boleados 
que suavizam as arestas vivas desses cunhais, numa espécie de prenúncio do 
movimento da parede contígua.

Ainda sobre o volume 01 é inevitável falar sobre os três braços oblí-
quos salientes, suspensos em balanço, que figuram nas fachadas norte e leste, 
começando no piso 04 e concluindo no meio nível entre os pisos 02 e 01. São 
canais de ligação entre pisos em rampa que emergem do corpo principal mas 
que apesar da aparência de ramificações não têm nenhuma extremidade sol-
ta. Estão fixos aos extremos leste e oeste fechando um circuito. Sobrepõem 
a parede curva, à distância, constituindo uma espécie de máscara retalhada 
em linhas rectas que contrasta com a continuidade do plano ondulado pos-
terior. Os braços partem do limite oeste, tangentes ao primeiro arco formado 
pela parede curva. Mudam de direcção horizontal e vertical duas vezes até 
atingirem a porção mais estreita do poliedro a Leste, produzindo a impres-
são de constituírem um chanfro num dos topos do edifício. Há ainda uma 
terceira mudança de direcção quase sem expressão do ponto de vista volu-
métrico, localizada na segunda aresta do chanfro. Por estarem os três braços 
igualmente distantes do corpo principal, em vista de topo, a composição 
também poderia ser lida como um todo do qual foi subtraído um prisma cuja 
base se aproxima a um trapézio escaleno de base maior curvilínea, gerando 
este espaço aberto entre o corpo mais denso e contínuo e as suas saliências 
segmentadas.

1 SIZA, Álvaro. “Conversa com Álvaro Siza” (04-01-2009), in Anexo B (p.159).
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Implantado junto à base maior do trapézio original do terreno, o volume 01 
rege a composição com seu desenho mais recto e rígido voltado à escarpa e o 
desenho mais curvo e solto voltado à avenida. Os outros três volumes preen-
chem o vazio restante de forma oposta: têm a linha recta junto à avenida e a 
linha irregular junto à encosta. O alinhamento formado pelos três volumes 
menores é tangente ao maior arco da parede curva do volume principal.

Com menos expressão do ponto de vista volumétrico, mas com fun-
damental importância na composição, está um muro de 1 metro de altu-
ra em forma de ‘L’, vinculado ao volume 04, a proteger o vazio da escada 
de ligação ao Parque de Estacionamento. Este muro está no alinhamento 
exacto da mesma tangente em que o primeiro troço das rampas começa a 
sair da parede curva. Alinhamento este que conforma um espaço linear e 
estreito – com uma rampa paralela aos volumes complementares – de leitura 
contínua a um espaço amplo formado entre os volumes 02 e 01, rematando 
todo o conjunto sob forma de uma plataforma alicerce que é elevada cerca de 
60 centímetros do nível do passeio público. A plataforma salienta a leitura de 
conjunto de todos os volumes apesar da alegada fragmentação.

Os únicos volumes visualmente articulados, do ponto de vista do rés-
do-chão (piso 01), são os volumes 03 e 04, numa espécie de fusão em que o 
volume 03 fica com um de seus vértices a invadir o volume 04. Já entre os 
volumes 03 e 02 há uma distância de cerca de 3 metros e entre este último e 
o volume principal cerca de 10 metros, no afastamento menor, e 27 metros, 
no maior. Mais uma vez se salienta o tema da sequência, que é concretizado 
agora através do distanciamento progressivo entre os volumes.

Em oposição à linha recta delineada junto à avenida pelos volumes 
complementares, nota-se que estes formam do outro lado uma linha es-
calonada que acompanha o desenho da escarpa numa diagonal de sentido 
Norte-Sul. Como uma espécie de simetria duplamente invertida, a parede 
curvilínea do volume principal traça outro escalonamento numa diagonal 
de sentido Oeste-Leste, em oposição à linha recta que este delineia junto 
à escarpa. Ambas as diagonais convergem para uma zona central onde está 
localizado o acesso principal ao museu, como se fossem linhas de força que 
direccionam o percurso dos visitantes até ao ponto de maior interesse. Este 
percurso é prenunciado pela linearidade do caminho estreito que convida o 
peão a percorrê-lo desde o início da plataforma, na escada e rampa paralelos 
aos volumes menores.

É interessante, no que diz respeito à volumetria, que o resultado final 
do projecto pouco difere dos esquiços de 1998. Contudo, há um pormenor 
curioso sobre a relação entre o volume principal e os complementares que 
chama a atenção. Nos esquiços, o último arco da parede ondulada atinge a 
extremidade leste do poliedro numa curvatura concordante com a concavi-
dade do volume 02, ao passo que no projecto final elas estão desencontradas. 
Desta forma, o volume maior parece ter tido o seu protagonismo engrande-
cido, tendo agora ambas as extremidades leste e oeste mais salientes, com 
dimensão suficiente para abraçar o conjunto.

A concavidade do volume 02 e o escalonamento da curvatura do vo-
lume 01 envolvem uma área exterior relativamente contida que antecede o 

alinhamentos
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acesso ao museu sob a forma de pátio de entrada. Pode-se dizer que são 
nitidamente curvas desenhadas com a função de moldar espaço. A sensação 
de acolhimento neste espaço que antecede a entrada no piso 01 é reforçada 
pela projecção dos braços oblíquos salientes, que fazem o papel de uma cerca 
suspensa para este Adro utópico.

Embora os volumes sejam facilmente distinguíveis em planta, a per-
cepção, na realidade, é outra. Na frente voltada à escarpa ainda se nota a 
fragmentação entre os volumes apesar do pequeno muro – que por vezes 
toma a forma de banco – a conectá-los. Mas, quando vistos a partir da ave-
nida, a linha recta supracitada, formada pelos volumes complementares, faz 
uma autêntica integração entre eles, ao ponto de os volumes 04 e 03 terem 
um plano único de fachada, aparentando serem um só. Também os volumes 
03 e 02 são ligados por um muro de cerca de 50 centímetros de altura, que 
funciona como peitoril para o vão que é deixado livre pela distância entre 
eles. A mesma leitura de muro de ligação contínua dá-se entre os volumes 
02 e 01. Neste caso, o peitoril contorna todo o vão livre do nível inferior 
e dobra-se verticalmente para se transformar em anteparo de cobertura a 
marcar o acesso principal e em forma de uma pala curvilínea finalmente se 
diluir na face do volume 01. Enfim, os quatro volumes fundem-se num só.

As diversas funcionalidades da FIC são distribuídas pelos quatro volumes 
segundo uma lógica hierárquica progressiva determinada pelo interesse da 
respectiva função e desejo de atracção do público. Este sistema de associação 
de volumes crescentes, variados numa escala de importância, foi utilizado 
repetidas vezes pelo arquitecto finlandês, Alvar Aalto (1898-1976). A con-
figuração mais comummente resultante nas obras de Aalto era radial ou 
linear, gerando formas em planta com aparência de leque ou asa aberta.

Dentro desta lógica, o volume principal da FIC é aquele que se desti-
na às exposições, enquanto os demais volumes, complementares, se destinam 
sobretudo aos novos serviços próprios dos centros de arte contemporâneos, 
que já não pretendem ser apenas o receptáculo inabalável de salvaguarda e 
mostra de valores, mas também tencionam ser um equipamento apelativo e 
presente no quotidiano das populações.

A área efectivamente de museu destina-se a apresentar dois tipos de 
exposição: permanente, com exibições temáticas rotativas do acervo perten-
cente à Fundação; e temporária, com exibições de obras de artistas brasilei-
ros e internacionais contemporâneos de Iberê Camargo. Contudo, não está 
pré-estabelecida em projecto qualquer distinção fixa entre as duas, facto que 
reforça a característica flexibilidade exigida.

 Segundo a referida ordem crescente de atractividade, os três volumes 
complementares contêm, a partir do piso 00, que é o piso referente à cota 
inferior à avenida: a Oficina de Gravura (com pé-direito duplo, h=6,80m), 
no menor, a ser utilizada por artistas convidados pela Fundação; a Oficina 
Educativa (com o mesmo pé-direito duplo e mezanino), no médio, a ser uti-
lizada para realização de acções de formação direccionadas a escolas e, por 
fim, a Área Administrativa (no piso 00) sobreposta pela Cafetaria (no piso 
01), ambas no volume maior, sendo este, portanto, o único dos três volumes 

distribuição
funcional
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complementares a abrigar funções distintas em cada piso. O espaço exterior 
em frente ao acesso da Cafetaria além de acolher o referido pátio de entrada 
é também utilizado como esplanada ao ar livre.

Igualmente localizados no piso 00 estão dois pátios, um entre o se-
gundo e o terceiro volume e outro entre o terceiro volume e o volume princi-
pal, que além de conferirem iluminação natural ao piso 00, pela fachada do 
edifício voltada a Sul, reprimida pela escarpa, permitem o acesso ao exterior. 
No caso do primeiro pátio, o acesso é feito a partir da Oficina Educativa e é 
desfrutável visualmente através de uma janela na Área Administrativa. No 
caso do segundo, o pátio passa a ser de uso privado dos funcionários (ainda 
que desfrutável visualmente pelos usuários da Biblioteca). A privacidade 
inerente à restrição do acesso a estes pátios é reforçada pela mesma condição 
de proximidade à encosta. Portanto, a aparência da inserção dos volumes 
acontecer como uma espécie de emersão da terra é verosímil e corresponden-
te à situação de subsolo em que o piso 00 da FIC se implanta. A condição de 
isolamento visual desses pátios de luz em relação ao movimento do público 
geral, ainda que abertos ao céu, remete à leitura da introspecção pressuposta 
nos claustros.

Localizados sob o volume principal, mas sem presença volumétrica 
ao nível do acesso pedonal, estão: a Biblioteca com acervo vocacionado es-
pecialmente à vida e obra do artista; um Auditório de 94 lugares para apoio 
às acções de formação e eventos promovidos pela Fundação e o complexo 
conjunto de compartimentos para depósito dos acervos permanente e tran-
sitório.

Fora do limite correspondente ao volume principal e à meia cota abai-
xo do nível do Acervo, estão as demais áreas técnicas de casas de máquinas 
e uma Galeria Técnica, idealizada com os objectivos de simultaneamente 
afastar a construção da encosta e proteger o acervo de possíveis cheias do 
Guaíba. A Galeria Técnica contorna todo o perímetro do edifício que é 
fronteiriço à montanha neste mesmo nível.

Ainda no piso 00, há o Parque de Estacionamento que, pela razões 
declaradas, se situa também fora do limite original do terreno e alastra-se 
ao domínio público, resultando a planta do nível 00 com uma área apro-
ximadamente três vezes maior que as dos demais níveis. Os 93 lugares de 
estacionamento foram dispostos sob a Av. Padre Cacique num espaço cuja 
configuração geométrica denuncia nitidamente a incorporação a posteriori ao 
restante pré-concebido do projecto.

O volume principal possui uma compartimentação interior relativa-
mente simples que se repete nos três pisos da exibição. Contém três salas de 
exposição dispostas em ‘L’ com dois conjuntos de circulação vertical nas ex-
tremidades, que contêm ascensor, escada e antecâmara; uma casa de banho 
e uma zona de antecâmara para o monta-cargas, que serve todos os pisos. 
Esta última antecâmara funciona também como um espaço de exposição 
complementar, ficando a porta do monta-cargas escondida por uma falsa 
parede amovível. Sobreposto aos pisos de exposição está um quinto piso, 
técnico, de planta correspondente (pé-direito = 2,35 metros).
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Apesar da aparente simplicidade, é importante referir que cada uma 
das salas tem um formato específico, a repetição só acontece entre pisos. A 
sala 01 é um rectângulo alongado, a sala 02 aproxima-se a um trapézio – do 
qual é extraída uma pequena porção no piso 02 – e a sala 03 é também um 
rectângulo, porém, extremamente próximo a um quadrado. Como todas elas 
possuem um lanternim no forro, recuado dos limites laterais, o eixo longi-
tudinal da sala 03 torna-se mais pronunciado, afirmando a percepção do seu 
interior claramente como rectangular.

A única configuração excepcional neste volume, a partir da cota de 
acesso, dá-se neste mesmo nível, que contém um amplo átrio com pé-direito 
contínuo até a cobertura, oferecendo, logo no momento da entrada, uma im-
pressionante visão global de todo o interior do edifício. O Átrio é limitado 
no piso 01 pelos compartimentos da Recepção, junto à entrada, balcão da 
administração do Parque de Estacionamento, Bengaleiro, Copa para apoio 
a eventos e Livraria, todos localizados adjacentes à parede linear da fachada 
sul. Há também variação no volume 01 no que toca os pés-direitos: enquan-
to nas salas de exposição dos pisos 02 e 03 a altura livre é igual correspon-
dente a 4,40 metros, no piso 04 é maior, totalizando 4,91 metros a coroar o 
conjunto, em oposição ao pé-direito dos compartimentos do piso 01 que é o 
menor de todos, com 4,10 metros. Portanto, no que toca as alturas, do ponto 
de vista do interior é uma composição clássica, tripartida em base, corpo e 
coroamento.

Nos pisos superiores, os espaços destinados às exposições transmitem 
uma leitura de continuidade e interligação. As três salas de cada piso são 
abertas ao Átrio, limitadas apenas por muros de 1 metro de altura que fazem 
o papel de peitoris. O recorte a fazer peitoris naquilo que seriam paredes 
divisórias entre as salas e o Átrio estende-se também, por cerca de 2 metros, 
às paredes de divisão entre salas, perpendiculares ao Átrio. Até mesmo a sala 
do meio desta disposição em ‘L’ (sala 02) tem suas paredes juntas ao Átrio 
recortadas. A unir as três salas, é nelas aberta, em cada um dos 3 pisos, uma 
espécie de janela de canto sem caixilho, é um cunhal em negativo, um “não 
canto”, como se houvesse sido retirada massa de duas faces do volume da 
sala para penetrá-lo, no anseio de espiar o seu interior, tornando integral a 
permeabilidade visual do conjunto.

A espessura de cerca de 57 centímetros dos muros referidos maximiza 
a sensação de segurança, convidando os utilizadores tanto a se debruçarem 
sobre os peitoris e observarem previamente e à distância os demais espaços a 
visitar, como a apreciarem a concepção arquitectónica geral do conjunto. A 
passagem de uma sala de exposição para outra é feita através de um vão sem 
divisórias fixas que faz o cruzamento algo palaciano entre as salas. As salas 
poderão ser encerradas por painéis amovíveis consoante as necessidades da 
exposição a realizar, convertendo a leitura de unidade espacial inerente ao 
museu em leitura – e consequente visitação – parcelar.
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Se, por um lado, a distribuição funcional das principais áreas de interesse 
do museu pode soar demasiadamente convencional, conforme descrita, por 
outro, a complexidade do percurso ditado pelo projecto não poderia ser mais 
original. É, talvez, o próprio tema do projecto em si, se alguma vez fosse 
necessário distinguir uma única entre as tantas características.

Na FIC, o transeunte realiza um percurso contínuo quando circula 
pelas salas de exposição 03, 02 e 01, localizadas nas fachadas poente e sul, 
respectivamente, num trajecto semelhante ao sistema em espiral (tema de-
senvolvido em Parte 03: Objecto). Mas, ao aproximar-se da fachada norte, ele 
é confrontado com um percurso que, sem deixar de ser contínuo, condu-lo 
numa espécie de ziguezague que passa primeiro por uma rampa exterior 
encerrada e oblíqua, em consola, referente ao braço saliente do volume 01, 
descendo meio nível. Em seguida, o percurso dobra-se, transportando-o 
não para a zona de exposição do piso seguinte, mas para uma nova rampa 
interior aberta ao Átrio, que, mantendo a mesma direcção, porém inver-
tendo o sentido, desce outro meio nível. Esta rampa interior é apoiada na 
parede curva da fachada norte e segue descendente até finalmente dirigir o 
visitante à próxima sequência de três salas de exposição, assim acontecendo 
sucessivamente.

Este sistema diz respeito ao percurso mais usualmente sugerido aos 
visitantes, por ser descendente e naturalmente o trajecto mais confortável. 
A visita tem início no piso 04, acedido através da utilização do ascensor, 
começa na Sala de Exposição 4.3 e termina na Sala de Exposição 2.1 A 
descida é finalizada pela rampa interior, ligada à parede curva, que acaba no 
piso 01, próxima do acesso principal. Se o percurso for realizado no sentido 
ascendente, o início é feito pela mesma rampa junto à entrada. Mesmo que 
não tenha sido preestabelecido ou fixado um percurso específico único, a vi-
sita em sequência contínua, a passar por todas as salas, pressupõe uma dessas 
duas opções de início. Qualquer outra possibilidade implicaria a repetição da 
passagem pelo mesmo lugar.

O percurso desenhado é uma proposta tão arrojada que a distância 
do deslocamento dispensado a percorrer as rampas é aproximadamente uma 
terça parte maior do que a destinada a percorrer as salas de exposição. O 
ziguezaguear das rampas faz com que a igualdade prenunciada nos três pisos 
de exposição sofra uma variação, uma vez que no piso intermédio as três 
salas são visitadas no sentido oposto ao dos demais pisos, possibilitando ao 
visitante novas perspectivas de visualização dos espaços.

O acesso principal previsto é para visitantes com automóveis, feito 
através da rampa de entrada ao Parque de Estacionamento localizada junto à 
faixa exclusiva no lado direito da avenida, que possui quatro faixas de trân-
sito rápido de sentido único. A partir do nível do parque, há quatro acessos 
pedonais ao museu, sendo três deles de uso exclusivo dos funcionários: um 
na parede sul, ligado ao corredor de circulação das oficinas e Administração; 
outro ligado por uma antecâmara à Sala de Controlo, Balneários e Acervos 
e um terceiro ligado directamente à Área Técnica.

O acesso reservado ao público localiza-se também na parede sul, es-
trategicamente mais próximo do seu centro, e o único dos quatro acessos 

percursos
e acessos



40 FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, ÁLVARO SIZA. UMA APROXIMAÇÃO CRÍTICA

      

 0

                      

        10                       

      

 0

                      

        10                       

36FIC - planta do piso 00

39FIC - planta do piso 01

34FIC - rampa de acesso ao Parque de Estacionamento 35FIC - rampa de acesso pedonal à plataforma

37FIC - acesso principal 38FIC - Átrio
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que não tem divisória fixa. Uma antecâmara exibe as duas possibilidades de 
ligação à cota da avenida: o ascensor ou a escadaria, esta sim, protegida por 
um portão para as horas de encerramento da Fundação. A duplicação de 
entradas tão próximas na mesma parede sul do parque e com tão pouca dife-
rença de largura dos vãos – o que poderia perturbar a intuição dos visitantes 
ao acesso a seguir – é corrigida pelo facto mencionado de o acesso público 
não ter divisórias, o que permite alguma entrada de luz natural advinda da 
cota superior, induzindo ao trajecto correcto.

Uma vez situado no piso 01, o visitante segue até à porta principal 
pela plataforma, conduzido pelos alinhamentos e tensões das volumetrias. A 
ampla porta pivotante é uma folha de vidro recortada no canto superior de 
maneira a se encaixar no vão entre a escada e o forro, ocupando exactamente 
a espessura da parede que encobre quando está na posição fechada. O ma-
nípulo tem um desenho especial, ecoando o valor de primeiro contacto com 
o edifício aclamado por Alvar Aalto, é horizontal no lado exterior, em que 
se puxa a porta, e diagonal no interior, por onde é empurrada. Criando um 
desenho próximo ao de um triângulo rectângulo que é repetido no desenho 
do piso.

Junto à entrada está um dos conjuntos de circulação vertical compos-
tos por ascensor e escada. Apesar da proximidade que este conjunto possui 
à entrada, o ascensor principal a ser utilizado – que efectivamente faz parte 
do percurso descendente sequencial contínuo – é aquele, bastante menos 
intuitivo, localizado na outra extremidade do Átrio. Este problema também 
pode ser entendido como uma estratégia propositada para que os visitantes 
percorram a totalidade do Átrio, área que é cenário para exposições tempo-
rárias de jovens artistas, para instalações com tamanhos especiais.

O arquitecto Álvaro Siza projectou para este espaço um conjunto 
composto por dois bancos de madeira que desenham uma curva contínua 
à curva do balcão da administração do estacionamento que, por sua vez, é 
contínuo à curva da porta pivotante da Livraria, quando está encerrada.

Vistos em planta, o alinhamento diagonal desenhado por esta se-
quência de curvas, juntamente com o alinhamento diagonal desenhado 
pela parede ondeante da fachada norte, são convergentes, afunilando-se em 
direcção à caixa do ascensor destinada ao percurso sugerido. No entanto, 
esta dinâmica não é tão facilmente perceptível no local, o que resultou na 
necessidade de painéis de sinalização a indicar o caminho. Ainda que a an-
tecâmara deste conjunto de circulação vertical tenha uma de suas paredes  
aberta em curva, no sentido de convidar os visitantes para seu interior, a sua 
profundidade não permite a pré-visualização do ascensor, o que auxiliaria a 
percepção do percurso minimizando as incertezas.

O caminho de serviço para carga e descarga é efectuado no nível do 
rés-do-chão pela rua privada correspondente ao afastamento de 6,5 metros 
deixado propositadamente livre entre os edifícios e a encosta. A aproxima-
ção ao monta-cargas é protegida pelo alpendre que o canto acutângulo faz 
sobre a área recortada em convexidade no rés-do-chão. Esta rua de acesso 
local é igualmente destinada ao estacionamento de transportes colectivos e 
embarque e desembarque de grupos de pessoas, estes últimos também po-
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40FIC - rua privada, aproximação ao monta-cargas 41FIC - alpendre, acesso para cargas e descargas 

42FIC - atravessamento pedonal ao fundo 43FIC - escada de acesso ao atravessamento pedonal

44FIC - lanternins das salas de exposição
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dem ser feitos no recuo lateral localizado na faixa esquerda da avenida, em 
frente ao edifício vizinho.

Ainda sobre os acessos, importa referir que além do redesenho da 
avenida, optimizando a sua curvatura no sentido de diminuir os sinistros, 
foi concebida uma passagem pedonal de atravessamento subterrâneo aberta 
para o Parque de Estacionamento por uma parede em vidro que não toca o 
tecto. As entradas de luz pelas escadas e a abertura em vidro não encerrado 
dão um conforto a este espaço bastante mais qualificado que o das usuais 
passagens subterrâneas. Uma vez que houve a concessão do espaço público 
para a localização do estacionamento privado da Fundação, foram oferecidas 
essas mais valias.

Uma das características publicadas, referida como sendo a mais negativa 
sobre a nova sede da FIC dizia respeito à tão pouca quantidade de aberturas 
em paramentos verticais de tamanha densidade, principalmente por estar 
localizada numa região de frente de água. Esse factor foi inclusivamente 
o responsável para que o edifício ganhasse algumas alcunhas vulgarizadas 
pela imprensa, tais como bunker ou fortaleza.

Ao invés da utilização de grandes vãos envidraçados há apenas al-
gumas pequenas aberturas que emolduram de maneira inteligente a paisa-
gem em diferentes tamanhos e formatos, estratégia recorrente nas obras de 
Álvaro Siza. Além de acentuar o carácter físico e psicológico de protecção 
do edifício, hipervalorizando o conteúdo, esta estratégia permite o maior 
número de superfícies internas contínuas para a exposição 2, compensando a 
ausência das superfícies verticais das salas voltadas ao Átrio.

No entanto, no que diz respeito à iluminação, que é uma das grandes 
apreensões recorrentes à arquitectura de Álvaro Siza, importa referir que a 
luminosidade do interior desse edifício é surpreendente. Os três lanternins, 
que ocupam a quase totalidade do tecto de cada uma das salas de exposição 
do último piso, jorram luz natural para o interior, mesmo em condições 
climáticas menos favoráveis.

Os lanternins dos demais pisos, com desenho correspondente, man-
têm através de luz artificial a iluminação com intensidade uniforme, nova-
mente a salientar a permeabilidade espacial. Apesar da consciência de que 
o piso das salas é pavimentado em toda a superfície, esse artifício da uni-
formidade da luz nos três pisos, quando observado de baixo para cima, dá a 
ilusão de perfuração, onde o percurso pavimentado das salas seria apenas em 
galeria à volta de um espaço vazado, referente ao lanternim do piso inferior, 
como se a luz natural atravessasse os três pisos.

Igualmente, um recorte no tecto de cerca de 7,50 metros de compri-
mento por largura variante dos 95 centímetros a 1 metro, junto ao topo da 
parede ondeante, permite outra entrada de luz natural indirecta que escorre 
pela sua superfície. Nos canais de ligação em rampa, há mais quatro entradas 
de luz zenital, em forma de óculo, sendo duas delas localizadas no troço da 
inflexão secundária da mudança de direcção das rampas anteriormente refe-
rido. Apesar de terem uma dimensão pequena, pelos braços salientes esta-

2 SIZA, Álvaro. Álvaro Siza obras y projectos. Sinalvídeo, Porto, 2003 (DVD, Capítulo XII: 01min50seg).

fenestração
e iluminação
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FIC - lanternim junto ao topo da parede ondeante

FIC - lanço 03 da rampa 03, primeira abertura para o exterior
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FIC - lanternim visto a partir da cobertura

FIC - vista a partir da abertura junto à parede curva
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rem relativamente distantes uns dos outros, os óculos dos níveis intermédios 
permitem a visualização da largura total do braço imediatamente superior, 
chamando a atenção do visitante para a ousadia construtiva do balanço.

Além das aberturas para a entrada de luz do volume 01, há as demais 
aberturas para observação do exterior. Há três pequenas janelas em forma 
de paralelogramo nas rampas dos braços salientes: duas nas faces externas 
das rampas 03 e 02, voltadas para a paisagem, e uma na face interna da 
rampa 01, voltada para o próprio edifício. O trajecto da rampa 01 é também 
diferenciado por um tecto falso ondulado que dinamiza o seu quarto lanço.

A primeira janela para o exterior, localizada no lanço 03 da rampa 
03, é uma admiração quase unânime aos visitantes que fazem o percurso 
descendente. O acesso ao lanço 04 da rampa dá-se por um vão encostado 
ao canto da parede da caixa de escada e segue por um corredor estreito, 
que dobra à esquerda, em direcção a outro corredor. Este segundo corredor 
afunila-se, ajustando ainda mais em largura. Ao aproximarem-se da articu-
lação entre o quarto e o terceiro lanço, os utilizadores já experimentam uma 
certa descompressão possibilitada pela iluminação zenital do óculo. Mas, 
quando atingem o terceiro lanço e se aproximam curiosos para espreitar pela 
primeira abertura para o exterior do percurso, são totalmente surpreendidos 
pelo que vêem. A janela é uma das menores do conjunto, mas enquadra de 
forma primorosa a vista para a silhueta da cidade, ao longe, banhada pelo 
Guaíba em primeiro plano. A linha que divide terra e água fica exactamente 
a meio da abertura e as suas extremidades laterais filtram as perturbações 
que poderiam ser causadas pelo edifício do lado direito, ou pela “excessiva” 
vista do rio ao lado esquerdo, que poderia desequilibrar a “composição”. O 
filtro dá harmonia à melancolia da paisagem de uma cidade que esteve por 
anos desapegada do seu “rio”.

“Este rio parece um mar, paisagem duma tranquilidade fantástica determi-
nando como uma espécie de jóia que é aquele aglomerado que se vê daquela janela. 
Um aglomerado de cubos, de formas geométricas com uma luz maravilhosa e com 
uma atmosfera transparente.” 3

Há outras duas aberturas, também em forma de paralelogramo nas 
rampas voltadas ao Átrio. Estão nos trechos proeminentes das rampas para o 
exterior, ainda que juntas à parede curva. Essas aberturas são direccionadas 
para o mesmo sentido do centro da cidade, mas com uma vista entremeada 
pela máscara dos braços oblíquos. Há ainda duas grandes janelas horizontais 
de forma ovalada que se tornaram símbolos da nova sede com seu desenho 
singular. São verdadeiros olhos na parede ondeante. Uma mais esbelta, na 
rampa 03, que dá vista para o Guaíba, também entre os troços dos braços 
salientes, numa moldura estreita e comprida. E outra mais larga, na rampa 
02, paralela à margem, é o momento mais disputado do percurso para assis-
tir ao pôr-do-sol.

As demais aberturas existentes no conjunto podem ser entendidas ora 
como aberturas mais voltadas a atrair o olhar para o interior do edifício, de 

3 SIZA, Álvaro. Mestres em obra. A Fundação Iberê Camargo em construção. Surreal Produção Audiovisual, 
Brasil, 2008 (DVD: 01min04seg).
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quem caminha no exterior, ora como aberturas mais voltadas à fruição das 
vistas do interior para o exterior em situação de repouso, diferentemente do 
que acontecia nas situações de passagem pelas rampas.

São exemplos que poder-se-íam dizer como pertencentes ao primeiro 
conjunto, as aberturas das oficinas voltadas à encosta, pois estão localizadas 
no alto, ao nível do pé-direito duplo. Também o pano de vidro que marca a 
entrada principal e a janela da Cafetaria junto à rampa de acesso convidam 
os caminhantes a olharem e dirigirem-se ao interior. Já as demais aberturas 
da Cafetaria, pela sua dimensão e posicionamento, são mais voltadas à apre-
ciação da paisagem, do Guaíba e da vegetação na encosta. A Cafetaria é o 
único lugar do conjunto de cujo interior se pode desfrutar de ambas as vistas.

A janela da Oficina Educativa, junto à rampa, é o caso mais específico 
de todos, uma vez que a sua observação do interior para o exterior é a única 
função efectiva do pequeno mezanino, para além do factor simbólico de 
reconstrução da memória do ateliê original do pintor que também tinha um 
piso intermédio. Pela sua localização junto ao acesso e a ausência de peitoril, 
uma vez que se estende até ao chão, com soleira, ela é uma janela que apenas 
atrai os caminhantes mais curiosos a observar o interior da Oficina, inaces-
sível a partir desta cota.

A mais significativa de todas as aberturas do volume 01 está loca-
lizada na parede inclinada da fachada sul. É o único vão que o arquitecto 
decidiu abrir para o exterior na zona das salas de exposição. Disfarçado, pelo 
interior, como se fosse mais um quadro pertencente ao acervo em exibição, 
a sua tela é preenchida pela massa verde que se vê da vegetação da encosta. 
Quando vista do exterior, essa janela representa o olho da única porção das 
fachadas que sugere antropomorfismo em todo o conjunto.

Apesar das críticas divulgadas pelas imprensas convencional e es-
pecializada, tanto a iluminação natural da FIC como as possibilidades de 
vistas para o exterior e para o interior provaram sua eficácia, não pela magni-
tude, mas pela surpresa. Mesmo a preocupação manifesta dos cidadãos, com 
as poucas possibilidades de apreciação do famigerado pôr-do-sol de Porto 
Alegre, provou-se equivocada, uma vez que encontra seu protagonismo en-
grandecido pela repetição nos reflexos das várias superfícies refulgentes do 
museu.

Algumas características comunicativas da FIC têm sido continuamente as-
sociadas a elementos muito presentes no imaginário colectivo sobre a cultura 
arquitectónica moderna do Brasil. Particularmente, os braços salientes que 
supostamente teriam sido influenciados pelas passarelas oblíquas que ligam 
os dois volumes do afamado SESC Pompéia, da arquitecta ítalo-brasileira,  
Lina bo Bardi (1914-1992), e o desenho inusitado das aberturas ovaladas 
que teriam ligação aos “buracos pré-históricos” 4 da fachada do mesmo SESC. 
Também as sinuosidades da fachada norte e do tecto falso ondulado da ram-
pa 01 fariam alguma referência às conhecidas curvas das obras do arquitecto 
brasileiro, Oscar Niemeyer (1907- ).

4 BARDI, Lina bo. SESC Fábrica da Pompéia. Editorial Blau, Lisboa, 1996 (p.02). 

leituras paralelas
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Essa associação comum é reforçada pela comprovada importância que 
Álvaro Siza confere aos sítios onde projecta. Junta-se a essa causa o facto de 
algumas particularidades do projecto da FIC parecerem, à partida, dificil-
mente relacionáveis a projectos anteriores do arquitecto. A soma desses fac-
tores resultou na difundida suposição de que teria sido realizada uma espécie 
de homenagem propositada por parte de Álvaro Siza à cultura brasileira.

Contágios por referências preexistentes, construídas ou não, são uma 
constante em arquitectura, como o próprio arquitecto afirma:

“O arquitecto trabalha manipulando a memória, disso não há dúvida, 
conscientemente mas a maioria das vezes subconscientemente.” 5

A força das linhas diagonais das rampas da FIC remete de certa forma 
à aparente desordem das passarelas do SESC Pompéia, de Lina bo Bardi. 
Mas, só o facto das passarelas serem exteriores e as rampas serem encerradas 
é fundamental na distinção das composições. O feitio aberto e plano das 
passarelas e galerias de Lina bo Bardi, tipicamente associável ao clima e 
cultura brasileiros, resulta como se fossem varandas de convívio colectivo 
ao ar livre. Este feitio pouco tem de semelhante com o carácter bastante 
mais sóbrio, de túnel de passagem quase individual, que é transmitido pela 
clausura dos canais inclinados de Siza na FIC. Igualmente, as aberturas do 
SESC, “rebentadas” no betão da fachada, cuja espontaneidade dos formatos 
resultantes é praticamente irreproduzível, pouco se reconhece na controlada 
composição de arcos e rectas, cuidadosamente moldada no betão da FIC.

É evidente que o paralelismo com o SESC é uma possibilidade de 
leitura a ponderar. Principalmente se considerados apenas os aspectos plás-
ticos, num olhar à distância, a relação é dificilmente refutável. No entan-
to, seria igualmente importante apontar, por exemplo, o paralelismo que 
as rampas salientes da FIC estabelecem com a varanda que circunscreve a 
Maison Citrohan, do arquitecto suíço, Le Corbusier (1887-1965). É curioso 
notar que nos primeiros esquiços conhecidos de Siza para o projecto da Fun-
dação – na fase em que ainda se pensava no acesso pela parte superior – já 
aparecia o elemento da rampa como premissa. Rampa que se desenvolve 
junto à fachada do corpo principal, ainda sem qualquer relação formal com 
a obliquidade das passarelas de Lina bo Bardi. A semelhança considerável 
nestes desenhos é com a obra de Le Corbusier, o que poderia fundamentar o 
raciocínio de ter sido esta a referência original.

De maneira análoga, o desenho aparentemente espontâneo das 
aberturas da FIC remete às ressonâncias artísticas curvilíneas que figuram 
diversas vezes no Palácio da Justiça de Chandigarh, também um projecto 
da autoria de Le Corbusier. Outra questão que vai de encontro à suposta 
homenagem de Siza ao contexto nacional é o facto de esses elementos de 
desenho especial terem sido repetidos posteriormente em outros projectos 
do arquitecto, como são exemplos o Pavilhão Anyang e o Hotel Desportivo 
Victoria.

No caso da ponte com a obra de Oscar Niemeyer, é verdade que a 
geometria curva é universalmente vinculada à imagem da arquitectura do 

5 SIZA, Álvaro. “Repetir nunca é repetir”, in Imaginar a evidência. Edições 70, Lisboa, 1998 (p.37).
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Brasil, especialmente a difundida por Niemeyer, que canonizou a produção 
brasileira no panorama mundial da Arquitectura Moderna. Mas, afirmar 
que o partido arquitectónico da fundação ser em curva se deve a tal facto 
seria inexacto, uma vez que o tema da curva não era inédito na obra de Siza.

A combinação de ortogonalidade com sinuosidade é inclusivamente 
recorrente em projectos de Álvaro Siza, igualmente ao que acontece com a 
produção do arquitecto alemão, Hans Scharoun (1893-1972) ou, novamente, 
com a de Alvar Aalto, que é efectivamente uma referência consciente, cons-
tante e assumida na obra do arquitecto português. Há sempre um confronto 
entre curvas e rectas que dinamizam as perspectivas interiores e exteriores 
dos seus projectos.

Impossível, no entanto, seria não mencionar a figura de Oscar Nie-
meyer no que toca a questão referida dos esquiços iniciais de Álvaro Siza 
para a FIC que, por mais que aparentem ser formas casuais ou espontâne-
as, são extraordinariamente representativos do resultado final conseguido. 
Impressiona tanto no caso de Niemeyer como no de Siza a forma como 
desenhos tão irregulares conseguem ser comunicativos ao ponto de trans-
mitir uma leitura extremamente precisa do projecto, quase equivalente à dos 
desenhos rigorosos. As semelhanças de processo conceptual de ambos ar-
quitectos através dos desenhos manuais são evidentes. O facto do resultado 
final reflectir fielmente suas intenções tem claramente a ver com o domínio 
que possuem das formas arquitectónicas, escalas e proporções, já tão matu-
ramente controladas por ambos.

Sobre as etapas seguintes do projecto, o apoio das equipas em buscar 
a representação geométrica rigorosa e adaptável às necessidades da obra é 
fundamental. No caso do arquitecto brasileiro é indissociável o mérito que 
os engenheiros têm em viabilizar as mais diversas formas desenhadas pelo 
autor. No caso do arquitecto português, para além da competência dos en-
genheiros, é também famosa a sua dedicação intensa aos desenhos e acom-
panhamento constante da execução dos pormenores construtivos.

Mesmo tendo em consideração essas semelhanças, relacionar Álvaro 
Siza com Oscar Niemeyer pelas curvas do projecto de Porto Alegre é uma 
afirmação um tanto audaciosa. É importante notar que as conhecidas curvas 
leves, elegantes e sensuais 6, desenhadas à mão livre por Niemeyer, pouco 
se relacionam com a geometria feita de arcos regulares concordantes, de-
senhados à mão levantada por Siza. Além da grelha dos eixos estruturais, 
usualmente representada para a simplificação da leitura do projecto, nota-se 
que foi utilizada nos desenhos da FIC uma segunda grelha ortogonal como 
base compositiva. São eixos verticais e horizontais que formam uma ma-
lha de módulos regulares quadrados de lado 2,5 metros. Esta metodologia 
também foi aplicada no projecto para o Pavilhão Anyang onde se notam 
inclusive algumas mediações do arquitecto, desenhadas à mão, a fazer uso 
desses eixos “reguladores”. A grelha reafirma o dito rigor dos desenhos que 
poderiam aparentar espontaneidade e total liberdade plástica: prática mais 
corrente da obra de Niemeyer.

6 GOODWIN, Philip L. Brazil builds: architecture new and old: 1652-1942. The Museum of Modern Art, Nova 
Iorque, 1944 (p.194).
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Exceptuando o caso da cobertura feita em tela sintética dupla, de-
senhada em parceria com o arquitecto Eduardo Souto de Moura para o 
Pavilhão de Portugal, na Exposição de Hanover – cuja forma ondulante 
resulta das características próprias do tencionar do material – não aparecem 
na obra de Siza figuras geométricas como a parábola ou a hipérbole, que são 
recorrentes no trabalho de Niemeyer.

Não é conhecido qualquer estudo específico acerca desse facto sobre 
a sua obra, mas as formas curvas propostas por Álvaro Siza, mesmo as de 
aparência mais complexa, são sempre resultantes de composições por adição, 
subtracção ou distorção com as figuras regulares, legitimadas pela geometria 
euclidiana, como pôde ser observado nas aparentemente complexas figuras 
geométricas das bases dos volumes da FIC. As curvas dos projectos de Siza 
são sempre formadas por arcos de circunferência de um único centro, ainda 
que unidas várias vezes a formar figuras menos simples. Mesmo quando 
formam uma figura semelhante a uma elipse, como é o caso da planta do 
Pavilhão Multiusos de Gondomar, nota-se que são novamente arcos de um 
só centro unidos simetricamente em dois eixos perpendiculares a formarem 
uma oval. Os princípios geométricos ditos platónicos sobressaem, em de-
senho, às próprias questões construtivas, uma vez que o arco parabólico é 
aquele considerado o “ideal”, do ponto de vista estrutural – a representação 
dos diagramas de força é uma parábola. Por outro lado, as linhas e planos 
que contêm uma distância fixa entre si são aquelas consideradas geometri-
camente “perfeitas”.

A curiosidade talvez mais interessante a referir sobre o partido arquitectóni-
co da FIC diz respeito à forma do volume 01, aquele que rege a composição. 
A aparente espontaneidade da sua complexa forma não é gratuita, provém 
de uma interpretação bastante invulgar em que parece ter sido feita uma 
réplica quase literal adaptada em positivo do anterior negativo representado 
pelas curvas de nível do desenho original da encosta. A réplica é em escala 
reduzida e é reflectida de forma a criar um desenho curvilíneo convexo po-
sicionado simetricamente à fictícia concavidade original das curvas de nível.

Siza explica as razões para a forma do projecto como correspondente 
a uma restituição da matéria que fora retirada na encosta e que deixou um 
aberto que ele qualifica como um “anfiteatro de grande pendente”. Defende 
igualmente a particularidade escultórica do volume 01 como uma ressonân-
cia da própria forma do terreno, onde a ondulação da parede da fachada 
norte seria simétrica à curvatura existente na escarpa 7. A explanação de 
Siza parece bastante semelhante à anterior, relacionada ao levantamento 
aerofotogramétrico original do terreno. Mas, importa verificar algumas 
divergências.

Ficaram expostas três diferentes interpretações do local: a situação 
real do terreno, encoberto por vegetação nativa; a representação dura e agres-
te da montanha, no esquiço inicial, e as curvas de nível do levantamento to-
pográfico. A rigidez da curvatura da parede ondeante parece estar bastante 
mais vinculada à simplificação geométrica do desenho das curvas de nível 

7 SIZA, Álvaro. Álvaro Siza obras y projectos. Sinalvídeo, Porto, 2003 (DVD, Capítulo XII: 00min40seg).

considerações
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do que à intrincada paisagem real da vegetação que encobriu a pedreira, 
como Siza declarou. Por outro lado, o vigor das linhas rectas e oblíquas dos 
braços salientes remetem à representação mais rude do esquiço de 1998, ou 
até mesmo à complexidade da flora existente. A dualidade ‘arestas rectas e 
superfície ondeante’, que caracterizou a composição final, demonstraria essa 
derivação de mais de uma fonte.

Postas as diversas reflexões sobre geometria e comunicação na FIC, 
exceptuando as questões referidas sobre a altura que não ultrapassa o cume, 
o seu afastamento e a pujante relação de empena que as fachadas sul e oeste 
estabelecem com a encosta, pareceria também um tanto hiperbólico o dis-
curso recorrente da relação do partido arquitectónico directamente derivado 
da natureza e do contexto do local – que noutros casos é merecidamente 
atribuído às obras do arquitecto Álvaro Siza – ser aplicado ao caso da FIC. 
Até mesmo a possibilidade levantada de a referência para a forma do volume 
01 ter sido buscada no desenho das curvas de nível do terreno não deveria 
ser considerada propriamente como relação com a natureza e, ainda menos, 
como pressuposto para a consequente vinculação à arquitectura de Oscar 
Niemeyer, que supostamente sugere as curvas das paisagens naturais brasi-
leiras. As curvas de nível são nada mais que linhas imaginárias a simplificar 
artificial e geometricamente as formas naturais dos terrenos como ferramen-
ta de trabalho.

Por outro lado, seria correcto relacionar com organicismo, a forma 
crescente como os volumes da FIC preenchem o vazio do terreno. Assim 
como proclamava Hans Scharoun, a defender o desenho dos edifícios do 
interior para o exterior, e complementava Alvar Aalto, com a exaltação da 
obliquidade no sentido de permitir certa individualização das formas às cir-
cunstâncias 8, os volumes da FIC, que neste caso são praticamente isolados e 
diferenciados com suas funções, adaptam-se de forma coerente às especifici-
dades do programa e do terreno sem nunca mimetizá-los.

Portanto, a genialidade da solução do partido arquitectónico, neste 
caso, não deve ser atribuída a algo de “dimensão mítica” 9, como se se tratasse 
de um repentino êxito sobre-humano 10, ideia que foi tão bem contestada pelo 
arquitecto português, Fernando Távora (1923-2005), tão pouco as influên-
cias devem ser vistas de forma simplificada como algo directo ou imediato.

A qualidade deve ser atribuída antes à compreensão consciente da 
importância do sítio e a uma abordagem simples e original ao problema. 
É também o estudo continuado sobre um conceito até à sua maturação e 
aperfeiçoamento. No projecto da Fundação Iberê Camargo, a decisão do 
arquitecto pode ser chamada genial no sentido de ter partido da inspiração 
de uma tão inusitada referência para atingir a forma final, o que confirma 
mais uma vez a conhecida consideração que o arquitecto Álvaro Siza tem 
pelos terrenos onde implanta seus projectos, mesmo que seja ao geometrizar 
a sua natureza.

8 FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. Martins Fontes Editora, São Paulo, 1997 
(pp.233-45).

9 FRAMPTON, Kenneth. “O Museu como Labirinto”, in Fundação Iberê Camargo. Álvaro Siza. Cosac Naify, São 
Paulo, 2008 (p. 93).

10 TÁVORA, Fernando. Revista DPA Fernando Távora. Nº14, Dezembro,1998 (p. 07).
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“O caminho à simplicidade é através de uma grande complexidade.”
Álvaro Siza

Poucos materiais são capazes de transmitir uma representação quase es-
cultórica da arquitectura apenas pelo sistema construtivo, sem recorrer a 
revestimentos, como o faz o betão armado. Principalmente, quando este é 
empregue num sistema parietal e não esquelético.

O betão é fluido, molda-se, possibilita a conjugação de corpos or-
togonais, oblíquos e curvilíneos com uma leitura contínua. Para os demais 
processos construtivos – que não os de assentamento de blocos (se não forem 
consideradas as juntas das fiadas) – quando se pretende transmitir essa leitu-
ra de continuidade em superfícies opacas, normalmente são necessários aca-
bamentos para ocultar as articulações e as juntas de dilatação e construção, 
sobretudo em grandes superfícies.

A nova sede da FIC é totalmente executada com paredes autoportan-
tes em betão armado (ou concreto armado, conforme terminologia utilizada 
no Brasil). Nas paredes exteriores, com cimento tipo Cauê Branco Estrutural, 
sem necessidade de pintura posterior e, nas interiores, com betão convencio-
nal. Não há apoios verticais pontuais. As faces dos sólidos geométricos são 
os próprios suportes a vencer os grandes vãos livres. Nos volumes comple-
mentares, os paramentos verticais exteriores são o único suporte físico, sem 
qualquer apoio auxiliar interno: os volumes são verdadeiros sólidos ocos. Já 
no volume principal, as paredes divisórias interiores, que também são estru-
turais, contribuem parcialmente na distribuição dos esforços sem adulterar, 
no entanto, a grandeza e total permeabilidade visual do espaço interior.

A excepção é o Parque de Estacionamento, que apesar de não ser 
sobreposto por nenhum dos quatro volumes da edificação, comporta os es-
forços da avenida. Como sua função exige grandes vãos, abarca uma solução 
estrutural mista: estrutura parietal, em toda a periferia do subsolo, e colunas 
de 54 centímetros de diâmetro, libertando os vãos com medidas de eixo 
a eixo, de 6,50 metros para a faixa de circulação central e 5,50 metros no 
intervalo para cada dois veículos. O Parque de Estacionamento constitui 
o único espaço do conjunto que é marcado por um ritmo frequente, con-
sequente da subdivisão física dos apoios pontuais, ainda que visualmente 
mantenha a leitura de continuidade espacial.

A espessura final e opacidade, características da técnica e do material 
adoptados, consagram a hermeticidade maciça e robusta do partido arqui-
tectónico. Portanto, a palavra ‘sólido’, utilizada como substantivo para expor 
a geometria de cada volume da FIC, pode ser novamente empregue agora 
como adjectivo, na exposição sobre o seu sistema construtivo.

Muitos materiais poderiam cumprir estas funções e vencer vãos ainda 
maiores, mas o betão é o único que o faz a transmitir a ambígua sensação de 
leveza e peso em simultâneo.
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O arrojo estrutural inerente ao projecto exigiu grande envolvimento e profis-
sionalismo da equipa de engenharia. Embora os esboços do arquitecto sus-
citassem inicialmente um projecto de execução complexa e necessidade de 
soluções intrincadas, a resolução foi de extrema simplicidade e inteligência, 
tendo as características de estabilidade e serenidade como reflexos expressos 
no resultado final.

Basicamente, o que acontece neste projecto é que os próprios desafios 
lançados à engenharia passaram a ser a solução. Um dos exemplos mais evi-
dentes é o da saliência no canto acutângulo em balanço a Sul que compensa, 
em equilíbrio, o balanço dos braços salientes a Norte. Outro exemplo é a 
alta parede ondeante a Norte, que poderia parecer, à partida, uma estrutu-
ra complexa, principalmente por não ser favorecida no interior por apoios 
transversais, como acontece com as paredes rectas no lado oposto. Mas, o 
próprio facto de ser em curva fundamenta e auxilia o seu auto-suporte na 
vertical isoladamente.

Igualmente, os canais das rampas – aparentemente o maior arrojo 
estrutural do conjunto – com três lanços de cerca de 8,50 metros sem apoios, 
contêm também na sua própria forma a solução. Funcionam como grandes 
vigas e por essa razão as aberturas neles localizadas, tanto as zenitais como 
as dos paramentos verticais, são de dimensão bastante reduzida. Essas vigas, 
apesar do balanço considerável, não podem ser encaradas como vigas em 
consola, porque estão encastradas nas duas extremidades do corpo principal 
do volume 01, nos dois conjuntos de circulação vertical. O engenheiro José 
Luiz Canal, Director técnico da obra, relembra que usualmente “as colunas 
vertebrais dos edifícios são as escadas e elevadores” 1. O facto de estas passagens 
serem completamente encerradas converte-as em grandes vigas tubulares 
em betão, de secção rectangular e com as paredes de espessura uniforme, 
reduzindo consideravelmente o seu dimensionamento em relação a outros 
perfis para vigas com a mesma resistência: “a resistência dos tubos está em sua 
própria inércia, do seu fechamento” 2, comenta o engenheiro.

Além dessa solução tubular para responder às solicitações do peso 
próprio e dos esforços de percussão dos braços salientes, está outra questão 
facilitadora. Neste caso foi feito um ajuste estrutural que, apesar de subtil, 
teve uma repercussão importante no projecto. Inicialmente, o desenho das 
paredes do primeiro troço das rampas, no limite oeste, era de duas faces 
paralelas, sendo a face interior tangente ao terceiro arco da parede ondeante. 
Entretanto, constatou-se que seria de uma grande simplificação estrutural se 
as faces mais próximas à parede curva abrissem em diagonal, de forma a se 
ligarem àquela mais transversalmente. Caso contrário, o encontro dar-se-ía 
num canto muito estreito e necessitaria de uma solução demasiado com-
plexa. O resultado da alteração é muito ténue do ponto de vista plástico da 
composição no exterior, mas teve um impacto fundamental na dinâmica do 
interior. Na sequência do percurso contido e estreito do corredor, criou-se 
um espaço de surpresa e descompressão para os visitantes. Recinto com cer-

1 CANAL, José Luiz. “Conversa com José Luiz Canal” (22-06-2008), in Anexo B (pp.154-155).

2 Idem, ibidem.

estrutura espacial
e estática
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ca de 3 metros de largura livres no interior, uma dimensão já característica 
de um espaço de paragem – não fosse pela inclinação do piso.

Relativamente à espessura dos paramentos verticais, há uma corres-
pondência muito directa com aquilo que lhes é exigido estruturalmente. 
As paredes rectas do volume 01, apesar de mais altas que as dos volumes 
pequenos têm exactamente a mesma espessura de betão estrutural de 25 
centímetros, devido ao facto de o seu suporte ser auxiliado pelas paredes 
transversais de compartimentação interior. Já a parede ondeante, ainda que 
tendo a mesma altura que as rectas e tendo a característica referida de ser 
autoportante, por ser em curva, é bastante mais grossa que as demais, tem 40 
centímetros em betão armado, pois nela descarregam os esforços dos braços 
salientes e das rampas curvilíneas interiores, abertas ao Átrio em galeria.

Contrariamente à conclusão mais intuitiva, as rampas afastadas do 
volume principal não são o componente de maior ousadia construtiva deste 
projecto, mas sim a cobertura. Inclusivamente, esta é a única excepção à 
ubiquidade estrutural do betão armado na estrutura estática do conjunto. 
Uma vez que ela funciona à tracção, como uma espécie de travamento final 
que impede a tendência das faces verticais do volume de penderem para o 
exterior – trabalho natural nesse tipo de estrutura – a cobertura é composta 
por vigas metálicas de perfil ‘H’ embebidas posteriormente pelo betão. A 
adopção dessa solução alternativa foi forçada pela intenção do arquitecto em 
manter uma espessura nas clarabóias do último piso com pouca expressão. 
A solução em betão armado necessitaria de cerca de 2 metros de altura para 
vencer o mesmo vão de 18 metros que a esbelteza de apenas 30 centímetros 
de altura dos perfis metálicos permitiu. Os peitoris das salas de exposição 
também funcionam à tracção, auxiliando a cobertura no papel de apreensão 
das paredes exteriores. Cumprem seu papel estrutural com uma forma que 
lhes permite a grandiosa abertura das salas de exposição para o Átrio sem 
impedir a leitura de fusão destes elementos com as demais superfícies: o 
betão molda-se.

Todos os componentes da volumetria da FIC são partes integran-
tes do seu suporte físico. São prismas cujas faces laterais são os paramentos 
verticais e as faces inferiores e superiores os pisos e coberturas. Nenhum 
volume é derivado da composição por acréscimos ou subtracções, são antes 
saliências ou reentrâncias, deformações nas superfícies dos próprios sólidos. 
Inclusivamente os braços proeminentes do volume 01, que são porções bas-
tante menores e afastadas do corpo principal, não prejudicam sua leitura 
monovolumétrica.

Apesar daquilo que poderia ser considerado uma certa transgressão 
ao sistema estrutural de base, com o uso excepcional da estrutura metálica 
na cobertura do volume 01, pode-se dizer que na FIC a estrutura espacial 
é verdadeiramente correspondente à estrutura estática. Todos os elementos 
podem ser considerados intrínsecos à arquitectura, nada está presente por 
excesso. Este indício é fortalecido pelo facto das fotografias do edifício data-
das de 2005, altura da conclusão da superestrutura em betão, pouco diferi-
rem das imagens de 2008, posteriores à inauguração, com a obra terminada.
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A consonância entre volumetria e estrutura reproduz, também, a correspon-
dência entre a leitura de unidade do edifício e o seu processo construtivo. 
A solidez inerente a esse sistema monolítico requereu que todo o conjunto 
permanecesse escorado durante o processo de betonagem, até à finalização 
da cobertura. Tudo funciona unido e em equilíbrio, “ é uma entidade só” 3, diz 
o engenheiro Canal.

Portanto, o faseamento foi um dos aspectos construtivos de maior im-
portância neste projecto. De acordo com o engenheiro, o processo sucedeu 
em três grandes etapas com subgrupos de eventos. As etapas tiveram uma 
sequência de dificuldade crescente, principalmente no que tocou à betona-
gem. Desta forma, a equipa de construtores pôde aperfeiçoar progressiva-
mente o método para, já com total domínio da técnica, concluir as partes 
mais complexas.

Numa primeira fase, a seguir às escavações, foi realizado o piso 00, 
entre os anos de 2003 e 2004. A reconstrução da avenida foi executada em 
duas etapas: a pista foi dividida para efectuarem primeiro as duas faixas de 
trânsito mais próximas ao edifício e, depois, as duas adjacentes à orla. O 
grande êxito desse trabalho foi o de em momento algum terem que impedir 
por completo o trânsito dessa importante via de ligação à zona sul da cidade.

Na segunda fase, construiu-se a superestrutura, iniciada pelo exte-
rior dos volumes menores e pelo arranque das paredes rectilíneas do volume 
principal, voltadas à encosta. A seguir, deu-se início à construção do interior, 
em betão convencional, que foi sendo erguido juntamente com a finalização 
das paredes rectilíneas. Seguindo a referida sequência de complexidade, 
começou-se a construir a parede curva, cuja cofragem já vinha sendo mon-
tada paralelamente aos demais processos. As rampas, por sua vez, foram os 
últimos elementos a serem executados. Outro considerável sucesso foi o de 
grande parte das obras ter sido realizada já com o acervo artístico pertencen-
te à Fundação armazenado no local.

Concluídas as etapas de execução e cura do betão, iniciou-se a terceira 
e última etapa, de acabamentos: limpeza, impermeabilizações, instalações 
de infra-estruturas e isolamentos, execução das caixilharias e aplicação dos 
vários revestimentos e equipamentos.

Se por um lado o exterior do edifício é o seu próprio “esqueleto” deixado 
aparente, as componentes das instalações eléctricas, hidro-sanitárias, de 
incêndio, climatização e demais infra-estruturas estão completamente ocul-
tas. As diversas tubagens localizam-se nas caixas técnicas liberadas entre 
a estrutura e os revestimentos interiores ou forros que o sistema de gesso 
cartonado proporciona.

A simplicidade da estrutura composta por praticamente um só ma-
terial é o antónimo da infra-estrutura composta por um vasto conjunto de 
camadas de elementos da mais alta tecnologia, incluindo os específicos para 
equipamentos museológicos, que têm exigências particulares no que toca à 
climatização e controlo de humidade.

3 CANAL. Idem, ibidem.

faseamento

infra-estruturas
e equipamentos
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Juntamente com a supremacia tecnológica, a eficiência energética de 
baixo consumo era uma preocupação manifesta dos responsáveis pela Fun-
dação, factor que teve grande impacto no projecto.

Os elementos mais marcantes são: a moderada quantidade de aber-
turas, uma vez que a edificação é quase inteiramente voltada a Norte, o que 
reduz consideravelmente os custos de controlo artificial do clima; o rea-
proveitamento de águas pluviais para utilização nos sanitários e o facto de 
possuir uma estação própria de tratamento de resíduos sólidos e líquidos, 
localizada marginal à implantação a Sudoeste, para uso na rega das áreas da 
reserva ecológica, independente do sistema público.

A importância da iluminação conjugada, natural e artificial, é um 
fundamento constante e bastante conhecido no trabalho de Álvaro Siza. A 
excepcionalidade no caso da FIC está na tecnologia que foi empregue para 
a uniformização da luminosidade, exigida pela fluidez espacial do partido 
arquitectónico. Foi instalado na cobertura um sistema de foto sensores que 
mede a intensidade luminosa incidente nos lanternins de luz natural para 
regulação mútua dos lanternins de luz artificial nos pisos inferiores.

Novamente, foram utilizadas soluções simples para resolver problemas 
aparentemente complexos. De acordo com Pedro Polónia4, Coordenador do 
projecto de arquitectura, ao invés da utilização de reóstatos – dispositivos que 
controlam gradativamente a intensidade da luz lâmpada a lâmpada – recurso 
que prejudica o desempenho da lâmpada com seu desgaste, foi utilizado um 
sistema de conjuntos de quatro fileiras de lâmpadas que podem ser acesas 
ou apagadas por completo, fileira a fileira. Com esta solução, foi possível 
regular da mesma forma gradativa a intensidade luminosa do conjunto dos 
lanternins.

Posteriormente à constatação de que poderia haver até um certo ex-
cesso de luz no espaço, uma vez que a luz natural incidente pelos lanternins 
e pela abertura junto à parede curva é quase suficiente para todo o local, 
outra solução de controlo foi adoptada. As lâmpadas dos lanternins foram 
invertidas, direccionadas para cima, fazendo com que a luz que entra nas 
salas seja indirecta, por reflexão na laje superior, auxiliando a difusão já feita 
pelo vidro translúcido. No plano de vidro exterior, na cobertura, há igual-
mente um filtro difusor nos vidros opalinos que ameniza a intensidade de luz 
natural. Polónia referiu, à data, que havia ainda um estudo a decorrer sobre 
um terceiro sistema de filtragem da luz no piso técnico, uma vez que em 
determinadas épocas do ano pode haver até excesso de luz no sistema apenas 
com os dois filtros referidos.

Outro recurso recorrente, também conhecido dos projectos do ar-
quitecto, é o do uso do sistema de acondicionamento de ar embutido nas 
paredes, sem grelhas ou outros artifícios aparentes. A insuflação do ar é feita 
através de fendas na parte superior da parede de gesso cartonado, junto ao 
forro, e a extracção na parte inferior, junto ao piso. Fendas de 9 centímetros 
de altura, exactamente iguais e contíguas aos rodapés, representam a pri-
mazia da “camuflagem” das infra-estruturas, que é um objectivo procurado 
quase obstinadamente por Álvaro Siza. A excepção é o Auditório, onde Siza 

4 POLÓNIA, Pedro. “Conversa com Pedro Polónia” (29-07-2008).
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repete a solução já adoptada em outros projectos de tirar partido da diferença 
de cotas, própria da função, e fazer a extracção pelo próprio piso, disfarçada 
sob os assentos.

O sistema de controlo da temperatura é complementado pela a uti-
lização da tecnologia de mantas radiantes, aplicadas aos planos verticais e 
forros. Na Área Técnica, no piso 00, estão a caldeira e a fábrica do gelo, 
confeccionado durante a noite, no período de menor custo para idêntico 
consumo energético.

As paredes de gesso cartonado escondem, juntamente com as tuba-
gens e com os isolamentos térmico e acústico, até mesmo os equipamentos 
anti-furto da saída da Biblioteca. A detecção de incêndio por aspiração, úni-
co sistema admissível para a salvaguarda de acervos do género museístico, é 
feita por um único orifício de menos de 1 centímetro, no forro de gesso de 
cada compartimento, quase imperceptível à altura do observador.

Um dos equipamentos da infra-estrutura talvez menos “invisíveis” 
nos espaços abertos ao público é o das sirenes espalhadas pelas diversas di-
visões. Estes elementos também estão no plano interior das paredes à sua 
face, junto ao forro. São cobertos por pequenas placas metálicas pintadas 
de branco, mas que pela obrigatoriedade de serem perfuradas acabam por 
ter alguma expressão. Para dissimular este equipamento, o arquitecto criou 
um desenho figurativo que faz o papel dos rasgos necessários nessas chapas 
metálicas.

Também nas indicações de saída de emergência ele repetiu a solução 
já empregue em outros projectos, em que faz a sobreposição da iluminação 
obrigatória por um pequeno vidro fosco, cujo plano também está à face da 
parede. Utiliza uma versão pessoal do desenho próprio dessa sinalética e 
mantém a omnipresença da cor branca que domina os planos verticais.

Além dos candeeiros, também assinados por Siza, dispostos inten-
cionalmente junto aos vãos de passagem principais a marcar o percurso – e 
dos irrisórios interruptores de alarme junto aos ascensores, também pintados 
de branco – o único utensílio deixado saliente aos planos de gesso são as 
câmaras de filmagem. No entanto, a repetição de configuração espacial, nos 
três pisos desse projecto, possibilitou uma solução aperfeiçoada em relação às 
experiências anteriores do arquitecto. Solução em que as câmaras estão posi-
cionadas no alinhamento idêntico em todos os níveis, favorecendo a ideia de 
serem partes integrantes da composição.

A palavra esqueleto para se referir ao betão armado na FIC apenas é coeren-
te no sentido denotativo, do seu desempenho enquanto sustento estrutural 
da edificação. No que toca à morfologia desse sustentáculo, a comunicação 
corresponde ao seu sistema parietal, onde a leitura resultante é a de uma 
massa ininterrupta, uma autêntica barreira entre público e privado.

O betão estrutural deixado aparente pode ser realizado de manei-
ras diversas permitindo estéticas completamente diferentes. Em todas elas, 
quando não é adoptado nenhum recurso adicional de revestimento, a única 
textura que se vê é aquela consequente das marcas oriundas da cofragem. No 
caso da FIC, a cofragem utilizada maioritariamente foi o sistema tipo Vario 

acabamentos
e estereotomias
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GT 24, cofragem para muros da empresa Peri. O betão estrutural utilizado 
não leva nenhum acabamento, depois da limpeza com detergente alcalino 
em água de alta pressão, foi aplicado apenas o tratamento de impermeabili-
zação e protecção da empresa Radcon.

Quando vista ao longe, a textura do exterior constitui um elemen-
to único, liso e contínuo, sem marcação diferenciada entre base, corpo e 
coroamento. Mas numa observação mais próxima, notam-se nitidamente 
as juntas e orifícios dos onze módulos de aproximadamente 1,20 por 2,30 
metros da cofragem. Ainda que sejam módulos rectangulares alinhados 
em juntas contínuas não há predomínio do alinhamento vertical sobre o 
horizontal. A trama funciona como um tecido em que as únicas linhas de 
contorno destacadas são as juntas das faces verticais das rampas com as faces 
superiores e inferiores. São o único indício exterior de laje e parede, em que 
o funcionamento estrutural fica evidente, em detrimento do carácter mais  
escultórico de continuidade e articulação das faces.

Apesar de ser patente que as linhas da cofragem não são módulos de 
composição do projecto, elas foram cuidadosamente estudadas e podem ser 
entendidas como uma espécie de estereotomia das fachadas. Nota-se ainda, 
que houve uma atenção especial dada à parte inferior dos volumes. Onde, 
apesar de não estar marcada a base do edifício, há um desvio à regra e utili-
zação de meia altura. No topo, além da repetição desse recurso excepcional 
de variação da altura e do remate feito pela esguia linha escura do rufo me-
tálico, nota-se ainda que é deixada uma porção significativa da fachada do 
volume 01 sem interrupção por rampas ou aberturas.

A altura é referente ao piso técnico que, como possui praticamente 
metade de sua área em forma de cobertura visitável para manutenção, fun-
ciona como uma platibanda com a altura invulgar de 2,50 metros a ocultar 
por completo os equipamentos do ar condicionado. Essas características 
podem ser lidas como uma certa intencionalidade de afirmação do que seria 
uma testa do edifício, ainda que contínua ao corpo.

A mesma fina linha do rufo, que remata o topo dos quatro volumes, 
desenha o acabamento dos muros das rampas do estacionamento, das esca-
das e dos peitoris dos pátios, no nível do rés-do-chão. Nestes casos, apesar 
da espessura idêntica, ao invés da linha escura do zinco é o mármore branco 
a colmatar os paramentos. Esta marcação de todos os contornos é mais um 
factor consoante com a dita comunicação de uniformidade do conjunto ape-
sar da alegada fragmentação.

A sobreposição dos pisos do volume principal não é indiciada por 
qualquer estratificação expressa nas fachadas. Nem mesmo as aberturas e 
rampas – essa última indicação evidente da segmentação interior em mais 
de um piso – clarificam o seu número ou localização. Pelo contrário, a sua 
forma e posicionamento torna-os ainda mais confusos.

Para além das juntas e orifícios, próprios do sistema de betonagem 
adoptado, não há qualquer marcação que obedeça a um ritmo rigoroso. 
Também a fenestração advém de um sistema aparentemente espontâneo de 
abertura de pequenos vãos na massa sem correspondência mútua. A única 
excepção, onde há efectivamente uma ordem, está nas duas pequenas aber-
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turas rectangulares, sobrepostas em linha no arranque das rampas salientes 
03 e 02, no extremo leste do corpo principal do volume. O resultado, confor-
me já referido, é um conjunto onde há uma preponderância clara dos cheios 
sobre os vazios. Igualmente, o facto de os caixilhos serem todos recuados 
enfatiza a tridimensionalidade do invólucro e reforça a massa em detrimento 
dos vãos.

Exceptuando-se pelas aberturas dos volumes complementares e 
pela única abertura da sala de exposição 2.2, onde foi utilizado o sistema 
de caixilharia bastante usual nos projectos do Siza, os demais caixilhos são 
estruturas dispostas na horizontal, ou seja, são como barras chatas, paralelas 
ao plano da espessura do vão e estão localizados quase à face interior das 
paredes que, juntamente com os acabamentos interiores do gesso cartonado, 
têm uma espessura total resultante de em média 54 centímetros, salientando 
a ideia de clausura transmitida pelo edifício. Inclusivamente o caixilho do 
grande vão envidraçado da porta principal tem a sua estrutura posicionada 
transversal aos vidros, como chapas ao cutelo. É como se o arquitecto pre-
tendesse diluir a sua espessura na supremacia dos vidros. É o mínimo de 
materiais aparentes, o essencial. Do exterior, imperam visualmente apenas 
betão e vidro.

A simplicidade dos acabamentos exteriores se repete no interior. So-
mente quatro materiais têm presença nas áreas abertas ao público geral. São 
o vidro, o gesso, o mármore e a madeira. A única quebra na unívoca cor 
branca está: nos veios do mármore tipo Branco Athenas, utilizado nos pisos 
das escadas, nas meias paredes dos sanitários, nos topos dos peitoris, a eno-
brecer o piso e o balcão da Recepção juntos à porta principal e na madeira 
Perobinha, do soalho das rampas, antecâmaras e Salas de Exposição.

Os rodapés são igualmente feitos de madeira, mas são pintados de 
branco, até a caixa do ascensor é forrada a madeira em todo seu interior. 
Entre as paredes e o piso há o único contraste da cor. Entre estas e a pedra há 
contraste na textura, uma vez que as superfícies lisas do mármore funcionam 
como verdadeiros espelhos diante da luz, contrariamente à opacidade do 
gesso e da madeira.

Mesmo os caixilhos dos lanternins das rampas, apesar de estarem na 
face interior das paredes e serem de aço galvanizado pintados da cor cinzenta 
escura, ficam quase sem expressão. De tão delgados, acabam por figurar 
apenas a espessura dos peitoris no plano horizontal. Nos lanternins, os vãos 
dos zenitais em óculo são forrados com gesso cartonado em toda a espessura. 
Os vidros estão na face da extremidade exterior do vão, diluindo por com-
pleto a presença de caixilhos do ponto de vista do interior, como acontece 
nos demais vãos também no exterior. Os acessórios não têm expressão, só se 
vê o essencial: o vão.

Semelhante recurso é usado nos lanternins das salas de exposição do 
último piso, com o vidro posicionado na profundidade da reentrância do 
forro de gesso. A altura deixada para os lanternins no piso técnico é sufi-
ciente para que as linhas de lâmpadas não sejam vistas pelo interior. Estão 
penduradas no intervalo de 2 metros de altura. Nos lanternins intermédios, 
como não podiam ter a mesma dimensão, o acréscimo na distância entre a 
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laje e o plano de vidro foi feito com recurso à ampliação da altura do forro 
falso suspenso.

Os planos de vidro dos lanternins intermédios dobram na direcção 
vertical, voltada ao Átrio. Como se esse acto se tratasse de uma intenção de 
salientar a participação desses lanternins, também na iluminação artificial 
do grande vazio, é outro elemento que realça a continuidade. Também nas 
salas 02, nota-se que os vértices dos “não cantos” penetram na cobertura 
até atingirem os lanternins. Dessa forma, a dobra do plano de vidro fica 
com duas faces, direccionadas às demais salas, como se pretendessem uni-las 
à sala do meio. Este pormenor destaca a interpenetração dos espaços, que 
ficaria comprometida caso o remate fosse convencional em gesso. Apesar 
do perímetro dos planos de vidro serem correspondentes nos vários pisos, 
ficou demonstrado que o último é tratado de forma excepcional, coroando o 
conjunto também pelo interior.

Em toda a área expositiva, os rodapés são dissimulados nas paredes à 
mesma face. Nos vãos entre as salas de exposição, seguem com 9 centímetros 
de altura, contornando uma linha contínua rente ao chão, como se contribu-
íssem na sugestão do percurso a seguir. A única excepção está nos vãos que 
ligam as salas do meio às antecâmaras do monta-cargas. Nestes vãos, únicos 
encerráveis na área de exposição, o rodapé dobra-se na vertical e contorna 
a abertura formando o marco da porta de duas folhas que correm para o 
interior das paredes.

Ainda acerca dos rodapés, importa referir que o piso 00 é onde acon-
tece uma variação, uma vez que eles se transformam em lambrins do mesmo 
material, que marcam os paramentos verticais de toda a Área Administra-
tiva, Auditório e Biblioteca. Os lambrins têm textura de leitura contígua à 
do mobiliário embutido da FIC, também em madeira pintada de branco. As 
restantes peças do mobiliário são compostas por exemplares já conhecidos 
em madeira sem pintura, também de assinatura do arquitecto.

A sinalização indicativa das funcionalidades nesse piso é também em 
madeira, similar à solução adoptada no projecto para o Museu de Arte Con-
temporânea da Fundação de Serralves, são letras cortadas e coladas à parede 
sobre o lambrim. No caso da FIC, a tipografia utilizada é bastante mais 
delicada e a espessura da madeira mais esbelta. As marcas escuras do corte 
a laser salientam os contornos, assinalando a tridimensionalidade das letras.

No que toca a questão das características dos materiais inflectidas à 
arquitectura está outro tema importante. Nota-se que as tábuas do soalho 
foram posicionadas sempre longitudinalmente, no sentido do percurso da 
visita, exceptuando-se os pisos das rampas em curva e alguns trechos das 
rampas oblíquas onde a disposição foi transversal por razões de optimização 
no travamento. Igualmente, as pedras do basalto do exterior estão contra-
fiadas, dispostas no sentido transversal nos trechos estreitos do percurso 
ficando, consequentemente, na longitudinal em direcção à porta de entrada.

Além do mármore e da madeira há ainda um terceiro material utili-
zado no acabamento dos pisos dos compartimentos de uso diferenciado: é o 
Epoxy, utilizado nas oficinas, nos acervos, nas áreas de Copa e Balneários 
dos funcionários e até na Área Técnica, sob as máquinas. Estes espaços têm 
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consequentemente um tratamento distinto dos rodapés. No caso das ofici-
nas, por exemplo, o rodapé é metálico, sem pintura, tendo a sua cor mais 
relacionada ao cinzento do piso. Na Oficina de Gravura, o mármore tipo 
Negro Absoluto, que reveste todo o plano horizontal da banca de trabalho 
na cor negra, com a imagem impressionantemente uniforme característica 
dessa pedra, é o grande contraste cromático do conjunto. O Acervo é onde 
se dá a maior variação de materiais de acabamento, o piso é também o Epoxy 
cinzento, mas há um lambrim em madeira sem pintura, o rodapé de madeira 
mais escura e as portas e guarnições de madeira pintada de branco.

O piso do estacionamento é também revestido com a resina, mas com 
acabamento diferenciado brilhante. Similarmente, cintilam os lambrins 
do local que são de azulejo branco e as colunas que levam pintura branca 
com brilho. É notável como até nesta área, usualmente secundarizada nos 
projectos de arquitectura, o detalhe foi desenhado com o mesmo cuidado. 
Mesmo o muro das rampas de entrada e saída de veículos, que também são 
encimados pelo mármore, têm o remate um tanto luxuoso para a função, 
com uma pedra em curva que faz o seu contorno vertical “protegendo” o 
canto dos embates.

A estereotomia, ou paginação (termo utilizado no Brasil) é, junta-
mente com o tema dos percursos e do tratamento especial da luz, uma espé-
cie de marca das preocupações da arquitectura de Álvaro Siza. No projecto 
da FIC, apesar da simplicidade dos materiais adoptados, nos locais onde 
foi necessário pensar nessas linhas, o cuidado é expressamente artesanal. O 
caso mais evidente é o recorte da pedra de mármore em forma de cruz no 
trecho onde os peitoris das três salas se ligam. Esta pedra recupera até nos 
pormenores menos evidentes o tema da continuidade e união dos espaços.
Como se não bastasse a astúcia exigida para o recorte quase individual das 
pedras de mármore aplicadas aos peitoris das rampas em curva, há outro 
discreto detalhe no seu desenho. Na ligação desses remates aos planos verti-
cais, união dos peitoris às paredes, há uma pequena peça de pedra que faz a 
transição, protegendo o encontro dos dois planos que, por serem curvas, se 
dão de forma muito estrangulada. O mesmo recurso é repetido no exterior, 
no encontro tangencial do piso em basalto com a parede curva, onde a união 
é também demasiado estreita. São algumas das várias subtis marcas que o 
autor inevitavelmente deixa registadas em seus projectos.

Similarmente, o desenho da estrutura dos lanternins das salas de 
exposição 02 demonstra uma atenção especial. O plano de vidro dessas 
salas é trapezoidal, correspondente ao perímetro do espaço. A subdivisão 
da estrutura é uma malha ortogonal. Nota-se que para além do tratamento 
específico da resolução do canto reentrante com uma única peça em forma 
de ‘L’, houve o cuidado para que as linhas longitudinais nunca atingissem as 
extremidades transversais a gerar módulos que fossem demasiado estreitos 
e acutângulos. Há uma quebra na uniformidade do traçado xadrez da caixi-
lharia, uma excessão à regra, na qual as linhas longitudinais são interrom-
pidas antes de terminarem o atravessamento total das transversais, criando 
uma composição de aparência algo neoplástica.
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São muitos elementos referidos acerca dos materiais e acabamentos, 
mas são poucos os contrastes. O branco predomina dentro e fora do edifício. 
Em meio à dinâmica das formas é a calma que sobressai. Conseguiu-se re-
petir a leitura escultórica e de unidade do exterior no interior, apesar de toda 
a complexidade entranhada: também o gesso se molda.

No que toca às questões relacionadas à tectónica, o paralelismo do projecto 
da FIC com a cultura brasileira – indissociável do “desenvolvimento de uma 
técnica avançada de uso do concreto armado” 5 – é mais facilmente demonstrá-
vel, ainda que por via indirecta, uma vez que a utilização do betão estrutural 
aparente também não era inédita no trabalho de Álvaro Siza.

Numa observação retrospectiva à sua trajectória, é possível verificar 
que nas primeiras obras mais afamadas, Siza utilizou o betão convencional 
com a textura explícita das marcas da madeira derivadas das cofragens. A 
referência assumida era Le Corbusier, aquele que encara como “o maior cons-
trutor em betão que já existiu” 6. Em entrevista para a publicação ‘El Croquis 
140’, o arquitecto mencionou ainda a admiração que tivera pelo trabalho do 
arquitecto estoniano, Louis Kahn (1901-1974) e mais tarde pelo do japonês, 
Tadao Ando (1941- ), “arquitectos que utilizavam o betão com grande rigor e 
perfeição a produzir uma nova linguagem arquitectónica” 7. Na entrevista à El 
Croquis, Siza ainda relata que buscava a mesma expressividade “brutal e 
delicadíssima” que Corbusier obtinha, mas que pela insatisfação com a “plas-
ticidade” e falta de “perfeição” que as circunstâncias e os recursos permitiam, 
acabou por deixar de utilizá-lo.

Nesta mesma fase da carreria, o arquitecto estava igualmente muito 
empenhado na utilização extremamente artesanal da madeira. Consequên-
cia da aprendizagem que já havia tido trabalhando directamente com hábeis 
profissionais da carpintaria em seus primeiros projectos – Quatro Casas em 
Matosinhos. Siza investiu muito na experimentação do desenho detalhado 
de quase peça a peça. As influências que repercutiam nas questões cons-
trutivas desses primeiros trabalhos, já publicadas e estudadas exaustivas 
vezes, advêm muito também do seu entusiasmo pela arquitectura vernácula 
portuguesa, contagiado pelo trabalho com o mestre Fernando Távora e pela 
admiração à obra de Alvar Aalto.

Com distanciamento de tempo, Siza rememora esta fase como sen-
do característica das primeiras obras de um arquitecto, em que considera 
a quantidade de detalhes excessiva e desequilibrada 8: “O detalhe não pode 
dominar o espaço” 9. Nas obras que sucederam esta fase inicial, a busca pela 
depuração das formas remete novamente a Corbusier – em outra de suas 

5 MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Aeroplano Editora, Rio de Janeiro, 1999 (p.33). 

6 “…el máximo constructor que há existido en hormigón”. SIZA, Álvaro. “El sentido de las cosas. Una conver-
sasión com Álvaro Siza”, in EL CROQUIS 140. Madrid, 2008 (p.38).

7 “…arquitectos que utilizaban el hormigón com un gran rigor y perfección logrando un nuevo tipo de lenguaje 
arquitectónico”. Idem, ibidem.

8 SIZA, Álvaro. “Salvando las turbulencias: entrevista com Álvaro Siza”, in EL CROQUIS Álvaro Siza 1958-2000. 
Madrid, 2007 (p.21).

9 SIZA, Álvaro. “Entrevista Álvaro Siza”, in Projecto Design. nº 341, Arcoweb, São Paulo, 2008 (p.72).

leituras paralelas



80 FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, ÁLVARO SIZA. UMA APROXIMAÇÃO CRÍTICA

87

88

93

95

Alvar Aalto, Casa de verão
Muuratsalo, Finlândia (1954)

Álvaro Siza, Piscina Qta. da Conceição
Matosinhos, Portugal (1965)

Álvaro Siza, Centro Meteorológico
Barcelona, Espanha (1992)

Álvaro Siza, Fundação Iberê Camargo
Porto Alegre, Brasil (1998-08)

89

90

96

Fernando Távora, Casa de férias
Ofir, Portugal (1958)

Álvaro Siza, Casa Alves Costa
Moledo do Minho, Portugal (1971)

Álvaro Siza, Complexo Desportivo
Barcelona, Espanha (2003-06)

91

92

94

97

Adolf Loos, Casa Steiner
Viena, Áustria (1910)

Álvaro Siza, Casa Avelino Duarte
Ovar, Portugal (1984)

Álvaro Siza, Habitação Social na Bouça
Porto, Portugal (1978 / 2006)

Álvaro Siza, Pavilhão Anyang
Anyang, Coréia do Sul (2005-06)



81TECTÓNICA: BRUTALISMO E SOFISTICAÇÃO

facetas – e à personagem do arquitecto checo, Adolf Loos (1870-1933), que 
também passa a ter grande importância nos trabalhos seguintes.

Fica claro, portanto, que juntamente com as suas predilecções ide-
ológicas, as questões económicas e da qualidade da mão-de-obra foram 
indirectamente incentivadoras da transformação. Nas obras sucessoras, o 
acabamento em reboco passou a ser uma espécie de subterfúgio para o refi-
namento pretendido. O revestimento e a pintura branca permitiam alcançar 
o ideal da textura e da simplicidade, bem como a pureza pela “ausência” de 
cor.

Durante um longo período seguinte, o betão aparente só é utilizado 
de forma muito pontual. O seu emprego expresso enquanto estrutura e epi-
derme num só material é quase nulo. Um dos únicos exemplos é o Centro 
Meteorológico da Vila Olímpica e, bastante mais tarde, o extenso muro que 
unifica as fileiras de habitações na conclusão do projecto para a Bouça.

“Somente utilizo onde se possam dar as condições adequadas para conseguir 
a qualidade que busco.” 10

A oportunidade de Siza retomar a experiência do uso do betão estru-
tural à vista foi assumidamente estimulada pelo convite para execução do 
projecto da FIC, no Brasil, “onde existia uma importante tradição de construções 
em betão” 11. As propriedades já intrínsecas ao modus operandi de Álvaro Siza, 
bem como as premissas elegidas para abordagem ao programa requerido 
pela Fundação e o imensurável incentivo que o arquitecto teve por parte 
dos promotores, requereram qualidades para o projecto que o betão poderia 
traduzir facilmente. As inovações dos materiais e técnicas de construção, 
juntamente com a confiança do arquitecto no profissionalismo do enge-
nheiro Jorge Nunes da Silva (GOP- Gabinete de Organização e Projectos) 
favoreceram a opção. O betão estrutural branco, sem necessidade de pintura 
ou acabamento, parecia reunir as vantagens de um material ideal: respondia 
tanto ao anseio de deixar o material da estrutura em seu estado bruto, ainda 
que com a plasticidade controlada de forma diferente, quanto à garantia da 
simplicidade e pureza pela cor branca.

Por só ter sido concluída e inaugurada em 2008, é frequente a conside-
ração da FIC como uma das obras mais recentes de Álvaro Siza. Mas, o seu 
início foi em 1998 e é sabido que o projecto entregue em 2000 pouco difere 
do final. Portanto, não seria forçoso relacionar a essa experiência os projectos 
subsequentes de Siza nos quais o betão aparente, além de reaparecer com 
bastante frequência, passa a marcar presença com expressividade renovada, 
são exemplos o Complexo Desportivo Ribera Serrallo e o Pavilhão Anyang.

A possível relação da Arquitectura Moderna Brasileira aos aspectos 
construtivos da FIC fica, portanto, apontada como tendo sido uma influên-
cia indirecta na escolha do material. Já as características do projecto foram, 
por sua vez, influenciadas directamente como consequência dessa escolha.

10 “…solo lo utilizo donde se puedan dar las condiciones adequadas para conseguir la calidad que busco”. SIZA, 
Álvaro. “El sentido de las cosas. Una conversasión com Álvaro Siza”, in EL CROQUIS 140. Madrid, 2008 
(p.38).

11 “…donde existia una importante tradición de construcciones en hormigón”. Idem, ibidem.
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Vigoraram paralelamente duas posturas muito distintas na Arquitec-
tura Moderna do séc. XX no Brasil – ainda que ambas estivessem ligadas 
em sua origem a ideais universalmente aceites àquela altura – uma no Rio 
de Janeiro e outra em São Paulo. A mais conhecida internacionalmente é a 
primeira, a Escola Carioca, liderada pelo arquitecto franco-brasileiro, Lúcio 
Costa (1902-1998), mas bastante mais popular pelos trabalhos de Oscar Nie-
meyer e Afonso Eduardo Reidy (1909-1964). A segunda, a Escola Paulista, 
mais usualmente publicada como ‘Brutalismo Paulista’, é figurada principal-
mente pelos trabalhos exemplares de Vilanova Artigas (1915-1985), Lina bo 
Bardi e Paulo Mendes da Rocha (1928- ).

Tanto numa como noutra o betão armado imperava com diferentes 
desígnios e efeitos. Para os cariocas, especialmente Niemeyer, o enfoque 
era bastante mais voltado à maleabilidade; aos volumes monolíticos e à ori-
ginalidade das formas como legitimadora da arquitectura. Era o conceito 
da arquitectura para emocionar 12, de Le Corbusier, levado ao extremo. A 
nova arquitectura deveria reflectir a representatividade dos edifícios, por isso 
não havia um modelo fixo. Inclusive o prestígio dos engenheiros brasileiros 
ficou consagrado internacionalmente, em parte, fruto da complexidade das 
soluções que os projectos de Niemeyer demandavam e que eles solucionavam 
sabiamente.

“Para nós a arquitectura brasileira deve ser criativa, diferente,(…), apoia-
da na técnica mais avançada,(…),deixando sempre um espaço para a imaginação 
do arquitecto.” 13

Já na arquitectura paulista vigoravam além da utilização da planta 
livre, o uso do betão em estado bruto, vinculado a outra fase também da 
arquitectura de Le Corbusier, numa reinterpretação dos brasileiros com a 
hipervalorização e grande expressão no desenho da estrutura, ligada con-
juntamente, de certa forma, ao Construtivismo. Também estavam forte-
mente arraigados à produção desse grupo ideais sociais bastante próximos 
dos defendidos pelos componentes ligados ao Novo Brutalismo Inglês. As 
principais características da arquitectura resultante eram: abstraccionismo; 
evidenciação dos elementos de circulação; monovolumetria, voltando de for-
ma introspectiva os edifícios para o interior; empenas cegas; continuidade 
interior e exterior, sempre conseguida pelo uso de Pilotis; vãos-livres em 
balanços amplos e unidade espacial 14.

Voluntária ou involuntariamente, o projecto da FIC acabou por 
abranger, no plano compositivo, qualidades de ambas as tendências, carioca 
e paulista, nos dois casos oriundas da utilização do betão. De Niemeyer, 
incide o carácter maciço e escultórico: a possibilidade física que o betão deu à 
liberdade de seus desenhos. Dos paulistas, os aspectos ideais e construtivos: 
a preocupação com a “verdade dos materiais” e, por via de outras importantes 
referências de Siza, várias das características típicas enumeradas. Portanto, 

12 CORBUSIER, Le. Por uma arquitetura. Editora Perspectiva S.A., São Paulo, 1998 (pp.3-10).

13 NIEMEYER, Oscar. Conversa de arquitecto. Campo das letras, Porto, 1993 (p.38).

14 SANVITTO, Maria Luiza Adams. “Brutalismo, Escola Paulista: entre o ser e o não ser”, in Arqtexto 2, Propar, 
Porto Alegre, 2002 (pp.98-106).
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parece mais provável esta vinculação ao Brasil pela tectónica que as usuais 
referências pelo partido, anteriormente analisadas.

Bastante mais plausível que aquela associação com as rampas de Lina 
bo Bardi pela obliquidade, será esta com a referida evidenciação da circula-
ção. Por outro lado, esta característica também pode ser ligada à Le Corbu-
sier, como mencionado na ‘Parte 01: Partido’, e ao Museu Guggenheim de 
Nova Iorque, do arquitecto norte-americano, Frank Lloyd Wright (1867-
1959), indissociável do tema do percurso contínuo (proposição desenvolvida 
em ‘Parte 03: Objecto’). Também a ideia de monovolumetria e introspecção 
e até mesmo a das empenas cegas, poderiam ser ligadas tanto a Niemeyer 
quanto aos paulistas. Mas, de novo, além de poderem remeter a referências 
mais longínquas, não eram estranhas às obras anteriores de Siza.

A mais marcante das atribuições é aquela sobre os vãos livres, coin-
cidente com ambas as escolas. Na Arquitectura Moderna Brasileira a planta 
livre foi um princípio fundamentador, os grandes vãos livres ou eram conse-
guidos pelas ousadas formas das lajes de cobertura contínuas apoiadas sobre 
Pilotis, como as desenhadas por Niemeyer, ou pela estruturação esquelética 
dos pilares quase sempre desligados dos paramentos verticais.

Na FIC, são as paredes autoportantes periféricas que libertam de for-
ma extraordinária o espaço central. Bastante mais curioso paralelismo com a 
arquitectura brasileira será o referente à fluidez espacial conseguida em Por-
to Alegre, semelhante à da obra-prima de Vilanova Artigas, em seu projecto 
para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU-USP). Onde a caixa monovolumétrica suspensa libera um Átrio de 
dimensão surpreendente e as demais funcionalidades são igualmente como 
galerias penduradas nas laterais. A partir do espaço do Átrio tem-se a per-
cepção total do conjunto. No caso da FAU-USP, as caixas envidraçadas das 
galerias, mesmo estando no interior, parecem verdadeiras fachadas exterio-
res voltadas a uma praça central. No caso da FIC, a ausência de divisórias 
fixas amplia primorosamente o conceito da interpenetração espacial.

Menos intuitiva, embora também verificável, é a semelhança entre 
os lanços de rampas a vencer meios níveis: tanto na FAU-USP como na 
FIC, as rampas estão concentradas num único lado do volume, possibilitan-
do o vislumbre panorâmico dos restantes espaços. Em ambos os casos, os 
arquitectos colocam os utilizadores em deslocamento lento pelas rampas na 
posição de espectadores da sua obra arquitectónica.

Igualmente importante é a questão da monumentalidade, que é de 
certa forma consequente das proposições anteriores. A monumentalidade 
é outro “aproximador” das duas escolas brasileiras que também sucede no 
projecto da FIC. E que, principalmente na escola paulista, afirmou o sentido 
de grandeza do conceito brutal.

Conforme referidos, a exuberância e o suposto desenho mais solto 
e livre das curvas da FIC são comummente relacionados à excentricidade 
da arquitectura de Niemeyer. No entanto, outra hipótese seria a de Siza 
ter conduzido o projecto de forma a não permanecer ignoto diante desse 
histórico de grandes realizações locais, de que assume ser um admirador. 
Esta conjectura é reforçada pelo seguinte facto: apesar de haver grandes ou-
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sadias estruturais em outros projectos do arquitecto, como é o exemplo mais 
evidente a cobertura suspensa do Pavilhão de Portugal para a Expo 98, em 
todos os casos o arrojo estrutural é mera resposta à condição do desenho. 
Ao passo que no caso da FIC tudo indica que a relação tenha acontecido de 
forma oposta em que a ousadia teria sido a premissa, a condição, como o era 
nos fundamentos da Arquitectura Moderna Brasileira.

Sob outra perspectiva, essa qualidade comunicativa também pode ser 
facilmente atribuída às questões listadas sobre os princípios orientadores do 
projecto: a abordagem de Siza advém daquilo que ele chama a capacidade de 
captar a atmosfera das cidades em que projecta 15. A ausência de referências 
arquitectónicas directas exteriores e a necessidade de criação de uma arqui-
tectura que se afirmasse mesmo a afrontar uma natureza tão imponente, 
teriam sido a base fundamentadora para a abordagem de Siza, que o acto 
de projectar no “novo mundo” lhe consentiu. De “toda a sensação de espa-
ço aberto que o Brasil transmite, da liberdade que se respira no ambiente de um 
país jovem” 16. Terrenos quase virgens num clima completamente diferente, 
habitados por uma mistura rica de várias culturas, teriam permitido uma 
liberdade de oportunidades e experimentações muito diferentes às da consi-
deração exigida pelo peso da idade das inevitáveis e valiosas pré-existências 
do “seu mundo”.

A representatividade da verdade estrutural é por si só uma questão que pode 
suscitar controvérsias e a sua leitura na FIC, então, é um tema bastante 
delicado, especialmente no arriscado palpite de ligá-la ao Brutalismo, uma 
corrente cujos resultados plásticos, quase sempre, tinham um aspecto bas-
tante próprio na textura do betão. Acrescenta-se a isto o facto de os conceitos 
‘Brutalismo’ e ‘Novo Brutalismo’ estarem universalmente vinculados em 
demasia à experiência de correntes de determinados profissionais que procu-
ravam explorar as qualidades estruturais dos materiais em arquitectura para 
fins sociais, em circunstâncias específicas. Evidentemente, nem a origem da 
encomenda do projecto da FIC, nem a qualidade da tecnologia e dos ma-
teriais aplicados, se aproximam dos temas presentes naqueles movimentos. 
Mas, numa abordagem de distanciamento dos conceitos pré-concebidos e na 
desconstrução do termo, a relação pode ter relevância.

A palavra ‘bruto’ em arquitectura acabou por ficar associada à textura 
áspera, quase tosca dos materiais. Mas, a essência de seu significado é rela-
tivo àquilo que está em seu estado natural, sem a modificação pelo homem. 
À partida, se encarado literalmente, o betão como uma mistura artificial 
de pedra, cimento, areia e água, nem mesmo a classificação recorrente seria 
verosímil. Assumindo, portanto, que o conceito de ‘bruto’ foi empregue não 
no sentido da génese do material, mas da utilização da mistura em estado 
natural sem acabamentos, a relação com a FIC também é possível. Na FIC, 
o betão é estrutura e revestimento, é esqueleto e pele.

15  SIZA, Álvaro, in CRUZ, Valdemar. Retratos de Siza. Campo das letras, Porto, 2005 (p.61).

16 “…toda esa sensación de espacio abierto que transmite Brasil, de la liberdad que se respira en el ambiente de 
un país joven”. SIZA, Álvaro. “El sentido de las cosas. Una conversasión com Álvaro Siza”, in EL CROQUIS 140. 
Madrid, 2008 (p.48).

considerações
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Claramente, a elegância do acabamento possibilitada pelos novos sis-
temas de cofragem, a aglutinação bastante mais homogénea do betão actual, 
juntamente com a qualidade da coloração branca, distanciam a imagem da 
FIC do betão de Corbusier, de Kahn e também dos brasileiros. Aproximan-
do-a, por sua vez, por exemplo, à arquitectura de Tadao Ando. A extrema 
atenção dada à infra-estruturação e a sofisticação – no sentido de tornar com-
plexo ou avançado, de aprimorar – dos acabamentos e texturas interiores são 
outros aspectos de distanciamento relativamente aos primeiros.

É sabido que grande parte da razão de certo insucesso na permanên-
cia da Arquitectura Brasileira de meados do século XX é fruto das escassas 
condições que os edifícios tiveram em sua pormenorização construtiva e 
infra-estrutural. Salvas as desigualdades dos condicionantes económicos e 
sociais das diferentes realidades, o pouco empenho sobre os detalhes aca-
bou por ser um facto incontornável que caracterizou a produção do Brasil, 
principalmente do arquitecto Oscar Niemeyer. Enquanto que essas caracte-
rísticas vêm vinculadas à arquitectura de Siza desde cedo, na sua fase cujos 
detalhes refere como “excessivos”. Seguindo na busca pelo equilíbrio entre 
comunicação espacial e pormenor, Siza veio aperfeiçoando a técnica de 
ocultar o acessório e ressaltar o essencial. Impermeabilizações, isolamentos, 
tubagens e equipamentos são elementos substanciais à durabilidade da obra, 
mas tanto quanto possível são encobertos ou dissimulados pela composição 
fundamentadora. Na FIC, a comunicação do betão bruto, que se vê de fora, 
é monolítica, da moldagem lisa e contínua, ressoa para o interior com as 
superfícies de gesso ininterruptas por utensílios, e a dita sofisticação acaba por 
ficar justificada. Mesmo a utilização excepcional de um sistema diferenciado 
de construção nas vigas metálicas da cobertura é fundamentada, não fosse 
por essa opção, a surpresa da amplidão inerente ao interior desse volume, da 
fixação periférica correspondente ao sistema parietal, estaria comprometida 
perdendo sua conformidade com o exterior. Portanto, não se falará em “ver-
dade construtiva”, mas em pequenas “mentiras legítimas” da arquitectura.

Do ponto de vista do exterior, a verdade do material remete nova-
mente à simplicidade e é difícil de contradizer: tudo é pedra. Da encosta 
rochosa, passando pelos pequenos e espontâneos bocados da manta de brita 
que cobre os limites do terreno, pelo formato lapidado das placas de basalto, 
pela mistura em forma de agregado no betão até as polidas peças do már-
more. É sempre a pedra, desde o seu estado realmente mais bruto até o mais 
sofisticado. E Le Corbusier é de novo referência, involuntária:

“A arquitetura consiste em estabelecer relações comoventes com materiais 
brutos (…). A paixão faz das pedras inertes, um drama.” 17

Com a obra de Álvaro Siza para a Fundação Iberê Camargo, bru-
talismo e sofisticação afinal não são conceitos antagónicos, como à partida 
aparentavam. O paradoxo fica desmantelado. A própria extensão e a compli-
cação da decomposição em texto sobre a construção de uma obra que resulta 
em realidade tão clara, revela que realmente a simplicidade requer alguma 
complexidade.

17 CORBUSIER. Op.cit. (p.103).
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“A obra só se completa e vive quando expressa.” 
Iberê Camargo 

Desde a sua origem, de que se tem conhecimento, até ao presente, o tema 
museu passou por inúmeras transformações que vêm multiplicando-se pro-
gressivamente, sobretudo nos últimos anos. Mesmo o conceito que está em 
sua génese de “Lugar das Musas (…) da recolha e guarda de objectos aos quais 
eram atribuídos valores simbólicos e documentais” 1 sofreu alterações.

O que em determinadas épocas significava abrir ao público os recep-
táculos que protegiam as colecções, no sentido iluminista de democratizar a 
informação, inverteu-se ao ponto de, actualmente, existirem obras que são 
realizadas especificamente para um espaço.

A própria noção de objecto de valor museável não é fixa. As caracterís-
ticas do que se considera obra de arte ou de interesse apresentável mudaram 
com o passar do tempo. Naturalmente, temas antes considerados efémeros, 
a uma determinada altura se consolidam, ganham novo valor e passam a 
fazer parte da história 2. Paralelamente, os museus passam a adaptar-se aos 
novos formatos.

O valor assumido pelo lugar museu na sociedade contemporânea é 
assunto frequente de reflexões e os fenómenos da peregrinação em massa de 
um público cada vez mais heterogéneo e da inclusão desses novos lugares nos 
circuitos turísticos já são irrevogáveis.

A arquitectura dos museus sempre respondeu aos anseios de cada 
época assumindo também ela características renovadas. Ressoa os ideais de 
funcionamento, as especificidades programáticas, o valor atribuído aos ob-
jectos e o modo de os expor, a relação que os lugares pretendem estabelecer 
com a população e a sua afirmação nas cidades e para o mundo.

Nesse âmbito, a Fundação Iberê Camargo é criada com os objectivos 
de, além de reunir e preservar o acervo das obras do artista Iberê Camargo, 
promover o seu estudo e divulgação. Não pretende resumir-se em termos 
monográficos, pois, por mais incrível que seja a extensão da produção do ar-
tista ela é finita. Portanto, a designação museu é evitada e salienta-se o termo 
Fundação, que quer estabelecer-se como um centro de cultura dinâmico e 
perene, capaz de manter viva a memória do artista através do estudo paralelo 
de outros artistas da mesma época e do presente, ainda que de certa forma 
restrinja as suas condições de abrigo da arte mais em termos de pinacoteca.

A construção da nova sede, com as características estudadas em Par-
tido e Tectónica, surge não só como resposta a esses objectos, mas também 
como consagração de um novo objecto que marca a cidade de Porto Alegre 
no panorama da cultura e da arquitectura mundiais.

1 GUIMARÃES, Carlos. Arquitectura e museus em Portugal. Entre reinterpretações e obra nova. Edições FAUP, 
Porto, 2004 (p.23). 

2 MONTANER, Josep Maria. Nuevos Museos: Espacios para el arte y la cultura. Gustavo Gili, Barcelona, 1990 
(p.30).
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Assim como as demais produções arquitectónicas o fizeram ao longo dos sé-
culos, o projecto da FIC adaptou-se não só às demandas particulares advin-
das do programa de necessidades próprio de um museu – como os cuidados 
especiais para salvaguardar a peculiaridade do conteúdo – mas também à sua 
condição enquanto tipologia singular na cidade. Acrescenta-se à complexi-
dade dessa resposta o facto de o programa de necessidades actual dos museus 
ser cada vez mais diversificado e abrangente e de responder, juntamente com 
as contendas culturais, a intenções políticas, sociais e comerciais.

Algumas das “novas” funcionalidades, como são exemplos mais pa-
tentes a Cafetaria e a Loja (ou Livraria), já são consideradas obrigatórias 
no programa base de qualquer lugar que se queira estabelecer, actualmente, 
como um centro atractivo. A Cafetaria é o indispensável ponto de paragem 
para descanso e encontro, a Loja garante o souvenir. As próprias marcas dos 
lugares ganharam status de valor publicitário. Algumas dessas características 
da sociedade actual já lhe permitiram ser taxada como a “cultura pós-moderna 
do ócio” 3 e aos museus a consequente classificação, ainda mais redutiva, de 
“supermercados da cultura” 4.

Independentemente dos julgamentos que possam ser feitos sobre esse 
assunto e da sua pertinência, interessam os efeitos inquestionáveis da nova 
condição dos museus: a sua consolidação como equipamento público inevi-
tável. Equipamento que tendencialmente vai localizar-se junto às zonas mais 
simbólicas das cidades. E a nova perspectiva interdisciplinar que assumem 
fomenta o trabalho de muitos profissionais e amantes da área, se souberem 
usufruir do facto de forma inteligente.

No que toca à constituição da Fundação Iberê Camargo, as premissas 
não foram diferentes, a interdisciplinaridade esteve no cerne de sua criação. 
A própria produção de Iberê Camargo não se resumia a uma única discipli-
na, portanto, os objectivos da Instituição em dar perseverança ao percurso 
iniciado pelo artista pretendiam ser condizentes com essa característica 5. 
O programa encomendado para o projecto da nova sede continha os itens 
necessários para responder a todas as exigências. A primeira e grande razão 
de ser da Fundação: reunir, conservar, catalogar e difundir a obra e a vida 
do artista.

Para a catalogação, identificação e restauro foram previstos postos 
de trabalho próximos aos Acervos. O intuito de incentivar a pesquisa e a 
investigação foi beneficiado pela disponibilização da Biblioteca. O Progra-
ma Educativo, que inclui capacitação de professores do ensino primário e 
secundário, para a sua colaboração na difusão da obra do artista junto às 
escolas e visitas mediadas, ganhou infra-estrutura de apoio adequada com 
os espaços da Oficina Educativa e do Auditório, este que também serve às 
demais acções de formação, seminários e pequenas amostras de outras artes, 
sustentando o carácter de lugar activo e interventivo socialmente.

3 MONTANER, Josep Maria. Museus para o século XXI. Gustavo Gili, Barcelona, 2003 (p.08).

4 A expressão, adoptada por Carlos Guimarães em seu discurso, refere-se à publicação intitulada “A super-
market of culture” de Alan Colquhon, in GUIMARÃES. Op.cit. (p.42). 

5 “Missão e Visão”, in Dossiê dos seminários internos da Fundação Iberê Camargo 1998-2007 (p.45).

programa
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A Oficina de Gravura, coordenada por Eduardo Haesbtaert (artis-
ta plástico que colaborou com Iberê Camargo durante os últimos anos da 
carreira do pintor), dá continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito 
na antiga sede de facultar as ferramentas e auxiliar artistas periodicamente 
convidados a produzir naquele espaço.

Finalmente, o espaço efectivamente sede e principal promotor dos 
restantes: o museu. Um piso a exibir permanentemente as várias obras per-
tencentes ao acervo da Fundação com exposições rotativas temáticas de cura-
doria variada. Os outros dois pisos a acolher exposições temporárias de obras 
de Arte Moderna e Contemporânea, brasileira e internacional. O Átrio a 
abrigar instalações de grandes dimensões, realizadas especificamente para 
aquele espaço, é o único espaço com características adequadas ao suporte 
de formatos extraordinários. De acordo com Sônia Salztein, membro do 
Conselho Curatorial da Fundação, “o ‘moderno’ jamais se deixou anexar pelo 
‘contemporâneo’ como estratégia de sobrevivência da instituição”, mas sim, como 
o que seria outra analogia à própria obra de Iberê, que considera situada 
“entre o ‘moderno’ e o ‘contemporâneo’” 6. As demais áreas técnicas, de Posto 
de Comando, Área de Pessoal e, principalmente, o conjunto de salas da 
Área Administrativa permitem o trabalho dos responsáveis pela qualidade 
da gestão e continuidade das funções e actividades listadas.

Paralelamente a todas essas valias práticas está a ideológica. O carác-
ter monumental, maciço e de hermeticidade, conforme já foi referido, teria 
surgido como resposta ao contexto. Mas, igualmente, como representati-
vidade do alto valor do conteúdo interior. A comunicação exterior menos 
neutra e mais cenográfica manifestaria a vontade de afirmação do edifício 
como novo monumento da cidade. A cidade que quer marcar seu nome como 
pólo cultural não só no contexto brasileiro, descentralizando o eixo Rio de 
Janeiro - São Paulo, mas também no circuito internacional. As diferenças 
formais e hierárquicas entre os volumes conotam a referida versatilidade e 
interdisciplinaridade do programa, bem como a duplicidade do seu carácter 
de ser simultaneamente o contentor da salvaguarda de valores e o espaço lú-
dico e atractivo capaz de se manter presente no quotidiano de Porto Alegre.

Dos problemas da arquitectura abrangidos pela tipologia museu, para além 
da condição urbana e da resposta ao programa, destacam-se três temas cen-
trais: o formato da exposição (e o suporte das peças); os recursos de obtenção 
de luz e o percurso. Todos podem condicionar-se reciprocamente.

No que toca à metodologia de projecto, alguns dos primeiros sistemas 
aplicados a museus tornaram-se exemplos paradigmáticos. Mais tarde, fo-
ram consagrados pelas experiências do século XX, continuando a servir de 
modelo em realizações actuais.

O sistema talvez mais reproduzido na categoria foi o do receptáculo 
único com distribuição interna supostamente flexível, admitindo o suporte 
das peças expostas de maneira a serem observadas de vários ângulos. Um 
exemplo que buscava a máxima autonomia espacial interior é o do primeiro 

6 SALZTEIN, Sônia. “Notas para um projeto institucional”, in Dossiê dos seminários internos da Fundação 
Iberê Camargo 1998-2007 (p.92).

método
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18 Renzo Piano e Richard Rogers, Centre George Pompidou
Paris, França (1977)

Jean Nouvel, Instituto do Mundo Árabe
Paris, França (1987)
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Instituto do Mundo Árabe - pormenor da fachada
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São Paulo, Brasil (1968)
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Berlim, Alemanha (1968)

12Mies van der Rohe, Museu para uma 
Pequena Cidade (1942)

14Neue Nationalgalerie - plantas
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trabalho especificamente sobre museu do arquitecto alemão, Mies van der 
Rohe (1886-1969), as reflexões sobre o Museu para uma Pequena Cidade, 
experiência que atingiu o auge, mais tarde, através da sua Neue Nazionale 
Galerie, em Berlim. Outro conhecido manifesto do sistema foi o Centre 
George Pompidou, o revolucionário contentor “virado ao avesso”. E, ainda, 
algumas experiências brasileiras, no contexto do modelo monovolumétrico 
modernista, com o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e, bastante mais tarde, o Museu 
Brasileiro da Escultura (MUBE). No exemplo berlinense, de Mies, e nos 
dois últimos exemplos brasileiros, apesar da força da afirmação da caixa no 
exterior, as áreas de exposição tiveram que se estender para outras divisões 
em piso subsolo.

No sistema do receptáculo, o tema dos recursos de obtenção de luz 
pode dar-se de forma invertida, principalmente nos exemplos das caixas em 
vidro, onde o tratamento não é de obtenção da luz, mas de controlar ou 
minimizar a luz que incide directamente em todas as faces, um exemplo de 
interesse é o Instituto do Mundo Árabe, do arquitecto francês, Jean Nouvel 
(1945- ), em que a solução planeada para o controlo da luz serviu também 
para compor o desenho da fachada, representando simbolicamente o próprio 
conteúdo do museu. Nos contentores opacos, a obtenção é feita maioritaria-
mente através de luz zenital, ou com um trabalho de fenestração que acaba 
por actuar enquanto comunicação visual.

Outro sistema bastante explorado é aquele em que as áreas de exposi-
ção ficam dispostas em torno de um espaço central grandioso. Um dos acla-
mados exemplares desse sistema é o Altes Museum, do arquitecto alemão, 
Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), em que o átrio circular central remete 
ao magistral Pantheon de Roma 7. Também o projecto do inglês, Robert 
Smirke (1781-1867), de ampliação das instalações do British Museum com 
um edifício construído ao lado oposto da Montague House, configura con-
sequentemente o vazio central. E aquele que se tornou o ícone dos museus 
do século XX: o Museu Guggenheim de Nova Iorque.

Nesse sistema de exposição periférica, normalmente, tira-se pro-
veito do pátio central para entrada de luz zenital, que se distribui de for-
ma homogénea pelos espaços reunindo-os num só, como faz a clarabóia 
de F.L.Wright, em Nova Iorque ou a criação do Great Court, no British 
Museum, com uma arrojada estrutura que mantém a uniformidade da luz. 
Também a intervenção de Paulo Mendes da Rocha numa edificação pré-
existente para a instalação da Pinacoteca do Estado, provê a área aberta de 
uma cobertura translúcida, sempre consagrando a importância do espaço 
central no sistema.

Um terceiro método frequente de estruturação dos espaços é o das 
salas em disposição linear, onde as exposições normalmente se dão em espa-
ços longilíneos, que podem ser agrupados paralelamente como as naves de 
uma planta basilical. Um dos exemplos de sistema linear, bastante simples, 
no sentido de certa clareza da compreensão espacial, é a Alte Pinakothek, 
em Munique, cuja organização interna faz-se em três alas longitudinais 

7 GUIMARÃES. Op.cit. (p.69).  
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Norman Foster, British Museum Great Court
Londres, Inglaterra (2001)

Leo von Klenze, Alte Pinakothek
Munique, Alemanha (1836)

Alte Pinakothek - ilustração
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Pantheon
Roma, Itália (126 a.C)

Paulo Mendes da Rocha, Pinacoteca do Estado
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Berlim, Alemanha (1830)
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paralelas, com maior importância conferida à do meio dada por um eixo 
de simetria longitudinal, a composição é cruzada por um segundo eixo de 
simetria transversal. Outro exemplo é aquele que se tornou a maior refe-
rência mundial em termos de espólio e consequente visitação: o Musée du 
Louvre. Apesar da sua complexa organização interna, um pouco fruto da 
construção parcelar por acrescentos, em que o esquema geral da planta é em 
forma de ‘U’, ela não pode ser considerada uma disposição em torno de um 
espaço central. Cada ramo do ‘U’ é também subdividido em outros pequenos 
pátios e o resultado final é uma intrincada sequência de atravessamento das 
salas de exposição em trajectos que tomam várias direcções, aproximando-o 
inclusivamente ao quarto sistema, que é aquele tido como labiríntico.

O sistema labiríntico consiste em, além de não pressupor uma percep-
ção do todo, intrigando o utilizador de qual caminho adoptar, muitas vezes 
obrigar ao vaivém, ou seja, a passar mais de uma vez pelo mesmo espaço em 
direcções diferentes para chegar a outro. Pode ser uma variação do sistema 
linear, acontecendo especialmente em implantações em forma de ‘U’ ou, por 
exemplo, ser a consequência das composições derivadas do agrupamento não 
ortogonal de volumes.

No partido da FIC, a metodologia adoptada parece ter sido trata-
da através da selecção e articulação dos aspectos positivos de cada método 
paradigmático. Podem ser reconhecidas: a leitura da caixa hermeticamente 
fechada pelo exterior com distribuição interna autónoma, ainda que sem 
a planta livre, sendo a referida caixa para comunicar protecção; o grande 
espaço central que acresce monumentalidade ao carácter da edificação, com 
as salas dispostas ao seu redor, ainda que no caso da FIC as salas não contor-
nem todo o perímetro; a disposição linear, uma vez que no sistema de salas 
periféricas, geralmente a ênfase era dada ao espaço central com o trajecto em 
seu perímetro, enquanto que na FIC o atravessamento se faz pelo centro das 
salas, mais relacionado à disposição palaciana, anterior à universalização do 
conceito dos espaços exclusivos de circulação ou distribuição – neste caso, o 
atravessamento central se presta a salientar a consideração do próprio espaço 
da sala, destacando a exposição em detrimento do espaço central – e, final-
mente, a leitura do vaivém associado ao sistema labiríntico no ziguezaguear 
pelas rampas, ainda que neste caso o percurso seja contínuo e nunca obrigue 
a repetição da passagem pelo mesmo lugar.

Os vários sistemas de estruturação espacial influenciam directamen-
te o chamado “discurso expositivo” 8. Permitem a opção pela organização 
sequencial, sincrónica ou temática das exposições, condicionando o tema 
fulcral e, teoricamente, inseparável dessa tipologia: o percurso.

O conceito de promenade architecturale, de Le Corbusier, aplica-se a 
todas as formas de arquitectura mas, no caso da função museu, torna-se de 
fundamental importância, uma vez que esta pressupõe uma certa regulação 
do itinerário dos visitantes. No caso da FIC, o percurso é talvez o tema 
central do partido arquitectónico e colhe, igualmente, os frutos favoráveis de 
exercícios anteriores.

8 MONTANER, Josep Maria. Nuevos Museos: Espacios para el arte y la cultura. Gustavo Gili, Barcelona, 1990 
(p.07).
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FIC - a disposição linear

Le Corbusier, Projecto Mundaneum
Genebra, Suíça (1929)

Frank Lloyd Wright, Gordon Strong Automobile Objective
Maryland, EUA (1925)
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FIC - o grande espaço central

FIC - o sistema labiríntico

Le Corbusier, Museu de Crescimento Ilimitado
(1939)

Frank Lloyd Wright, Museu Guggenheim 
Nova Iorque, EUA (1959)

29FIC - a caixa hermeticamente fechada
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As referências mais conhecidas de experiências que regulam o per-
curso de forma contínua são os estudos de Corbusier para o Museu Mun-
dial, que integraria o projecto Mundaneum, e para o Museu de Crescimento 
Ilimitado, ambos de planta de configuração ortogonal, constituídos por uma 
linha contínua que forma um quadrado que se circunscreve num percurso 
crescente. No caso do primeiro estudo, o museu era inspirado nos Zigurates, 
formando uma pirâmide em plataformas e, no segundo, o museu seria sus-
penso do chão por Pilotis, formando uma planta quadrada com possibilidade 
de crescimento ilimitado, conforme foi denominado.

Também em projectos de Frank Lloyd Wright o tema do percurso é 
notório, reflectindo-se directamente na geometria dos edifícios. Não seria 
hiperbólico dizer que nesses casos o percurso é o próprio edifício. No Museu 
Guggenheim, trata-se de uma espiral aguçada no rés-do-chão que se abre 
em forma de tronco de cone invertido, sendo um dos dois percursos possíveis 
aquele em que o utilizador é conduzido por um ascensor até ao último piso 
e desce pelas galerias em forma de rampa contínua, até ao primeiro piso, em 
torno de um átrio de pé-direito total. O único dos três projectos museísticos 
em espiral que foi construído, este edifício acabou por ser considerado o 
mais emblemático equipamento espiriforme da arquitectura do século XX.

O próprio arquitecto Álvaro Siza já havia experimentado o circuito 
helicoidal em seu projecto para o Edifício Administrativo DOM, na Alema-
nha, que também não foi realizado, cuja forma era inspirada numa fechadura 
cilíndrica. Assim como a helicóide de Wright, a de Siza contornaria o átrio 
do edifício, num complexo jogo de direcções oblíquas que se cruzariam, 
ou seja, o volume do edifício seria um cilindro inclinado para um lado e 
o cilindro referente ao átrio, subtraído do cilindro exterior, seria inclinado 
para o lado oposto.

Ainda que seja inegável a complexidade construtiva que o projecto 
DOM implicaria, pode-se dizer que do ponto de vista formal e funcional, 
a solução conseguida no caso do projecto para Porto Alegre é bastante mais 
requintada. Trata-se de um híbrido resultante da mescla de dois sistemas de 
percursos distintos. Conforme referido, no trajecto contínuo descendente 
da FIC, cerca de uma terça parte do percurso é sequencial e linear, durante 
o cruzamento das salas, a outra porção (consideravelmente maior) é feita no 
ziguezaguear pelas rampas fechadas suspensas, no exterior, e pelas rampas 
abertas ao Átrio, no interior.

A opção pelo sentido da visita em descensão é recorrente em tipolo-
gias de percurso condicionado (em desenvolvimento vertical), como museus 
e centros culturais, tornando mais confortável aos utilizadores o percorrer 
de longos trajectos. Igualmente ao Museu Guggenheim, há um sentido de 
percurso em que o visitante é conduzido ao último piso em deslocamento 
rápido através do uso do ascensor e percorre a extensão do museu fruindo 
os espaços em deslocamento lento pedonal através das rampas. Em ambas 
as soluções o fenecer do percurso no Átrio, próximo à entrada, convida o 
utilizador a usufruir das demais valias do museu, após a visita à exposição, 
conduzindo-o inclusive aos edifícios complementares, como é o caso da Ca-
fetaria, na Fundação.
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Álvaro Siza, Edifício Administrativo DOM
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F. L. Wright, Museu Guggenheim - planta
deslocamento vertical integrado na área expositiva 
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Edifício Administrativo DOM - cortes e alçados

Edifício Administrativo DOM - plantas

Museu Guggenheim - planta
iluminação zenital no grande espaço central

FIC - iluminação zenital na área expositiva
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Uma variação que Siza faz em relação ao sistema contínuo pré-con-
cebido por Wright é o facto de estabelecer uma divisão clara entre a área 
de deslocamento vertical e a área de exposição. É sabido que a ousadia do 
museu de Nova Iorque não pretendia ser uma simples resposta eficiente à ac-
tividade da tipologia, mas sim, uma experiência sobre um conceito inovador, 
quase em forma de manifesto da arquitectura. Portanto, não caberão aqui 
as críticas em relação ao seu mau funcionamento para a apreciação da expo-
sição com as paredes curvas, o trajecto constantemente inclinado e a pouca 
largura para visualização das obras. Por outro lado, é um facto indubitável 
que a experiência bastante mais tardia de Álvaro Siza acabou por optimizar 
o modelo, distinguindo claramente área de exposição e área de circulação, 
enfatizando novamente o conteúdo e ficando por sua vez livre das controvér-
sias que o mestre F.L. Wright teve que sofrer.

Sobre os recursos de obtenção de luz, a metodologia utilizada na FIC 
parece novamente reinterpretar as qualidades de alguns sistemas previamen-
te testados. O facto de conter o grande centro monumentalizador, pressu-
poria o usufruto da luz central enquanto artifício unificador dos espaços. 
No entanto, ao contrário da solução clássica utilizada por F.L. Wright, em 
Nova Iorque, de alusão divina em que o centro “[converge] volumetricamente 
para um ponto fisicamente desmaterializado por onde entra a luz (Pantheon)” 9, a 
entrada de luz zenital é feita de forma também centralizada, mas distribuída 
pelos centros de cada sala de exposição, divinizando, por sua vez, a arte.

Não é inédito nas obras de Álvaro Siza a importância conferida à pro-
menade architecturale. Mesmo em projectos para outras tipologias há sempre 
um cuidado especial com a experiência que os utilizadores terão nos edi-
fícios, tratando pormenores aparentemente pouco visíveis como pequenos 
momentos de grandes surpresas. Ele inclusivamente faz uma comparação 
interessante igualando a experiência do percurso em arquitectura à de assistir 
um filme e, consequentemente, o trabalho dos arquitectos, ao dos cineastas:

“Num filme, no cinema, é o ritmo, a forma como aparece um percurso, como 
o cineasta o faz tirando efeito de travellings, de grandes planos. Quando expe-
rimentamos a arquitectura temos tudo isto: a gente abre uma porta e aparece, de 
repente, um grande espaço ou vai por um corredor estreito e, de repente, aparece 
um grande espaço, depois ao fundo há outra porta, há um nicho...São episódios que 
são precisos montar tal como, de certa maneira, um cineasta faz a montagem dos 
episódios que filma.” 10

A comparação parece adaptar-se perfeitamente, não só à importância 
que o tema do percurso assumiu no caso específico do projecto da FIC, mas 
também às várias sensações que podem ser experimentadas durante a sua 
fruição.

Há muitos estudos e críticas de arquitectura que fazem uma espécie de cate-
gorização agrupando exemplares, não pela metodologia, mas pelo reconhe-

9 GUIMARÃES. Op.cit. (p.117).  

10 SIZA, Álvaro. Mestres em obra. A Fundação Iberê Camargo em construção. Surreal Produção Audiovisual, 
Brasil, 2008 (DVD: 14min44seg).

forma
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FIC - Átrio
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cimento de determinados modelos derivados das características formais, que 
influenciam mais directamente o tema da sua condição urbana. No entanto, 
apesar de tomar emprestado certos pontos fixos utilizados em dois estudos, 
não se pretenderá classificar a FIC dentro de um ou mais supostos modelos, 
mas sim, identificar as semelhanças e diferenças que o projecto possa ter com 
esses pontos “fixos”.

A tipologia museu é convencionalmente utilizada nessas classifica-
ções, principalmente pelos museus constituírem, conforme referido, edifica-
ções singulares, que na maioria das vezes se inserem na paisagem enquanto 
objecto e não porção da continuidade do tecido restante, edifícios que já nas-
cem para ser “monumentos”. Portanto, não será forçoso dizer que os museus 
muitas vezes serviram como base para os ensaios da arquitectura gerando 
alguns cânones. Aldo Rossi declara, sobre monumentos:

“E o momento máximo da grandeza do arquitecto será uma vez mais o 
monumento, precisamente porque o monumento é o maior sinal de uma realidade 
mais complexa; é a cifra com a qual lemos o que não pode ser dito de outra maneira; 
pertence à biografia do artista e à história da sociedade.” 11

Naturalmente, forma e método são conceitos que podem caminhar 
juntos. Portanto, agrupar morfologicamente determinados edifícios pode 
gerar resultados análogos ou contrários ao agrupamento metodológico. O 
que prova que a classificação é uma prática bastante delicada, mas que pode 
ser interessante enquanto artifício para identificar aquilo que é constante 
e, consequentemente, destacar aquilo que varia, estimulando a reflexão. A 
relevância dos resultados dependerá directamente dos critérios escolhidos.

O arquitecto espanhol, Rafael Moneo (1937- ) distinguiu em três 
grupos aquilo a que chamou ‘Paradigmas do fim do século’: a “tradição do frag-
mentário”, o “mundo sem forma” e a “reivindicação do compacto”. Na realidade, 
nenhuma das formas é considerada propriamente como uma inovação desse 
século. São formas que ele reconhece como tendo sido, de certa maneira, as 
mais (re)produzidas durante esse período, que interpreta como o tempo em 
que a “acção” interessa mais que a “ forma”, assente no argumento de que “o 
mundo que nos rodeia é heterogéneo e roto. Nada sugere unidade” 12 .

O grupo que Moneo refere como “reivindicação do compacto” remeteria 
ao grupo da “evolução da caixa” 13, conforme conceito utilizado por outro 
arquitecto, o catalão, Josep Maria Montaner (1954- ), em seu livro ‘Museus 
para o século XXI’. Mas, no caso da classificação de Montaner, os critérios 
formais que utiliza para separar os grupos são contagiados pelos demais te-
mas indissociáveis à tipologia museu. Portanto, incluir-se-iam em ambos 
os grupos, basicamente os mesmos exemplos do método referido como do 
contentor com distribuição interior autónoma.

11 “Y el momento máximo de la medida del arquitecto será una vez más el monumento, precisamente porque 
el monumento es el signo último de una realidad más compleja; es la cifra con la cual leemos lo que no se 
puede decir de otra manera; pertenece a la biografia del artista y a la historia de la sociedad”. ROSSI, Aldo, 
“Arquitectura para los museos”, in Teorie della progettazione architettonica. VV.AA., Bari, Dedalo, 1968 (p. 
209).

12 “El mundo que nos rodea es heterogéneo y roto. Nada sugiere unidad”. MONEO, Rafael. “Paradigmas fin de 
siglo; los noventa, entre la fragmentación y la compacidad”, in Arquitectura Viva. Nº66, Arquitectura Viva SL, 
Madrid, 1999 (p.17).

13 MONTANER, Josep Maria. Museus para o século XXI. Gustavo Gili, Barcelona, 2003 (pp.28-44).
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Mies van der Rohe, Neue Nationalgalerie
Berlim, Alemanha (1968)

Herzog & de Meuron, Tate Modern
Londres, Inglaterra (2000)

Tadao Ando, The Modern Art Museum
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São Paulo, Brasil (1995)
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Dentro do grupo que Moneo denomina “mundo sem forma” e cuja ori-
gem relaciona aos efeitos da tecnologia da informação e do novo papel que 
a imagem virtual exerce na sociedade, discrimina outros contentores. Nesse 
caso, as definições do conceito ficam bastante mais instáveis. Segundo o au-
tor, seriam o “esforço deliberado em recusar qualquer compromisso com uma forma 
específica”, como se a forma do contentor não fosse das mais identificáveis. 
Então ele explica: “o silêncio real que traz consigo a qualidade muda das formas 
primárias” 14. Ele argumenta que a tendência da arquitectura neste grupo é 
a de dar prioridade à pele, mas refere simultaneamente, sobre os exemplos 
que expõe, que a forma é a própria construção. Talvez, mais apropriado que 
chamar ‘pele’ seria chamar ‘corpo’. Um modelo bastante representativo desse 
grupo, de acordo com a definição de Moneo, seria o trabalho da dupla de 
arquitectos Jacques Herzog (1950- ) e Pierre de Meuron (1950 - ). Montaner 
divide os contentores em dois grupos, além da “caixa”, fala no grupo do “ob-
jecto minimalista”, aqueles que “recriam as formas mais essenciais” 15, grupo cuja 
figura maior seria a de Tadao Ando, mas no qual inclui também o Museu 
Brasileiro da Escultura, de Paulo Mendes da Rocha.

Por fim, o grupo da “ fragmentação”, que é caracterizado por Moneo, 
principalmente, pela quebra da unidade, distorção, colisão ou ruptura, 
movimento do qual distingue como representante máximo o arquitecto 
norte-americano, Frank O. Gehry (1929- ), ainda que reconheça também 
os trabalhos bastante anteriores de Hans Scharoun e Alvar Aalto como 
portadores do conceito do fragmentário. Este grupo, assim como o dos con-
tentores, abrange muitos exemplares de tipologia museológica, tais como os 
famigerados Museu Guggenheim de Bilbao e o Museu Judaico, do polaco, 
Daniel Libeskind (1946- ). Na classificação de Montaner, esse tema pode ser 
encontrado distribuído por dois grupos diferentes, uma vez que ela abrange 
outros conceitos mais específicos: o primeiro, ao que ele denomina “museu 
como organismo extraordinário”, aqueles que, surgem como “acontecimento 
excepcional” 16, portanto, correspondem a fragmentação enquanto conceito 
relativo a uma condição prévia, o que permitiria à categoria abarcar modelos 
de vários grupos listados e o segundo, os “museus colagem”, aqueles que con-
sidera consonantes “com a fragmentação como condição contemporânea” 17, mais 
condizente com a qualificação morfológica de Moneo.

Dentro dessa lógica, pode-se dizer novamente que o projecto da FIC 
abrange pontos dos vários grupos e mesmo de outros que não foram men-
cionados. A FIC insere-se no contexto como “organismo extraordinário”, ao 
mesmo tempo que faz uso da “ fragmentação” ligada a Scharoun e a Aalto, 
equacionando a melhor forma de adaptar a “caixa” ao sítio. Ainda que pareça 
“fragmentada”, pela composição oriunda da articulação de vários edifícios, 
há nela uma leitura de unidade e “compacidade”. É como se a composição ti-
vesse ocorrido de forma inversa. Onde, ao invés da articulação dos volumes, 

14 “…un esfuerzo deliberado por rechazar cualquier compromiso con una forma específica”. MONEO. Idem 
(p.21).

15 MONTANER. Idem (p.44).

16 MONTANER. Idem (p.12).

17 MONTANER. Idem (p.94).
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Daniel Libeskind, Museu Judaico
Berlim, Alemanha (1999)
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Frank O. Gehry, Museu Guggenheim
Bilbao, Espanha (1997)

Robert Venturi, National Gallery Sainsbury Wing
Londres, Inglaterra (1991)

FIC - sala de exposição

FIC - vista aérea
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teria sucedido a desarticulação de um todo, uma espécie de desmembra-
mento da Pangeia em placas “tectónicas”. E, para completar, o invólucro é a 
própria construção, não é a pele é o corpo, contudo, seguindo um conceito 
que neste caso jamais poderia ser taxado como “mundo sem forma”, apesar do 
“silêncio” que a cor branca supostamente emana.

Montaner utiliza outras categorias interessantes para agrupar os 
museus contemporâneos. Há uma a que ele chama “museu-museu”, aqueles 
cuja estrutura espacial teria sido pensada “com critérios de análise tipológica” 18. 
Ao traçar o paralelismo, como foi feito em relação aos demais grupos, seria 
exagerado dizer que as premissas do partido arquitectónico da FIC derivam 
directamente de uma estrutura tipológica. No entanto, não seria falacioso 
qualificar alguns aspectos formais do projecto inevitavelmente como tal. São 
os casos mais notórios as aberturas ovaladas e as rampas salientes. Inclusive, 
não é forçoso dizer que ainda que o tipo possa não ter sido uma premissa 
reguladora, a forma resultante da obra não se adaptaria a nenhuma outra 
tipologia.

O autor inclusivamente apresenta a FIC em uma das suas categorias, 
mas segundo aquilo que interpreta do projecto, uma vez que ainda não esta-
va concluído à data da publicação. É a do “museu que se volta para si mesmo”: 
“encerrando-se em torno de sua colecção e de seus espaços e ao mesmo tempo abrin-
do-se delicadamente ao exterior” 19. No que toca essa explicação, o projecto da 
FIC até parece adequar-se ao grupo. Mas, uma vez que Montaner inclui no 
mesmo grupo o projecto do Museu Judaico de Berlim, o critério fica duvido-
so. A noção do voltar-se para si mesmo, em Libeskind, parece estar bastante 
mais ligada à interpretação de uma certa arrogância conotada com o concei-
to. É relativa a um museu em que há demasiadas tensões, alinhamentos e 
informações lançadas ao visitante, por todo o circuito de circulação e áreas 
de exposição, e do qual se leva na memória, depois da visita, mais o impacto 
da arquitectura do que o do conteúdo da exposição. É como se a arquitectura 
pretendesse reflectir o conteúdo, sendo a principal instalação a apreciar. No 
caso da FIC, ainda que a arquitectura impressione qualquer visitante pelas 
suas várias particularidades, há todas as características referidas nas quais se 
buscou honrar o valor do conteúdo.

Neste grupo, Montaner inclui, juntamente com a Fundação Iberê 
Camargo, os dois projectos mais difundidos de Álvaro Siza da mesma tipo-
logia: o Centro Galego de Arte Contemporânea (Santiago de Compostela,  
Espanha, 1993) e o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serral-
ves (Porto, Portugal, 1999).

Isolar-se-ão os três exemplos comuns, projectados de raiz pelo mesmo ar-
quitecto, Álvaro Siza, especificamente para a função em questão. Pretende-
se identificar as semelhanças e diferenças entre os projectos de Siza que 
Montaner engloba em seus “museus que se voltam para si mesmos”. Quer-se 
perceber, separando aquilo que varia, se o que a FIC aparentemente sugere 
de especial em relação aos primeiros pode ser demonstrável.

18 MONTANER. Idem (p.62).

19 MONTANER. Idem (p.76).

realizações
paralelas
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64CGAC - jardim
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67Álvaro Siza, Fundação Iberê Camargo
Porto Alegre, Brasil (2008)

68FIC - Adro
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O Centro Galego de Arte Contemporânea (CGAC) localiza-se num 
dos limites simbólicos da cidade histórica, a antiga porta de entrada do ca-
minho francês. Está inserido num contexto urbano extremamente impor-
tante, ao lado do Convento San Domingo de Bonaval, que hoje funciona 
como museu etnográfico. O edifício está situado onde era a antiga horta do 
convento. A recuperação do jardim, entre o Convento e o museu, é também 
da autoria de Siza. A área foi aberta ao público e contém alguns achados 
arqueológicos expostos. Siza declara que se preocupou em fazer com que 
os edifícios do museu e do convento constituíssem uma porta de acesso ao 
jardim, que diz ter sido o tema central do projecto 20. O museu foi criado e é 
gerido pela iniciativa pública com o objectivo de favorecer a entrada da região 
da Galiza no circuito artístico internacional e é de visitação gratuita. Quer 
suscitar a reflexão em torno da dimensão cultural da sociedade actual, dando 
ênfase nas suas exposições às produções artísticas locais e internacionais das 
últimas décadas. A sua colecção particular é de cerca de mil obras, realizadas 
a partir dos anos sessenta. Além das Salas de Exposição, contém os serviços 
complementares de Livraria, Café, Biblioteca especializada e Auditório para 
conferências, formações e até mesmo incursões de outras artes, como a mú-
sica, o teatro ou o cinema, ampliando a sua multidisciplinaridade.

O Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves (MAC-
FS) está inserido num projecto maior que contemplou a reabilitação e aber-
tura da casa da antiga Quinta de Serralves e do seu jardim, aquela como sede 
da Fundação e extensão do museu e esse como parque, todos de visitação 
paga. O MAC-FS é fruto de uma parceria entre o Estado e a sociedade civil, 
representada por várias entidades, oriundas dos sectores público e privado, 
pretende sensibilizar a comunidade nacional e atrair a internacional para a 
arte contemporânea e o meio-ambiente. Também possui, além das Salas de 
Exposição, Biblioteca especializada, Auditório que abriga outras manifesta-
ções artísticas, Livraria, Café e Restaurante. Foca igualmente a sua colecção 
na arte produzida a partir da segunda metade da década de sessenta. E, 
curiosamente, também foi implantado onde era a antiga horta da Quinta.

A Fundação Iberê Camargo (FIC), como os demais, insere-se numa 
área verde, na encosta arborizada recuperada como parque. Mas, assim como 
as outras, ainda que tenha uma envolvente mais imediata natural, tem uma 
relação muito próxima com um contexto urbano relevante. Similarmente ao 
caso do MAC-FS, a FIC é compreendida por entidades privadas e públicas, 
ainda que neste caso a sua criação tenha partido de uma iniciativa privada 
(que tem autonomia total em sua gestão) para somente mais tarde usufruir 
do apoio dos incentivos públicos. Por outro lado, assemelha-se ao CGAC, 
no sentido de conseguir permitir, através desses financiamentos, a entrada 
gratuita. A FIC distingue-se das outras principalmente por homenagear um 
artista específico e pelo seu enfoque ser mais circunscrito às artes plásticas. 
Por outro lado, pretende abranger um período bastante mais amplo da pro-
dução artística, incluindo além da Contemporânea, a Arte Moderna. É um 
propósito distinto.

20 SIZA, Álvaro. “El sentido de las cosas. Una conversasión com Álvaro Siza”, in EL CROQUIS 140. Madrid, 2008 
(p.48).
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69CGAC - escada de acesso

71MAC-FS - pormenor da fachada leste

73FIC - pormenor da fachada sul 74FIC - Cafetaria e acesso

72MAC-FS - patamar de acesso

70CGAC - pormenor da fachada oeste
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O CGAC está fortemente condicionado pela zona histórica, pelo 
convento e seu valioso jardim, cujas formas e assimetria foram condicio-
nantes nos alinhamentos e tensões da implantação do museu. As proporções 
e a cércea adoptadas por Álvaro Siza para o novo volume pretenderam re-
ordenar o contexto, antes degradado, da área envolvente ao convento, bem 
como aproximar a relação e optimizar os acessos entre o centro e a igreja. 
O contexto do MAC-FS permitiu uma maior liberdade em sua implanta-
ção. Contudo, ainda que estivesse numa posição relativamente autónoma 
e distante da Casa de Serralves, Siza não o trata como um objecto isolado. 
Encontram-se no novo projecto as suas famosas citações à arquitectura da 
antiga casa, da autoria do português, José Marques da Silva (1869-1947). Já 
o contexto da FIC, conforme exposto, não compreendia grandes referências 
de arquitectura construídas na envolvente próxima, deixando ainda mais 
abertas as opções. Por outro lado, havia outros condicionantes: a estreiteza 
do terreno entre a avenida e a escarpa e, ainda mais imporante, dar uma 
resposta arquitectónica digna da grandeza da paisagem natural. Há uma 
correspondência de ordem decrescente entre os condicionantes urbanos dos 
três museus.

No que toca às questões da tectónica, a busca pelo brutalismo, no sen-
tido aceite daquilo que é relativo ao que está no estado natural, a correlação 
entre as construções passa a ser crescente. No CGAC, apesar da aparência 
maciça e compacta em pedra, ela consiste apenas no revestimento que é so-
breposto à estrutura em betão, como se de um segundo plano de fachada se 
tratasse, na aparente incoerência em que o material do revestimento é mais 
denso do que o da própria estrutura. No MAC-FS, a sobreposição por pedra 
acontece apenas no embasamento, no restante betão estrutural o acabamen-
to é feito em estuque pintado de branco. Na FIC, conforme referido, o betão 
é a estrutura e o acabamento, não há distinção física aposta a salientar a 
base, excepto pela referida variação na métrica da modulação dos painéis. 
Por outro lado, apesar da suposta contradição dos materiais adoptados no 
CGAC, por não existir uma distinção física entre base e corpo, há uma cor-
respondência maior entre este e a FIC, relativa à aparência de continuidade, 
de objecto monolítico.

Sobre o sistema adoptado para a apresentação da exposição pode-
se dizer que, apesar da distância que separa os três projectos, no que diz 
respeito à estruturação espacial, existem alguns pontos em comum. Tanto 
no CGAC como no MAC-FS, existe um núcleo central de onde partem as 
várias células da exposição, funciona como Átrio, e em ambos os projectos 
tem o seu carácter enobrecido pelo pé-direito. No MAC-FS, o espaço é 
regular e ortogonal, com pé-direito duplo e mezanino a contornar todo o 
perímetro de onde partem algumas ligações aos serviços complementares. 
A nobreza é salientada pela referência clássica da galeria simétrica em meio 
piso. No CGAC o pé-direito segue até a cobertura do edifício e há um 
complexo jogo de diagonais verticais e horizontais com entrada de luz na-
tural, salientando a excepcionalidade do espaço, bastante mais relacionada 
com a surpresa que também acontece no Átrio da FIC, apesar das enormes 
diferenças morfológicas.
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Outro ponto comum é que, a seguir ao impacto da referida grandeza 
do Átrio, nos três projectos, o efectivo ingresso à área da exposição dá-se 
por uma entrada bastante contida. No CGAC e no MAC-FS é um vão con-
vencional, que possui inclusivamente porta, como se pretendesse enfatizar o 
acto da entrada, da transposição para a zona onde estão protegidos os bens 
valiosos. Mesmo na FIC, apesar do monumental Átrio, apenas o percurso 
ascendente a começar pela rampa junto à entrada teria alguma ligação mais 
ampla que a dos demais projectos. Porque na opção pelo percurso descen-
dente, a relação de entrada para as salas de exposição é também por um vão 
(sem porta), a partir da antecâmara do piso 04, a seguir ao contido percurso 
pelo ascensor. Na FIC, mesmo que seja concedido a partir do Átrio o vis-
lumbre da continuidade espacial com as salas, não é possível visualizar do 
nível da entrada qualquer parte da exposição, aguçando a curiosidade, como 
acontecia nos demais projectos pelo símbolo da porta. São as ditas dinâmicas 
“cinematográficas” que Álvaro Siza refere 21.

Ao transpor o vão, no CGAC e no MAC-FS, desemboca-se trans-
versalmente num corredor a partir do qual se faz a opção pelo percurso a 
seguir. No caso do MAC-FS a figura é mais regular, é uma forma aproxi-
mada ao ‘H’. Ainda que o acesso principal seja excêntrico e a sua ligação ao 
Átrio relativamente indirecta, o Átrio funciona como núcleo centralizador, 
de onde o vão, pelo centro do ‘H’, liga aos demais braços onde estão as salas 
de exposição. No CGAC acontece o inverso, o acesso principal é feito pelo 
“centro”, o vértice da forma aproximada a um ’V’, em planta. Conduz ao 
Átrio de forma ainda mais indirecta, uma vez que a imponência do balcão da 
Livraria à direita sugere que este seja a Recepção, enquanto que o verdadeiro 
Átrio é acedido por um estreito espaço na extremidade à esquerda, visual-
mente oculto pela parede em frente à entrada que é dignificada por um ban-
co de mármore. No Átrio do CGAC, opostamente ao sistema do MAC-FS, 
é o vão que liga às células da exposição que está excêntrico. Na FIC o acesso 
principal não está no centro geométrico, mas está no centro de equilíbrio da 
composição, ao qual o visitante é conduzido pelos alinhamentos e tensões 
exteriores. E é interessante notar que o vão que liga às salas de exposição está 
num dos pontos mais distantes (horizontal e vertical) desse acesso principal.

Ainda que os projectos europeus tenham formas bastante mais com-
pactas e aparentemente mais unitárias, quando vistas pelo exterior, a dis-
tribuição interna das salas de exposição da FIC é a mais regular, fruto da 
referida disposição em forma de ‘L’ uniformemente repetida nos três pisos. 
Pelo interior, as formas e tamanhos das salas são muito variadas, tanto no 
CGAC como no MAC-FS. O percurso de ambos permite múltiplas opções 
de início e continuação, no entanto, acarreta uma certa desorientação e con-
duz a vários cul-de-sac, obrigando a passagem pelo mesmo sítio mais de uma 
vez, o que lhes confere a qualidade de sistema labiríntico. Ao contrário da 
FIC que, apesar da suposta desordem exterior, tem um percurso ordenado 
contínuo, ainda que aparentemente complexo.

21 SIZA, Álvaro. Mestres em obra. A Fundação Iberê Camargo em construção. Surreal Produção Audiovisual, 
Brasil, 2008 (DVD: 14min44seg).
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81CGAC - sala de exposição 82CGAC - transição entre salas

83MAC-FS - sala de exposição 84MAC-FS - transição entre salas

85FIC - sala de exposição 86FIC - transição entre pisos
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Mesmo tendo as características formais cuja compacidade dá auto-
nomia ao interior em relação ao exterior e cuja postura é de uma certa neu-
tralidade da arquitectura dos espaços destinados à exposição – enfatizando 
o conteúdo como centro das atenções – os três exemplos da mesma tipologia 
projectados por Siza contêm qualidades arquitectónicas que não ficam ig-
notas. Um dos motivos pelo qual uma parte considerável do público que os 
visita seja composta por interessados especificamente na sua arquitectura, 
incentivando os responsáveis a, inclusivamente, promoverem visitas direc-
cionadas ao tema.

As características metodológicas e formais legíveis nas obras são os 
pontos comuns da arquitectura de Siza, as tipológicas são os pontos comuns 
à nova condição dos museus acrescida da consideração particular que o ar-
quitecto lhes confere. Contudo, as peculiaridades dos contextos locais, ins-
titucionais e programáticas que abrangem justificam as diferenças. E o tema 
mais importante que sustenta as posições dos seus partidos arquitectónicos e 
que consiste talvez na maior semelhança entre os projectos: o facto de serem 
três exemplares construídos em regiões que disputam por uma posição me-
nos periférica nos seus países, e que pretendem ilustrar e afirmar as culturas 
locais, projectando-as para o mundo.

Conforme foi exposto, o programa da FIC deriva da fusão de alguns con-
ceitos inerentes à nova condição interdisciplinar dos museus. O método e 
a forma abrangem uma variedade de processos, tornando-o num sistema 
híbrido que provém do cruzamento das grandes referências do arquitecto e 
da maturação e afinação de ideias ensaiadas anteriormente.

No que toca à questão das referências, é interessante notar que, ainda 
que possam ser facilmente lidas no projecto da FIC várias citações das for-
mas encontradas em práticas bastante distintivas de Corbusier – aquele que 
é um de seus maiores modelos (como ficou exposto nas Partes 01 e 02), do 
método identifica-se apenas o conceito da promenade architecturale (exposto 
na Parte 03). Pois, dos dogmáticos 5 points d’une architecture nouvelle, a sua 
célebre lição metodológica, nenhum é aplicável ao projecto.

Postas as questões que a tipologia objectiva acerca do programa, mé-
todo e forma, importa agora reflectir especificamente sobre a representativi-
dade dos objectos na FIC.

Várias interpretações têm sido feitas acerca do projecto. As questões 
relacionadas com o contexto brasileiro, paisagístico e arquitectónico são as 
mais comummente levantadas. Porém, há outro paralelismo que vem sen-
do traçado, nomeadamente a comparação mais imediata entre o arquitecto 
Álvaro Siza e o artista Iberê Camargo, dos seus conhecidos atributos per-
feccionistas, de se debruçarem exaustivamente sobre um trabalho, fazendo-
o e refazendo-o quase obsessivamente em busca da plena satisfação com o 
resultado. Há também as leituras mais imaginativas sobre a singularidade 
das formas do novo edifício, principalmente a parede ondeante e as rampas, 
ligando-as a simbologias antropomórficas ou figurativamente à pintura de 
Iberê.

leituras paralelas
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87FIC - rampas salientes 88FIC - rampas salientes

89FIC - rampas curvas 90FIC - rampas curvas

91FIC - encontro das rampas curvas com patamar a Oeste 92FIC - encontro das rampas curvas com patamar a Leste
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Na FIC, a combinação entre a continuidade da superfície ondeante 
de um volume compacto e encerrado com a obliquidade da segmentação 
dos trechos suspensos já lhe conferiu várias interpretações: fala-se em “uma 
enorme mão (…) como se o edifício estivesse a abraçá-lo [ao visitante]” 22; as duas 
confusas metáforas seguidas “um bloco incipiente de onde emergem braços cata-
clísmicos estendendo-se pelo tórax de uma forma grávida (...) tendões fraturados 
de algum monstro calcificado” 23; o “coração humano envolvido pelas veias que o 
nutrem de vida” 24; “uma gigantesca escultura branca voltada para o pôr-do-sol 
no rio Guaíba (...) braços como se quisessem tocá-lo” 25; até mesmo a hipótese de 
que o ‘S’ formado pela parede curva e o ‘Z’ formado pelas rampas seriam 
uma possível “assinatura velada [SiZa]” 26 e ainda a leitura de que “[as ram-
pas] exteriores descolam-se progressivamente como empasto (tinta espessa aplicada 
sobre uma superfície de maneira tosca, com a aparência e consistência de uma pasta 
amanteigada, típica do expressionismo praticado por Iberê), ganhando autonomia 
de peça cerâmica” 27.

No entanto, se considerada uma leitura directa e figurativa à obra de 
Iberê, dir-se-ía algo não sobre as rampas salientes, mas sobre determinados 
trechos das rampas interiores ligadas à parede curva que parecem ter sido 
feitos a pinceladas ou, conforme “pintava” Iberê numerosas vezes, com o 
uso da espátula. O processo de trabalho do artista com o óleo sobre as telas 
caracterizava-se por uma movimentação intensa de fazer, raspar, tornar a 
fazer: uma dança de improvisação, sem coreografia que pudesse ser reper-
corrida. A tridimensionalidade que a espessura de tinta distintiva das suas 
telas ganhou aproxima-as do trabalho de um escultor. Sob esses aspectos, a 
associação do movimento das rampas interiores ao expressionismo de Iberê 
poderia ser uma proposição a considerar. Principalmente, pela configuração 
espacial conter alguns desalinhamentos e desconcordâncias entre planos 
pouco usuais nas práticas anteriores de Álvaro Siza. É notável a morfologia 
particular e completamente individualizada que cada rampa fenece nos pla-
nos das extremidades, conforme a expressão dos gestos irrepetíveis de Iberê.

As possibilidades de leitura, fomentadas pelas características escultó-
ricas do projecto, são incontáveis. Mas a justificação de Álvaro Siza apoia-se 
em pontos bastante directos: a parede curva remete à escarpa, à vegetação 
e ao que ele chama “manto d’água”, como tendo sido a solução “clara e rá-
pida” dadas as características locais; refere que as rampas foram a resposta 
“ inevitável” à necessidade de cumprir com as normativas sobre as pendentes 
máximas, uma vez que somente com as rampas interiores não teria pendente 
suficiente para vencer mais do que meio nível. O arquitecto relata que a ideia 

22 “…an enourmous hand (…) it’s as if the building were embrancing you”. OUROUSSOFF, Nicolai. “Modernist 
master’s deceptively simple world”, in The New York Times (05-08-2007).

23 FRAMPTON, Kenneth. “O Museu como Labirinto”, in Fundação Iberê Camargo. Álvaro Siza. Cosac Naify, São 
Paulo, 2008 (p. 93).

24 SEGRE, Roberto. “Metáforas Corporais”, Idem (pp.118-19).

25 ROSSO, Silvana Maria. “Paredes Retas e Superfícies Onduladas” in Au Arquitetura & Urbanismo. Nº171, Pini, 
São Paulo, Junho 2008 (p.43).

26 SERAPIÃO, Fernando. “Fundação Iberê Camargo. Álvaro Siza”, in Projeto Design. Nº341, Arcoweb, São Pau-
lo, Julho 2008 (p.65).

27 COMAS, Carlos Eduardo. “Um museu em Porto Alegre”, in Aplauso. Nº92, ViaDesign, Porto Alegre, Maio 
2008 (p.30).
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Brasília, Brasil (2006)
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das rampas exteriores principiou por rampas juntas ao edifício – que “clara-
mente” deveriam ser protegidas e cobertas – mas que se projectaram para o 
exterior: “...depois, com aquela massa d’água à frente…‘tac!’, é irreprimível.” 28; 
“não se trata de uma invenção formal, mas de algo que se produz naturalmente” 29. 

É curioso Álvaro Siza falar do projecto como algo que se produz na-
turalmente, como se criador e criatura alternassem os papéis. A explicação 
das rampas faz a solução parecer óbvia, mas apenas demonstra que uma ne-
cessidade determinou um método. Importa lembrar que o método poderia 
compreender várias formas.

Assim como aconteceu em outros museus, a forma derivada de uma 
estrutura tipológica com um objecto (um fim, um propósito) tornou-se objecto 
(um corpo, coisa material) de comunicação. No Centre George Pompidou, 
o conjunto de escadas projectado no exterior do edifício, sob a forma de 
tubos transparentes, como ascensores panorâmicos, é uma das maiores 
atracções, tornou-se símbolo e até ícone do museu. No Museu Guggenheim 
de Nova Iorque, conforme exposto (e consoante com as demais experiências 
de percurso contínuo de Le Corbusier) não é somente um edifício que tem a 
representatividade da sua rampa salientada, mas um edifício que germina da 
própria forma da rampa. Ao contrário do projecto de Nova Iorque, o percur-
so da FIC está parcialmente oculto no interior do edifício, ainda que a parte 
saliente tenha grande representatividade na comunicação exterior, semelhante 
ao projecto de Paris. Contudo, as propriedades tectónicas de continuidade em 
relação ao todo remetem à ideia de edifício e rampa serem um só elemento, 
semelhante ao projecto de Nova Iorque. Portanto, a referência a F.L.Wright 
parece abarcar além da metodologia a forma. E ainda mais interessante, 
conforme ilustram os desenhos de estudo inicias de Wright para o Museu, 
datados de 1943, de configuração hexagonal em planta, abarcaria incons-
cientemente quiçá o objecto!

Ainda acerca das rampas salientes, da maneira como pendem no ex-
terior a transcrever um movimento semicircular, tocando o corpo principal 
apenas nas extremidades, caberia cogitar sobre uma possível relação com a 
arquitectura brasileira. Contudo, uma relação algo irónica no contexto do 
presente estudo, pois esta dar-se-ía de forma inversa. O projecto do Museu 
Nacional Honestino Guimarães trata-se de um novo desenho apresentado 
em 2006 por Oscar Niemeyer para uma proposta que ficara pendente desde 
os anos 70. Consiste numa cúpula de cerca de 90 metros de diâmetro da qual 
se destaca uma rampa semicircular, que possibilita aos visitantes o vislum-
bramento do exterior no percurso de ligação entre duas salas de exposição. 
Não permite acesso físico ao exterior, como é mais corrente nos projectos 
do autor. Figura como uma espécie de alça ligada à fachada, também mo-
nolítica, pelas extremidades, um prolongamento do percurso projectado ao 
exterior. Portanto, teria a FIC já sido digna de uma homenagem posterior 
brasileira?

28 SIZA, Álvaro. “Conversa com Álvaro Siza” (04-01-2009), in Anexo B (p.162).

29 “no se trata de una invención formal sino de algo que se produce com naturalidad”. SIZA, Álvaro. “El sentido 
de las cosas. Una conversasión com Álvaro Siza”, in EL CROQUIS 140. Madrid, 2008 (p.50).
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Nas artes plásticas, o Minimalismo pode ser considerado uma prática anti-
tética ao Expressionismo. Enquanto naquele se busca o distanciamento má-
ximo da expressão pessoal, ou seja, a não contaminação pela subjectividade, 
neste, a presença do autor é uma necessidade incontornável. Numa definição 
bastante simplificada, pode-se dizer que o Expressionismo pressupõe até 
uma certa distorção da realidade, uma vez que envolve a manipulação, a 
emotividade individual que o autor embute à sua criação.

A correspondência em arquitectura não pode ser feita de maneira 
directa, como já foi possível sobre outras correntes artísticas. Mas, traçar um 
paralelismo não deixa de ser interessante, especialmente se aplicado ao caso 
do projecto da FIC, que é dedicado a um artista tido como um dos maiores 
expressionistas do Brasil e realizado por um dos arquitectos que é muitas 
vezes referido (ainda que ele pessoalmente seja contrário às classificações) 
como minimalista.

Na nova sede da FIC, o conceito de minimalismo pode ser lido em 
vários temas. Como os da ausência de elementos desnecessários, da depura-
ção das formas, da cor branca, em suma, da utilização dos meios mínimos 
para se fazer o máximo. Por outro lado, ainda que tenha sido alcançada a 
dita simplicidade através da complexidade, ela resumir-se-á ao método e à 
forma. Porque no que toca o objecto, a sua originalidade, as dinâmicas e as 
surpresas, às quais nenhum interlocutor permanece impassível, a qualidade 
jamais poderia relacionar-se com “mínimo”.

Há um suposto silêncio na clausura do grande objecto branco que 
emergiu em frente ao Guaíba, principalmente quando visto ao longe. Con-
tudo, numa visão mais próxima, as proporções contrastantes e os movimen-
tos coabitantes de ortogonalidade, obliquidade e sinuosidade chegam a ser 
perturbadores, tamanha expressão!

No interior, as surpresas continuam a provocar. Porém, ao contrá-
rio de algumas tendências recentes dos museus, a arquitectura cala-se no 
momento de outra obra falar. O contraste entre os espaços das salas de ex-
posição com os espaços dedicados exclusivamente às rampas torna o próprio 
museu num híbrido. A geometria convencional das salas, própria de uma 
arquitectura sóbria e respeitadora que prioriza o conteúdo da exposição em 
detrimento do edifício, é nitidamente escolhida para configurar espaços de 
paragem para contemplação das obras. Já a sinuosidade das rampas interiores 
na parede ondeante, juntamente com a obliquidade das rampas suspensas 
e as pequenas aberturas que enquadram criativamente a paisagem exterior 
em formatos e tamanhos diversos, por sua vez, priorizam as características 
escultóricas que o projecto possui, como se ele próprio fosse mais uma obra 
de arte em exposição.

Após ser surpreendido pela monumentalidade e unidade espacial do 
Átrio sem conseguir espreitar as obras da exposição, a partir do nível da en-
trada, um visitante que comece o percurso pela sala 4.3, fica completamente 
envolvido pelas obras de arte. Pois, daquele nível, as maiores particularida-
des da arquitectura ainda são inesperadas. Para além disso, à obra de Iberê 
Camargo é definitivamente impossível ficar indiferente. Na primeira rampa, 
já se experimentam as compressões e descompressões referidas. Conforme o 

considerações
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visitante segue o percurso, a cruzar as nove salas amarfanhadas do expressio-
nismo das obras de arte, a situação muda. As singularidades da arquitectura 
passam a expressar-se progressivamente. O cruzamento das salas do piso 03, 
que é feito no sentido oposto, suscita novas formas de visualização do espaço. 
Há os pequenos óculos zenitais a revelar a rampa imediatamente superior, 
decifrando quase pedagogicamente o percurso realizado ao mesmo tempo 
que exaltando o arrojo estrutural. Há ainda a pequena abertura que está na 
face interior da rampa saliente, com o foco direccionado ao volume principal, 
como que se permitindo algum “autocentrismo”. A partir dos dois últimos 
lanços das rampas, são as obras expostas a ficar ocultas pelos peitoris das 
salas. Até culminar no Átrio, de onde já só se vê a arquitectura novamente.

Eduardo Haesbaert, artista plástico amigo de Iberê Camargo e com 
quem trabalhou em seus derradeiros anos, relata uma posição semelhante 
sobre a energia das obras do pintor e do projecto da FIC, narrada do ponto 
de vista do crítico de arte Ronaldo Brito:

“As obras de Iberê têm peso, a expressão nelas é visível. E naquele tipo de 
arquitectura, se a obra exposta não for de consistência ela irá desandar, as paredes 
a engolirão. É preciso ser uma pintura de força para suportar o impacto daquelas 
paredes e ainda assim se impor, como as de Iberê.” 30

O espaço do museu de silêncio e neutralidade destinado à exposi-
ção, em que a regularidade das formas confere ao utilizador liberdade de 
opção de onde e como avaliar o acervo, é o antónimo do espaço do museu 
da cinemática e expressão das rampas, em que a clausura e a pontualidade 
das aberturas pressupõem a obediência a um sistema pré-estabelecido pelo 
arquitecto. É como se de dois museus fosse composta a FIC: um primeiro 
museu para as obras do pintor Iberê Camargo e um segundo museu para a 
obra do arquitecto/escultor Álvaro Siza. Nesses termos, o projecto da nova 
sede da Fundação Iberê Camargo até poderia ser chamado de “museu que 
se volta para si mesmo”, se conteúdo e continente forem considerados um só.

Independentemente das várias leituras que podem ser feitas sobre o signi-
ficado dos objectos (nos dois sentidos) – leituras cuja incomensurabilidade 
é típica das reacções a uma obra que pressupõe a subjectividade – ao facto 
dos longos percursos e, principalmente, dos trechos oblíquos tão encerra-
dos e condicionantes, ainda que exteriores ao volume do edifício, resta uma 
interpretação objectiva: pode ser lido como uma cortesia do arquitecto aos 
utilizadores, pela concessão de um lugar de passagem lenta obrigatória que 
possibilita um momento de introspecção e reflexão sobre toda a tristeza, a 
solidão e a angústia, retratados com tamanha expressão nas pinturas de Iberê. 
Este mesmo aspecto da força da pintura de Iberê pode ter sido preponde-
rante para a opção pelos espaços convencionais das salas de exposição. Desta 
forma, a expressão das obras de Iberê Camargo é equilibrada pela expressão 
da obra de Álvaro Siza no lado oposto. E juntas elas vivem e são completas.

30 HAESBAERT, Eduardo. “Conversa com Maria Coussirat Camargo e Eduardo Haesbaert” (20-06-2008), in 
Anexo B (p.144).
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Os diversos aspectos destrinçados nas três partes – Partido, Tectónica e Ob-
jecto – demonstram que à concepção de uma obra posteriormente considera-
da como ‘obra-prima’, no entendimento qualificativo do conceito, ou seja, de 
obra de excelência, de primor, está implícito um conjunto vasto de questões 
favorecedoras inter-relacionadas. Poder-se-iam até destacar alguns factores 
de maior influência, tais como o lugar inspirador, o contexto estimulante e o 
artista homenageado meritório. Mas, importa referir que todo este processo 
só foi possível, em grande parte, pela sólida competência da equipa envol-
vida, bem como pelo amplo incentivo de investidores que tiveram extremo 
respeito pela arquitectura e pelo projectista, assegurando o financiamento e 
o tempo e dando suporte às demais necessidades fundamentais, ao longo do 
processo, para que fosse alcançada a superação ambicionada inicialmente.

Sobre as referências, conscientes ou subconscientes, provou-se que 
a complexidade inerente ao projecto é oriunda do somatório dos domínios 
adquiridos pelo autor, na longa trajectória da sua carreira, dificilmente 
descodificáveis na sua totalidade ponto a ponto. Conforme relata o próprio 
arquitecto, Álvaro Siza: “Acho que é possível identificar referências de uma obra, 
mas a dificuldade será grande se a obra já é madura, porque então não existirá 
uma relação só, mas muitas. A articulação destas influências é um acto de criação 
irrepetível.” 1

Sobre as leituras de parelelismos, que se podem estabelecer, será uma 
questão sempre aberta. Ainda que a arquitectura tenha seus códigos de co-
municação, cada interlocutor só poderá interpretar aquilo que a sua memória 
admitir. Não há verdades fixas ou absolutas. Tomando emprestadas as sim-
ples, mas abrangentes, palavras de Fernando Távora: “Uma arquitectura tem 
qualquer coisa de cada um porque ela representa todos, e exactamente será grande, 
forte, viva na medida em que cada um possa rever-se nela como um espelho denun-
ciador das suas qualidades e defeitos.” 2

Portanto, se a ideia de que o projecto da Fundação Iberê Camargo 
foi “um presente sensível de Siza ao imaginário brasileiro, que reanima os laços de 
afecto e cultura que unem os dois povos separados pelo Atlântico” 3 for uma ideia 
confortadora, que seja então uma verdade aceite. Não obstante a infirmação 
do próprio Álvaro Siza de tal intencionalidade, para o arquitecto não será 
certamente motivo de descontentamento. Contudo, pelas várias qualidades 
que neste estudo foram apresentadas, arriscar-se-ia a afirmação de ter sido 
antes um presente sensível à colectividade da história da arquitectura.
A aproximação crítica ao projecto resultou num valioso instrumento de re-
flexão sobre a prática da arquitectura, inclusivamente sobre a própria prática 
enquanto estudante e futura arquitecta. O projecto da Fundação Iberê Ca-
margo revelou-se um importante incentivo ao aprofundamento do estudo da 
produção do arquitecto Álvaro Siza, bem como uma oportunidade de revi-
sitar a produção arquitectónica brasileira, despoletando inclusive o interesse 
para algumas possibilidades de estudo em investigações futuras.

1 SIZA, Álvaro. Imaginar a evidência. Edições 70, Lisboa, 1998 (p.37)

2 TÁVORA, Fernando. O problema da casa portuguesa. Manuel João Leal, Lisboa, 1947 (p.10).

3 SERAPIÃO, Fernando. “Passado e Presente”, in Arquitectura Ibérica. Nº23, Caleidoscópio, Lisboa, 2008 
(p.15).
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Anexo A





Conversa com Maria Coussirat Camargo e Eduardo Haesbaert 
Artista plástica, viúva de Iberê Camargo e Artista plástico, Coordenador da Oficina de Gravura
(Produzida 20-06-2008)

O Eduardo coordena a Oficina de Gravura e esteve, juntamente com D.Maria Camargo, relacio-
nado à criação da Fundação Iberê Camargo. Comentem um pouco sobre este processo.
Eduardo Haesbaert  – Logo que Iberê faleceu, as obras estavam espalhadas, então D. Maria cria a Fundação 
Iberê Camargo. O Iberê já em vida dizia “tomba, desenho por desenho, tomba”, foi nessa mesa, ele estava ali*, 
a D. Maria junto, eu passando e ela cria a Fundação. Então a gente começa a trabalhar na Oficina de Gra-
vura. Geralmente era um gravador, ele dava um curso e eu sempre assessorando a parte técnica. Depois, passou 
a ser [Programa] Artista Convidado, já com a Fundação mais estabelecida, no qual convida-se um artista 
contemporâneo, não necessariamente ele precisa saber fazer gravura, que é o ideal, assim ele vem fresco [risos]. 
Então é mesmo uma experiência durante uma semana, ele dá um depoimento, deixa o relato da sua obra e faz 
o número de gravuras que pretende. Era para fazer uma, mas acabam por fazer várias. D. Maria queria um 
Ateliê pensante, activo.
* [a conversa foi realizada no gabinete da casa onde viviam Iberê e Maria Camargo. Uma edificação 
anexa, ao fundo da mesma casa, funcionava como ateliê do artista e, posteriormente, como a primeira 
sede da Fundação Iberê Camargo]
Dizem que tudo o que Iberê realizava fazia questão de assinar, por menor que fosse.
Maria Camargo – Sim. Mas esse negócio de guardar qualquer desenho, qualquer rabisco, foi minha mãe quem 
me pôs na cabeça, ela disse assim: “Qualquer desenho pequenino que você veja guarde”.

A escolha do sítio para construção da nova sede da Fundação Iberê Camargo refere-se a algo pes-
soal da vossa parte ou de Iberê?
EH – A prefeitura disponibilizou para escolha três terrenos, além desse. Na verdade, foi o que a D. Maria 
mais gostou. É ela mesma quem escolhe e aceita o terreno à beira do rio. Tinham sido oferecidos um no Menino 
Deus, o Solar das Palmeiras, no centro, e outra casa, no Moinhos de Vento. Foi sorte D. Maria não ter aceite. 
Quando ela viu o terreno junto ao rio, disse “É este aí!”. Iberê sempre perguntava, quando tinha que se mudar: 
“Mãe, tem rio?”. Ele sempre falava nisso.
Então é muito forte a ligação dele com o rio.
EH – O Iberê fala muito do rio, que o rio tem mistério.
MC – Quando era guri*, ele gostava muito de tomar banho no rio, pescar, essa coisa toda.
* [‘guri’ é uma expressão regional do sul do Brasil para criança, menino]

E a escolha do arquitecto responsável pelo projecto da nova sede da FIC?  
MC – Eles trouxeram uma amostra de vários arquitectos: francês, italiano, português… Eu gostei do projecto 
do Álvaro Siza e disse: “Olha, gostei desse homem, do Siza.” – primeiramente, por ele ser português, o meu avô 
era português, também do Porto. Depois disse outras bobagens...[risos]
EH – Mas foram também os 500 anos do Brasil*.
MC – Sim, também havia este factor.
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* [a data da escolha do arquitecto, 1998, aproximava-se ao ano das Comemorações do Descobrimento 
do Brasil, 2000]
Como foi o contacto com Álvaro Siza?
MC – Ele achava que para fazer deveria conhecer o artista. Então veio aqui em casa, pediu os quadros do 
Iberê, queria passar algo que tivesse essas características no que estava a fazer, para isso tinha que conhecer. 
Crê que Iberê estaria satisfeito com o projecto realizado para a Fundação?
MC – Eu acho que sim.
E o que a D.Maria achou do resultado?
MC – Eu acho uma jóia aquilo!

Pessoalmente fiquei surpresa pela forma como a obra, ainda que seja impressionante, consente o 
“espaço”  que as obras de Iberê precisam para serem vistas. Não disputa com os quadros. 
EH – “As obras de Iberê têm peso, a expressão nelas é visível. E naquele tipo de arquitectura, se a obra exposta 
não for de consistência ela irá desandar, as paredes a engolirão. É preciso ser uma pintura de força para suportar 
o impacto daquelas paredes e ainda assim se impor, como as de Iberê”. Isso até quem me falou foi Ronaldo Brito, 
um crítico de arte, ao olhar para lá, falou isso e eu acho que tem toda a razão. Dependendo de como for a pintura 
e como for exposta, pode desaparecer, tornar-se fraca.
Devem ter o “peso” das obras do Iberê, pois a exposição da sua obra naquele espaço está irrepreen-
sível, como se tivessem sido pensados para estarem juntos.
EH – É verdade. Tem a questão do branco da parede, da luz. Ali o quadro do Iberê saltou na verdade, porque 
ali faz o contrário. As linhas parecem que mentem, claro que repousam também, ficar olhando aquelas linhas, 
os encontros, mas no quadro do Iberê entra-se, parece que ele te puxa, vais olhar e “vum” [gesticula], vais para 
dentro do quadro, já com a espessura daquelas paredes…
Há equilíbrio.
EH – Sim, há equilíbrio. Tenho reparado que as pessoas realmente vão em direcção aos quadros e ficam paradas 
a observá-los, é impressionante. Confere um diálogo óptimo, nunca havia visto algo semelhante aqui. 

É também neste sentido que estou a conduzir o discurso do trabalho. Deste equilíbrio e da ex-
pressão de Álvaro Siza. Não sei se conhecem a história, mas o desejo inicial dele era ser escultor.
EH – E aquilo é uma escultura. É engraçado que é uma escultura que pode ser utilizada, pode-se servir dela. 
MC – O local também é muito próprio para estar aquela escultura. De longe, quando se vem de carro, sente-se, 
aquilo parece mesmo uma escultura.
EH –  E é impressionante, porque visto de perfil do exterior, ao longe, parece um muro. Vais perceber o relevo 
mesmo… e quando estás no interior é outra coisa.
É uma surpresa. Muitas pessoas que visitam relatam terem tido a impressão, pelo exterior, de ser 
algo enclausurado.
EH – Uma sala de bunker. Mas o Iberê falava que a pintura era o muro, quando ela fica planar assim, ela tem 
profundidade mas está tudo plano. É um muro, mas tem uma dimensão enorme, vais lá dentro. Isto também 
tem relação.
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Iberê é tido como um pintor expressionista, gostaria de entender um pouco o que entendem por ex-
pressionismo, enquanto artistas, e porque algumas informações sobre ele, referem-no como tendo 
uma postura marginal, ainda que paralela ao que era produzido na época, como se seu trabalho 
tivesse outra extensão.
EH – Esta é a história do ‘limite’*, o expressionismo é essa realidade do fazer e refazer, é corporal mesmo, ele 
sempre foi assim.
MC – Sempre foi.
* [‘Moderno no limite. 1914-1994’ foi o título da Exposição Inaugural da nova sede da FIC]
Poderiam comentar um pouco sobre esta questão dele estar no “limite”.
EH – Estava acontecendo o ‘Concretismo,’ depois o ‘Neo-concreto’. Então Iberê estava sempre no limite disso. 
Ele via as coisas acontecerem, mas fazia à sua maneira. Por exemplo, os carretéis empilhados, se formos ver, se 
ele fosse fazer o mesmo que os demais…o ‘Concretismo’ tem uma frieza, não é exactamente frieza, mas existe 
algo mais geométrico. O Iberê não, ele chegava ao limite, ele experimentava, mas era com a carga dele, ele fazia 
com os gestos da matéria, sobrecarregava de tinta, por necessidade, então penso que o sentido de ‘limite’ é esse. 
Porque Iberê dizia que sempre “nadou contra a corrente, nunca foi com a onda”. Tem até o desenho, no final, 
‘Andando contra o vento’.
As primeiras pinturas que pesquisei são as que ele ainda fazia em Jaguari ou na Restinga Seca – an-
tes de ter frequentado qualquer Academia, ou de seguir algum mestre – e já tinham essa tendência 
individual.
MC – É, desde o início os desenhos dele eram bem expressivos.
EH – Iberê vem do desenho, as primeiras produções dele são desenhos. Ele desenha muito bem até ao final. A 
grafite, o desenho, sempre acompanhando as obras dele.
É conhecida a história do primeiro encontro dele com Candido Portinari, no qual Portinari per-
gunta a Iberê qual a sua opinião sobre suas obras e Iberê diz que não gostou.
MC – Foi. [risos]
Corajoso e verdadeiro.
MC – Verdadeiro.
EH – Tem mesmo a ver com a poética que é da personalidade própria de cada artista. Mas Portinari foi óptimo 
porque acabou por lhe indicar [Alberto da Veiga] Guignard.
MC – Ele aconselhou Iberê a procurar por Guignard. 
Existem artistas que fossem de sua preferência? 
EH – Ele estudou vários, quando esteve na Europa: El Greco, Ticiano [Vecellio], Rembrandt, mas, princi-
palmente, [Francisco de] Goya, penso.
E a questão da espessura de tinta, de como ele sobrepunha várias camadas utilizando a espátula.
EH – Iberê tinha maestria. Se fores fazer um óleo e não tiveres habilidade à contenção da tinta, vais sujar 
tudo. Ele não, fazia “pá!” [gesticula] e a cor ficava exactamente como ele queria. Claro que mesclava, mas sabia 
fazê-lo.
MC – Sabia, ele fazia-nos muitas perguntas, por vezes eu dizia “Acho que aqui poderia pôr…”, enfim, porque 
eu também tenho belas artes…o que acontecia é que eu ia mexer lá em baixo! [risos]
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Assisti a um vídeo de Iberê a pintar no qual, durante o processo, ele aparentava estar completa-
mente envolvido, desconectado do restante à sua volta, como uma espécie de transe. 
MC – Ele se transformava completamente.
EH – Estava presente, mas realmente se transformava, se transfigurava.
MC – Ele ficava assim [gesticula] obcecado por aquilo. Quando achava que estava a ficar mais ou menos, 
pedia um palpite. Eu era muito subversora, dos contrastes, às vezes dizia “Usa aqui um verde...”, o tal do verde!
Ele não gostava de verde…
MC – Não, mas nesse quadro que eu falei que faltava verde, depois ele acabou por usá-lo.
EH – Se encobrires o verde naquele quadro vês que faz falta.
O verde é como o remate da costura.
EH – Sugestão da D. Maria. Iberê se transformava mesmo, parecia que estava numa luta, num embate com 
a tela, havia horas que parecia esgrima, estava lá e fazia um recuo. Ele vai, trabalha, trabalha, depois olha o 
modelo e volta, sempre com o modelo à frente, sempre tinha a pessoa posando à frente.
Mesmo nos últimos trabalhos?
EH – Mesmo nos últimos, nas ‘Idiotas’, principalmente.
MC – Ele pegava num espelho e olhava o quadro pelo espelho.
EH – Olhando o espelho a imagem se inverte, consegue-se ver onde está a faltar algo ou não.
Li um comentário da D.Maria a dizer que por vezes tinha vontade de “ter um alçapão por baixo de 
Iberê” para poder puxar e ele cair sem conseguir destruir o quadro, quando a D.Maria gostava do 
quadro conforme estava e sentia pena.
MC – É isso mesmo! [risos]

As cores escuras que Iberê utilizava são usualmente associadas a um certo pessimismo, algo nega-
tivo, mas não me parece que seja assim.
EH – Pelo contrário, essa paleta escura do Iberê vem desde os anos 50, quando ele vai à Europa e volta. Na 
verdade, trata-se de algo existencialista mesmo, dele estar no mundo vendo as coisas acontecerem e continuar 
fazendo à sua maneira. 
MC – Sim, porque na Europa estudou com o [Giorgio] De Chirico, na França, com André Lhote, inclusive 
ele tem ali emprenhado qualquer coisa desses artistas, mas depois foi se libertando e fez ele mesmo…
EH – Ele volta a fazer o que já fazia aqui no sul. Sai daqui em 1942 e está fazendo essas paisagens, o ‘Jaguari’  
[Riacho Jaguari] já tinha aquela matéria. Então vai para o Rio de Janeiro, estuda com o Guignard, ganha o 
prêmio de viagem e vai para a Europa. Lá estuda com André Lhote, De Chirico,  [Carlos Alberto] Petrucci. 
Ele tem a humildade do aprendiz, de que fala também, aprendeu coisas. Mas, quando retorna, parece que volta 
a fazer o que já fazia aqui.
Escreveu um conto em que o relógio cai numa fossa e ele vai atrás desse relógio e fica remexendo essa matéria. 
Então tem muito a ver com a história da sua pintura, ele está escavando, como se fosse um arqueólogo, ele vai lá, 
escava, escava, escava, e começam a aparecer esses símbolos, os carretéis…é bem isso, está escavando…infância. 
Trabalha sempre com a memória.
EH – Sempre com a memória, reminiscência, ele tem um quadro que se chama ‘Reminiscência’.
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E os Carretéis?
MC –  A guerra, soldados.
EH – Eram os Maragatos e os Pica-paus*, um era preto e outro vermelho, pintava os carretéis.
* [‘Maragatos’ e ‘Pica-paus’ referem-se às duas grandes correntes políticas da Região Sul do Brasil,  
eram identificados, respectivamente, com o uso de lenços vermelho e branco, durante a Revolução 
Federalista, em 1893]
Portanto, os carretéis na pintura são a memória. Mas também a luta, a verdade, está tudo inter-
ligado.
EH – Existe um texto em que o autor fala que são “formas que rolam”, que estão sempre em movimento.
Como a bicicleta.
EH – A bicicleta, a história do trem, da locomotiva. Mas é sempre isso, as coisas estão sempre em movimento. 
Contudo, pintar o ciclista não significa alegria, é uma figura errante que está passando por aqui e está deixando 
a sua marca.

Diz-se que nos quadros dos Ciclistas as figuras estão em deslocamento no sentido da direita para 
a esquerda. Entretanto, neste exacto momento em que estava a fazer a pergunta acabo de ver nesta 
sala um quadro no sentido inverso. [risos]
EH – Existe um texto em que ele responde a isso, diz que não tinha se apercebido desse facto. Vou ler um trecho 
da autora a falar: 
“Esses ciclistas são geralmente apresentados em perfil, vistos, portanto, de lado, diferentemente das ‘Idiotas’, que 
oferecem uma frontalidade brutal, até mesmo constrangedora. Os ciclistas olham da altura de um horizonte que 
o espectador não alcança, só pode imaginar. Outra característica predominante é que estão virados da direita 
para a esquerda, olhar para a esquerda é olhar para a génese, ou seja, o passado. Esses ciclistas estão jogados num 
espaço temporizado que parecem estar pedalando ao contrário, estão de costas para o fim do quadro, quem sabe 
em direcção ao passado? Você acha que estão andando para lá? E que o passado está lá?”.  
Iberê responde: “ Você me chamou atenção para algo que eu não tinha pensado. Realmente estão quase sempre 
nessa direcção. Recentemente enviei para a exposição de São Paulo um quadro chamado ‘No Tempo’, em que 
os ciclistas encontram o passado, uma mesa, carretéis e todas as coisas que já estiveram na minha pintura. Me 
parece que é resgatar o passado, encontrar as coisas que foram soterradas e ficaram perdidas no pátio, desa-
pareceram no chão. Parece que é isso, tanto que eu fazia uns quadros terrosos, como se tivesse uma busca num 
garimpo, de coisas que supostamente jazem, não sei. Eu tinha essa sensação, me sentia muito estimulado nessa 
procura. Foi assim que percebi que a roda de minhas bicicletas parecia com a roda da locomotiva (…) essas 
reminiscências do estudo do mito, reactualizam para impedir que elas mergulhem no esquecimento, há uma 
recusa inconsciente nesse hábito, pois é nesse tempo primordial que você apimenta a pintura. O mito, aqui, 
lança sinais para a elaboração das pinturas. É possível o desmemoriável homem empobrecido que perdeu sua 
navegação. Ele vive assim como uma nave sem rumo, se tiver quebrado as velas, se não houver mais vento, 
mais nada pode impulsioná-lo”. Isso é do Iberê.

Reparei, igualmente, que os olhos nas figuras têm uma expressão muito própria, diferente da ex-
pressão do resto da figura. Parecem personalidades ambíguas.
MC – Porque parece que têm vida.
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02Iberê Camargo, Carretéis
óleo sobre tela (1958)

05

Iberê Camargo, Reminiscência I
óleo sobre tela (1980)

03

Iberê Camargo, Eu
óleo sobre tela (1984)



Por vezes parece que o sorriso diz uma coisa e o olho diz outra. É um sorriso muito horizontal, não 
parece um sorriso de alegria, é...
MC – Forçado.
Mas os olhos são muito expressivos e muito fortes, então é muito intenso. As figuras não têm pro-
porção ou escala realista, em compensação, têm mais emoção do que qualquer figura realista. Ele 
tinha uma capacidade muito grande de captar…
MC – O espírito da pessoa.
Exacto! Parece que quando pinta um retrato, por exemplo, tudo que não se vê é o exterior, vê-se a 
essência da pessoa.
EH – Ele ia lá dentro, absorvia.
O convívio com alguém assim devia ser intenso...
MC – Era preciso compreender o pensamento e as atitudes dele. Eu realmente, porque fui para o Rio, depois fui 
para a Europa, passei dois anos e meio lá, fiquei mais obcecada por tudo o que ele fazia ou dizia.
EH –  A senhora era como “psicóloga” dele.
MC – É verdade.
Era preciso força para conseguir entender que por vezes uma coisa podia não querer dizer exacta-
mente o que aparentava e respeitar que era a forma de ser dele.
EH – É dessa atitude dele em relação as coisas mesmo. Porque Iberê tinha o humor que era forte.
MC – Quando estivemos na Suíça, Genebra, quando ele foi pintar o painel da Organização Mundial da 
Saúde, havia um grupo de pessoas brasileiras que diziam que o Iberê era um mau humor bem-humorado.

Qual é a história do retrato da D. Maria [imagem 05], que está patente na exposição inaugural, 
‘Moderno no limite’?
MC – Ele que quis pintar. Nós já morávamos aqui, nesta casa, o ateliê dele era lá em cima, e eu fiquei lá qui-
etinha pra ele pintar, com a mão que eu botei lá…aquela mão…eu acho que eu vou lá só pra olhar aquela mão 
no quadro. Quem comprou aquele quadro foi um cidadão que gostava muito de arte.
EH – Kim Esteves, um coleccionador de São Paulo.
MC – Vivia em São Paulo, no interior, e fomos lá para ver o quadro, então ele preparou o quadro numa parede 
assim, bem distante, com uma luminosidade…parecia uma rainha! Foi uma coisa impressionante. [risos]
Foi o que pensei quando vi o quadro, a postura …
EH – É majestosa. Ali mostra como Iberê estudou a pintura, é uma coisa de Goya, de Velázquez, que é da figura 
posando, é diferente da relação que tem com ‘A Idiota’, que é apática, ela não tem reação às coisas. Aquele quadro 
da D. Maria não, aquilo é de uma imponência…

A D.Maria acompanhava muito de perto todo o processo. Era quase uma produção a dois.
EH – É verdade.
MC – Mas era dele, o Iberê era muito firme, no braço, tudo...
Eu fiz artes plásticas, quando fomos para o Rio de Janeiro, ele foi com uma bolsa e eu fiquei, porque estava 
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morando em pensão, trabalhava na pensão, ia dar aula. E daí ele deixou os pincéis ali, eu comecei a pintar. 
Quando ele chegou e me viu pintando, disse: “Esta casa só terá um pintor, ou eu, ou tu”. Desde então, deixei 
tudo e nunca mais peguei um pincel.
Lê para ela aquilo que o Iberê escreveu. [D.Maria pede a Eduardo]
EH – Para a senhora? Vou lá buscar.
MC – É muito bonito!
EH – Aqui está o que D. Maria pediu-me para ler, que ele escreveu a ela: 
“Quando eu estiver deitado na planície, indiferente as cores e as formas, tu deves te lembrar de mim, aí onde 
a planície ondula, a terra é mais fértil. Abre com a concha da tua mão uma pequenina cova e esconde nela a 
semente de uma árvore. Eu quero nascer nesta árvore, quero subir com seus galhos até o beijo da luz, que será 
fresca para ti, e então no murmúrio das folhas, eu te direi o que meu pobre coração de homem não soube dizer”
MC – Lindo, não é? 
EH – O título é “Depois”.
É muito bonito!
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Conversa com José Luiz Canal 
Engenheiro, Director técnico da obra da FIC
(Produzida 22-06-2008)

O Engenheiro esteve envolvido no processo da construção da nova sede da FIC desde o início, 
tendo sido inclusivamente o responsável pela indicação ao Conselho da Fundação dos dez nomes 
de arquitectos a concurso.
A indicação dos dez foi muito fácil, apontar dez arquitectos que fazem museu no mundo é muito fácil, é uma 
lista que se faz em cinco minutos. Depois, existiu uma lista mais complicada feita pelo Conselho, relativa à 
selecção dos três arquitectos a contactar. O meu papel inicial foi o de apresentar a eles quem era cada um dos 
dez, mediante um dossiê que organizei com amostras dos seus trabalhos, por exemplo, Norman Foster, Renzo 
Piano…O Conselho pedia esclarecimentos sobre os arquitectos e isto punha-me numa situação delicada, em que 
não podia exercer qualquer favoritismo. Então, eles fizeram a selecção. 
A postura da D. Maria [Maria Coussirat Camargo] relativamente à escolha final teve alguma influência 
por parte da opção da Lia [Lia Raffainer, membro do Conselho], que era uma amiga sua e do Iberê e era a 
favor do [Álvaro] Siza. Igualmente, o Jorge [Gerdau] teve uma postura positiva sobre Siza. Aquele era um 
momento próximo à celebração dos 500 anos do descobrimento, a questão da relação Portugal-Brasil, que é 
muito forte, foi muito importante.
Eu fiquei surpreendido positivamente pela escolha deles, confesso que estava à espera de que eles fossem optar no 
sentido da construção de um museu mais “alegórico”. Eles me surpreenderam no momento em que fortaleceram 
a escolha de Siza. O contexto actual em que vivemos privilegia tendências mais escultóricas, como se vêem 
noutros museus e não uma atitude tão consistente do ponto de vista projectual.

A seguir à escolha, como sucedeu o primeiro contacto com Álvaro Siza?
Fui responsável por este trabalho, pelo envio de material como topografia, um livro que era uma espécie de 
catálogo com a obra do Iberê etc. Foi muito bonito este encontro que eu tive com o Siza, em 1998. Ele ainda 
trabalhava no escritório antigo, fiquei muito satisfeito ao ver a importância que ele deu ao livro, me tornei um 
admirador do Siza durante o processo, ele deu tanto valor a um livro de um artista desconhecido na Europa. 
É importante referir o entendimento que temos que ter do mestre. O arquitecto Álvaro Siza é um mestre. Nor-
malmente, os técnicos tendem a procurar uma falha numa decisão do arquitecto, aqui, nós sempre entendemos 
que ele tinha o conhecimento. Eu pensava: “Segue aquilo porque estará certo, se fugires a isto pode ser que não 
dê certo”.

Esta valorização não será resultado da sua formação, que inclui pós-graduação em Arquitectura?
Sim. Também a minha mãe é professora de História da Arte, eu sempre gostei muito desses temas. Mas, no 
Brasil, ser só arquitecto é complicado, eu sempre quis ser um construtor. Eu me sinto muito mais um construtor 
do que propriamente um engenheiro ou um arquitecto, talvez um pouco dos dois. Me agrada muito poder pas-
sear pela obra e ter contacto com as pessoas envolvidas, tomando pequenas decisões.

Esta competência é referida em Portugal como de engenheiro de obra.
Mas, normalmente os engenheiros de obra não respeitam tanto os projectos, porque não entendem a sua im-
portância. É mais fácil alterar um projecto rapidamente, um processo que foi pensado durante dias. Esta relação 
advém muito da postura da própria Gerdau [Grupo Gerdau], que é uma empresa onde há muito respeito por 
projectos, decisões. É uma empresa de pessoas dinâmicas, que assumem riscos e sabem os limites ao assumi-los.
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Os primeiros desenhos de projecto foram discutidos com o engenheiro?
Não, eu recebi um estudo preliminar que já era um anteprojecto, muito completo. É praticamente o que está aí 
construído, só não tinha a parte do estacionamento, que foi realizada a seguir à primeira visita do arquitecto 
ao sítio, em Maio de 2000. Exceptuando o estacionamento, não houve outras alterações, o conceito é o mesmo 
desde o início.

Ele desenvolveu o conceito sem conhecer pessoalmente o sítio e pouco se alterou mesmo depois da 
visita. O que acha dessa sensibilidade? Associa também à maestria?
O Siza é um bruxo*! [risos]
* [além do sentido de “feiticeiro” que pode ser atribuído à utilização do termo neste contexto, importa 
referir que ‘bruxo’ é uma espécie de calão, muito utilizado na Região Sul do Brasil, para se referir a pes-
soas a quem se sente grande afeição e admiração.]

No que toca à engenharia, fale um pouco sobre a importância dos profissionais do GOP – Gabinete 
de Organização de Projectos.
O Jorge [Engenheiro Jorge Nunes da Silva] é um profissional muito competente. Da parte de Portugal, 
foi uma pessoa vital neste processo. Teve um papel fundamental de viabilização, de me levar a visitar obras 
na Europa para auxiliar a compreensão do que eu estaria a construir. Durante todo o tempo eu participei da 
“história do Siza”, tinha reuniões com ele e depois visitava obras para ir apreendendo a maneira que faziam, 
ver como resultavam construídas as soluções em outros projectos do Siza. 
Esta obra é completamente diferente, mas ao mesmo tempo ela é composta dos mesmos elementos: os caixilhos, o 
mármore, por exemplo, se olhares o balcão dessa obra e o de Santiago de Compostela [Centro Galego de Arte 
Contemporânea] são iguais, outro desenho, mas a mesma solução.

O aparente arrojo do projecto é correspondente à complexidade estrutural ou há algum “segredo” 
da engenharia?
O edifício é uma entidade só. A estrutura em balanço de um lado compensa o balanço do outro, o tecto faz com 
que ele não se abra, as guardas das salas de exposição funcionam à compressão e não se abrem. Podes pensar que 
uma ponte é uma estrutura mais complicada, mas na prática, mesmo ele tendo uma escala muito menor que 
uma ponte, ele tem uma complexidade muito maior, uma vez que na ponte a solução é repetida várias vezes.

Em alguns projectos de Álvaro Siza, apesar da estrutura estática base ser em betão armado, existem 
elementos de estruturas metálicas. 
Este aqui tem, no tecto. Ele funciona à tracção e o Siza não queria ter muita expressão nas clarabóias superiores, 
portanto, aquele tecto exigia pouca espessura. Numa solução em concreto [betão] armado seriam necessários 2 
metros para vencer o vão de 18 metros. Dessa forma, com a estrutura metálica, são perfis ‘H’ de apenas 30 
centímetros, porque é o esforço de tracção e não flexão. Isto é mérito do Jorge Silva, ele é muito bom calculista!

O Professor Doutor Rui Póvoas, da FAUP, em conversa que realizámos sobre a estrutura da FIC, 
chamou a atenção a um tema importante sobre a solução dos braços salientes. Refere-se ao facto 
de eles poderem ser considerados como vigas de perfil tubular, facilitando o seu dimensionamento.
Exacto, a resistência dos tubos está em sua própria inércia, do seu fechamento. Há outra questão que importa 
referir que é a parede curva e a rampa, onde eles se prendem. Também como estão acoplados às caixas de escada 

154 FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, ÁLVARO SIZA. UMA APROXIMAÇÃO CRÍTICA



e elevador nas extremidades, que são elementos que têm muita rigidez vertical, são pontos importantes. Sempre 
as colunas vertebrais dos edifícios são as escadas e elevadores. 

Há projectos que necessitam escoramento até a conclusão de toda a superestrutura, constituindo o 
faseamento como primordial na obra. 
Aqui também houve escoramento contínuo. A obra foi feita em três etapas com subdivisões:
A primeira etapa era construir o estacionamento, em que a pista foi dividida em duas, fizemos um desvio, 
começámos a construir em simultâneo com as escavações da segunda metade da pista. Em seguida, avançámos 
com a construção em direcção aos edifícios vizinhos, até concluirmos o estacionamento e a avenida. Nesta etapa, 
treinámos o uso do concreto branco;
 Num segundo momento, construímos a “casca”, que é divida em onze níveis, são onze painéis, e oito concreta-
gens. Portanto, começámos pela parede recta ao fundo, em seguida o “miolo” em betão convencional, a parede 
curva e o mais difícil que eram as rampas, quando já estávamos mais treinados. Nas rampas, fizeram-se as 
lajes de base e, a seguir, o ‘U’ sobreposto de maneira a não haver juntas visíveis pelos lados; 
A terceira etapa foi secar a obra, fechá-la, instalar impermeabilizações, isolamentos etc. Num segundo mo-
mento, o restante das instalações e alguns fechamentos, acabamentos e equipamentos.

Sobre a experiência de trabalhar em parceria com profissionais que estavam em outro continente. 
A distância foi um obstáculo?
Foi uma experiência muito rica a não ser esquecida. Fazíamos um relatório fotográfico semanal de todas as 
frentes de obra, cada contrato tinha uma fotografia. A toda a nossa equipe, aos nossos operários, às empresas que 
contratávamos, aos chefes das nossas empreiteiras, para os portugueses e todos os colegas da equipe, nós tínhamos 
um relatório que eu enviava semanalmente com uma acta de reunião de programação. Todos sabiam o que 
havia sido feito, ou estava sendo feito e o que havia por fazer. Este processo ajudava. 
Depois as viagens, de lá e de cá, que tiveram muita importância:
Cada evento da vinda do Siza provocava um exercício de velocidade na obra, no sentido de poder mostrar ao 
arquitecto o máximo possível. Siza, com o decorrer da obra, passou a ser um grande ídolo dos operários e isto é 
muito importante ser dito. Porque ele era uma pessoa muito simples quando andava pela obra, não era o arqui-
tecto que vem, cobra e “destrói”, era o arquitecto que vinha ajudar a fazer e portanto, todos queriam executar 
bem o que ele desejava. Ele exerceu algo sobre o imaginário dos operários, todos trabalhavam com preciosismo.

Trabalharam todos segundo um padrão de qualidade invulgar no Brasil.
Eu sempre salientei isto, bem como a questão de ter sido uma obra sem acidentes. Fazíamos sempre eventos e eu 
repetia aos funcionários: “Nós temos que nos superar nesta obra, nenhum de nós fez algo assim antes. Teremos 
que fazer mais do que já fizemos”. Portanto, era uma questão de superação por parte de todos nós, inclusive eu. 
Isto é algo patente nesta história.

Soube que o vosso trabalho foi muito elogiado por Álvaro Siza até à imprensa portuguesa? Disse 
em entrevista “não me dá muita vontade de trabalhar em Portugal”.
É verdade, agora ele elogia, mas não seria possível fazer algo desse género sem consciência do próprio nível.
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Para concluir, como o engenheiro encara hoje este processo de quase 10 anos?
Sim, 10 anos, a idade da minha filha! 
Ainda é muito doloroso o processo, não consigo vir ao museu como apreciador. Há ainda algum sofrimento de 
algo que possa não estar bem. Já melhorou a sensação, mas não consegui me sentar no terraço da Cafeteria e to-
mar um café, não fiz isso, porque ainda há o compromisso de terminar, perceber como irá se comportar…Talvez 
para o Siza já seja algo mais normal fazer obras dessas, eu já fiz muitas obras grandes, mas nunca havia feito 
uma obra desse tipo, então há aquela dificuldade de desprendimento. Por outro lado, há algo que foi surpreen-
dente no final, foi a questão da amizade e esse respeito que acabámos tendo um pelo outro. Por exemplo, no dia 
do Siza retornar a Portugal, depois da inauguração, eu fui sozinho levá-lo ao aeroporto e foi um momento 
inesquecível, eu a pensar “Acabou, agora é momento de virar a página e começar outra história”. 
Outra questão foi ter havido um retorno muito grande por parte da comunidade, da cidade, esse amor que se 
criou sobre a obra, também realizámos muitas iniciativas educativas e resultou que os porto-alegrenses têm 
muito orgulho deste projecto. Para o bem e para o mal, o gaúcho é um povo de natureza assim, muito orgulhosa 
de si, que dá importância ao que é daqui.
Estou te confessando essas questões pessoais, de ainda não me ter desapegado da obra, mas acho que será uma 
questão que o tempo fará eu me lembrar sempre com muito carinho. E esta questão de se realizar um sonho. 
Construir um museu na minha própria cidade, um museu do qual eu possa pensar “Digam o que queiram, 
mas melhor não há”. Isto é um problema patente no Brasil, o sentimento de inferioridade e esta questão de nos 
colocarmos dentro de um padrão mundial, que foi importante, de projectar a obra do Iberê lá fora, a importân-
cia de trazer essas crianças das escolas públicas para visitar. E um lugar como este marca o imaginário delas. 
Estamos num momento em que é preciso muito disso no Brasil. Se a gente souber exercer sobre o imaginário do 
brasileiro o sonho, ele não tem fim. Eu considero isto uma característica boa do Brasil, é um povo que é criativo 
nesse sentido. 

O engrandecimento que teve com essa experiência, não no sentido do prestígio, mas em termos 
profissionais e pessoais foi crucial.
Sim, agora quero construir outro. [risos] 
Gostaria de trabalhar em mais projectos com o Siza e com o Jorge. Tem sido difícil retomar os meus outros tra-
balhos sem eles, não há o mesmo envolvimento. Isto será difícil.

Muito obrigada, engenheiro.
Foi um prazer, obrigado pelo interesse.
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Conversa com Álvaro Siza 
Arquitecto, Autor do projecto da FIC
(Produzida 04-01-2009)

O objectivo do estudo foi a estruturação de um discurso fundamentado numa leitura crítica da obra 
particular, que pretende explorar uma visão suplementar àquelas mais comummente aceites que 
estabelecem paralelismos entre o projecto e a arquitectura brasileira, buscando, por sua vez, outras 
relações. 
Eu acho bem.

Começaria então por falar do sítio, que é um tema recorrente nos estudos sobre o seu trabalho. É 
conhecida a frase “a solução está no sítio”, entretanto, existe uma entrevista em que comenta que 
não são as características físicas do sítio de que fala, mas as da “atmosfera”. Neste sentido, gostaria 
que expusesse o que para o arquitecto exprimiu a dita “atmosfera” de Porto Alegre.
Também é física, e no caso de Porto Alegre conta muito porque é um sítio dificílimo: um buraco, um rio do lado, 
um estreito [gesticula]. Portanto, teve muita influência no projecto tentar adequar-se à topografia. Agora, 
noutros aspectos, o que me sensibilizou muito, me impressionou, foi aquilo que tem muito a ver com o Brasil, 
com a reacção de um europeu, particularmente de um português, no Brasil. Pela vastidão do espaço, aquela 
toalha d’água em frente, enormíssima, e a luz. As duas coisas estão relacionadas. A toalha d’água que tem os 
poentes mais bonitos que eu já vi, vermelhos, nunca vi tal coisa, é maravilhoso! Portanto, esta sensação de es-
paço sensibilizou-me muito, teve muita influência. Depois, a relação com a cidade, com o centro da cidade, que 
também é uma coisa muito interessante. A gente tem que sair do centro da cidade, seguir aquela marginal com 
jardins e estar a uma certa distância do fervilhar da cidade. Do edifício vê-se a cidade toda, aquelas janelas 
foram muito pensadas, também houve um bocado de sorte, porque a gente às vezes engana-se no ângulo. [risos] 
Portanto, isto também impressionou muito. Realmente, quando se faz o percurso das rampas, há umas janelas 
de que se vê a cidade inteira. Depois, noutros ângulos vê-se a outra margem e a tal grande toalha. Daí que 
eu diria que as coisas que mais me impressionaram valem da própria dificuldade do projecto que é uma coisa 
imediata. Um primeiro pensamento: “Conseguir-se-á meter aqui um museu?”, “Conseguir-se-á, ainda, espaço 
para passar um carro de carga e descarga por trás?”, porque não poderia passar pela marginal. Teve muita 
influência. Mas também uma sensação, olhando para aquela escarpa, mesmo antes de pensar na questão da 
carga e descarga, de que o edifício não poderia tocar naquilo. Aquilo é lindíssimo, é revestida por vegetação, 
como acontece por aquelas bandas. Portanto, eu disse “Não posso tocar nisto, o mínimo que toque vou estragar”. 
Isto dá destaque ao edifício. 
Eu diria que as coisas que mais tiveram influência, de imediato, foram: a relação com a cidade, a relação com o 
rio, a luz e a beleza daquela escarpa. É resultado de uma pedreira, portanto, não é exactamente natural, é feito. 
Mas é a maneira como a vegetação toma conta daquilo. Outra coisa que me impressionou, ao princípio mal, é 
que eu não gostava daquela torre ao lado...
Penso que é unânime esta opinião.
Não, mas eu depois fiquei amigo, a torre ficou amiga do museu, quero dizer, ela não é bonita, mas tirou-lhe 
aquele isolamento absoluto, de modo que há como que um diálogo entre eles, é assim como mulheres muito boni-
tas que vão sempre acompanhadas com uma feia. [risos]
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E sobre a arquitectura de Porto Alegre?
O que salta é a cidade nova, com grandes edifícios, não tão intensa como São Paulo, claro, porque isto depende 
do número, mas muito intensa. Há alguns exemplos de boa arquitectura contemporânea nestes edifícios altos. 
Depois, é muito interessante o balanço disso, da nova arquitectura com uma arquitectura de fim de século/
princípio de século, de que há lá alguns exemplos de ruas inteiras, daquelas casas muito eclécticas…não é uma 
arquitectura erudita, de grande qualidade, mas tem um sabor especial que a gente encontra muito na América 
do Sul, em geral, encontra pontos comuns na Argentina, na Colômbia etc. Aquelas casas românticas, com muita 
decoração, bem construídas. É muito interessante ver esse balanço entre uma arquitectura feita há pouco tempo, 
contemporânea, e o que resta destes pedaços.
Mencionou, também, as árvores de Porto Alegre, os Jacarandás.
Pois é, eu esqueci-me desse aspecto. Ali a vegetação irrompe com uma intensidade fantástica - sabe que a arqui-
tectura, ainda que não tenha muita qualidade, com as árvores à frente [gesticula] é uma coisa que apela muito, 
que impressiona muito, a pujança do verde no meio da cidade, são os vossos corredores verdes. A arborização dos 
arruamentos, no fundo, prolonga essa presença do verde até o coração da cidade.

Tenho uma pergunta que talvez não seja respondível. Sei que, em geral, há um fio condutor para os 
projectos, no projecto da FIC talvez mais de um, diria que gira muito em torno da questão do per-
curso. Mas ao acompanhar o processo do trabalho fica uma dúvida, é possível ao arquitecto precisar 
em que momento chega à solução final e define “Agora está pronto”?
Sim, é respondível. É por aproximação, quando me entregam um trabalho que eu aceito, a preocupação que 
tenho de imediato é começar logo, depois até pode levar muito tempo, mas é começar quando ainda está quente 
a sensação de ser convidado para aquilo, seja grande ou seja pequeno. Portanto, falou bem numa linha, é 
uma meada, é tricotar. É necessário, o mais depressa possível, apanhar a ponta da meada, porque depois é um 
percurso de paciência, de impaciência, de horas de trabalho que a gente vai tricotando. Muitas vezes começo, 
como quase sempre começo, mesmo com pouco estudo ainda do fundo do problema, baseado nalgumas impressões 
imediatas e quase diria num certo instinto, o que leva a que apareçam nos esquissos, que talvez tenham sido 
publicados, coisas muito diferentes. No princípio, muito inquieto, mas realmente não é inquieto, é como andar 
a rodear o tema e, à medida que vão surgindo ideias de formas do exterior e da relação com a paisagem, se des-
perta a necessidade de conhecer melhor o problema. A aquisição, o domínio do problema nos seus mais variados 
aspectos é pedida pelo desenvolver desses esquissos. Muitas vezes é saltitante, quero dizer, uma via ali, porque 
me impressionou qualquer coisa, depois, a auto-crítica: “Estará bem?”, “Vamos lá ver se isto corresponde”. Eu 
comecei por um edifício baixo, o que quer dizer que nem tinha a noção ainda da área de que necessitava, mas 
às tantas vai evoluindo e a gente sabe “Não cabe assim”. Havia uma coisa muito forte, que era para onde vai o 
parque de estacionamento.
Há uma versão em que o acesso seria por cima.
No desenvolver do projecto, no arranque, há o que impressiona, o que sensibiliza e há os obstáculos. Os obs-
táculos são uma coisa fantástica para a elaboração dum projecto. Quanto mais dificuldades tem, mais flui o 
pensamento. 
Está mesmo confinado por uma rua com muito movimento, de sentido único, felizmente - felizmente naquele 
caso, eu nem gosto muito dos sentidos únicos, mas naquele caso, para o museu felizmente, senão tinha sido muito 
mais complicado. Portanto, a primeira ideia que eu tinha era [o Parque de Estacionamento] lá em cima e 
desce num elevador, depois vim a constatar que, primeiro, incomodava os residentes da zona. Egoistamente 
primeiro não pensei nisto, porque estava atrapalhado “Para onde é que vai o parque de estacionamento?”, mas 
depois soube que além disto os terrenos ali são muito caros, é uma zona residencial de luxo e, portanto, não só 
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haveria a recusa da vizinhança por ter movimento lá dentro, como não haveria dinheiro, era muito difícil 
conseguir verba para expropriar os terrenos e nem seria autorizado. Foi um problema, provavelmente o que 
mais me preocupou nessa altura e disse à Comissão “O único sítio que há é debaixo da estrada, eu acho isso ex-
tremamente difícil, mas realmente não encontro outro sítio para meter uma garagem, e acho a garagem impre-
scindível”. Depois vinha o [Engenheiro José Luiz] Canal e outras pessoas da Comissão, o [ Jorge] Gerdau, 
entabularam associações com a Câmara [Prefeitura Municipal de Porto Alegre] e realmente conseguiram 
obter aprovação e resolveu esse gravíssimo problema. Permitiu também um acesso directo às caves do edifício. 
Não podia fazer uma cave na área do edifício, primeiro porque é muito estreito, mas além disso, o nível freático 
só permite, dentro do possível, uma cave e eu precisava da cave para Depósitos, Arquivos, Administração…
Consegue-se libertar todo o pouco terreno para o museu por inteiro e, quando o terreno começa a estreitar, vão 
lá para baixo as outras coisas: “Alto lá. Aqui é que se podem meter partes do programa, Ateliês, Administração, 
Biblioteca, mas é preciso meter luz lá em baixo”, são espaços subterrâneos, então surgiram aqueles pátios. A 
carga e descarga pode ser feita parcialmente através da garagem, coisas miúdas, a grande carga é feita por trás, 
no rés-do-chão, com um grande monta-cargas e um acesso de serviço. O acesso para toda a actividade do museu 
é sempre por cima, o público sai da garagem, tem um ascensor e uma escada, para um caminho que é para quem 
vier pelo passeio, portanto, canalizando tudo num mesmo percurso.

Queria falar um pouco sobre geometria e aproveitar o tema para falarmos das possíveis relações, 
que eu tento ilustrar na dissertação, que há entre a FIC e outras referências, nomeadamente aquelas 
de arquitectos que aprecia e que aparecem manifestamente em sua obra. Um exemplo é a questão 
da curva, que penso ter ficado de certa forma vulgarizada nos vários discursos sobre este projecto 
como sendo uma espécie de “inevitabilidade” perante a arquitectura brasileira, em especial a de 
Oscar Niemeyer. Gostaria de entender até que ponto isso pode ser considerado uma referência a 
priori ou, ao contrário, uma explicação a posteriori. 
Sabe que a referência para um arquitecto que está a trabalhar há 50 anos já não é como era quando eu estudava 
- ir a revistas ver, entusiasmar-se, tomar ideias. Quando eu entrei na escola, estar mais ou menos fixado em 
um arquitecto, que era o Corbusier. A escola queria ser moderna e era o Corbusier, depois começaram a aparecer 
outros, a formação de um arquitecto é de maior conhecimento, a gente começa a viajar e a ver muito mais coisas 
e descobre que não há só um ou dois, embora eles possam se destacar, mas que há um mundo inteiro de beleza 
na arquitectura. Vai assimilando isto a um ponto tal que o que se passa ao projectar já não é “Bom, aqui segue 
o Niemeyer” porque tudo isto que nós vimos está cá dentro [aponta para a cabeça]. E muitas vezes acho eng-
raçado porque são apontadas pela crítica referências em que eu nunca pensei.

Era exactamente esta a minha questão.
Por exemplo, a da Lina bo Bardi, nunca pensei, nunca me veio à cabeça. No entanto, não há dúvida que eu vi 
a Lina bo Bardi e apreciei muitíssimo.
Subconscientemente tem aquilo registado.
Está no subconsciente, está no armazém e vem ajudar-nos sem mesmo nos apercebermos disto, quero dizer, 
assimila-se, são partes de nós próprios, de maneira que a posteriori a gente pode descobrir. Não quer dizer 
que, às vezes, não se vá buscar mesmo uma referência, porque basta que faltem argumentos indicativos para 
o desenvolvimento do projecto, que a gente pode mesmo precisar de ir buscar uma referência, mas ela depois 
dilui-se porque ajudou um passo do projecto. A posteriori eu posso reconhecer, realmente vi a Lina bo Bardi 
e aquilo tem a ver. Quando me falaram nisto lembro-me que o comentário que eu fiz foi “Ah, pois é verdade, 
eu e a Lina bo Bardi lembramo-nos da Fábrica Van Nelle [imagens 06 e 07], na Holanda”, que tem aqueles 
tubos. No entanto, se calhar a Lina bo Bardi nem conhecia ou não tinha ligado muito, não teve na mente dela.
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Na dissertação, falo da relação dessas rampas, por exemplo, não com a Lina bo Bardi, mas com a 
Maison Citrohan, do Corbusier. Relaciono com os primeiros esquissos para a FIC, em que as ram-
pas ainda são encostadas ao edifício e não afastadas.
Também nunca pensei. Talvez em quem eu tenha pensado mais objectivamente, a certa altura, tenha sido 
(embora não veja formalmente colaboração, mas pela ideia) o Guggenheim [Frank Lloyd Wright]. Mas nos 
museus, quase que não há ninguém que não pense numa rampa, porque o percurso num museu, é particular-
mente importante, a gente vai dar um passeio para ver arte. Portanto, neste sim, lembro que foi outra obra 
que me impressionou muito, mas não quer dizer que formalmente tenha sido influência. Eu a posteriori posso 
ver, também nunca pensei nisso, mas posso ver mais relação com algumas coisas do Alvar Aalto. Mas isto pen-
sei a posteriori, quando começaram a falar das referências, porque uma coisa que usa muito o Alvar Aalto é 
combinar a geometria e a forma orgânica. A forma orgânica praticamente ali tornou-se o simétrico da cova 
de um lado, do outro lado é muito geométrico, de um modo geral é muito geométrico o museu. O Alvar Aalto 
usa muito essa combinação de geometria ‘ortogonalidade e curva’ quando trabalha. Muito baseado em aspectos 
da paisagem. Portanto, vejo muito mais essa relação, mas realmente também não pensei nela e o Alvar Aalto 
fartei-me de visitar e estudar.
Aqui está o esquisso que referia [Parte 01, imagem 73], em que a rampa seria encostada ao volume 
do edifício. 
É porque depois, com aquela massa d’água à frente…‘tac!’, é irreprimível, não é? [gesticula sobre as rampas 
terem sido atraídas em direcção ao rio, como ímã]

Antes de ler a memória justificativa, em que o arquitecto fala dessa relação de simetria com a es-
carpa, eu havia visto esta imagem [Parte 01, imagem 99] do antigo levantamento aerofotogramé-
trico do terreno, que deve ser bastante mais simplificada que o levantamento actual de que dispõe, 
e reparei que neste levantamento, a forma mais arredondada é ainda mais semelhante à forma do 
volume principal.
Pois é. Mas para chegar lá não foi assim de repente. O que se fez foi logo uma maquete do terreno, isto faz-
se sempre, que ajudou muito. Depois fizemos maquetes mais pequenas, uma séria delas, fizemos uma muito 
grande que era onde eu entrava, o que agora tenho feito porque não me é fácil visitar tantas obras como há uns 
anos atrás, quando é assim longe. Ainda fui bastantes vezes, mas muito mais foi o colaborador, portanto trazia 
as dúvidas que ele encontrava no cumprimento do projecto, ou o que lhe parecia que era um caso importante, 
alguns colaboradores são muito precisos nisto, apercebem-se de o que é que a mim vai impressionar. E eu ao 
invés de estar a folhear 300 desenhos, cortes e plantas…meto a cabeça dentro do edifício [da maquete]. 

Aproveitando o facto de ter falado em Frank Lloyd Wright, eu queria mostrar ao arquitecto uma 
imagem que encontrei, durante a pesquisa - se calhar agora vou parecer “a crítica” que disse que 
aponta referências a posteriori – é um estudo de uma das versões anteriores para o Guggenheim de 
Nova Iorque, quando vi, surpreendeu-me logo a ligação com a FIC.
É…por acaso não conhecia, onde é que encontrou isso? Nunca tinha visto. Aquilo que é mais interessante 
neste desenho é como ele começa com um edifício de planta poligonal e depois muda para o redondo, isto é que é 
fantástico. Vê que ele também andou ali a “crr, zuc...”. [gesticula a fazer novamente referência à inquietude 
do processo]
O fio condutor está lá, mas até ganhar a forma final…
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Ainda sobre as referências, já que falámos em Corbusier, quando mencionou que inicialmente ele 
foi a referência maior e talvez ainda seja…
Ainda. Já se disse muito mal do Corbusier, mas finalmente…o Corbusier realmente é o grande arquitecto do 
séc.XX com o Frank Lloyd Wright (duma maneira mais impressionante da arquitectura, impressionante não 
será o termo, é duma segurança, duma poesia, aquela atmosfera que é uma coisa incrível). E o Corbusier é muito 
mais Picasso, é impressionante, não há figura assim. Depois, é a parte da sua obra da pintura, escultura, que 
é muito boa, e os escritos, toda a sua acção de “agente cultural” que é muito incrível, não há ninguém assim. 
Mas nessa altura havia muito pouca informação, até porque eu apanhei um período imediatamente a seguir à 
guerra, houve interrupção de publicações e Portugal era mantido muito isolado, mesmo as revistas mais pací-
ficas deviam ser consideradas subversivas. De maneira que só via as que ainda vinham na altura. Depois, os 
livreiros perderam contacto, havia poucos arquitectos. Perdeu-se a ligação que houve à Europa, fortíssima nos 
anos 30. Muita informação foi cortada a nada, sobretudo da Holanda, França e de Itália, eram os principais, e 
Alemanha, evidentemente. Mas além disso houve arquitectos como o Manuel Marques, que foi nosso professor, 
que trabalhou com o Corbusier, o [ Januário] Godinho casou com uma holandesa e trouxe muito de lá, ia passar 
as férias lá, mais tarde, isso muitos anos depois, final dos anos 40 e anos 50. Daí vem a ligação do Godinho ao 
Frank Lloyd Wright, na Holanda é evidente a influência de Wright. Também o [Arménio] Losa casou com 
uma alemã e ia passar as férias à Alemanha…“Cherchez la femme!” [risos]
E ainda mais tarde as viagens de Fernando Távora…
O Távora era uma pessoa com uma cultura muito sólida, já com grande conhecimento da história da Arqui-
tectura Portuguesa. Quando se decide ir para a Arquitectura é logo um acto revolucionário, porque a família 
queria que ele fosse engenheiro. Ele tinha um irmão que era um grande engenheiro e achavam miserável ir para 
arquitecto, o pensamento era esse na altura. Ele vai para Arquitectura e começa a se interessar, mas claro, Ar-
quitectura Moderna. Quando entrou já se interessava e a grande referência para ele era o Corbusier, era tam-
bém a mais óbvia. Depois, ele muito novo começa a ir aos CIAM [Congrès Internationaux d'Architecture 
Moderne], um membro português do CIAM, ele e o Viana de Lima. Viaja muito, portanto, é uma pessoa com 
um papel muito especial na arquitectura aqui, porque tem essa sólida cultura tradicional e esse apetite pelo 
Moderno. Escreve, novíssimo, um livro que deve conhecer, que é ‘O Problema da Casa Portuguesa’, que é como 
que uma reacção ao ‘A Casa Portuguesa’, do Raul Lino, em que exactamente, muito novo, traça o seu caminho 
ou o que quer que seja o seu caminho: raízes e inovação. 
Era  Corbusier, mas depois, com essa nova geração que entra: o Távora, o [Octávio] Filgueiras, o [Agostinho] 
Ricca…Carlos Ramos chamou-os novíssimos, recém-formados e acertou em cheio, o Carlos Ramos era um 
tipo finíssimo. Portanto, lembro que à determinada altura, pouco a pouco começaram a chegar revistas, porque 
também o Regime já não tinha o apoio com o Fascismo na Europa, de modo que houve uma abertura no as-
pecto cultural e na arquitectura. Então começam a aparecer as revistas e o cinema italiano, o Neo-realismo. 
‘L’Architecture d'aujourd’hui’ nunca interrompeu durante a guerra.
Um dia aparece o Távora, exactamente, com um livro em baixo do braço, muito entusiasmado - a Escola 
era pequenina, aquilo era uma família - assim: ‘Brazil Builds’. Teve um impacto tremendo, basta ver que a 
maneira de representar o desenho mudou por completo, eram aqueles desenhos com linhas todas fininhas, os 
pilares eram uns pontos, mudou muito, duma forma tremenda. Depois começa a aparecer, muito através dos 
italianos, o retomar da história da arquitectura. O Bruno Zevi, que pega denovo no Frank Lloyd Wright, no 
Alvar Aalto…enfim, todos esses novos, o Bruno Zevi teve muita influência na arquitectura. E depois surge a 
“Casabella”, mais sólida revista. Portanto, começa a haver muita informação e também começam os primeiros 
balbuceios de viagem. Nesta altura, eu já era assistente da Faculdade, já tinha feito a tese, fomos estudantes e 
professores à Holanda e à Finlândia, ter com o Alvar Aalto, a Paris e a Veneza...o aparecimento da Gulben-
kian, eram bolsas, viagens pagas. Isto foi um arranque para um apetite de conhecer e viajar.
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Álvaro Siza, Complexo Residencial “Bonjour Tristesse”
Berlim, Alemanha (1990)

Complexo Residencial “Bonjour Tristesse” 
pormenor de uma edificação nas proximidades

06J.A. Brinkman e L.C. van der Vlugt, Van Nelle Ontwerpfabriek
Rotterdam, Holanda (1931)

07Van Nelle Ontwerpfabriek
pormenor das passarelas



Portanto, nesse sentido, relativamente à arquitectura brasileira poder-se-ia dizer que, à certa al-
tura, os “pais” passaram a ver os “filhos” como modelo?
Sobre a arquitectura brasileira há uma explicação claríssima para o sucesso que teve, que na verdade foi dum 
impacto tremendo. Não é só pela sua qualidade, também é, evidentemente, mas é porque tinha muito a ver com 
uma linha saída do Corbusier…
…o que deu o vôo ao Niemeyer foi o sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, as pessoas começaram a dizer “Este 
gajo é bom!”. Há outra coisa que é o homem muito influente que foi o Lúcio Costa, ele tinha um profundo con-
hecimento da arquitectura e da cultura portuguesa.
Ele é o “nosso” Távora.
É. Ele veio cá a Portugal, veio à Escola com as filhas, fez muito sucesso. Depois foi passear, foi para Trás-os-
montes e outros sítios… visitou a Boa Nova [Restaurante e Casa de Chá da Boa Nova]. Lembro que ele fez 
um comentário, ele não ficou muito bem impressionado com a Boa Nova e disse-me assim: “Sabe que os telhados 
na arquitectura portuguesa não são assim, são muito simples”. Ele tinha uma grande paixão pela arquitectura 
tradicional portuguesa, os solares, que depois no Brasil deram os maravilhosos sobrados. Portanto, ficou impres-
sionado, achou que era um bocado “romper”.
O que eu queria dizer é que o Lúcio Costa foi muito importante, tinha essa grande ligação com a cultura e 
arquitectura portuguesas e era um diplomata habilíssimo. Liderou, de certa maneira, o lançamento da Arqui-
tectura Moderna Brasileira, quando ele esteve nos Monumentos Nacionais. 
Às tantas, um ministro [Gustavo Capanema Filho] que foi um tipo fantástico, que os apoiou, porque dentro 
dos Monumentos Nacionais havia os tradicionalistas, os conservadores.  Lúcio Costa convida Niemeyer para 
fazer o hotel em Ouro Preto. Então o Niemeyer faz basicamente um hotel como a ideia do Costa, mas com ter-
raço, e aquilo cai como uma bomba. O Lúcio Costa chama-lhe: “Põe um telhado, senão não se consegue”, então 
fez aquela versão dum telhado muito pouco telhado, mas era um telhado, era telha, e consegue ser aprovado. 
Depois há uma grande luta entre os conservadores. A Exposição [Feira Mundial de Nova Iorque, 1939] foi 
importantíssima, e quando entra em cena o Corbusier há uma luta tremenda a puxar para um lado e para 
outro. A mais interessante que eu conheço é da Universidade do Rio de Janeiro, em que o grupo dos conserva-
dores chama o [Marcello] Piacentini e outro grupo, do Lúcio Costa, chama o Corbusier. Ao fim ao cabo, não 
faz nem um nem outro.
Mas Corbusier passa a ser figura muito influente, já era. E o que eu não sabia, que também é muito interes-
sante, é que o Corbusier foi introduzido no Brasil pelo Gio Ponti. O Gio Ponti é que levou a que ele fosse 
convidado para fazer as conferências.
Ele esteve duas vezes lá, depois houve as conhecidas confusões sobre a autoria de projecto do MEC.
O Távora uma vez perguntou ao Niemeyer sobre isto, eu não estava: “Afinal, como foi o Ministério da Educa-
ção?” e o Niemeyer respondeu, “O Ministério da educação é do Corbusier e ponto”. Mas, também já li em relação 
a isso no Brasil a dizer que o primeiro projecto do Corbusier era completamente diferente e depois houve um 
esquisso do Niemeyer e que o Corbusier copiou o Niemeyer.
Lá está aquilo que falávamos do fio condutor. Era o mesmo desde o início, e quem terá lançado, 
pelos vistos, foi Le Corbusier. Ainda sobre Corbusier, há uma entrevista ao Siza, feita pelo arqui-
tecto Fernando Serapião, em que pergunta-lhe sobre a referência à Lina bo Bardi e o Siza entende 
que ele está a perguntar sobre a relação das janelas da FIC com os “buracos” do SESC-Pompéia. 
Sobre essas janelas, eu falo da relação com outros “buracos” que são realizações do Corbusier para 
o Palácio da Justiça, de Chandigarh, que também têm aquela forma ovalada.  

Também, é verdade.
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Portanto, penso que volta-se à questão que o arquitecto falou das influências que começam a ser 
tantas e inconscientes…
Evidentemente. Um principiante, um aluno de primeiro ano, agora já não é assim, mas no meu tempo, copiava 
um, isto ali ou lá…começava assim, neste caso o que estava na berra era o Corbusier. Depois, os arquitectos 
realmente copiam (mas às vezes nem sabem que estão a copiar) por duas vias: ou surge uma ideia semelhante 
em duas pessoas que nem se conhecem, o que acontece porque [as ideias]“andam no ar”, ou copia de tantos, para 
usar essa palavra que não é copiar, evidentemente, tem é tantas armas que usa e às vezes nem sabe o que é que 
está a usar. É inconsciente.
Eu conto uma história engraçada: fiz aquele, já não me lembro como é bem...[passa a esquissar a imagem 
08] e já depois de ter acabado este edifício, já estava construído, estava a passear com alguém que trabalhou 
comigo lá e, de repente, não longe do edifício, vejo uma série de edifícios, uma grua e exactamente esta forma 
assim [esquissa a imagem 09], digo: “Pá, olha alguém está a copiar-me!”. Ele desatou-se a rir, porque era um 
edifício em demolição. [risos]
Está bem, quase que tenho a certeza que terei visto o edifício porque era no caminho, era muito perto. Agora, 
não fixei, mas ele veio cá para dentro [aponta para a cabeça], é a única explicação.

Uma última pergunta.
As que eu gosto mais são as últimas.
Sobre o pintor Iberê Camargo, é um tema importante no estudo, penso que se existe alguma relação 
de “homenagem” à cultura brasileira...
A homenagem, se há, é tentar fazer o melhor possível porque eu gosto muitíssimo. A pintura dele é duma auten-
ticidade, ali não há nada para agradar ou intelectualizar… uma autenticidade incrível! O homem tem uma 
vida muito complicada, sabe?
Sim, conversei com a D. Maria Coussirat Camargo, quando estive em Porto Alegre.
A D. Maria é uma simpatia!
Acabei por almoçar com ela e com o Eduardo Haesbaert. Eles ofereceram-me um livro muito in-
teressante, escrito por Iberê, são contos e uma espécie de autobiografia. Mais tarde, comprei outro 
livro, um livro de memórias que ele começou a escrever quando soube do cancro. 
Ele é fantástico. O que acontece é que ele é contemporâneo do Portinari, mas o Portinari trabalhou com o Cor-
busier, portanto teve contactos para ir para França e para os Estados Unidos, é um tipo que fez a sua promoção. 
Ele [Iberê], depois daquele episódio em que ele matou um homem, retirou-se para Porto Alegre e nunca mais 
saiu, mas antes esteve em Paris, pouco tempo, também trabalhou com o [Giorgio De] Chirico. Aquilo é duma 
autenticidade…é muito dramática a obra dele, mas também tem coisas de encanto, das bicicletinhas…

Bem, pronto, gostei, foi muito agradável.
Muito obrigada pela conversa, mas queria agradecer, sobretudo, pelo que fez por Porto Alegre. 
Ah, sim senhor!
Fez-me olhar a cidade com outros olhos.
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PLANTA PISO TÉCNICO
PLANTA PISO 04

PLANTA PISO 03 (meio piso)
PLANTA PISO 03

PLANTA PISO 02 (meio piso)
PLANTA PISO 02

PLANTA PISO 01 (meio piso)
PLANTA PISO 01

PLANTA PISO 00

ALÇADO NORTE
CORTE A

ALÇADO SUL
CORTE B

ALÇADO OESTE
CORTE C

ALÇADO LESTE
CORTE D

PORMENORES
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DESENHOS DO PROJECTO DE ARQUITECTURA
























