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Os concursos de Arquitetura transformaram-se numa realidade dis-

tópica de fundamentos utópicos que, atualmente, são movidos por 

patrocinadores elitistas que não conseguem, nem podem garantir 

um resultado de elite; e criam uma longa, difícil e permanente procu-

ra por um resultado final perfeito que, no fundo, não existe.

Neste âmbito, a proposta de trabalho conducente à apresentação 

da dissertação de Mestrado Integrado na Faculdade de Arquitetu-

ra da Universidade do Porto, tem como principal objetivo constituir 

uma tentativa de reflexão pessoal sobre o estado atual da Arquite-

tura, tendo como ponto de partida os concursos de Arquitetura. Ao 

considerá-los uma ferramenta acessível a arquitetos e estudantes 

que procuram novos desafios, compreende-se o elevado interesse 

que despertam atualmente, quer para o desenvolvimento pessoal 

e aprendizagem autónoma, quer para a divulgação do próprio tra-

balho e consequente ascensão na profissão. Por despertarem cada 

vez mais interesse os concursos estão na origem de inúmeros edi-

fícios o que nos leva a interpretar a Arquitetura como um negócio 

em crescimento. A evidente abundância da encomenda poderá ter 

gerado uma crise da forma, da intenção e do significado arquitetó-

nicos, dado que a perceção atual daquilo que é exequível evoluiu tão 

radicalmente que os próprios limites da Arquitetura começam a ser 

vagamente discutidos e, portanto, na ausência de um tipo padro-

nizado e regulador, confirma-se uma rutura que, em grande parte, 

poderá também dever-se aos próprios concursos potencialmente 

especulativos na exploração de conceitos arquitetónicos. Esta von-

tade resulta de uma curiosidade que foi sendo revelada nestes úl-

timos dois anos, 2017−2019, através da participação em diversos 

concursos de Arquitetura e, agora, através deles pretende-se tecer 

uma aproximação a contextos mais concretos dos quais nascem 

as interrogações que adensam todo o discurso desta dissertação. 

R E S U M OA B S T R A C T

Architecture competitions have become a dystopian reality of utop-

ic foundations that are, nowadays, moved by elitist sponsors which 

are not able to guarantee an elite result; this being true, they create 

a long, difficult and permanent chase for a perfect final result that 

is, ultimately, unreachable. Over this topic, the work proposal pre-

sented in this Master thesis in Architecture through the Faculty of 

Architecture of University of Porto has the main goal of constitut-

ing a personal thought on the current state of Architecture, having 

Architecture competitions as a starting point. By considering them 

an accessible tool to young architects and students who seek for 

new challenges, the interest they arise nowadays is understanda-

ble, for both personal development and autonomous learning and 

to create awareness about their work and consequent projection as 

professionals. Because of this, competitions are in the origin of nu-

merous buildings, which leads to the interpretation of Architecture 

as a growing business. The clear abundance of new requests has 

generated a crisis of shape, intention and architectonic meaning, 

since the current perception of what is achievable has evolved so 

radically that the own limits of Architecture start to be a relevant 

discussion topic. Therefore, in the absence of a standardized type, a 

disruptive trend is confirmed, in some extent due to the fact that the 

competitions themselves are potentially speculative and subjective 

in the exploration of architectonic concepts. This will, comes out of a 

curiosity that has been unveiled over the last two years (2017-2019) 

through the participation in numerous Architecture competitions. 

The questions that have arisen from this experience are attempted 

to be answered in this dissertation, seeking to approach more con-

crete contexts and ideas about this subject.
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Há quase 50 anos o arquiteto italiano Bruno Zevi escreveu o livro ‘Saber ver a Arquitetura’ com o objetivo de 

reencontrar o interesse da sociedade pela disciplina. A sua estratégia era simples: examinar minuciosamente a 

história através de exemplos da Arquitetura Clássica, acreditando que para o entendimento rigoroso do presente, 

era estritamente necessária uma análise consciente do passado. A interpretação da Arquitetura seria assim uma 

leitura singular de um contexto amplificado cujo principal regulador era sua própria história. Assim, o espaço 

arquitetónico a que o autor intitula de protagonista, necessitaria desta interpretação do passado para considerar 

eventuais acertos ou correções no presente. Ensinar as várias idades da Arquitetura, tal como Bruno Zevi o faz, 

liberta um viável caminho pela sua história moderna “ao ler as obras do passado através dos olhos dos artistas vivos”2, 

aqueles que ainda cá estão e que dão um outro sentido à interpretação. Este esforço para “saber ver a Arquitetura” 

torna o livro uma importante peça quer para o entendimento da história da Arquitetura, quer para o entendimento 

do presente como uma consequência direta de um passado. 

No entanto, o propósito desta dissertação não é uma análise exaustiva de exemplos de outrora para tentar explicar 

o agora. Na verdade, o seu discurso tenta conduzi-la para uma possível previsão de um futuro, escrutinando alguns 

dos temas internos à eventual metodologia de trabalho dominante em Arquitetura, o novo business arquitetónico 

inevitavelmente provocado pelo legado da mentalidade competitiva, transmissora de um futuro incerto mas esti-

mulante para o seu entendimento. Deste modo, tentar-se-á perceber os concursos de Arquitetura em relação com 

a prática profissional em ateliê, que tenta responder às necessidades de uma sociedade emergente e em constan-

te metamorfose. Sendo esta uma realidade pouco abordada nos percursos académicos, trata-se de recorrer a um 

possível conhecimento que no futuro, ajude a responder com mais maturidade às oportunidades de estudantes e 

jovens arquitetos participarem em concursos. 

Em suma, a partida para esta viagem pretende focar algumas das variantes sofridas na metodologia tradicional 

de projeto, refletindo sobre algumas estratégias dentro da prática dos concursos, dado que, a entrada de um 

estudante de Arquitetura no mercado profissional não levanta apenas questões relacionadas com o desenho do 

espaço, mas também com a definição de estratégias que lhe permitam conseguir desenhar esse mesmo espaço, 

porque os concursos são também uma boa oportunidade para projetar e construir. Nesta relação entre atualidade 

e crescente realidade competitiva, o paradigma v[end]er Arquitetura surge de três aspetos: o primeiro, da “cidade 

especulativa contemporânea com a sua Arquitetura reduzida ao estatuto de mercadoria”3; o segundo, da necessidade 

primária de convencer um júri que, de todas as propostas apresentadas, a ‘nossa’ é a melhor; o terceiro e último, 

da necessidade de conseguir clientes e, consequentemente, projetos.

1   Zaha Hadid Architects entrevistados por ArchDaily; Centro Heydar Aliyev / Zaha Hadid Architects; 11.2013 in https://www.archdai-
ly.com/448774/heydar-aliyev-center-zaha-hadid-architects; Consultado em 02.2019.

2   ZEVI, Bruno; Saber Ver a Arquitetura; 1977; Lisboa; Arcádia; 2ª Edição; capitulo 6.

3   Eduardo Souto de Moura in CANNATÀ, Michele FERNADES, Fátima MOURA, Eduardo Souto de MONEO, Rafael & GRASSI, Giorgio;  
Construir no tempo : Souto de Moura, Rafael Moneo, Giorgio Grassi; 1999; Lisboa; Estar Ed; Página 18.

0 0 A . 1 . 1 _ d o  e m o t i v o  e  d a s  v o n t a d e s
0 0 A . 1 _ A P R O X I M A Ç Ã O

Em 2007, os Zaha Hadid Architects venceram o concurso do Heydar Aliyev Center, um dos principais
 edifícios do Azerbaijão por romper a rigidez da Arquitetura soviética através de formas orgânicas futuristas.1Fig. 1 Heydar Aliyev Center.
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A necessidade de uma explicação antecipada reside no facto da dissertação não abordar os concursos de Arqui-

tetura como um caso isolado, mas sempre com o objetivo de estudar como se define um negócio em Arquitetura 

através da participação em concursos, sendo estes uma das principais formas de a v[end]er Arquitetura. 

A necessidade de dissertar sobre este problema protege-se, em parte, pelo seguinte argumento do arquiteto Carlos 

Ferrater: “Atualmente, não acredito ser difícil desenvolver bons projetos, [sejam eles práticos ou mesmo teóricos] isto 

porque existem demasiados bons arquitetos. No entanto, é difícil evidentemente encontrar quem faça a segunda parte, 

quem promova o nosso trabalho”4.

Ao considerar os concursos uma ferramenta acessível a arquitetos e estudantes de Arquitetura, independente-

mente de todas as suas burocracias, estes permitem a procura de novos desafios e hipóteses de trabalho. Sem 

generalizar os vários investimentos e interesses pessoais depositados na Arquitetura, pois os concursos não são a 

resposta para tudo, pode-se correr um risco e dizer que hoje, são muitos os casos em que por detrás de um edifício 

se encontra um concurso.

Atravessa-se um período em que as “pessoas compram através da emoção que o projeto lhes inflige, acreditando 

que a sua justificação advém depois da sua lógica”5.  Compreender que “a força que um bom projeto encontra em nós 

próprios, na capacidade de nos fazer perceber o mundo não só racional, mas também emotivo”, leva a pensar que “um 

bom projeto arquitetónico é inteligente, mas sobretudo sensual”6. Esta particularidade relaciona-se com o que escreve 

o arquiteto Rafael Moneo no seu estudo sobre Robert Venturi quando alerta para a redução do tipo à imagem7 

e consequentemente, que a comunicação de um projeto não se faça só de ‘Arquitetura’, mas mediante a sua 

imagem, o que levou a que alguns arquitetos, tais como, “Venturi e Scott Brown, dispensassem a ideia tipológica que 

dominou a Arquitetura durante séculos.”8 Como as possibilidades de conceção estrutural evoluíram de tal forma que 

as leis do executável se tornaram demasiado ténues para serem consideradas barreiras projetuais, a atmosfera 

que sobrevoa o projeto transformou-se numa nova realidade de condicionantes externas às regras tratadísticas, 

levando inevitavelmente à pergunta Quais serão as novas regras? 

4   Carlos Ferrater em Conversas de Atelier; 04.2018; Barcelona; Office of Architecture in Barcelona.

5   PETRIE, Richard; Client architect Language: The Most Powerful Secret To Selling Architecture; 25.03.2015; LinkedIn in https://
www.linkedin.com/pulse/most-powerful-secret-selling-architecture-services-richard-petrie;  Consultado em 09.2018.

6   ZUMTHOR, Peter; Pensar a Arquitetura; 2009; Barcelona; Gustavo Gil. SL Ed; 2ªEdição Ampliada; Página 65.

7   MONEO, Rafael; Inquietud Teorica Y Estrategia Proyectual en la Obra de Ocho Arquitectos Contemporaneos; Actar D, Castellano;     
Barcelona; 2004; Página 74

8   MONEO, Rafael; Inquietud Teorica Y Estrategia Proyectual en la Obra de Ocho Arquitectos Contemporaneos; Actar D, Castellano;     
Barcelona; 2004; Página 75.

0 0 A . 2 . 1 _ u m  e s c l a r e c i m e n t o  p r é v i o
0 0 A . 2 _ E N C O N T R O

Projeto de Bjarke Ingels Group.
Finalizado em 2016, este é um edifício que mudará para sempre a imagem do rio Hudson.Fig. 2 VIA 57 West.
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A metodologia de trabalho utilizada procura encontrar as indecisões, problemáticas e estratégias individuais de 

resposta a cada concurso realizado pelo autor juntamente com as suas equipas. Isto permite, desde logo, que toda 

a investigação parta de uma vontade pessoal.

A estrutura do trabalho nasce do próprio método que, ao separar tais concursos, organiza a dissertação em seis 

volumes. Cada volume tem duas partes dependentes, que, no entanto, têm alguma autonomia entre si, ou seja, 

como cada concurso varia em programa, geografia e problemáticas, cada caso suscita um tema particular que, 

não só é relacionado com a proposta desenvolvida, mas também com as problemáticas que cada uma das parti-

cipações levantou. Estas são temáticas particulares aos concursos e transmitem a necessidade de compreender 

os bastidores do processos competitivos.

A primeira parte de cada volume apresenta, respetivamente, cada um dos seis concursos, apoiando-se nas refle-

xões de vários mestres que fundamentam as várias decisões de cada projeto. Para garantir a coerência estrutural 

nas primeiras partes de todos os volumes, estas terão o seguinte enredo: num primeiro momento efetua-se uma 

aproximação ao concurso de forma a perceber em que consiste o propósito do mesmo; num segundo é possível ir 

ao encontro do lugar e começar a identificar que decisões projetuais terão de ser tomadas; num terceiro, apresen-

ta-se a estratégia desenvolvida, para que no final seja possível um último momento de síntese, a chegada. 

Na segunda parte, o processo utilizado será semelhante, contudo, o encontro e a chegada serão inexistentes, uma 

alteração que acontece por dois motivos: em primeiro lugar porque não se perspetiva encontrar nenhuma reflexão 

sobre um lugar, o que leva o discurso a saltar da aproximação automaticamente para a estratégia; em segundo, isto 

acontece para que as chegadas individuais às reflexões de cada volume possam ser agrupadas num só momento 

final da dissertação, permitindo criar uma chegada geral e ampliada, capaz de englobar as seis discussões anterio-

res e podendo assim desenvolver as considerações finais da viagem que será esta dissertação.

0 0 A . 3 _ E S T R A T É G I A
0 0 A . 3 . 1 _ s e i s  m a i s  d o i s  v o l u m e s

Fig. 3 Linha Cronológica.
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Na primeira parte do quarto volume apresenta-se a participação na 16ª edição do 

concurso promovido pela instituição reTHINKING intitulado ‘Ibiza Artist House’. O 

tema do concurso era a elaboração de uma casa para um artista num promontório 

incólume de Ibiza e recorreu-se aos estudos de Christian Norberg-Schulz, Álvaro 

Siza e Fernando Távora para o desenvolvimento do projeto. A perceção das incer-

tezas do momento de avaliação das propostas e a consciência da ambiguidade 

residente no processo que visa definir qualidade arquitetónica levou-nos a recorrer 

aos estudos de Magnus Rönn, Camille Crossman e Jack L. Nasar, e na segunda 

parte deste volume irá refletir-se sobre a ambiguidade do próprio processo que 

procura qualidade, tendo como base a entidade que o avalia.

Na primeira parte do quinto volume apresenta-se a participação na 17ª edição do 

concurso do concurso promovido pela instituição reTHINKING intitulado ‘Global 

Warming Center’, em que o tema era o desenho de um centro de investigação lo-

calizado no Ártico. Para o desenvolver foram importantes os estudos de Claude 

Nicolas Ledoux e Étienne-Louis Boullée relativos à aniquilação simbólica do vazio, 

inseridos na investigação de Richard Etlin sobre Arquitetura iluminista. 

Na segunda deste volume parte, a quinta reflexão surge de uma consequência 

emotiva do resultado pós avaliação e debruçar-se-á sobre os problemas dos con-

cursos quer para a disciplina, quer para os arquitetos, recorrendo aos estudos de 

vários arquitetos e investigadores.

Na primeira parte do sexto volume apresenta-se a participação num concurso pro-

movido pelo Domain National de Chambord para celebrar o quingentésimo aniver-

sário do Château, cujo objetivo foi desenvolver uma interpretação do Castelo relem-

brando a sua utopia e a intervenção de Leonardo da Vinci. Sendo este um projeto 

cuja estratégia tem como base uma importante conceptualização da Arquitetura 

na procura de uma resposta imediata e fácil de transmitir, ajudado por alguns mes-

tres que já refletiram sobre o conceito como os arquitetos Steven Holl, Jacques 

Herzog, Rem Koolhaas, entre muitos outros, a segunda parte deste volume e última 

reflexão da dissertação, debruçar-se-á na importância do conceito e da imagem, 

para a comunicação sedutora de uma proposta a concurso. 

VOLUME 04
Da Ibiza  Ar t ist  House,  à  Ambiguidade da Qual idade

M
2019

Hugo Alves Rebelo orientado por Marta R. Moreira

VOLUME 06
�����������������������������������Œ����,�������������������������g������
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M
2019

Hugo Alves Rebelo orientado por Marta R. Moreira

VOLUME 05
Do Global  Warming Center,  ao Problematizar  o Protagonista

M
2019

Hugo Alves Rebelo orientado por Marta R. Moreira

Na primeira parte do primeiro volume apresenta-se a participação na sétima edi-

ção do concurso anual promovido pela marca de gesso cartonado Pladur, intitulado 

‘Reabilitar para Habitar’, cujo tema foi a reabilitação de uma ilha portuense. Sendo 

a estratégia deste projeto inserida na metodologia e pensamento arquitetónico da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, grande parte das decisões de 

projeto serão inspiradas pelos ensinamentos de Álvaro Siza. 

Na a segunda parte, dada a importância atribuída à circunstância do lugar na de-

cisão dos gestos de projeto, este concurso potencia uma reflexão em volta da cir-

cunstância dos concursos, com o auxílio das reflexões Hilde de Haan e Ids Haags-

ma, autores de elevada importância no estudo dos concursos ao longo do tempo.

Na primeira parte do segundo volume apresenta-se a participação de um concurso 

promovido pela imobiliária UPInmobiliario, intitulado ‘Vivienda en Altura’, cujo tema 

foi desenvolver uma proposta de habitação plurifamiliar para uma cidade no norte 

do Chile. Este concurso toma como principal referência o arquiteto Luís Izquierdo, 

sendo que as incertezas remanescentes serão respondidas com o auxílio do pen-

samento de Álvaro Rocha. Na segunda parte, sendo que este concurso proporcio-

nou oportunidades que de outra forma nunca iriam surgir, a reflexão que o mesmo 

levanta orienta-se para o estudo dos concursos como rampa de lançamento para 

o mundo profissional da Arquitetura. Esta reflexão apoia-se no estudo de algumas 

histórias e entrevistas a vários investigadores que abordaram o mesmo tema.

Na primeira parte do terceiro volume apresenta-se a participação na segunda edi-

ção do concurso anual promovido pela organização não governamental BalouoSa-

lo, intitulado ‘Kaira Looro Cultural Center’. O tema do concurso era desenhar um 

Centro Cultural para a cidade de Sédhiou no Senegal. Recorreu-se principalmente 

aos ensinamentos do Hassan Fathy, com ajudas pontuais de Oscar Niemeyer e 

Richard Serra. Na segunda parte, dado que o concurso forçou o estudo explora-

tório de novas formas de pensar a Arquitetura, com o auxílio dos investigadores 

Margaret Boden, Bechara Helal, Hélène Lipstadt, e de Richard Wilson, esta terceira 

reflexão debruça-se nos concursos de Arquitetura como organismos potenciado-

res do experimentalismo criativo.

VOLUME 01
Do Reabilitar para Habitar, à Pertinência da Circunstância

M
2019

Hugo Alves Rebelo orientado por Marta R. Moreira

VOLUME 03
Do Kaira Looro Cultural Center, ao Experimentalismo

M
2019

Hugo Alves Rebelo orientado por Marta R. Moreira

VOLUME 02
D a  V i v i e n d a  e n  A l t u r a ,  à  R a m p a  d e  L a n ç a m e n t o

M
2019

Hugo Alves Rebelo orientado por Marta R. Moreira
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Deixando o tempo em evidência o crescente avanço científico associado a um projeto de dissertação, tornou-se 

bastante claro que as preposições de trabalho neste âmbito refletivo devem-se fundamentar por um ou mais obje-

tos de estudo que tragam informações novas e válidas a esta área do saber, os concursos de Arquitetura. 

Como tal, orientado pelo objetivo de não investir precioso tempo em investigações repetidas ou sem sentido, ficou 

decidida a construção de uma síntese de importantes registos em volta deste assunto, um processo fundamental 

para encontrar portas já abertas, mas sobretudo, para procurar as que se encontram fechadas e continuamente à 

espera de um ‘rodar a maçaneta’. 

Neste cenário, conduziu-se uma  aproximação ao tema da dissertação, os concursos de Arquitetura, através de 

um enquadramento apoiado em breves sínteses do que já escreveram alguns dos autores que abordaram o tema 

anteriormente. Por um lado, este processo incitou à formação de opiniões e abordagens apoiadas em interpreta-

ções pessoais de cada obra. Por outro, ao abrigo do argumento de Umberto Eco, quando este enuncia breves mas 

fundamentais requisitos para uma pesquisa científica, “uma obra de compilação só tem utilidade científica se não 

existir ainda nada de semelhante nesse campo. Se existirem já obras comparativas sobre sistemas para casotas de cão, 

fazer uma é uma perda de tempo (ou um plágio).”9

A consulta da bibliografia específica e o contacto com antecedentes de conteúdo semelhante, evidenciam o risco 

de, pela repetição, se definir uma estratégia de pouca relevância, o que nos conduzirá ao encontro, ou de certezas, 

ou de dúvidas, relativamente à utilidade de esmiuçar um tema como o dos concursos de Arquitetura. Assim sendo, 

este levantamento de uma ínfima parte do universo de autores e obras literárias inseridas no estudo dos concur-

sos, permitirá orientar a dissertação naquele que se pensa ser o sentido mais indicado.

9  ECO, Umberto; Como se faz uma Tese; 1989; Lisboa; Editora Presença Ed; 2ª Edição; página 49.

0 0 A . 3 . 2 _ l e v a n t a m e n t o  d e  u m  u n i v e r s o
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Desde o início da pesquisa e desenvolvimento da ideia que pareceu indicada uma profunda consideração pela 

Tese de Doutoramento do arquiteto Pedro Flores Alves dos Santos, por ser o mais recente exemplo português a 

abordar integral e intensamente o «concurso de arquitetura» como objeto de estudo. O seu doutoramento, intitula-

do ‘Devir do Projeto, Arquitetura nos concursos do séc. XX Português’, gerou as condições necessárias para uma 

correta orientação inicial deste trabalho, não pela preocupação de descobrir parecenças entre temas abordados 

no seu doutoramento e os quais se desejam refletir neste novo espaço teórico, mas pela clarificação das pergun-

tas que interessam enquanto objeto de estudo e que, por acaso, ainda poderão não ter sido mencionadas. 

Ao contrário do que se poderia esperar, o autor não esclarece de imediato de que forma irá tratar os concursos, no 

entanto, a sua abordagem tem o mérito de clarificar bem os limites do seu doutoramento. Perante a quantidade 

inesperada de discussões que pode ser desencadeada pela menção de uma única palavra − concursos − dentro 

do leque de temas que normalmente lhe surgem relacionados, o autor começa por referir quais deles não são 

objetivos do trabalho. 

Dentro do conjunto podem-se descriminar os seguintes: “como se devem organizar concursos de arquitetura”; “como 

proceder para tornar a avaliação dos procedimentos mais justos”, ou mesmo, “como conseguir na sequência destes 

processos, construir melhores edifícios”10. 

Por sinal, estas incertezas encontram-se todas dentro dos objetivos enunciados anteriormente, não só na sua 

interpretação literal, mas da envolvente teórica que cada uma das três preguntas poderá levantar, o que desde 

início, garante pertinência à dissertação.

10  SANTOS, Pedro Flores; Devir do Projeto, Arquitetura nos concursos do séc. XX Português; Dissertação de Doutoramento em Ar-
quitetura; 2018; Porto; FAUP; Página 1.
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Fig. 4 Devir do Projeto Arquitetura nos Concursos do Século XX Português. 
Digitalização Biblioteca FAUP; 2018; Porto; FAUP. 
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Com base nesta análise, pode-se afirmar que a presente dissertação de Mestrado em Arquitetura, no sentido em 

que usa o concurso de arquitetura como objeto de estudo, segue um caminho distinto do arquiteto Pedro Flores. 

Apesar das preocupações advirem também da mesma insegurança projetual que antecede os edifícios provenien-

tes dos concursos, o trabalho será conduzido num sentido distinto:

− Em primeiro lugar, coloca-se em causa, não só a aprendizagem progressiva dos participantes ao longo do pro-

cesso de concurso em específico, mas também o processo progressivo de base estratégica em que os partici-

pantes poderão ter em cada participação, de forma a construírem conhecimentos relativos ao funcionamento dos 

concursos na atualidade. 

− Em segundo, compreende-se também a necessidade de um estado da arte que também permite a construção 

de uma coleção adequada aos objetivos desta dissertação. Neste sentido, é tentadora a designação de Michel de 

Certeau sobre a formação de uma coleção histórica de trabalho, que, por sinal, é também utilizada por Pedro Flores 

na definição do seu espectro disciplinar. 

“Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em «documentos» certos objetos distribuí-

dos de outra maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais 

documentos, pelo simples facto de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu 

lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em «isolar» um corpo, como se faz na física, e em «desfigurar» as coisas para 

constituí-las como peças que preencham lacunas de um conjunto, proposto à priori. Ele forma a «coleção»”18. 

É possível confiar na viabilidade deste processo de trabalho que gera a criação de algo novo através do isolamento, 

específico de informação já existente. Nunca pela alteração do seu conteúdo, mas pela simples transformação da 

sua realidade que, na presença de um fundamento pertinente, faz da dissertação um projeto com um novo sentido. 

– Em terceiro, é também proposta uma alternativa ao corpo autónomo da disciplina, porém de uma outra índole. 

Quando é possibilitada a utilização de algumas das suas bases de sujeitos e opiniões na construção de uma 

atmosfera de trabalho, pretende-se que as suas teorias fundamentem as reflexões advindas dos seis concursos 

referidos anteriormente, fazendo do trabalho uma reflexão fundamentada por argumentos inéditos.

No fundo, apesar do doutoramento em estudo influenciar a criação de uma coleção de obras e autores, e facilitar a 

perceção de como um universo de autores permite uma boa orientação deste trabalho, esta dissertação não parte 

da vontade de estudar vários concursos de outros autores como temas de reflexão; pelo contrário, parte dos con-

cursos pessoais de onde nasceu o objetivo de refletir sobre os temas que os mesmos levantam. Pretende-se que o 

mote nasça de um tema, e que na reflexão, este leve à procura de concursos que tornem possível a sua discussão. 

Por conseguinte, não é o concurso que cria discussão, mas o tema. 

18  CERTEAU, Michel D. (1795); A escrita da História; Forense Universitária; 1982; Página 74. In. SANTOS, Pedro Flores; Devir do Projeto, 
Arquitetura nos concursos do séc. XX Português; Dissertação de Doutoramento em Arquitetura; 2018; Porto; FAUP; Página 1.

Influenciado por Paul Ricouer, ao dizer que o significado de um texto agora é mais do que o autor quis dizer quando 

o escreveu, assume de igual forma, que “os projetos se sobrepõe aos seus autores e que, no futuro, estes equivaler-

se-ão a meros leitores”11. Tendo como base esta intriga relacionada, não com a valorização do projeto, mas com o 

seu processo, surgem as preocupações que contextualizam a sua investigação. 

Num “tempo de incerteza, […] em que vimo-nos estranhamente tranquilos e habituados à prática de projeto, em que não 

se dispõe, de antemão, da segurança de um saber”12 − que no seguimento da dissertação prevalecerá a valorização e 

a importância da prática de projeto − o seu objeto de estudo é portanto o “reconhecimento da criação de uma situa-

ção paradigmática como o lançamento de um concurso de Arquitetura no que concerne ao confronto de propostas […] 

pela variedade de respostas, que de modo isolado e num tempo preciso, propõe a alteração da realidade”13. Este seria o 

motivo que suportaria o mote da sua pesquisa, o valor dos concursos como laboratórios que incitam à educação 

num determinado tema e que em Portugal, até hoje, não tiveram um levantamento encadeado. 

Pode-se ainda referir que apoiado nas premissas do seu objeto de trabalho, este doutoramento pretende “captar a 

forma que o saber disciplinar foi propondo e reconhecer de que falamos quando falamos de Arquitetura?”14 

Ao coligir este conjunto material onde, mais tarde, investiria toda a sua atenção, pode lançar os três objetivos 

principais do seu programa de ação. 

− O primeiro é o “acompanhamento da construção desse conhecimento em que os participantes partilham no processo 

e a sua exposição como uma progressiva aprendizagem”15. 

− O segundo pretende fugir ao que o autor chama de razão arquitetónica preestabelecida. Em vez de isolar os 

elementos encontrados na sua coleção de sujeitos (o seu estado da arte), pretende interligá-los entre si e com os 

seus novos propósitos, criando uma alternativa ao corpo autónomo da disciplina. Este sentido, implica o “reconhe-

cimento da dimensão retórica do seu campo de conhecimento – o que até pode servir de alternativa à aura encantatória 

do desenho”16. 

− O terceiro, e último objetivo, é refletir sobre o peso da teoria na prática corrente de fazer projeto, em que “não 

encontramos uma formulação teórica que desenhe a nossa prática”17.

11  SIZA, Álvaro (2007); Ser Teórico In. SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; Porto; 2009; Civilização Ed; Página 383 In SANTOS, Pedro 
Flores; Devir do Projeto, Arquitetura nos concursos do séc. XX Português; Dissertação de Doutoramento em Arquitetura; FAUP; 
Porto; 2018; Página 1.

12  Idem; Página 1

13  SANTOS, Pedro Flores; Devir do Projeto, Arquitetura nos concursos do séc. XX Português; Dissertação de Doutoramento em Ar-
quitetura; 2018; Porto; FAUP; Página 2.

14  SANTOS, Pedro Flores; Devir do Projeto, Arquitetura nos concursos do séc. XX Português; Dissertação de Doutoramento em Ar-
quitetura; 2018; Porto; FAUP; Página 4.

15  Idem; Página 4.

16  Idem; Página 4. 

17  Idem; Página 4.



22 23

Influenciado por Pedro Flores na procura de uma bibliografia específica, serão agora, em jeito de apresentação, 

enunciados algumas das principais obras que orientarão a dissertação. Ao contabilizar o doutoramento anterior 

como uma primeira grande referência, pode-se referir ao exemplo que se segue como uma segunda apresentação. 

O segundo livro é o ‘Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years’ 

de dois importantes autores dinamarqueses no estudo da teoria da Arquitetura. Este livro é considerado tanto 

uma importante e oportuna pesquisa, como um tratado académico sobre concursos internacionais de Arquitetura 

nos últimos duzentos anos. Isto acontece porque atualmente os concursos são considerados como um principal 

método para selecionar quem irá desenvolver um projeto, tornando-os inevitavelmente um assunto motivador de 

debates internos à profissão. Por um lado, os seus patrocinadores elogiam-nos por criarem quase que de forma 

inata, novas ideias, publicidade e, em alguns casos, poderem mesmo financiar um projeto. Por outro lado, existem 

algumas críticas à controvérsia dos métodos utilizados, sendo que existem várias instituições a protestar contra 

este sistema, levando mesmo que alguns arquitetos se recusem a participar e se juntem a ilustres do passado, tal 

como Frank Loyd Wright ou Louis Kahn, que raramente o fizeram. 

Dada a existência de todos estes problemas, os concursos são, geralmente, uma excelente forma de aumentar as 

problemáticas de projeto e colocar diante do público uma ampla variedade de alternativas.19

Fundamentados por este pensamento, os autores anunciam na introdução do livro que os concursos são referên-

cias valiosas para o estudo da Arquitetura por oferecerem uma visão ampliada do ponto de vista de cada arquiteto, 

levando a que se compreendam os concursos como cápsulas do tempo ao serviço da disciplina. Na segunda parte 

do livro, os autores concentram-se em quinze projetos importantes e provenientes de concursos para comprova-

rem os dois pontos de vista há pouco enunciados. 

Assim, a primeira parte deste livro será uma importante referência para o desenvolvimento da Pertinência da Cir-

cunstância do Volume 01, por levar a cabo uma profunda análise temporal do desenvolvimento dos concursos.

19  Informação retirada de KAPLAN, Sam Hall; Competing for a Shape in History: ARCHITECTS IN COMPETITION by Hilde de Haan and Ids 
Haagsma; 08.1988; Los Angeles Times Ed in https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-08-21-bk-1328-story.html; Consultado 
em 12.2018.
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Fig. 5 Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years.
Digitalização Biblioteca FAUP; 2018; Porto; FAUP. 
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O terceiro livro da coleção, ‘The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture’, é da autoria de 

Hélène Lipstadt, Mary McLeod e Helen Searing, alusivo a um conjunto de ensaios sobre concursos de Arquitetura.

Neste conjunto constam sete abordagens a enquadramentos específicos da história dos concursos, culminando 

na sua fase final, com a representação da exposição Americana ‘The Experimental Tradition, 25 Years of Ameri-

can Competitions 1988-1989’. Embora esta secção final seja bastante valiosa, o grande valor do livro está nos 

três grandes temas abordados anteriormente: o primeiro corresponde à esquematização de alguns concursos 

públicos dos Estados Unidos, avaliando “o fluxo e refluxo da sua popularidade, tentando justificar o crescimento da 

sua reputação no fim do século XIX, a descida da mesma nas décadas de 1940 e 1950, e sua recuperação posterior”20; o 

segundo tema do livro aborda a história dos concursos na Europa, estudando o Renascimento e a tradição Grega; 

o último discute com maior detalhe o seu desenvolvimento nos séculos XVIII e XIX, fazendo uma referência final a 

alguns concursos particulares, recorrendo à sua circunstância para compreender os resultados obtidos. Contudo, 

grande parte dos concursos abordados são projetos de grande influência nos Estados Unidos e sob o pretexto de 

fundamentar o catálogo da pretendida exposição.

A autora “descreve os concursos em Arquitetura como um processo fundamental para as componentes artística e profis-

sional da Arquitetura”21 e admite também que, ao longo do tempo, este método potenciará o seu valor institucional e 

funcionará como uma atividade socialmente emblemática dos arquitetos. Neste sentido, ‘The Expermiental Tradi-

tion’ não deve ser interpretado como uma afirmação de que existe uma associação entre os concursos e grandes 

momentos de inovação em Arquitetura. Pelo contrário, reflete a natureza dos concursos, eventos efémeros com 

resultados permanentes que são repetidos sem parar e em constante mudança22. Deste modo, o livro não incide 

tanto nas alterações provocados por este âmbito disciplinar enquanto produto final, mas no processo, tipos e 

efeitos de cada concurso na sociedade. Pode-se ainda acrescentar que o livro reflete sobre um ponto de vista de 

William Robert Ware, um importante estudioso desta área que no virar do século XX criticou o impacto dos concur-

sos na Arquitetura e nos seus praticantes. Contudo, mesmo com todos os problemas encontrados, o autor acabou 

por admitir que, embora o seu propósito seja o de encontrar um projeto ou um arquiteto vencedor, estes são uma 

instituição em si mesmos: um sistema que é íntegro à Arquitetura desde a educação à prática profissional.23

Por curioso que pareça, sendo o título uma ponte para o estudo da história experimental dos concursos, a utilidade 

do discurso deste livro, catálogo ou conjunto de histórias, não reside nesse ponto da discussão. Na verdade, a utili-

dade desta obra evidencia ao longo de toda a dissertação apoiando várias das opiniões que vão sendo formuladas.

20  WILSON, Richard; Journal of The Society of Architectural Historicians, v:50; JSAH, L:3; 03.09.1991; University of California Ed; 
Página 340. 

21  Idem; Págna 340.

22  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 234.

23  LIPSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; 
Pinceton Achitectural Ed; página 15.
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Fig. 6 The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture.
Digitalização Bibliothèque Cité de l’architecture et du patrimoine; 2018; Paris.



26 27

O quarto livo corresponde ao doutoramento do arquiteto Jack L. Nasar ‘Design by Competition − Making Design 

Competition Work’, que revela os resultados da pesquisa do autor relativa a um conjunto de concursos escolhidos 

pelo mesmo, e acabando por sugerir formas de melhorar o seu próprio processo de realização, sempre através do 

seu principal caso de estudo: o concurso para o Centro de Artes Visuais em Ohio, o Wexner Center. Nasar destaca 

diversos argumentos, críticas e opiniões sustentadas sobre a inadequação dos concursos, especialmente quando 

estes não incluem as necessidades dos ocupantes dos edifícios e as suas sensibilidades estéticas. Destacam-se 

também as criticas por parte do autor relativas às apreciações e escolhas do júri.

A narrativa de Nasar explora e contra-argumenta os dados estatísticos de vários casos de estudo, baseando-se 

em citações e opiniões de arquitetos importantes ou de outros diretamente envolvidos na elaboração de algum 

concurso que pretendesse estudar. De acordo com o livro, estes eventos atraem cada vez mais arquitetos, por 

representarem uma outra forma de encomendar e construir Arquitetura. Neste sentido, como consequência a 

este aumento, também existe mais conteúdo teórico reflexivo, tal como o presente exemplo, que reflete sobre 

os concursos segundo o ponto de vista das ciências sociais, psicológicas e políticas. Nas suas investigações o 

autor apresenta e avalia detalhada e sistematicamente vários concursos de Arquitetura apoiando-se em vários 

exemplos relevantes.24 

Este é um importante livro a considerar durante o processo de desenvolvimento da dissertação, por tratar, acima 

de tudo, os processos de análise e avaliação das propostas, sendo que o autor está determinado em procurar 

casos de importantes edifícios a nível internacional a fim de encontrar eventuais falhas nos concursos que origi-

naram os mesmos. Contudo, dada a força das suas sugestões de processos de avaliação baseados em questioná-

rios de pós ocupação, esta tornará possível e também plausível, a procura de outros casos de estudo que abordem 

este tema e, desse modo, refletir sobre o processo de avaliação do júri segundo outros pontos de vista.

24  Informação retirada de WITZLING, Larry; Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 20, No.3; USA, Wisconsin, School of 
Milwaukee; 08.2003; Locke Science Publishing Company Ed; USA, Chicago.

0 0 A . 3 . 1 . 4 _ Design by Competit ion −  Make Design Competit ion Work

Fig. 7 Design by Competition − Making Design Competition Work.
Digitalização Bibliothèque Cité de l’architecture et du patrimoine; 2018; Paris.
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O quinto livro desta coleção, ‘Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge − An 

International Inquiry, é talvez o mais importante. 

Em primeiro lugar porque, ao contrário da maior parte dos outros elementos da coleção, com a exceção do dou-

toramento do arquiteto Pedro Flores, este é um livro muito atual. À parte disso, tal como o que se pretende nesta 

dissertação, este livro aborda a envolvente teórica dos concursos, não por exemplos de concursos realizados, 

mas por temas que interessam ser discutidos dada a sua controvérsia. Uma abordagem que automaticamente o 

transforma num valioso compêndio de vinte e dois casos de estudo, elaborado, ou por especialistas já reconhe-

cidos, ou por novos teóricos da área de investigação dos concursos de Arquitetura, que no final, resulta em cerca 

de trezentas e quarenta referências bibliográficas e um índice com mais de duzentos concursos mencionados.

Este livro foi editado em 2015 e constitui a pesquisa compreensível dentro das dinâmicas que se encontram atrás 

da definição, organização, avaliação, arquivo e publicidade dos concursos de Arquitetura. As suas contribuições 

são documentadas de forma pertinente e circunscrevem-se à volta de algumas questões relacionadas com a as-

sociação dos concursos de Arquitetura a laboratórios para a produção de projetos de qualidade. 

Num último momento, este livro desenvolve os temas da renovação da cultura e do conhecimento, tendo como 

motor de impulsão os concursos de Arquitetura.

Entre todos os contribuintes para este livro, destacam-se essencialmente três autores que enquadram o propósito 

da relevância do livro para esta dissertação.25

25   Informação retirada de Laboratoire d’étude de L’architecture Potentielle; Leap Architecture Ed in https://leap-architecture.org/
chercheur/jean-pierre-chupin/; Consultado em 08.2018. 

0 0 A . 3 . 1 . 5 _ Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge (an International Inquiry)

Fig. 8 Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge − An International Inquiry.

Digitalização Bibliothèque Cité de l’architecture et du patrimoine; 2018; Paris.



30 31

− Por último, é importante referir o importante papel da arquiteta Camille Crossman, doutorada em Arquitetura pela 

Escola de Arquitetura da Universidade de Montreal no Canadá30. Para este livro, a autora desenvolveu uma reflexão 

sobre a ambiguidade assente nos processos de avaliação e seleção nos concursos de Arquitetura.

No contexto de pesquisa para a obtenção do grau de Doutor em Arquitetura, sob a orientação de Jean-Pierre 

Chupin, esta recente especialista na área dos concursos, procura responder à aparente e simples pergunta “Como 

é avaliada a qualidade em Arquitetura?” Deste mote, Camille Crossman inquire-se sobre o papel efetivo dos critérios 

de qualidade no processo de avaliação e reflete sobre a sua ambiguidade.31

Desta breve apresentação, quer do livro, quer dos três autores que fundamentalmente irão ajudar ao percurso 

da dissertação, estes serão maioritariamente incidentes nas seguintes abordagens: no estudo generalizado dos 

concursos como ferramenta que procura qualidade e afirmação internacional num projeto de Arquitetura; na pes-

quisa do experimentalismo na procura de evidências que comprovem a sua existência na atmosfera competitiva 

provocada pelos concursos; e, por último, a refletir sobre a ambiguidade do processo de avaliação de qualidade em 

Arquitetura e posterior estudo do processo de seleção do projeto vencedor tendo em conta a circunstância do júri.

30  Informação retirada de Université de Montréal/Faculté de l’aménagementÉcole d’architecture in https://architecture.umontreal.
ca/professeurs/professeurs/in/in29197/sg/Camille%20Crossman/;Consultado em 12.2018.

31  Jean-Pierre Chupin in CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 17

− O primeiro, Jean-Pierre Chupin, é uma entidade de elevada importância no mundo dos concursos pelos seguintes 

motivos: é professor titular na Escola de Arquitetura da Universidade de Montreal onde preside o departamento de 

Investigação em Arquitetura e Concursos; é um dos diretores do Laboratório de Pesquisa da Universidade McGill, 

em Montreal; é também autor de sete livros e de mais de cem artigos em vários idiomas, liderou duas grandes 

bibliotecas digitais, documentando milhares de projetos de referência para o Canadá; é visto como um especialista 

reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho em concursos de Arquitetura decorrente do destaque dado ao 

seu raciocínio analógico na disciplina; é diretor fundador e editor do catálogo canadiano de concursos, o único que 

reúne dados documentais sobre projetos de Arquitetura, paisagismo e urbanismo provenientes de concursos des-

de 194526; e mais importante, além de editor, é o principal impulsionador deste livro onde reflete sobre mais de duas 

décadas de concursos internacionais e identifica quatro principais razões para a organização de um concurso de 

Arquitetura a nível internacional. 

   Além de desenvolver em vários momentos do texto, algumas opiniões pessoais de acordo com a importância 

dos concursos para a produção de qualidade na disciplina, em alguns momentos, o autor vai ainda mais longe no 

ponto de vista do v[end]er Arquitetura, ao definir a importância dos concursos na abertura da disciplina ao mer-

cado internacional, tendo em conta que “uma abertura internacional não significa tanto estar aberto ao mundo mas 

principalmente abrir o mundo ao próprio mercado da Arquitetura”27 e, os concursos, poderão facilitar esse processo.

Pode-se acrescentar que Jean-Pierre Chupin promove a criação deste livro como um apelo ao desenvolvimento de 

múltiplas bibliotecas de concursos a nível internacional, também por reconhecer o valor inerente aos inúmeros ins-

tantes da Arquitetura não construída, bases de dados que devem ser vistas como reservatórios de conhecimento 

que poderiam potenciar o desenvolvimento próspero de ideias para o futuro da disciplina.28 

− Outro autor de grande relevância no contexto desta dissertação é o arquiteto Bechara Helal, doutorado em Ar-

quitetura pela Escola de Arquitetura da Universidade de Montreal, Canadá, e titulado em engenharia de estruturas 

pela Escola Politécnica de Montreal. Este investigador orienta as suas pesquisas maioritariamente sob a direção 

de Jean-Pierre Chupin, sobretudo na extrapolação do modelo laboratorial de pesquisa científica para as práticas 

arquitetónicas contemporâneas, abordando a importância do experimentalismo na propagação e geração de co-

nhecimento na área da Arquitetura.

É também importante referir que Helal desenvolve uma crítica sistemática à denominada natureza experimental 

dos concursos de Arquitetura, onde através da lente teórica do experimentalismo, propõe uma clarificação das  

múltiplas formas de experimentação dentro e fora do pensamento orientado ao desenho da Arquitetura.29

26  Informação retirada de Laboratoire d’étude de L’architecture Potentielle; Leap Architecture Ed in https://leap-architecture.org/
chercheur/jean-pierre-chupin/; Consultado em 08.2018.

27  Jean-Pierre Chupin in CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 17.

28  Idem; Página 17.

29  Idem; Página 17.
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Um último livro que vale a pena mencionar, não por um uso vasto do seu conteúdo ao longo da dissertação, mas 

pela envolvente teórica associada aos concursos de Arquitetura que certamente inspirará vários momentos pos-

teriores da mesma, é o ‘Construction Manual − Competition Panels and Diagrams’, dos seguintes autores:

 

− Benjamin Hossbach, mestre em Arquitetura pela Universidade TU Berlim em 1995, foi editor-online da Bauwelt, 

o principal jornal de Arquitetura na Alemanha, e em 1998 fundou o seu gabinete. É também autor de inúmeras pu-

blicações associadas à área dos concursos de Arquitetura que o levaram a convites recorrentes para conferências 

nas universidades de Harvard, TU Berlim e ETH Zürich.

− Christian Lehmhaus é também mestre em Arquitetura da Universidade TU Berlim. Desde 2001, após trabalhar 

por conta própria e lecionado na Universidade de Bochum, é sócio e diretor administrativo de um outro escritório 

de Arquitetura, Projektberatung + Wettbewerbsmanagement.

− Christine Eichelmann, também mestre em Arquitetura da Universidade TU Berlim, já colaborou com vários ga-

binetes, dentro dos quais, o Studio Libeskind em Berlim, o OMA na sucursal de Londres ou então o e Karen van 

Lengen em Nova Iorque. Foi também assistente de investigação na Universidade TU Berlim e trabalhou por conta 

própria desde 1994 até 1997.32

O livro em questão desenvolve os concursos de Arquitetura como ferramentas que potenciam a esquematização 

e síntese arquitetónica em formatos de apresentação. Segundo os autores, na medida que os concursos embele-

zam o projeto na sua transmissão, estes fazem com que a sua qualidade seja inevitavelmente melhorada.

O estudo recorre a vinte e cinco projetos internacionais entre 2009 e 2015 que iluminam os vários métodos, téc-

nicas e critérios utilizados para o desenvolvimento de um projeto de Arquitetura inserido num concurso. Também 

intitulado de manual, não inclui apenas estudos e contributos de vários júris e participantes de vários concursos; 

aborda também a importância dos projetos arquitetónicos provenientes deste método, relacionando-os com a ne-

cessidade de recorrerem a painéis e diagramas uma vez que, para si, estes exercem uma influência preponderante 

no resultado final do concurso.33

Como tal, este livro aborda um importante assunto dentro da atmosfera dos concursos, cuja leitura não implica a 

existência de um impacto abrangente à totalidade da dissertação, mas cuja importância vale a pena ser conside-

rada no momento de conceção e mapeamento da mesma. 

32  Informação retirada de riba book shops.com; About the Author in https://www.ribabookshops.com/item/competition-panels-and-
diagrams-construction-and-design-manual/87273/; Consultado em 03.2019.

33  Informação retirada de HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Christian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: 
Construction and Design Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed; Contracapa.
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Fig. 9 Construction Manual − Competition Panels and Diagrams.
Digitalização Bibliothèque Cité de l’architecture et du patrimoine; 2018; Paris.
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Por último, escolhe-se apresentar o artigo intitulado ‘Architectural competitions as Discursive Events’, escrito pela 

socióloga Magali Sarfatti Larson, integrado na publicação de Agosto de 1994 da revista ‘Theory and Society’, uma 

publicação especializada em análises teóricas de vários processos sociais. A sua cobertura abrange um amplo 

panorama, esforçando-se sempre em reunir teoria, crítica e observação concreta. 

Magali Larson, a autora do artigo referido, é membro do conselho editorial de diversas revistas na área de Socio-

logia e Política, e disserta sobre a existência de uma relação de afinidade entre o número de arquitetos existente e 

o número de edifícios provenientes de concursos na atualidade. Para tal, refere exemplos dos anos 1970 e 1980, 

quando teve lugar um boom no mercado da construção, de modo a inferir que o elevado número edifícios atuais 

não se deveu apenas a uma questão conjectural económica e social, sendo que, de facto, uma das várias inten-

ções dos concurso, é a de promover o mercado de Arquitetura para uma situação próxima da perfeição. 

Ainda assim, e apesar desta intenção dos concursos, existe ainda uma divisão estrutural muito vincada no merca-

do, determinada essencialmente pelos critérios de entrada ditados por cada concurso. Os clientes que patrocinam 

estes concursos restringem normalmente a participação no mesmo aos gabinetes de Arquitetura de que mais 

gostam, acabando por serem estes a tornarem-se os nomes internacionais da disciplina que, por consequência, 

detêm grande parte do monopólio de projeto e acabando por iniciar um ciclo inevitável difícil de contrariar. 

Contudo, a autora também estuda a viabilidade dos arquitetos jovens e inexperientes na área disciplinar, de encon-

trarem nos concursos abertos a oportunidade de se projetarem no mercado profissional da disciplina.35

Com base neste artigo, credita-se a ambivalência dos concursos de Arquitetura, e, como tal, o recurso aos ensina-

mentos de Magali Larson será transversal à dissertação dado que a mesma não incide num só ponto específico

35  Informação retirada de LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events in Theory and Society; 1994; 
Temple University Ed; Filadélfia; Páginas 469 - 470. 
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Fig. 11 Architectural competitions as Discursive Events.
Digitalização Bibliothèque Cité de l’architecture et du patrimoine; 2018; Paris.

Incidindo agora no domínio dos artigos, dentro do grande leque de casos que serão estudados na presente disser-

tação, podem-se desde já destacar dois.

O primeiro, ‘Architectural quality in competitions: A dialogue based assessment of design Proposals’ é da autoria 

de Magnus Rönn, o vice-presidente do Departamento Nórdico de Investigação em Arquitetura e editor-chefe do 

‘Nordic Journal of Architectural Research’ (NJAR)34, portanto, um arquiteto sueco de elevada importância para o 

desenvolvimento teórico da disciplina.

Este artigo resulta de um outro estudo abrangente que tinha como objetivo refletir sobre concursos de Arquitetura 

nos Países Nórdicos num curto espaço de tempo, mais especificamente, entre 1999 e 2000. A sua importância 

reside no facto de ser uma pesquisa particular que deriva de uma série de entrevistas meticulosamente conduzi-

das a arquitetos que, para si, são alguns dos principais autores de concursos de Arquitetura dos Países Nórdicos, 

incluindo dezoito especialistas altamente qualificados e experientes membros de júris, clientes, instituições espe-

cializadas na área de Arquitetura. A pesquisa trata ainda a qualidade como uma das principais fontes de conceção, 

avaliação e seleção de um vencedor num processo tão característico como o de um concurso. Esta pesquisa tenta 

compreender a relação entre qualidade no projeto arquitetónico e a prática da disciplina e refletir sobre a intrínseci-

dade da avaliação das propostas entregues para com os principais valores, normas, regulamentos, organizações 

e tradições de cada país em específico. Porque quando a qualidade é contextualmente vinculada, a avaliação 

torna-se uma questão de como as soluções se inserem na envolvente específica, sendo que essas questões, em 

concursos, criam incertezas e discrepâncias na própria avaliação e seleção do vencedor. 

 

Com base nesta pequena apresentação, percebe-se que o trabalho do investigador e arquiteto Magnus Rönn será 

importante na condução das reflexões de elaboram o tema da qualidade em Arquitetura, quer como um mote de 

discussão, quer com resposta às várias dúvidas que envolvem o grande tema que é a ambiguidade da qualidade.

34  Informação retirada de Magnus Rönn: Architect, Associate Professor, Architecture and Civil Engineering, Building Design; Chal-
mers Ed; STAFF in https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/mronn.aspx; Consultado em 04.2019.
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Fig. 10 Architectural quality in competitions:A dialogue based assessment of design Proposals.
Digitalização Bibliothèque Cité de l’architecture et du patrimoine; 2018; Paris.
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Aproximamos, encontramos, definimos uma estratégia e levantamos um importante universo. 

 De bolsos não tão vazios, podemos iniciar a viagem...

Fig. 12 Uma viagem com destino, do Chiado ao Terreiro. Um esquisso do autor.
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A proposta que se segue, intitulada ‘Da Desordem para 

o Equilíbrio’, foi desenvolvida pela equipa composta por 

Hugo Alves Rebelo e Francisca Trigo Cabral Penteado 

sob a tutoria da professora Marta Rocha Moreira, no 

âmbito da vigésima sétima edição do concurso anual 

promovido pela marca de gesso cartonado Pladur. Nesta 

edição, ‘Reabilitar para Habitar’, o objetivo foi a restrutu-

ração tipológica de uma ilha portuense no Bonjardim. 

Fica desde já em nota que, caso não seja assinalado e 

referenciado em contrário, as imagens apresentadas na 

primeira parte deste Volume 01 são da autoria dos dois 

autores da proposta.

N O T A  I N T R O D U T Ó R I A
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“Há bastante tempo que desejava participar num Concurso. Considero que, atualmente, é uma das principais vias de 

acesso ao mundo profissional da disciplina e é um favorável caminho para quem pretende compreender o atual valor da 

encomenda na Arquitetura” 36. 

A vigésima sétima edição do concurso anual lançado pela Pladur foi a primeira vez que enfrentamos um exercício 

diretamente relacionado com a atmosfera competitiva da disciplina da Arquitetura. Participei juntamente com 

uma colega da FAUP, com quem formei uma equipa de trabalho que ainda existe atualmente. 

A proposta foi lançada pela Pladur, uma empresa especializada em construção de gesso cartonado que, em co-

laboração com a instituição Habitar Porto37, organizou um desafio para a reformulação sócio tipológica de uma 

ilha portuense na rua do Bonjardim. Este exercício resultou numa oportunidade de projeto paralela ao contexto 

académico envolvendo assim algumas competências que podem não ser tão abordadas na FAUP.

Guiando-me pelos olhos do Mestre, a escola do Porto entende ”o arquiteto como o observador atento dos problemas 

a resolver e das discussões que à volta desses problemas se levantam. [...] O resultado do seu trabalho será uma síntese 

de todos os seus contributos, depois de escrupulosamente discutida a justeza de cada um.”38 Esta consciência trans-

versal à totalidade do lugar a intervir caracteriza um ensino centralizado na procura da melhor resposta possível, 

que tenta transparecer não só uma escrita premeditada (escrupulosamente discutida), como também uma poesia 

construtiva (de um observar atento). 

Da necessidade de complementar este conjunto de discussões sistemáticas em torno de uma determinada con-

vicção, como menciona o arquiteto Siza, surgiu este momento dirigido a um outro género de reflexões. Elas são 

intrínsecas “aos problemas que não se relacionam unicamente com a produção de qualidade arquitetónica, mas refe-

renciam-se num conceito prévio de criação, na sua forma de conceção e uso posterior. Não diretamente do projeto, mas 

da análise da linguagem empregue e numa expressão clara que reflita a qualidade do desenho do arquiteto”39 − ambas 

são filosofias da consciência e da procura da qualidade que, uma vez compreendidas, podem complementar-se.

36  Francisca Penteado in Conversas de Trabalho e Ocasião; 25.03.2017; Porto. 

37  Habitar Porto é uma iniciativa dinamizada pela Associação Relatos Quotidianos que foi implementada em fevereiro de 2017 em par-
ceria com a Junta de Freguesia do Bonfim, a Junta de Freguesia de Campanhã e a Câmara Municipal do Porto através da Divisão 
Municipal de Reabilitação urbana. Todas as informações do concurso in https://habitarporto.org/2017/01/29/o-habitar-e-parceiro-
da-27-edicao-do-concurso-pladur-por-que-deverias-participar; Consultado em 10.2018.

38  Publicação da Unicoope sobre o 66º Aniversário da Cooperativa de Lordelo do Ouro; Pasteleira; 12.1963 in SIZA, Álvaro; 01 Textos / 
Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização ed; Página 15.

39  RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 4, Nr 1; 2011; FOR-
Makademist Ed; Página 100.

01.1.1 _ APROXIMAÇÃO
u m  d e s e j o  p o r  p a r t i c i p a r
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O principal motivo que nos levou a completar este nosso pensamento projetual foi uma junção de características 

do concurso. Quer a localização do terreno, quer a natureza da proposta − uma reabilitação − foram aspetos que 

nos interessaram bastante, por ser algo que nunca tínhamos abordado na FAUP. 

Por também vivermos no Porto e conhecermos bem a sua história, desenvolvemos rapidamente o processo de 

enquadramento do lugar. Contudo, acreditamos que este trabalho não se formulou unicamente segundo os ideais 

de uma escola portuense “entre parêntesis, no conforto do prestígio conquistado.”40 

Apesar da proposta se destinar a intervir numa ilha específica da cidade, o principal objetivo deste concurso não 

divagava sobre os pensamentos interventivos conscientes. Porém, convidava o ‘arquiteto’ à criação de uma solu-

ção tecnicamente inovadora que publicitasse o elemento construtivo em causa, através da sua integração numa 

(boa) Arquitetura. 

Por sinal, na sessão de abertura para este acontecimento, o professor Alberto Lage indicou oportunamente: ”Inde-

pendentemente da qualidade da vossa ideia, é absolutamente necessário que reflitam na forma como a podem conseguir 

comunicar. Em boa verdade, este é sobretudo um concurso que procura difundir uma marca.”41 Assim, confrontamo-nos 

neste preciso momento com a diversidade de objetivos que estão associados aos concursos de Arquitetura. Estes 

não se cingem unicamente ao tradicional competir para construir, mas também à experimentação de novas ideias 

em prol de uma corporação empresarial ou, então, com outros fins em vista ...

“Há um princípio quase em nublosa, raramente arbitrário”.42 

O início do nosso pensamento foi demarcado por uma infinidade de hipóteses de trabalho. Numa nuvem de in-

decisões, concluímos que a solução deveria ser condicionada pelas origens tipológicas e estruturais da ilha, não 

obstante à necessidade de interação entre os antigos habitantes e aqueles que ali iriam chegar - um dos principais 

requisitos do concurso. Para combater este conjunto evolutivo de dúvidas de projeto, que era cada vez mais inten-

so, foi-nos dada a possibilidade de encontrar um tutor que nos auxiliasse durante o percurso. Assim, iniciamos já 

com outras garantias uma nova fase de trabalho em conjunto com a professora Marta Rocha.

Concluída a aproximação ao lugar, estávamos conscientes do explosivo crescimento demográfico da época de 

construção das ilhas, que promoveu um ambiente de inevitável precaridade, num lugar com condições mínimas 

para se chamar ‘casa’. Contudo, optar por uma atitude destrutiva não nos parecia viável. Por um lado, a vontade de 

organizar o pensamento a partir da ideia de preservação da memória construída da cidade conferiu alguma iden-

tidade ao projeto. Por outro, tendo em conta os prazos relativamente curtos para completar o concurso, logo nos 

pareceu oportuno dar estrutura e forma ao pensamento produzido, tudo para que se contemple uma direta e eficaz 

comunicação do projeto elaborado. Desenvolvemos assim, de forma consciente, uma fricção saudável entre quais 

seriam as intenções de projeto e quais seriam as intenções para comunicar o projeto.

 

40  SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização Ed; Página 81.

41  Alberto Lage; Conferência de abertura do Concurso Pladur Edição de 2017; FAUP.

42  SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização Ed; Página 317.

01.1.2 _ ENCONTRO
a s  p r i m e i r a s  i n t e n ç õ e s

Fig. 13 Painel 1 da proposta ‘Da desordem, para o Equilíbrio’.
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Auxiliados por um breve estudo que nos enquadrou nas circunstâncias do objeto - um processo fundamental para 

o correto início de um concurso - apercebemo-nos do espírito de comunidade e do sentido de proximidade que ali 

cresceram, valores dos quais não queríamos abdicar. O nosso propósito era sem dúvida uma alteração morfológi-

ca, porém solidificada a partir dos modos de habitar do lugar em questão. 

“A transformação da cidade é fenómeno natural e prova de vitalidade, se de acordo com as suas necessidades ou seja, 

com as necessidades coletivas do cidadão.”43 Encontrámos nesta linha de pensamento a génese da transformação 

da ilha da Rua do Bonjardim, que além de preservar a ambiência, o espírito comunitário, os espaços acolhedores 

e as fachadas de pedra, pretendia reformulá-lo através de um gesto fresco, que trouxesse conforto, luz e mais 

espaços para a fruição coletiva. Era uma vontade que elevaria o caráter citadino do conjunto e que pretendia 

acima de tudo qualificá-lo, sem o destruir. Ao contrário de um raciocínio destrutivo “que não tem o mínimo interesse 

em ser compreendido e […] elimina, inclusive, os vestígios da sua própria destruição e não perspectiva futuro, […] pois os 

caminhos que vê são os que tenta abrir à força”44, propusemos o inverso. 

Apesar da modéstia do objeto em questão, o nosso objetivo não era a criação de um memorial, mas uma valoriza-

ção daquela realidade − “Não basta não demolir a Torre dos Clérigos, não demolir o Barredo. Não é necessário destruir 

para transformar. Para a transformar, é necessário e indispensável não destruir a cidade.”45 

A imagem no canto inferior esquerdo do Painel 1 procura demonstrar o estado precário em que encontrámos a 

ilha. Após esse impacto, percebemos o quão ingrato é tecer uma crítica arquitetónica a objetos que têm a sua gé-

nese na arbitrariedade da própria forma, que se desenvolveram segundo uma geometria e desenho desordenados. 

Tal como podemos ler em Robert Venturi, “aprecio complexidade e contradição na Arquitetura. Porém, não consinto a 

incoerência da arbitrariedade arquitetónica.”46 Em torno deste pensamento, torna-se evidente o modo errático como 

se desenvolveram as várias peças do confuso tabuleiro que é aquela ilha, não contabilizando ainda o seu flagrante 

desajuste formal. Assim, foi incondicionalmente necessária uma análise minuciosa da planta do lugar, a fim de 

encontrar um princípio gerador de uma futura proposta de transformação. 

No processo conseguimos identificar uma medida que nos poderia possibilitar o controlo da proporção e das 

áreas. Desenhámos uma grelha de 2.50 x 2.50 metros, que pode ser encontrada nos esquemas do primeiro painel 

e que conforma um importante ponto de partida, cujas diretrizes adaptámos ligeiramente de forma a coincidirem 

com as paredes de granito que desejávamos manter. 

Pela quantidade de problemas encontrados acabámos por ceder à vontade de os solucionar por inteiro, interes-

sando-nos sobretudo a consciência de que no fim o projeto estava equilibrado e, como tal, entre a regra e a exce-

ção, optámos por não nos preocupar de imediato no aperfeiçoamento do valor conceptual da proposta e avançá-

mos então com a estratégia já delineada.

43  SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização Ed; Página 19.

44  BENJAMIN, Walter; Documentos de cultura, documentos de barbárie: (escritos escolhidos); 1986; São Paulo; Culttrix/Edusp Ed; 
Páginas 187 - 188.

45  SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização ed; Página 20.

46  VENTURI, Robert; Complexity and Contradiction in Architecture; 1971; New York: The Museum of Modern Art; Página 16.

d a  D e s o r d e m  p a r a  o  E q u i l í b r i o
01.1.3 _ ESTRATÉGIA

Fig. 14 Painel 2 da proposta ‘Da desordem, para o Equilíbrio’.
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“O que é a qualidade arquitetónica? − Como a definimos, percebemos, transmitimos e avaliamos ao longo do processo.”47 

Num outro tempo, circunscrito a uma atmosfera cuja matriz não se rege pela vontade de alcançar qualidade no 

projeto mas sim, primordialmente, na própria definição de qualidade de projeto, tentámos compreender como 

orientá-lo, no sentido de encontrar o seu valor qualitativo num curto espaço de tempo. Foi neste espírito, rodeado 

de incertezas, nasceu o conceito que, apesar de um pouco generalista, proporcionou com clareza tanto o desen-

volvimento do projeto como o seu próprio lema: ‘Da desordem … pela ordem … para o Equilíbrio’.

Após este encontro e dado finalmente um aperto de mão ao tema da proposta − os cheios e os vazios provenien-

tes da grelha estudada previamente − sentimos um pouco menos o peso da nossa inexperiência nos problemas 

específicos desta natureza competitiva. Neste sentido, optámos por uma abordagem pragmática, suportada por 

gráficos, que conseguissem transmitir ao júri todas as decisões para a reformulação dos vários espaços. 

“Existe toda uma série de processos fundamentais, dos quais [...] nem sequer temos conhecimento [...] Tratam-se de 

influências manifestadas no subconsciente e que entram no projeto sem que nos apercebamos disso”48.

A nossa primeira decisão diretamente relacionada com o projeto foi de facto sustentada neste pensamento ex-

presso por Álvaro Siza. Assim, identificamos diferentes zonas em toda a planta, com o objetivo de esclarecer quais 

as áreas adequadas ao reaproveitamento morfológico, e quais as zonas em que uma metodologia reformuladora 

seria a única solução. Como resultado, definimos duas fases principais, ambas regidas pela grelha definida. 

O primeiro momento foi determinado como ‘casa pátio’, uma tipologia que considerámos impreterível no espaço já 

construído a reabilitar que serviria como fonte de luz, como ventilação natural e também como extensão do espa-

ço interior da casa. Esta seria a grande valência deste primeiro momento, a bilateralidade do ‘pátio’ que servia não 

uma, mas duas habitações. Este elemento (novo), inserido num volume existente e evolutivamente deformado pe-

las necessidades dos habitantes, conquistaria a amplitude espacial que as áreas interiores não proporcionavam, 

prevalecendo sempre que possível o traçado e a memória das estruturas de granito existentes. 

Num segundo momento, associado às construções mais frágeis e desorganizadas, propusemos um novo volume 

que utilizou a mesma grelha mas sem recurso aos pátios. Um conjunto outrora desfragmentado, tornar-se-ia mais 

denso e com pequenos terraços no piso superior, criando um equilíbrio volumétrico, um diálogo entre os pátios e 

as varandas deste novo volume. 

Numa breve síntese, a proposta é uma ‘promenade’ influenciada pela morfologia daquela ilha e cuja intervenção 

viria a enfatizar o seu melhor. O percurso começaria com o estreito corredor de acesso exterior ladeado pelas 

novas ‘casas pátio’, sendo que, em frente a cada pátio, um banco coletivo permitiria zonas de sombra, descanso 

e de convívio (tal como mostra a imagem no canto inferior esquerdo do segundo painel). Após este aperto, o per-

curso viria a sofrer um ligeiro alargamento e comunicaria com um pátio exterior de maior dimensão (imagem do 

canto inferior direito do primeiro painel). Este novo espaço, além de comunicar com as ‘casas pátio’ seria também 

ladeado pelo novo volume que, através de um estreito acesso, permite o acesso a numa grande sala coletiva, com 

cobertura praticável e com uma pequena esplanada virada para o Douro. 

47  RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol.4; Nr. 1; 2011; FOR-
Makademist Ed; Página 100.  

48  SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização Ed; Página 240.Fig. 15 Painel 3 da proposta ‘Da desordem, para o Equilíbrio’.
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Sere este o percurso cuja intensidade cresceria no sentido do rio. Todos os espaços desenhados nunca poriam de 

parte a integração do Pladur na preservação morfológica da ilha, desenhando um projeto consciente e ancorado 

às referências técnicas e variantes construtivas do material. 

Após a definição do parcelamento e volumetria de toda a proposta, encarámos o problema do desenho interior 

das habitações, desenvolvendo um modelo de ‘casa’ facilmente adaptável ao pré-existente. Trata-se do aproveita-

mento do mesmo esquema de habitação para todo o conjunto, o que facilitaria a pré-fabricação das peças e a sua 

fácil execução em obra. Um desenho que incluía um volume central com uma estrutura independente das paredes 

pré-existentes e que seria capaz de se moldar facilmente aos seus limites. Assim, todo o espaço em redor era liber-

to para o resto do programa, o que, na ausência de corredores de circulação, rentabilizava o escasso espaço livre.

No entanto, mesmo conseguindo algum equilíbrio técnico, programático e qualitativo da proposta desenvolvida, o 

maior obstáculo imposto por este primeiro concurso foi o de encontrar uma boa forma de comunicar as soluções 

que encontrámos. No fundo, atender às premissas de Magnus Rönn que foram apresentadas no começo. 

Pensar nos problemas, não apenas na sua única relação com a produção de qualidade, mas também na procura 

de uma forma válida de referenciar o seu conceito e também importante, na definição de uma terminologia comu-

nicativa capaz de o transmitir da melhor maneira, mostrou-se uma tarefa complexa.

Ainda distantes e a divagar na inexperiência deste percurso novo e complementar, apresentámos tudo o que 

tínhamos, o que se revelou demasiado, por estarmos seduzidos por todos os elementos que desenhámos para a 

consolidação do projeto não fomos capazes de filtrar quais deveriam ser colocados na apresentação final. 

Para a concretização da nossa ideia, tivemos de optar pela horizontalidade da planta que, condicionada ao menor 

eixo do papel, diminui bastante a sua presença e tornou praticamente invisíveis alguns pontos do projeto. 

Além de exaustiva, a representação gráfica foi muito técnica. Propusemos, inclusive, uma proposta de orçamento 

de caráter opcional, que já de si demonstra a nossa preocupação para com a exequibilidade da proposta. Embora 

tenha resultado numa apresentação bastante clara do ponto de vista construtivo, infelizmente padeceu da sua 

valorização conceptual, por não conseguirmos tirar partido ilustrativo nem da estratégia da regra, nem do tema 

específico da ‘casa pátio’. O júri local desta edição referiu em ata que o projeto ficou em segundo lugar pela quali-

dade construtiva e tipológica da proposta e pela integração do Pladur com coerência.49 Por conseguinte, o espaço 

técnico e o valor da executabilidade da proposta foi alcançado. O resultado final − a história do projeto, do contexto 

e do enquadramento − valorizou o projeto pensado e desvalorizou o projeto comunicado. 

Este concurso ensinou-nos que ainda nos era estranho e difícil abdicar de um desenho do qual nos aproximamos 

com um determinado objetivo. Em âmbito de concurso esta é uma qualidade que, porventura, ‘perdemos’ com o 

tempo, o que demonstra na perfeição a natureza da metodologia arquitetónica que é requisitada neste aparelho 

competitivo de modo a conseguir transmitir uma proposta de Arquitetura. Esta teoria de seleção é quase compa-

rável a um trailer de um filme, que expõe uma pequeníssima parte de todo o seu conteúdo e espera que o trecho 

escolhido enfatize o seu melhor, tendo sempre o objetivo convencer e seduzir o espectador − neste caso, o júri.

49  Ata do Concurso; 2017. Sem autorização superior para acesso posterior.

a p r e n d e r  c o m  o  p e r c u r s o
01.1.4 _ CHEGADA

Fig. 16 Painel 4 da proposta ‘Da desordem, para o Equilíbrio’.
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“Já existia arquitetura muito antes de existirem arquitetos. No entanto, pode dizer-se que a profissão, tal como a conhe-

cemos hoje, deve a sua existência aos concursos”50   − Um espaço de trabalho conhecido como “o barómetro do gosto 

pela disciplina”51.

A participação na edição de 2017 do Concurso Pladur, intitulado Reabilitar para Habitar, nasceu de duas grandes 

forças motivacionais. A primeira relaciona-se com um forte espírito empreendedor, aliado à vontade de participar 

em projetos complementares à faculdade. A segunda, e talvez a mais importante, resulta da tentativa de perceber 

não só o funcionamento dos concursos de Arquitetura, mas também a sua circunstância ao longo do tempo. Esta 

é uma experiência que relaciona a prática da disciplina com um método de trabalho distinto daquele apresentado 

na faculdade e onde é estimulada a curiosidade pelos concursos. 

O papel da história e da circunstância do lugar para o desenvolvimento posterior do projeto é fundamental no ensi-

no da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e seduzidos por essa metodologia, estes dois fatores que 

foram inclusive já mencionados por Álvaro Siza na primeira parte deste Volume 01 (Página 41), são considerados 

temas pertinentes a desenvolver. Na sequência deste raciocínio, procura-se compreender e justificar a existência 

dos concursos no tempo e, por consequência, a pertinência da própria dissertação.

Aos olhos de Leonardo Benévolo, “é universalmente reconhecida a íntima relação existente entre a experiência da arqui-

tetura atual e o conhecimento da do passado. Qualquer decisão prática implica um juízo histórico sobre os acontecimen-

tos anteriores e cada juízo tem nele implícito uma orientação que pode ser utilizada na prática disciplinar.”52 Significa isto 

que, para compreender os concursos atualmente, é necessário fazer um juízo histórico, exposto de forma clara e 

pertinente e que não se debruça apenas no estudo da história dos concursos, mas também na perceção da sua 

circunstância. É sobretudo a procura de uma ligação que contrarie a unidirecionalidade do tempo para perceber 

a evolução dos concursos na sociedade, as suas transformações e as diversas opiniões que questionam a sua 

importância na produção da Arquitetura, que fundamenta a existência da Pertinência da Circunstância. Só assim 

fará sentido que num momento posterior se inverta a causa e o causador, e se questione a própria evolução da 

sociedade como um agente regulador na evolutividade contemporânea dos concursos. Será que, porventura, a 

evolução da natureza da sociedade não se projetou na evolução da produção da Arquitetura? Não serão os con-

cursos, como os vemos atualmente, um possível resultado dessa evolução do indivíduo enquanto ser social? 

Encontrar a resposta para estas questões é essencial para compreender o barómetro arquitetónico a que se refere 

Dennis Sharp e para o estudo do significado dos concursos na profissão, um tema que, curiosamente, foi também 

mencionado por Luís Santiago Batista. Este discurso irá debruçar-se em três realidades: Arquitetura, Sociedade e 

Concursos, com o objetivo de provar a sua complementaridade.

50  BATISTA, Luís Santiago, Marketing Reaction, Habitar Portugal 2006/2008” in Arquitetura em Concurso; 2016; Porto; Dafne Ed, 1ª 
Edição, Página 6. 

51  SHARP, Dennis in De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 
200 years; 1998; London; Thames and Hudson Ed.

52  Benevolo, Leonardo; Introdução à Arquitetura; 10.2009; Edições 70, LDA.; Lisboa; Página 9.

01.2.1 _ APROXIMAÇÃO
0 1 . 2 . 1 . 1  _  l e v a n t a r  d ú v i d a s  a o  p a s s a d o

O primeiro concurso da história. Desconhece-se o autor.
Não o Erechteum ou o Parthenon, mas a Acrópole, erguida das ruínas provocadas pelo domínio Persa.Fig 17 A Acrópole.



56 57

A introdução da realidade dos concursos na disciplina da Arquitetura veio responder premeditadamente aos vários 

problemas relacionados com o pensamento, planeamento e construção de edifícios considerados historicamente 

únicos. O primeiro exemplo datado e conhecido remonta a 448 a.C., justamente após a vitória do império Grego 

sobre o reino dos Persas. Foi com o objetivo de celebrar este acontecimento que “o Conselho de Atenas decidiu er-

guer na Acrópole um memorial de guerra; porém, de uma forma inovadora e precavida pois decidiu convidar uma série de 

artistas a desenvolverem a sua melhor proposta.”53 Do anúncio deste convite poderá ter nascido o primeiro concurso 

de Arquitetura. 

Foi atribuído um voto a cada cidadão, após um decêndio de exposição das várias propostas − uma atitude com-

preensível por parte do Conselho sendo que a construção de um projeto, “principalmente um de grande dimensão, 

é um passo que influenciaria a atmosfera do lugar por um longo período de tempo [...] e a forma do edifício determinaria 

também a imagem e simbologia da cidade. [...] Motivo pelo qual cada indivíduo presente gostaria de se envolver na de-

cisão final.”54 

Assim, registou-se a primeira abordagem seletiva antecedente de um projeto de Arquitetura, denotando a forma 

empirista como se protegeu o Conselho contra possíveis críticas ao permitir que os cidadãos expressassem a sua 

opinião, dispersando assim o poder de decisão.

Durante um longo período de tempo não existiram dados concretos relativos a concursos de Arquitetura e, pos-

sivelmente, só em meados da primeira metade do século XV é que surgiu de novo uma ‘ata’ de acontecimentos. 

Este segundo caso corresponde ao famoso concurso para a cúpula da Catedral de Florença, no qual o projeto de 

Phillipo Brunelleschi foi vencedor. “Este concurso marca o momento em que o ato de conceção da solução arquitetó-

nica se separou do momento da construção, por questões relacionadas com a complexidade da execução e com o inte-

resse público.”55 O projeto é uma importante referência ao valor publicitário empregue num projeto de Arquitetura. 

Sendo este um projeto que nasceu de um concurso que pedia a resolução de um problema, com o tempo a obra 

executada transformou-se num símbolo arquitetónico da própria cidade e numa clara demonstração do poder 

político emergente de Florença na época. 

Este concurso é também marcado pela nomeação de um júri no processo de seleção do vencedor. Se, por um 

lado, aos habitantes de Atenas “foi possibilitada a expressão da sua opinião, aos paroquianos florentinos foi permitido 

muito menos, já que a decisão recaiu nos braços de um júri nomeado previamente.”56 Assim, os concursos começam a 

moldar um novo formato de seleção que, por sinal, é muito semelhante ao que existe atualmente.

53  De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 9.

54  Idem; Página 9.

55  BATISTA, Luís Santiago; Marketing Reaction − Habitar Portugal 2006/2008 in Arquitetura em Concurso; 2016; Porto; Dafne Ed, 1ª 
Edição; Página 6.

56  De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 9.

448 a.C.

1420 d.C.

01.2.2 _ ESTRATÉGIA
0 1 . 2 . 2 . 1  _  u m  a c o n t e c i m e n t o  p r e m e d i t a d o

1420-1430
Projeto de Phillipo Brunelleschi.Fig 18 A Cúpula de Florença.



58 59

A crítica de Hilde de Haan não se ficou pelo Escorial. A autora escolheu também o concurso para a conclusão do 

Palácio do Louvre, ou como ela o descreve: “um triste episódio onde a inveja se agregou ao proclamado nacionalismo 

que terminou por gerar momentos de pequenez intelectual.”60

Este projeto foi, numa primeira fase, atribuído a um arquiteto convidado, o italiano GianLorenzo Bernini, selecionado 

após uma apreciação bastante positiva da sua proposta. A sua vitória nasceu da vontade do país de internacio-

nalizar a sua Arquitetura, promovendo um concurso dirigido a arquitetos de múltiplas nacionalidades, o que além 

de introduzir a cultura estrangeira no país, promoveu também a própria cidade do ponto de vista internacional.

Apesar desta intenção e do primeiro veredito do júri, o arquiteto francês Claude Perrault, aliciado pelo nacionalismo 

de uma sociedade conservadora, instigou vários arquitetos franceses a revoltarem-se contra a decisão do júri, 

patrocinando um apelo ao rei François I, o mesmo rei que convidara vários artistas Italianos com o objetivo de 

difundir a Arte renascentista em França.61 

A vontade de Perrault era sobretudo que o Rei promovesse o seu nome e lutasse pela atribuição do prémio a um 

projeto francês. De facto, o rei escolheu o projeto no qual Claude Perrault participou, ignorando a decisão final do 

júri, que designou Lorenzo Bernini como vencedor. 

Numa perspectiva crua, estes exemplos que fundamentam a opinião da autora, são ‘manchas’ na história da dis-

ciplina que, apesar de terem produzido uma inevitável rutura no percurso natural da Arquitetura, conduziram-nos 

às cidades em que vivemos hoje, provando que estes momentos de subversão da justiça podem não resultar num 

mau projeto para a cidade. 

O Palácio do Louvre, considerado um dos mais importantes museus à escala mundial, apesar de esconder na 

sua verdade arquitetónica uma relação tendenciosa com um processo de júri ilegítimo, não deixa de alcançar o 

interessante número de milhões de visitas anuais e bater diariamente recordes de bilheteiras. “É irrefutável que este 

é o museu mais visitado do mundo.”62 

Serão estes turistas conhecedores da verdadeira história por detrás da construção do antigo Palácio? Será que 

reconhecem a possibilidade da conclusão do projeto pertencer a um outro arquiteto, o mesmo que desenhou a 

famosa Praça de São Pedro? Será esta história digna da brochura que é entregue na entrada no museu?

Estes exemplos podem ajudar a concluir que ainda existe uma barreira de alguma dimensão entre os interesses da 

Arquitetura e os interesses gerais da sociedade. No entanto, a esperança de encontrar esse interesse pela organi-

zação válida e justa de um concurso de Arquitetura ainda poderá existir, apenas necessita de tempo.

60  De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 9.

61  Ver página seguinte.

62  RODRIGUEZ, Cecilia; Louvre Museum, Suffocating And Overcrowded, Had To Close; 05.2019; Forbes Magazine in https://www.for-
bes.com/sites/ceciliarodriguez/2019/05/28/louvre-museum-suffocating-and-overcrowded-had-to-close/; Consultado em 05.2019.

1650 d.C.
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Com o passar do tempo, cada vez mais concursos administraram projetos de Arquitetura de maior importância.

Neste processo, para se perspectivar o que viria a ser uma imprevisibilidade crónica no processo de seleção do 

melhor projeto, introduz-se na discussão o concurso para o Mosteiro do Escorial, nas imediações de Madrid, onde 

foram convidadas para participar ”vinte e duas entidades, conjuntamente com o arquiteto italiano Giacomo Barozzi da 

Vignola, que iria comentar todas as propostas entregues.”57 

Este jurado “retirou as características de cada projeto que mais lhe aprouveram e formulou uma nova proposta que não 

só impressionou o rei, como também lhe garantiu a comissão do projeto. Nesta perspectiva, um concurso não é assim 

tão ideal para todas as partes envolvidas”58. Assim sendo, este poderá ser reconhecido como um dos primeiros regis-

tos da falta de clareza do enquadramento dos jurados nos concursos de Arquitetura, vincando a desconsideração 

por parte do Arquiteto Vignola em relação a todos os outros participantes. 

Apesar de tudo, o projeto do arquiteto italiano foi anulado, eventualmente esquecido, e o Rei Filipe II decidiu, numa 

fase posterior, atribuir o desenho do Mosteiro a Juan Batista de Toledo, um arquiteto espanhol que já havia traba-

lhado na Basílica de S. Pedro, em Roma. 

Hilde de Haan, ao longo do seu trabalho de pesquisa, escolhe este episódio para questionar o motivo pelo qual os 

arquitetos discutem a pertinência dos concursos. Segundo as várias opiniões que se vão formulando59, está-se pe-

rante um formato de produção de Arquitetura que não prevê nem contraria a imprevisibilidade e permite a possível 

extrapolação ética da profissão para proveito de qualquer entidade que dela favoreça. Esta manipulação oculta 

do processo de seleção num concurso é talvez mais frequente do que seria desejável, levando a uma série de dis-

cussões, não só em torno deste ‘problema’, como também do seu papel na produção e construção de Arquitetura. 

57  De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 9.

58  Idem; Página 9.

59  Hilde de Haan; Jack Nasar; Magnus Rönn; Entre outros autores que, nesta dissertação, serão convidados à discussão. 

1550 d.C.

Fig 19 Concursos são marionetas.
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Deve-se tomar consciência de que, mesmo sem uma rede de comunicação, pelo menos uma tão avançada como a 

que temos hoje, esta indispensabilidade de conhecimento e partilha de ideais é constante, transversal e essencial 

para a Arquitetura enquanto disciplina que tende a deformar fronteiras através das suas referências universais. 

Havendo a necessidade de salvaguardar a importância desta característica num ponto de vista talvez singular, er-

radamente redutor,  conseguem-se identificar alguns momentos da História que nasceram desta mesma vontade. 

A Grand Tour, por exemplo, uma conhecida viagem por Itália do período maneirista, inspirou inúmeras obras de 

elevada importância, distinguindo não só o vínculo historicista da obra de Piranesi, mas também outras obras, tal 

como o diário de viagem de Johann Goethe, que pretendia estudar a antiguidade clássica.69 

Conclui-se neste breve aparte que se viviam períodos de descoberta, de ambição cultural e expansão fronteiriça, 

não só socialmente, mas também arquitetonicamente, já que, como pessoas, “os arquitetos sempre viajaram para 

longe e durante longos períodos de tempo para adquirirem ideias noutros países e, como consequência, a arquitetura 

sempre se orientou num sentido internacional.”70 

Neste sentido, compreendem-se as vontades do arquiteto enquanto indivíduo que deseja e necessita de expandir 

os seus horizontes e que, nos concursos, facilmente se encontra esta vontade de internacionalizar o método 

disciplinar. Presencia-se uma evolução da sociedade enquanto agente que rege o próprio método formativo dos 

concursos e assim, é perceptível uma recorrente “criação de disputas e decisões controversas”71, já que não cabe só 

à Arquitetura parametrizar o regulamento, mas também à própria sociedade. 

Paradoxalmente, apesar da desfavorável reputação que os concursos inevitavelmente adquiriram, a sua velocida-

de de expansão aumentou. De tal forma que não só foram existindo cada vez mais concursos, como também o 

número de participantes foi aumentando gradualmente Neste espírito de aventura e descoberta já difundido na 

tradição europeia, o espírito dos concursos disseminou-se também pelos Estados Unidos da América, associan-

do-se a grande parte da construção norte-americana a partir do término do século XVIII. O pós independência 

do Reino Unido foi bastante importante para a criação de iniciativas que apoiaram a construção de uma ‘outra’ 

Arquitetura, que simbolizasse a identidade deste ‘novo’ espírito americano emergente. Portanto, consagra-se aqui 

uma certa vontade de produzir Arquitetura, naquele que foi um período identitariamente fragilizado e inexperiente.

Motivado por esta atmosfera criativa, o país definiu os concursos, dadas as suas valências, como o método mais 

indicado para encontrar a identidade tão procurada destes que seriam os novos marcos arquitetónicos america-

nos. Um dos primeiros concursos lançados foi a Biblioteca Nacional de Filadélfia, em 1789, que, por sinal, foi tam-

bém “o primeiro concurso da histórica da América tanto para arquitetos com reputação, como para recém-formados.”72

69  Goethe, Viagem a Itália (1786 - 1788).

70  De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 10.

71  Idem; Página 8.

72  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 222.
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Antes de avançarmos no tempo, perceba-se o que rodeava este espaço e relativize-se o resultado abrupto para dar 

importância ao método ao qual os reis recorreram para expandirem a cultura arquitetónica de país.

Este momento, um tanto desviado do objeto da dissertação, procura localizar os dois concursos na mentalidade 

próspera e moderna do século XVII. Assim, apesar destes dois projetos desvirtuarem a prática competitiva como 

uma via de projeto que procura a perfeição, pode-se identificar uma volição da Arquitetura de se tornar uma ex-

tensão artística do indivíduo globalizado e utilizar os concursos como ferramenta para consegui-lo. Com isto, 

quer-se dizer que, tanto o concurso para o Mosteiro do Escorial como o concurso para a conclusão do Palácio do 

Louvre partiram da mesma filosofia − um desejo de partilha arquitetónica além-fronteiras. Ambas as iniciativas 

funcionaram como importantes sinapses de informação que transmitiram ou, neste caso, desejaram transmitir, a 

Arquitetura de cada país, revelando uma crescente necessidade de compreender a disciplina a nível global.

Espanha vivia períodos de grande prosperidade cultural, motivados pela vontade de expandir o território. Inde-

pendentemente do que movia estas conquistas como por exemplo: “o fervor do rei pela igreja católica, estes valores 

faziam com que o reino espanhol nunca desistisse de lutar fora do seu país.”63 Se associarmos estes motivos à proximi-

dade do rei para com o território italiano, dado que “o seu predecessor, Carlos I, tinha-lhe entregue o trono de Nápoles 

em 1524”64, começa-se a perceber que esta presença de Espanha em Itália, quer em Nápoles, quer nas “inúmeras 

batalhas nos arredores de Roma65, permitiram um relativo enquadramento naquela que era a Arquitetura Romana. 

Esta proximidade talvez tenha sido fundamental para o conhecimento do arquiteto romano Giacommo Vignola, 

que havia trabalhado na Basílica de S. Pedro66, e de Juan Batista de Toledo, um arquiteto espanhol que residia em 

Nápoles e era discípulo de António da Sangallo, por coincidência, o arquiteto mestre anterior a Michelangelo da 

Basílica de S. Pedro67. 

Em França vivia-se um período histórico semelhante e a mentalidade inovadora do renascimento italiano interes-

sava o Rei François I. Este convidou uma série de artistas italianos  a construírem edifícios em solo francês, como, 

por exemplo, Leonardo da Vinci, o arquiteto por detrás da utopia do Château de Chambord ou ainda Sebastiano 

Serlio, “um arquiteto italiano que teve uma frutífera carreira em França.”68 

Portanto, certamente que a participação de Bernini no concurso parisiense partiu do mesmo género de iniciativas 

e as intenções de Filipe II para conhecer a cultura estrangeira eram também evidentes. Ou seja, os concursos 

eram vistos como ferramentas em prol de um objetivo que acompanhou uma mentalidade já em desenvolvimento.

63  PETTEGREE, Andrew; Europe in the Sixteenth Century; 2002; Oxford; Blackwell Ed; Pagina 214.

64  BRAUDEL, Fernand; The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Vol 2; 1995; Berkeley; University of 
California Ed; Páginas 935 - 936.

65  TYLER, Royall; Calendar of State Papers, Spain, 1554 − 1558, Vol 13 (1954); 04.2013; Institute of Historical Research Ed.

66  LEES-MILNE, James; Saint Peter’s – the story of Saint Peter’s Basilica in Rome; 1957; London; Hamish Hamilton Ed.

67  GOLDSCHEIDER, Ludwig; Michelangelo; 1996; Oxford; Phaidon Ed.

68  SERLIO, Sebastiano in On Architecture, Vol 2; 1996; Yale; Hart & Hicks Ed; Página 11.
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Três anos passaram desde o anúncio do concurso para a Biblioteca Nacional, e o percurso pelos concursos em 

território americano demonstrou-se bastante pertinente para a criação de uma tradição competitiva contempo-

rânea. Outro dos projetos que marca esta nova identidade arquitetónica competitiva é o Capitólio de Washington, 

um projeto mundialmente reconhecido e ”desenhado pelo Dr. William Thornton em 1792, o mesmo autor da Biblioteca 

Nacional de Filadélfia.”73 É importante considerar este concurso como um importante e controverso projeto, que 

tanto impulsiona os Estados Unidos na prática disciplinar, como também desencoraja os arquitetos no âmbito dos 

concursos, por ter sido mal conduzido. 

O Capitólio pontua “o primeiro concurso público dos Estados Unidos América, requerido em 1792 pelo Secretário de Es-

tado Thomas Jefferson, sendo também o primeiro concurso emitido a nível nacional.”74 Este parecer, à luz dos padrões 

atuais de regulamentação, mesmo munido das melhores intenções, não respeitou vários valores éticos e incenti-

vou o nascimento de muitas opiniões discordantes relativamente ao seu resultado. 

Após a pretendida publicidade nacional, foram conseguidas dezassete propostas, entre as quais os desenhos de 

William Thornton, entregues “vários meses depois do limite do concurso”75. Para suavizar este atraso, a direção au-

torizou os concorrentes a analisarem o desenvolvimento processual das várias propostas, o que inevitavelmente 

desencadeou acusações de plágio.76 No entanto, apesar de todo o processo burocrático se ter revelado tendencio-

so, mal conduzido e demonstrado falhas não previstas que comprometeram a importância e a pertinência deste 

concurso na própria história da Arquitetura, foram sendo construídas outras opiniões que aceitaram os eventuais 

desequilíbrios éticos, neste que seria um dos primeiros grandes casos de estudo de concursos abertos.

“A arquiteta historiadora Sarah Bradford Landau credita a estes dois primeiros concursos de arquitetura  − a Biblioteca de 

Filadélfia e o Capitólio de Washington − uma promoção da disciplina nos EUA, crendo no positivismo ideológico ameri-

cano e liberdade de expressão, que evoluem segundo a prática competitiva.”77 Apesar das suas falhas, compreensíveis 

sob determinadas circunstâncias, foram eventos marcantes na história dos concursos e inauguraram oficialmen-

te o novo processo republicano iminente no norte da América. 

Sarah Bradford fundamenta a sua opinião através de um discurso de Paul Norton, relativo aos benefícios do pro-

jeto do Capitólio, em que afirma que “o edifício elevou o negócio da Arquitetura do estatuto de comércio de construção 

para o nível profissional artístico e científico”.78 Os concursos foram mencionados pela primeira vez como um regime 

de negócio, capaz de atribuir valores e garantias ao mercado arquitetónico. 

73  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Páginas 222 - 223.

74  Architect of the Capitol, History of the U.S. Capitol; 2014.

75  BRADFORD, Sarah in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture, The Architectural Lea-
gue of New York; 1989; Princeton Architectural Ed; página 55.

76  LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture, The Architectural League of New York; 1989; 
Princeton Architectural Ed; página 55.

77  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 223.

78  NORTON, Paul F; Latrobe, Jefferson and the National Capitol; 1977; Página 3 in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays 
on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York, Princeton Architectural Ed; 1989; página 55.
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Projeto de William Thornton.Fig 20 O Capitólio de Washington.
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De volta à Europa, em particular aos últimos anos do século XVIII, a única via de acesso a um concurso era através 

de convite. Contudo, esta mentalidade alterou-se drasticamente na transição secular, à semelhança do sucedido 

no concurso do Capitólio, com a criação dos concursos abertos. “Vários países Europeus, tais como a Grã-Bretanha 

ou França, não se ficaram atrás e aderiram a esta mesma estratégia inovadora, cujo principal motivo era permitir a parti-

cipação a todos os interessados.”79  

Neste período, o território com mais dados relativos a concursos é a Grã-Bretanha, por ter desencadeado no térmi-

no do século XVIII um período de produção de Arquitetura consonante com as suas necessidades. Esta renovação 

identitária, fragilizada pela perda da dependência dos EUA, desencadeou “mais de dois mil e quinhentos concursos 

em apenas cinco décadas, sendo que só em Londres foram registados trezentos e sessenta e dois. Este foi um dos 

primeiros crescimentos exponenciais do número de concursos, que mais tarde levou o Instituto Britânico de Arquitetos 

a esboçar, em 1839, o primeiro conjunto de regras dedicado apenas a concursos de Arquitetura.”80 Foi então possível en-

contrar uma nova Inglaterra, particularmente pujante no mercado da construção, autora de importantes edifícios e 

marcos simbólicos no espaço e no tempo, como é exemplo o concurso de 1832 para a Galeria Nacional de Londres 

ou o concurso de 1835 para as Casas do Parlamento americano. Neste período, “registaram-se por vezes mais de 

cem concursos por ano, sendo que grande parte se designava à construção de edifícios públicos”81 que, como sugere 

Hilde de Haan, têm um elevado valor para a população. Esta ferramenta acabou por dissociar-se da atmosfera dos 

concursos por convite, permitindo que um maior número de arquitetos pudesse participar; assim, quanto maior o 

número de propostas entregues, maior a probabilidade de surpresa”82, já que aumenta também a diversidade.

Tal como Luís S. Batista evidencia o papel dos concursos no desenho da Arquitetura, percebe-se que ancoram a 

disciplina quer profissionalmente quer moralmente, seguindo uma ideologia iluminista particular do século XIX. 

Para se identificar um eventual resultado desta abertura, serve de exemplo o concurso acima referido para a 

Galeria Nacional de Londres, na medida em que foi capaz de respeitar a índole que fundamenta os concursos. 

“Inicialmente, o projeto da Galeira era uma encomenda direta ao arquiteto John Nash”83 que, “vocacionou grande parte 

da sua carreira a projetos encomendados diretamente pelo rei George IV.”84 No entanto, o país atravessava um período 

de recessão económica, pelo que este primeiro edifício não foi construído. Quando voltou a surgir a oportunidade 

para tal, já o rei havia falecido em 1830 e, em vez de ser entregue de novo a John Nash, optou-se pela realização 

de um concurso público em 183185, cujo projeto vencedor foi de um arquiteto pouco conhecido, Willliam Wilkins.86 

Isto deveu-se a uma intenção por parte da sociedade de retirar o poder à elite, deixando que qualquer arquiteto, 

independentemente da sua experiência, pudesse sonhar com a possibilidade de construir.

79  Architectural Competitions - Histories and Practice in 130 Years of Finnish architectural competitions; SAFA Ed; Recuperado a 
09.2009 e Consultado a 05.2019.

80  De JONG, Cees MATTIE, Erik; Architectural Competitions: 1792-1949 vol 1; 1997; Benedikt Taschen Ed; Introdução.

81  De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 10.

82  Idem; Página 11.

83  LISCOMBE, R. W; William Wilkins, 1778–1839; 1980; Cambridge; Cambridge University Press Ed; Página 180 

84  SUMMERSON, John; The Life and Work of John Nash Architect; 1980; George Allen & Unwin Ed; Página 73.

85  SUMMERSON, John; Georgian London; 1962; Londres; London Penguin Ed; Página 209.

86  Idem; Página 209.
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Projeto de William Wilkins.Fig 21 A Galeria Nacional de Londres.
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Assim, apesar de toda a controvérsia, surgem exemplos de concursos que permitem a arquitetos com menos 

experiência a hipótese de provar o seu valor. Neste sentido, os concursos começam a respeitar a sua natureza, e 

destes acontecimentos surgem outros também com muita importância. Refira-se o projeto do Palais de Justice, 

em Bruxelas − uma cidade que ainda padecia de edifícios simbólicos − proveniente de um concurso que, apesar 

do projeto resultante continuar a vislumbrar os que visitam a cidade, despoletou uma drástica mudança de menta-

lidade no povo no término do século XIX, que atribui ao resultado deste concurso um caráter depreciativo, “um res-

peito relativamente fraco pelos procedimentos”87, o que, na verdade, não varia muito dos exemplos já mencionados.

Apesar da imponente obra que é ainda possível ver hoje no lugar, o que ficou “na memória da cidade é o facto de que 

um edifício simbolicamente monumental − o maior do século XIX − ter sido realizado por um dos antigos membros do 

júri, após a expropriação massiva de uma propriedade naquela que era uma das áreas mais vulneráveis da cidade. Desde 

então, naquele bairro de Bruxelas, a palavra “arquiteto” é um insulto, relacionada com alguém poderoso e egoísta.”88 As-

sim se verificam as fragilidades processuais que motivam a sociedade contra algumas atitudes inerentes aos con-

cursos de Arquitetura, originando uma certa fricção entre as três realidades apresentadas no início − Concursos, 

Arquitetura e Sociedade  − uma vez que a comunidade belga se demonstrou pronta para agir, em prol da cidade e 

da sua Arquitetura, ao não compactuar com este género de situações. 

De facto, foi este período do final do século XIX que desencadeou um surto de grande prosperidade, e marcado 

por uma filosofia que transformou o mundo ocidental. “É uma nova mentalidade reacionária à filosofia de Emmanuel 

Kant”89 que proporcionou o desenvolvimento do idealismo [...] e, mais tarde, do iluminismo”90. São as várias filosofias 

que levam o ser humano, enquanto entidade pensante, a questionar não só o pragmatismo racional inerente à 

realidade iluminista, como também o próprio sentido de ética, importantíssimo neste momento da discussão: “o 

trabalho rege-se pela forma como abordamos a humanidade, sempre para um fim e nunca como um meio.”91 Portanto, 

democraticamente, a sociedade começa a ter uma voz, mesmo que tenha sido necessário esperar até 1993, ano 

em que foi criada a primeira lei belga dirigida aos concursos, que começou a permitir uma correta fiscalização 

dos mesmos. O momento da sua criação acompanha vontades que abrangem a comunidade, numa iniciativa 

que partiu de uma mentalidade, até então, muito tímida no âmbito desta disciplina. Este é um “importante marco 

no estudo dos concursos de Arquitetura pois, antes disso, as autoridades públicas estavam inteiramente livres para 

designar um arquiteto sem qualquer controlo, seja em função de valores arquitetónicos ou económicos.”92 Estas leis 

partem de revoltas e reivindicações por parte da sociedade como um coletivo coeso, apelando a medidas capazes 

de enfrentar organismos governamentais e requerer a formulação de decretos legislativos que protegessem, neste 

âmbito, os arquitetos.

87  CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 39.

88  Idem; Página 39.

89  SAND, John; Trabajos centrales de la filosofía Vol 3 El siglo XIX; 2005; McGill-Queen’s University Press Ed.

90  FAZIO, Mariano FERNÁNDEZ, Labastida; Historia de la filosofía: Filosofía contemporánea; 2005; Introdução.

91  Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Ak. IV; Página 429.

92  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 39
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Os concursos enquanto entidades que icentivam o sentido competitivo saudável em busca das melhores solu-

ções, nascem de uma pureza arebatadora. No entanto este romantismo emocionalista, apoia-se num princípio 

base antropocentrista e como tal, potencia a criação de algumas variantes, dentro das quais, agora, temos a cer-

teza de duas. A primeira, é idílica e utópica no sentido que respeita e maximiza as potencialidades benignas dos 

concursos e a outra, contribui para o aparecimento recorrente destes vários episódios que desvirtuam a causa 

da sua própria dignidade - como já podemos averiguar ao longo desta reflexão. Este segundo, proporciona uma 

das principais ambiguidades processuais, resiliente à passagem do tempo, que pode inclusive aumentar a sua 

frequência. A grande questão é se porventura, estes acontecimentos não alterarão a perspectiva que a sociedade 

tem perante a arquitetura, levando a que os concursos danifiquem o olhar que os cidadão tem perante a disciplina?

Seria de esperar que o uso dos concursos em prole de benefícios menos nobres e porventura pessoais, surtisse 

algum efeito na sociedade que vive e apercia arquitetura.

1866 - 1883
Projeto de Joseph Poelaert.Fig 22 O Palais de Justice de Bruxelas.
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Apesar do crescente compromisso entre os concursos e os valores íntegros de uma sociedade eticamente correta, 

na ausência de qualquer tipo de controlo legislativo, tal como verificamos no concurso anterior, as comunidades 

vêm-se livres para utilizar a ferramenta como mais lhes aprouver. A mudança de século é especialmente impor-

tante porque despoleta uma série de novas correntes filosóficas, mas também potencia outros tipo de situações.

Concentremo-nos agora no concurso da Torre Eiffel, que desperta o interesse para o estudo da natureza dos con-

cursos de Arquitetura enquanto uma utopia inalcançável. 

Pouco tempo passou após uma breve introdução contextual nos parâmetros deste concurso, quando denotamos 

que “a sua principal ambiguidade é a de que o desenvolvimento do projeto aconteceu dois anos antes do lançamento do  

próprio concurso,93 ou seja, antes da divulgação do certame público de 1886, já Gustav Eiffel tinha iniciado o projeto 

da ‘sua’ Torre. Os primeiros traços da proposta nasceram em “Maio de 1884, quando Maurice Koechlin [um dos dis-

cípulos do escritório de Eiffel] desenha em sua casa um primeiro esboço − um grande pilar, composto por quatro vigas 

treliçadas verticalmente e unidas no topo.”94 Quando Koechlin apresentou o conceito a Eiffel, este descartou-o, porém, 

permitiu o seu desenvolvimento no atelier. Em pouco tempo, juntaram-se à equipa o engenheiro Émile Nouguier 

e o chefe do departamento de Arquitetura, Stephen Sauvestre, aproximando assim o projeto do atelier e iniciando 

uma segunda fase de desenvolvimento. 

Após desenvolverem a primeira proposta da Torre, esta capta o interesse de Eiffel, que já havia manobrado o pro-

cesso de evolução indiretamente ao introduzi-lo no seu gabinete. Motivado pelo valor autoral do projeto, que ainda 

não era seu, “solicita os seus direitos”95 e organiza uma exposição com os desenhos no Palais de L’Industrie, em Paris. 

Um ano depois, os desenhos da Torre já ostentavam as paredes da Sociedade Francesa dos Engenheiros, acom-

panhados do discurso de Eiffel perante a Ordem, que emancipava o patriotismo e simbologia da sua obra: “Não só 

a arte do Engenheiro moderno, mas também o século da Indústria e da Ciência que vivemos […] este monumento será 

construído como expressão e gratidão do País”96 − destacando que quando Eiffel expôs publicamente os desenhos 

do edifício, ainda não existiam garantias na sua construção.

Em 1886, Jules Grévy é reeleito Presidente e Édouard Lockroy torna-se ministro do Comércio, dois conhecidos do 

engenheiro Eiffel. As referidas eleições vêm proporcionar “a aprovação pelo Governo do orçamento para a Exposição 

de 1889, podendo Lockroy anunciar a alteração do concurso público”, optando por um “estudo de viabilidade, localização 

e formato de uma torre de ferro de 300 metros de altura”97. O ministro teria em mente a Torre cujos direitos tinham 

sido comprados por Eiffel em 1885. 

93  NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Ed; Página 35.

94  HARVIE, David; Eiffel: The Genius Who Reinvented Himself; 2006; Stroud, Gloucestershire; Sutton Ed; Página 78.

95  HARVIE, David; Eiffel: The Genius Who Reinvented Himself; 2006; Stroud, Gloucestershire; Sutton Ed; Página 90.

96  LOYRETTE, Henri; Gustave Eiffel; 1985; Nova Iorque; Rizzoli Ed; Página 116.

97  De HAAN, Hilde, & HAAGSMA, I; Architects in Competition: International architectural competitions of the last 200 years; 1998; 
London; Thames and Hudson Ed. in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; 
Cambridge University Ed; Página 35.

1886 d.C.

0 1 . 2 . 2 . 7  _  a  r e s i l i ê n c i a  d a  c o n t r o v é r s i a ,  o  c a s o  E i f f e l

1884 - 1889
Projeto de Gustav Eiffel inicialmente desenvolvido por Maurice Koechlin. Fig 23 A Grande Torre metálica de Paris.
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O inconveniente da estratégia anterior era o de que apesar dos “concursos chamarem a atenção do público, raramen-

te se traduziam em projetos construídos”101, sintetizando em grande parte o pensamento do teórico americano Jack 

Nasar, que iniciou o mote da sua discussão com a sua frustração relativamente ao estado atual da Arquitetura que, 

para ele, foi despoletado pelos concursos desvirtuados de uma justiça maior que “se transformaram inúmeras vezes 

em investimentos dispendiosos, em escaras que, apesar das suas premissas, acabaram por não funcionar.”102

Desta vontade de credibilizar os concursos atribuindo-lhes um caráter e valor institucional, nascem verdadeiras 

medidas contra futuras organizações fora do âmbito legal. Assim nasceu na Grécia “a primeira lei nacional para con-

cursos, em 1970, [...] que formulou um quadro detalhado de controlo de todo o processo global.” Estes acontecimentos 

começaram a transmitir sobriedade e confiança, “e a participação em concursos começou a ser considerada bastante 

importante para um arquiteto, mesmo que não ganhasse nenhum prémio.103 Neste sentido, além dos concursos per-

mitirem a possibilidade de construção de um projeto, começaram a ser igualmente importantes para a formação 

curricular, pela importância que esta nova fase lhes deu perante a sociedade. 

Com o aumento do regulamento jurídico, os concursos adquirem um novo peso social e um novo respeito na co-

munidade grega. Estes factores originaram a que, “a partir de 1994 − data em que os concursos atingiram o devido 

valor público na Grécia − organizações competitivas sem qualquer consolidação institucional fossem consideradas 

sem importância, ou porque eram ineficazes, ou porque se relacionavam a fracassos e a escândalos.104 Nesse momento 

foi encontrada uma nova doutrina, capaz de assegurar o valor dos concursos e intensificar a sua frequência. 

101  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 95.

102  NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Press Ed; Nova Iorque; 1999; Contra 
Capa.

103  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 95.

104  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 95.
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A inclusão deste projeto num concurso público não só promoveu o engenheiro, como também permitiu “a inscrição 

de cento e sete equipas que, no curto prazo de dezassete dias, concluíram e entregaram os desenhos solicitados”98. O 

concurso da Torre reúne grande parte das inseguranças que os arquitetos aprenderam a depositar na transparên-

cia de um concurso. Por isso, é de certa forma pertinente trazer este projeto para a reflexão, sobretudo por abordar 

o confronto entre o objeto criado e as condicionantes que o mesmo implicou. Mais uma vez, o fim não deve justifi-

car os meios, como revivemos anteriormente nos princípios fundamentais da ética novecentista. 

Neste sentido, percebe-se que, seja por bons ou maus motivos, os concursos continuam a aumentar por todo 

mundo e, por influência deste processo de globalização, tem-se o exemplo da “América, onde os concursos atingi-

ram proporções internacionais nunca antes vistas, por refletir a necessidade e o desejo do país de conseguir edifícios 

de qualidade equiparável àqueles que os concursos incentivam na Europa.”99 Como tal, da necessidade de controlar 

este tipo de acontecimentos, ainda mais numa escala crescente exponencial, iniciou-se um longo percurso de 

registo institucional. No decorrer deste processo, de uma forma nem sempre transparente e sincera, os concursos 

encontraram alguma legitimidade. Pode-se aferir que a mudança de século foi um período de transição extrema-

mente importante, motivado a contrariar este tipo de acontecimentos e a perceber o próprio aumento do número 

de participações em concursos. A Sociedade demonstrou-se ativa na vontade de compreender este processo, 

nomeadamente as regras que o mesmo extrapola e as possibilidades arquitetónicas que permite. Assim, como 

se verifica, as três realidades apresentadas no começo iniciaram vagarosamente um processo de consolidação.

Um dos primeiros países a contrariar este género de impulsos e a desenvolver um sistema particularmente sólido 

e coerente na crítica pública à metodologia dos concursos foi a Grécia. Também já pudemos analisar outros paí-

ses com vontades semelhantes, tais como a Bélgica, apesar de ainda padecerem de apoio legislativo na época. 

Como referido, o percurso da Grécia foi de certa forma análogo, porém, o governo foi pioneiro no controlo destes 

acontecimentos, demonstrando um papel ativo neste processo. 

É sem dúvida curioso que o mesmo país que promoveu o primeiro concurso de Arquitetura, tenha sido o primeiro 

a levantar publicamente, e sem quaisquer antecedentes, propostas para administrar o processo legislativo, sendo 

assim um país pioneiro em ambos os sentidos. Assim, foi “por volta de 1830 que a Grécia iniciou uma nova trajetória 

contemporânea competitiva”100 e pode durante este século desenvolver aptidões que integraram os concursos na 

legislação governamental, o que permitiu complementar o seu anterior e único mote − a procura de publicidade e 

admiração pública. 

98  De HAAN, Hilde, & HAAGSMA, I; Architects in Competition: International architectural competitions of the last 200 years; 1998; 
London; Thames and Hudson Ed. in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; 
Cambridge University Ed; Página 35.

99  LANDAU, Sarah Bradford; Coming to Terms: Architecture Competitions in America and the Emerging Profession, 1789 to 1922 in 
LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; 
Princeton Achitectural Ed; Página 63.

100  CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 95.
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Esta revista “começou a registar vários concursos de Arquitetura em 1979. [...] Entre 1980 e 1989 registou uma média 

anual de aproximadamente 75 concursos por ano, [e que] entre 1990 e 1993 aumentou para 81 por ano, registando com 

regularidade entre 1500 a 2000 arquitetos.”109 Com base neste crescimento, começaram a ponderar-se estratégias 

exclusivamente direcionadas à prática de concurso, com metodologias específicas e conscientes das consequên-

cias que este método implicava. 

Este processo não se destacou apenas nos Estados Unidos, mas também noutros países que apostaram neste 

método com entusiasmo. “Em 1980, o estado alemão começou a exigir concursos de Arquitetura para todos os edifícios 

públicos, [uma decisão que despoleta a dilatação substancial da anuência pública], registando entre 1970 e 1990, 

um aumento exponencial de 300 para 500 concursos por ano.”110 O governo francês também se consciencializou dos 

benefícios desta municipalização, “criando um requisito jurídico para incluir qualquer obra pública que ultrapassasse os 

177.000 € [...] que, segundo a Ordem dos Arquitetos Francesa, aumentou a sua frequência para 2000 projetos por ano.”111 

109  NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Ed; Página 20.

110  Idem; Página 21.

111 Idem; Página 21.

1970 d.C.

Fig 24 PA de Janeiro de 1993 da Editora Reinhold.               Fig 25 PA de Maio de 1995 da Editora Reinhold.
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“Nesta nova escala global documentada, os dois blocos territoriais mais requisitados foram a Europa e os Estados Uni-

dos”105, sendo que a informação relativa aos restantes continentes é ainda bastante reduzida. 

Na segunda metade do século XX, voltam a ser formulados registos públicos de grande dimensão relativamente 

aos concursos de Arquitetura em território americano. Assim, juntamente com as iniciativas europeias em torno 

deste ajuste burocrático complacente com a crescente fama dos concursos, é formulada uma possível verdade 

arquitetónica moderna que analisa as suas repercussões na disciplina. O início deste procedimento foi incidente 

no lado esquerdo do Atlântico e relacionou-se em grande parte com a municipalização dos projetos de grande 

orçamento, que tornava estatais quaisquer concursos que ultrapassassem um determinado orçamento.

Este aumento exponencial dos concursos não só foi moldando a disciplina da Arquitetura, como também iniciou 

um processo de catalogação das ocorrências. “Entre 1961 e 1972, o AIA106 aprovou uma quantidade de 115 concur-

sos”, cerca de 10 por ano, e ”em 1986, esse número cresceu para 107”107, cerca de dez vezes mais. 

Por sinal, verifica-se uma grande semelhança na afluência aos concursos nos EUA e na Europa, porém, a América 

do Norte poderá ter sido pioneira na criação deste inventário competitivo. 

Após o início deste procedimento, a sociedade pode começar a interessar-se pela compreensão do possível impac-

to dos concursos na construção e desenvolvimento da cidade que, até então, padecia de qualquer tipo de estudo. 

Como já foi referido no projeto do Tribunal de Bruxelas, a sociedade demonstrou-se parte integrante da discussão 

em torno dos concursos. Contudo, agora, através deste processo público, cujo objetivo foi principalmente reunir 

informação e torná-la acessível a todos através de corpos mediáticos, ‘qualquer’ membro da comunidade pode 

iniciar um relacionamento próximo e voluntário para com os concursos. Esta é uma medida que surge de forma 

imediata como resposta à sede de conhecimento social. 

Na segunda metade do século XX, as entidades da comunicação social americana demonstraram um elevado 

interesse na evolução dos concursos e na forma como a sociedade recebia essas notícias. Não é coincidência que 

“o jornalismo americano tenha atingido o seu auge na Guerra Fria, entre os anos 50 e 60, onde se vivia o alto modernismo, 

[...] um período em que o papel do mediatismo adquiriu uma outra objetividade, mais ativo e menos imparcial”108. Através 

desta análise de Michael Schudson, professor de Comunicação da Universidade da Califórnia, compreendemos 

esta nova forma de pensar, relativa à transmissão da informação, que incentivou a difusão da Arquitetura também 

nos meios de comunicação. Motivadas por este objetivo, as entidades mediáticas aperceberam-se dos benefícios 

em protagonizar os concursos como casos de estudo e de publicidade, levando ao surgimento de várias revistas 

interessadas na evolução dos concursos de Arquitetura, tal como a ‘Progressive Architecture Magazine’. 

105    NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Ed; Página 19.

106    The American Institute of Architects; Voz da Arquitetura e Serviço Social.

107    NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Ed; Página 20.

108   SCHUDSON, Michael; O modelo americano de jornalismo: excepção ou exemplo?; Repositório Comunidade e Cultura Ed; 2007; 
Páginas 119 - 130.
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“A organização de um concurso público de grande dimensão é um projeto que só as instituições governamentais conse-

guem suportar”112. Partindo deste argumento, Magali Sarfatti Larson num artigo de 1994 para a publicação ‘Theory 

and Society’ de Filadélfia, afirma mesmo que “os concursos públicos [abertos] são os que melhor ilustram as idiossin-

crasias da Arquitetura como profissão e como área disciplinar.”113 

Os motivos pelos quais se implica uma obrigatoriedade institucional perante a condução processual dos con-

cursos enquadram-se sobretudo no ascendente número de participantes. No entanto, também as organizações 

que patrocinam estes concursos estão motivadas pela procura do projeto mais dotado − uma aparente demanda 

idílica no seu sentido mais poético, que pelo simples facto de conseguir atrair “centenas de inscrições, por si só, 

transformam o concurso num evento que atrai também os organizadores.”114 

Assim, estamos perante um formato de produção arquitetónica evolutivo, não só na sua forma, mas também 

nas suas convicções, que ao fim de dois milénios de estruturação e aperfeiçoamento adquiriram uma persistente 

capacidade de sedução. Como tal, as inúmeras avalanches de concursos organizados necessitavam destas enti-

dades cujo valor institucional era imperativo para o controlo das mesmas. Tenhamos como exemplo a iniciativa 

do ex-presidente francês François Mitterand, que se mostrou extremamente motivado com o funcionamento e 

organização dos concursos e, “segundo a sua vontade de restaurar Paris à sua estatura internacional, considerou um 

dever do governo Francês selecionar o melhor”. Consciente da natureza utópica do objeto de estudo, dirigiu uma 

infinidade de concursos internacionais abertos, dos quais sobressaíram três, não pelo resultado em si, mas pela 

controvérsia e aderência que provam este argumento em específico.  

O primeiro exemplo data de 1982, relativo a um concurso internacional para o parque de La Villete. Nele participa-

ram 471 equipas, entre as quais, a do arquiteto Berard Tschumi, selecionada pelo júri como vencedor. O segundo é 

o concurso internacional para a conclusão do eixo entre o Louvre e La Défense − o Tête Défense − em 1983, que ob-

teve 424 inscrições. De todos os projetos entregues, a proposta do dinamarquês Johan Otto von Spreckelsen foi a 

vencedora. Por último, o concurso que originou mais polémica e dificuldades de coordenação foi lançado também 

em 1983, como um concurso público internacional para a construção da nova casa de ópera na praça da Bastilha, 

que iria auxiliar a antiga ópera de Garnier, também ela proveniente de um concurso de extrema controvérsia na 

sua organização. Para esta nova ópera, foram entregues o impressionante número de 756 propostas, sendo ainda 

necessários cerca de quatro quilómetros de painéis montados temporariamente in situ de forma a tornar possível 

a sua leitura e avaliação. Apesar de todo este processo, nenhuma das propostas conseguiu impressionar o júri e 

foi necessária a intervenção do presidente que acabou por selecionar a proposta de Carlos Ott como vencedora.115 

112 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998;  
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 17.

113 LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events in Theory and Society; 1994; Temple University Ed; Fila-
délfia; Página 470.

114 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998;  
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 17.

115 Idem; Páginas 17  - 18.
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Concluindo, é geralmente aceite o impacto dos concursos, não só na Arquitetura, mas também na própria socieda-

de. Apesar das divergências de opiniões relativamente à fidelidade deste processo seletivo, os concursos podem 

trazer o melhor de cada arquiteto sendo esta, sem dúvida, uma via para o encontro de excelência no desenho dos 

edifícios. “A generalidade dos autores acredita que, além de um processo que estimula o melhor de cada participante, 

este não se cinge apenas à seleção da aparente melhor ideia, mas também da ideia que se irá construir”119, à exceção 

dos concursos puramente conceptuais.

É consensual a comparação dos concursos a um mercado de ideias evolutivo independentemente de todos os 

inconvenientes previamente apresentados nesta Pertinência da Circunstância. Por vezes, no caminho, a distopia do 

processo seletivo revela a sua significância e os concursos resultam em escaras, tal como refere Jack L.  Nasar. No 

entanto, este mercado de ideias proporciona na Arquitetura o papel de escolha, e aí está um dos principais motivos 

pelo qual os concursos são tão proeminentes no mercado. Ao valorizarmos os protestos da comunidade pública 

contra a má organização dos concursos, tendo como referência: o caso Belga; as repercussões destas manipula-

ções nos arquitetos tais como as cento e seis equipas que trabalharam para uma torre em Paris, num concurso 

aparentemente viciado; ou ainda as ambiguidades seletivas do concurso para o Capitólio de Washington, susten-

ta-se a constante necessidade de compreender o paradoxo de Hilde de Haan120, em que se interroga que apesar de 

toda a crítica associada aos concursos, a sua frequência nunca parou de aumentar.

Podemos agora contemplar a nitidez com que se apresenta a corrente de três pontas que questionamos desde 

o início. A Arquitetura molda a sociedade, a sociedade transforma os concursos e os concursos evoluem com a 

Arquitetura. Uma possível cadeia circunscrita em si mesma.

119 GUILHERME, Pedro Miguel Hernandez Salvador; Competitions serve a larger purpose in architectural knowledge in ae... Revista 
Lusófona de Arquitectura e Educação n11; 2014; Architecture & Education Journal Ed

120 A existência de muitos concursos mas também de muita controvérsia com eles relacionada.
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Em suma, verifica-se que os concursos públicos de grande dimensão implicam também grandes financiamentos.

A década de 1980 foi muito favorável à prática dos concursos, nomeadamente no mundo ocidental, como pode-

mos perceber através desta síntese. Este boom construtivo pós-guerra incitou a produção de Arquitetura em mas-

sa e, por consequência, os concursos também manifestaram a sua crescente presença no mercado construtivo. 

Mesmo que a chegada do novo milénio tenha trazido algum silêncio aos concursos, estes mantiveram-se em voga 

pois “os arquitetos tinham tempo suficiente para participar em concursos, ainda mais porque existia, e existe, a esperan-

ça de obter uma comissão e, além disso, os projetos podem inclusive dar-lhes visibilidade adicional.”116

Por consequência da transformação de concursos anteriormente privados em projetos estatais, esta abordagem 

construtiva transformou-se numa realidade altamente comunitária. “Os edifícios resultantes de concursos ocupam 

frequentemente lugares coletivos proeminentes e o seu principal financiamento parte dos impostos dos contribuintes”117. 

Deste modo, os órgãos públicos tornaram-se nos principais financiadores da Arquitetura estatal, o que não é iné-

dito. No entanto, todo o financiamento começou agora a ser discriminado e transmitido publicamente para que os 

cidadãos possam tomar conhecimento. 

Urge uma grande responsabilidade social dos arquitetos pela construção da cidade ao consciencializarem-se de 

que os principais patrocinadores das obras públicas são, na verdade, os cidadãos, pelos impostos que estes pa-

gam ao estado. Como tal, se a sociedade possibilita a continuidade da disciplina, a relação entre o funcionamento 

da Arquitetura e a satisfação da sociedade adquire uma escala, até então, inexistente. 

A difusão desta realidade no processo de construção da cidade atingiu assim um ponto sem retorno, criando um 

vínculo cujo impacto inter-relaciona tanto os arquitetos e a sociedade, como os arquitetos e a própria Arquitetura. 

A referida controvérsia legitimou um debate assíduo, quer em torno da aparência e do significado da Arquitetura, 

consciente da procura de qualidade neste meio altamente influenciável, quer por permitir o melhor dos dois mun-

dos segundo as vontades dos seus organizadores. 

Esta relação tão resistente intriga muitos teóricos do século XX, motivando-os a desenvolver uma crítica a estes 

registos intemporais de geografia variada. Assim, são muitos os autores que analisam o papel dos concursos 

enquanto motor de busca do melhor projeto, tais como Hilde de Haan, Jack Nasar, Hélène Lipstadt, Magnus Röhm 

ou Jean-Pierre Chupin. A relevância desta crítica reside nas diversas opiniões relativas à pertinência dos concursos 

na procura de qualidade no projeto e, por consequência, à sua própria existência. 

Dentro das referências fulcrais, temos por um lado o trabalho de Hilde de Haan no levantamento e análise crítica 

de 200 anos de história de concursos. Em segundo  lugar, o crítico Jack L. Nasar  que questiona o romantismo 

utópico geralmente associado aos concursos, fundamentando todo o universo da sua tese, em torno do problema: 

“Serão os concursos de arquitetura bem-sucedidos?”118 

116 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 18.

117 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press; Página 22

118 Uma questão levantada inúmeras vezes ao longo da sua Tese de Doutoramento Design by Competition - Sugerindo assim o ponto-
chave da obra in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Press; Nova York; 1999
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A proposta que se segue, intitulada ‘Una Vivienda en Ari-

ca’, foi desenvolvida pelo autor da dissertação sob a tuto-

ria do arquiteto Luís Izquierdo do gabinete de Arquitetura 

Izquierdo e Lehmann Arquitetos em Santiago do Chile, no 

âmbito da primeira edição de um concurso promovido 

pela imobiliária UPInmobiliario Santiago Chile. O objetivo 

do concurso foi desenvolver uma proposta de um edifício 

de habitação plurifamiliar para a cidade de Arica, no norte 

do país. Fica desde já em nota que, caso não seja assi-

nalado e referenciado em contrário, as figuras apresenta-

das na primeira parte deste Volume 01 são da autoria do 

autor da dissertação.

N O T A  I N T R O D U T Ó R I A
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Estávamos no final do semestre de mobilidade em Santiago do Chile e prestes a começar a avaliação final ou 

como dizem na Faculdade Pontifícia Universidade Católica de Santiago Chile121, ‘el examen’. Na PUC, o sistema de 

avaliação utilizado para a entrega final de projeto difere consideravelmente do da FAUP. Ao invés de ser o professor 

a avaliar o projeto, são convidados dois arquitetos desvinculados da unidade curricular − a ‘comission’122 − que pos-

sibilitam uma crítica mais imparcial e, consequentemente, um processo de avaliação mais justo, isto segundo a 

ideologia transmita pela própria Faculdade. Neste âmbito, o arquiteto José Quintanilla e o arquiteto Luíz Izquierdo, 

foram os convidados para avaliar o meu projeto final. 

Por consequência da boa classificação do meu projeto final (Fig. 27), foi-me dada a oportunidade de participar num 

concurso de habitação para Arica, uma cidade da primeira região no norte do Chile. Tratou-se de um concurso de 

duas fases de seleção, sendo que a primeira foi efetuada através dos ‘examenes’ finais com melhor classificação 

dentro do programa de ‘Magíster’ em todo o Chile123 e uma segunda, já com o júri reunido para a escolha do ven-

cedor. 

Como consequência do ‘examen’, tornou-se também possível a colaboração com um dos elementos da ‘comis-

sion’, o arquiteto Luís Izquierdo, pois ainda que não sendo necessária, a orientação tutorial de um arquiteto em 

corrente atividade profissional era aconselhável. 

Neste concurso, ao contrário do concurso Pladur Reabilitar para Habitar − o concurso tratado na primeira parte do 

Volume 01 − não foi efetuada uma pesquisa intensa de referências que fundamentasse as opções de projeto. Para 

este efeito, optou-se por ter como principal âncora, as conversas no atelier de Luís Izquierdo.

121 PUC.

122 O conjunto de pessoas que avalia o projeto na Entrega Final.

123 O concurso foi dirigido aos estudantes de último ano de Máster en Arquitectura, de todas as Faculdades do Chile. (Retirado do 
Enunciado do Concurso)

e l  e x á m e n
02.1.1 _ APROXIMAÇÃO

Fig 27 Fotografia do ‘examen final’. Após os arquitetos José Quintanilla e Luís Izquierdo avaliarem o projeto.
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“O objetivo do concurso é encontrar um novo edifício de habitação em altura que já inclua uma área comercial, em alter-

nativa às edificações existentes em abundância no lugar. Devem ser consideradas quer a envolvente próxima quer a sua 

localização no todo como conceitos de desenho e devem ainda ser integrados alguns temas-chave, tais como: espaços; 

percursos; lógica de projeto; estacionamento exigido pelo O.G.U.C. (‘ordenanza geral de urbanismo y contrucciones’) e 

qualidade arquitetónica. O edifício tem de possibilitar diferentes alternativas relativamente à atual oferta tipológica de-

masiado específica como tal, devem ser propostas diversas possibilidades de alojamento. Propor soluções para recém-

casados que podem ou não prever crescimento familiar, outras para curtos prazos ou ainda para jovens profissionais.”124

Fomos encaminhados a desenhar um conjunto de habitação plurifamiliar que tivesse especial atenção ao eixo 

vertical, e que propusesse ainda uma nova identidade arquitetónica para aquele quarteirão da cidade de Arica, 

onde se encontra uma ambiência espacial árida e dispersa (Fig. 28).

Segundo o arquiteto Luís Izquierdo, “as cidades Chilenas, um pouco como todas as cidades da América do Sul, são 

caracterizadas ou por grandes avenidas ou então por ruas de grande dimensão. Nas capitais ou nos polos citadinos 

mais desenvolvidos, esses eixos são ladeados por grandes edifícios, no entanto, fora dessa zona, nos núcleos urbanos 

sem capital financeiro, as cérceas das edificações que no plano urbano tinham uma determinada altura, acabam por ser 

substituídas por habitações de baixa cércea, que descaracterizam a rua, mas, construindo uma linguagem típica do Sul 

da América.”125 

Este desenho das avenidas deve-se à ausência de um centro histórico evolutivo num país relativamente jovem e, 

como tal, o espaço urbano é pensado para todo o território de forma relativamente equitativa, acabando por criar 

cidades semelhantes do norte ao sul do país, sendo que a sua linguagem varia, por exemplo, consoante a resposta 

da Arquitetura ao clima particular de cada cidade. Esta constante urbana seria um dos principais motivos pelo 

qual este concurso propõe uma solução à crise de identidade, ”num país que luta à séculos por encontrar a sua.”126 

124 Enunciado do Concurso; Anexo à las Bases: Características del Hogar; Chile, Santiago; UPINMOBILIARIO Ed; 2017.

125 Conversas de Trabalho e Ocasião com o arquiteto Luís Izquierdo; 11.2017; Chile; Santiago; Las Condes.

126 Conferência na disciplina Arquitecturas en Latino America lecionada pelo Professor Alberto Sato; 6.09.2017; Chile; Santiago; Cam-
pus el Contador.

Fig 30 Legislação Urbana segundo a ‘municipalidad de Arica’.     
            Desenho fornecido pela organização do concurso.

a  c i r c u n s t â n c i a  d e  A r i c a
02.1.2 _  ENCONTRO

Fig 28 A Avenida Diego Portales em Arica, uma cidade no norte do Chile. 
            Fotografia consultada em 2017 no âmbito do concurso in https://pbs.twimg.com/media/CmX54lcW8AAzPQF.jpg.

Fig 29 Planta de Implantação. Sem escala.
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O processo de desenvolvimento da proposta foi progressivo e contínuo, no enanto, é facilmente divisível em duas 

fases antagónicas. 

Num primeiro momento, conscientes da necessidade de conhecer o espaço a intervir, descriminamos algumas 

das particularidades do sítio e iniciamos um período de pesquisa e de projeto. 

“Arica é a cidade principal da região mais a norte do Chile − a região de Arica e Parinacota. Se considerarmos as eleva-

das temperaturas consequentes da sua localização, é necessário e ter alguns cuidados com a orientação e sombreamen-

to da proposta. − Em todo o caso, a sua forma não responderá apenas às especificidades geográficas e climáticas. 

Apesar da existência de um ministério de Obras públicas responsável pela gerência do planeamento urbano do país, esse 

departamento só se encarrega das obras catalogadas como ‘mais importantes’, fazendo com que a gerência dos edifícios 

locais recaia inúmeras vezes sob os municípios. − Neste sentido, foi necessário familiarizar-nos com as regras de edi-

ficação urbana da região de Arica. “Em último lugar, como este concurso se debruça sobre uma cidade sul-americana, 

com características de terceiro mundo, é necessário um especial cuidado na forma como se desenha a relação do edifico 

com a envolvente. Daquilo que podemos interpretar do enunciado, há de facto uma procura de uma nova identidade do 

edifício na sua linguagem e simultaneamente, a procura de uma nova relação dos espaços com os futuros moradores, 

não obstante a necessidade de modulação tipológica evolutiva.”127

Assim, com especial atenção aos conselhos do arquiteto Izquierdo, grande parte do investimento inicial foi depo-

sitado no estudo do ‘O.G.U.C.’, tendo como objetivo, em primeiro lugar, um rápido esclarecimento da legislação que 

asseguraria a viabilidade da proposta. Juntamente com o seu gabinete foi possível encontrar as dimensões exatas 

para as três distâncias fulcrais no território urbano chileno: a linha oficial128; a linha de propriedade 129 e a linha de 

edificação130, que resumem os limites legais para a construção do edifício.

Após este processo, seguiu-se a procura da forma e conceito do projeto, debruçando-nos especificamente no 

tema da eficiência energética e da sustentabilidade construtiva, tal como estava sugerido no enunciado. Nesse 

sentido optou-se pela orientação volumétrica este/oeste, protegendo o edifício das altas temperaturas provenien-

tes do norte. Atendendo aos problemas legislativos e financeiros do país, em vez de oferecer espaço público à 

cidade, optámos por desenhar um espaço exterior privado. Este espaço é imaginado como um oásis, uma área 

exterior que surgiria no final de uma galeria de distribuição no sentido da direção já estabelecida, uma rua interior. 

No piso térreo, projetou-se uma área comercial, seguindo o programa do enunciado, que antecederia o acesso 

privado à galeria de destruição para os fogos.

127  Conversas de Trabalho e Ocasião com o arquiteto Luís Izquierdo; 11.2017; Chile; Santiago; Las Condes  

128 Separa o espaço do edifício do espaço da rua para fins de manutenção. (German Squella; Conversas no Taller de Projeto; 09.2017) 

129 Define o limite do edifício em relação à rua no primeiro piso. (German Squella; Conversas no Taller de Projeto; 09.2017)

130 Define o limite do edifício em relação à rua no rés-do-chão. (German Squella; Conversas no Taller de Projeto; 09.2017)

u m a  r u a  i n t e r i o r
02.1.3 _  ESTRATÉGIA

Fig 31 Esquema de Conceito e Estratégia da proposta.
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Em 1984, o arquiteto Jørn Utzon, refere aquele que crê ser um dos axiomas da consciência arquitetónica de Le 

Corbusier: “Todo o trabalho que um arquiteto desenvolve para um determinado projeto nunca se perde. Tudo o que já foi 

feito em determinada circunstância, pode e deve ser utilizado para outra natureza projetual. Os concursos, como qualquer 

outra forma de aprender, relacionam diferentes oportunidades para além do prémio vencedor.”131

Desta consciência de que nada se perde, tudo se transforma, têm-se, por exemplo, o edifício da Casa da Música do 

Porto, que além do seu valor icónico, “detém uma ideia conceptual cuja origem surgiu para um propósito completamen-

te distinto. O atual desenho do edifício, surgiu da necessidade de responder às especificidades de um cliente particular, 

que pedira ao OMA para projetar uma casa portadora de um conceito sem dúvida radical. [...] Apenas a duas semanas 

da data limite para a entrega dos desenhos − para o concurso da Casa da Música − Rem Koolhaas percebeu que se 

utilizasse o mesmo conceito de projeto que encontrara para essa casa, estaria a cumprir os requisitos estabelecidos para 

o concurso portuense.”132 Então, através da transformação e reutilização projetual da Arquitetura, o arquiteto venceu 

o primeiro lugar de um concurso internacional de elevada importância.

Reunidas estas duas premissas metodológicas, tanto de Le Corbusier, como de Rem Koolhaas, conclui-se que o 

ciclo de vida de um projeto não tem que terminar no seu formato impresso, podendo transformar-se a partir deste. 

Como tal, esta segunda fase do concurso não parte de um vazio, mas sim de uma evolução de um projeto pensado 

para uma outra circunstância − a unidade curricular de Projeto 3 na FAUP. (Fig. 32 para Fig. 33)

Ainda assim, não deixamos de seguir a seguinte visão do arquiteto João Álvaro Rocha: “Quando se projeta e em 

particular habitação, fazemo-lo sempre de forma diferente. Aliás, nas casas, isso é um exercício curioso, e nos edifícios 

de habitação coletiva também. Tipologicamente não há duas casas iguais. [...] São todas completamente distintas.”133 Por 

conseguinte, a adaptação do projeto ao seu novo lugar foi progressiva, pois a grande dificuldade deste concurso 

foi partir de um projeto pensado de raiz para a rua das Fontainhas no Porto e dar-lhe sentido e significado num 

outro terreno, a 11 000 quilómetros do seu original.

131 GUILHERME, Pedro Miguel Hernandez Salvador; Competitions serve a larger purpose in architectural knowledge in Revista Lusó-
fona de Arquitectura e Educação Vol 11; 2014; Architecture & Education Journal Ed; Página 438

132 wikiarquitetura; Casa da Música in Porto in en.wikiarquitectura.com/building/casa-da-musica-in-porto; Consultado em 05.2019 

133 ROCHA, João Álvaro in LOPES, Carlos Nuno Lacerda; Arquitectura e modos de habitar, conversas com arquitectos (02); João Álvaro 
Rocha; 2012; CIAMH; Porto; op. Cit. Página 70 

/

//

Fig 34 Corte Transversal do edifício desenvolvido em Projeto 3.         Fig 35 Corte Transversal do edifício desenvolvido para o Concurso.

  Fig 32 Piso 0 do edifício desenvolvido em Projeto 3.      Fig 33 Piso 0 do edifício desenvolvido para o Concurso.

/ //
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Tal como no projeto elaborado na unidade curricular de Projeto 3, o conceito para o desenho deste conjunto habi-

tacional, partiu de uma outra opinião partilhada pelo arquiteto Álvaro Rocha: 

“O que as pessoas procuram nos edifícios de habitação coletiva, de certa forma, é rever a casa ou uma ideia de casa.”134 

Esta descrição deu origem ao desenho de um módulo de dois pisos que tinha como objetivo a promoção do 

espaço privado dentro da casa, permitindo que os vários moradores esqueçam a realidade de habitação coletiva. 

Este princípio, que veio a ser aplicado anos mais tarde na proposta para este concurso, manteve-se na sua génese, 

porém, juntamente com o arquiteto Luís Izquierdo foi possível uma eficaz adaptação do mesmo às dimensões e 

necessidades do país. A maior parte das modificações recaíram num primeiro momento na alteração da estrutura, 

para que respondesse de forma positiva às características sísmicas do país e, numa segunda fase, na diminuição 

das áreas e dos isolamentos, cujas dimensões segundo o arquiteto, “eram demasiado europeias.”135

O módulo mantém a sua índole e comporta-se de forma semelhante espacialmente. Preservou-se o desencontro 

vertical dentro do mesmo módulo, através do jogo de planos das caixas de escadas, que enfatiza a perceção de 

casa dentro de um volume de habitação coletiva, tal como aconselha o arquiteto Álvaro Rocha.

Apesar das semelhanças, verifica-se a evidência das alterações nos compartimentos, em especial nos espaços 

de convívio, onde é retirado um núcleo de casas de banho, o que aumenta a relação de permeabilidade entre a 

cozinha e a sala. 

Esta nova proposta prevê a construção de dois volumes paralelos, contrariamente à solução que lhe deu origem, 

de modo a cumprir os requisitos das áreas, repercutindo-se diretamente na organização interior do módulo.

Nomeadamente, as varandas existentes na fachada interior do projeto original desapareceram, abrindo espaço 

para a galeria de pé direito duplo que é visível no corte transversal representado na Página 93 (Fig. 35). O desen-

contro do corredor de acessos com as janelas dos pisos dos quartos garante privacidade. Esta foi uma das prin-

cipais medidas que encaminharam o projeto para uma linguagem completamente distinta e que o distancia ainda 

mais do seu desenho inicial. Tal como referiu Álvaro Rocha, não há duas tipologias iguais. 

Para além da otimização de espaço, foi ainda possível aumentar a versatilidade do módulo. Assim, o módulo prin-

cipal tem dois quartos, podendo variar para as tipologias T1, T3, T4 ou T0. (Esquemas apresentados na Fig. 40).

Finalmente, a propósito da materialização do edifício, é importante referir que o projeto original previa um revesti-

mento em azulejo, aluindo à envolvente portuense, ao passo que, no edifício de habitação para Arica, preferiu-se 

não revestir as paredes, deixando a estrutura em betão pigmentado de ocre à vista, diluindo-se na paisagem árida.

134 ROCHA, João Álvaro in LOPES, Carlos Nuno Lacerda; Arquitectura e modos de habitar, conversas com arquitectos (02); João Álvaro 
Rocha; 2012; CIAMH; Porto; op. Cit. Página 71.

135 Conversas de Trabalho e Ocasião com o arquiteto Luís Izquierdo; 12.2017; Chile; Santiago; Las Condes.

d u a s  r e a l i d a d e s
02.1.4 _ CHEGADA

Fig 37 Módulo desenvolvio na disciplina de Projeto 3 - Planta desenhada para a escala 1:50.

Fig 38 Módulo desenvolvido para o concurso UPINMOBILIARIO - Planta desenhada para a escala 1:50.

Fig 36 Corte Longitudinal pelo Módulo desenhado para a escala 1:50.
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Fig. 40 Painel 2 da proposta desenvolvida para o concurso upINMOBILIARIO.Fig. 39 Painel 1 da proposta desenvolvida para o concurso upINMOBILIARIO.
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Numa entrevista de Jerome Morissette ao arquiteto suíço Peter Zumthor, este explica que a sua experiência profis-

sional no mundo da Arquitetura não foi um ato premeditado. Revoltado perante a impossibilidade do pai financiar-

lhe a totalidade do curso nos Estados Unidos e lhe propor a continuidade do negócio de família, no qual ele não 

queria participar, decidiu que teria de procurar sozinho uma forma de alcançar os seus objetivos. Como tal, decide 

”juntamente com um amigo, participar em alguns concursos de arquitetura”, conseguindo ganhar um deles. Quando 

o entrevistador lhe perguntou em que circunstâncias decidiu tornar-se um arquiteto, Peter Zumthor responde: “eu 

não escolhi, aconteceu”, confessando que uma série de acontecimentos lhe despoletaram o gosto pela disciplina, 

permitindo simultaneamente continuar o seu percurso de acesso à profissão136.

Esta particularidade dos concursos foi já introduzida no Volume 01, Pertinência da Circunstância, por exemplo, o 

concurso da Galeria Nacional de Londres (Página 65). Este concurso permitiu ao jovem arquiteto William Wilkins 

testar as suas competências juntamente com outros profissionais de renome, nomeadamente, o arquiteto do rei 

John Nash, um membro da nobreza que detinha o monopólio de produção arquitetónica em Londres há bastante 

tempo.

De certa forma, este exemplo é um incentivo para os jovens arquitetos desafiarem as suas competências como 

profissionais da disciplina através deste método de produção de Arquitetura, um tema de grande relevância para 

a presente reflexão. Consequentemente, o discurso que se segue é uma análise crítica dos concursos enquanto 

sistema crucial para a definição da identidade profissional na Arquitetura, podendo reforçar do papel do arquiteto 

na sociedade. Esta Rampa de Lançamento é então o desenvolvimento de uma crítica otimista relativamente ao uso 

dos concursos no mundo competitivo atual. Em vez de analisarmos os concursos como um meio que pode levar 

à rutura do mercado profissional, teremos um conjunto de várias histórias de vários arquitetos que, tal como Peter 

Zumthor, puderam utilizar os concursos como uma via de acesso ao mundo da Arquitetura.

Atenta-se agora na seguinte reflexão de Hélène Lipstadt, uma especialista na análise dos concursos enquanto 

ferramenta experimental que, no entanto, pontua o seu trabalho com algumas nuances pertinentes à Rampa de 

Lançamento: “Há razões que nos levam a considerar as concursos análogos aos carnavais, momento e o lugar propostos 

com frequência para uma inversão simbólica137, uma inversão da realidade do mundo. Este género de rituais, uma vez 

abundantes na sociedade europeia, são exemplos de reversão hierárquica. [...] Os concursos também o fazem, tanto 

mantém como perturbam a divisão ordenada das hierarquias da prática da Arquitetura. [...] Esta mudança da distribuição 

usual de responsabilidades pelo desenho da Arquitetura, é frequentemente associada a uma justificação válida para 

participar em concursos, pois tanto se torna capaz de melhorar as equipas de projeto, como também permite que surjam 

novos talentos e potenciais arquitetos.”138

136 Peter Zumthor entrevistad por Jerome Morissette in Different Kinds of Silence - The Best Documentary Ever; Publicado em 18.11.2019

137 BURKE, Peter; Popular Culture in Earlly Modern Europe; 1978; Nova Iorque in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays 
on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed; página  17

138 Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton 
Achitectural Ed; página  17

02.2.1 _ APROXIMAÇÃO
0 2 . 2 . 1 . 1  _  u m a  v i a  d e  a c e s s o  à  p r o f i s s ã o
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Vale ainda a pena ter em conta dois pontos de vista, referidos por Mary McLeod. Por um lado, definiram que “to-

dos os americanos com mais de dezoito anos poderiam participar”143, uma iniciativa que indicia, não só a procura de 

um número mais abrangente de soluções, como também de novas ideias e mentalidades. Por outro, o arquiteto 

Paul Spreiregen, o promotor e consultor do concurso contratado pela Fundação, ao acreditar “que o status do júri 

iria atrair arquitetos de primeira classe, escolheu um júri eminentemente profissional, exclusivamente masculino e cuja 

maioria eram estudantes ou professores em escolas da Ivy League”.

Uma vontade que acabou por não acontecer, já que grande parte das propostas, consignavam a autoria de vários 

alunos de faculdades espalhadas pelo país, tais como, Yale, Columbia e Virgínia, e não constavam muitos dos 

grandes nomes da Arquitetura daquele tempo, como “Skidmore, Owings & Merrill (SOM), I.M. Pei and Partners, Peter 

Eisenman, Michael Graves, Charles Moore ou Robert Venturi. A própria abertura do concurso pode ter desencorajado 

profissionais estabelecidos, porém, o mais provável, é que tenham cedido ao medo de pôr em jogo a sua reputação.”144 

No entanto, foram entregues mil quatrocentas e vinte e uma propostas, que fizeram deste concurso para o Memo-

rial, um dos maiores concursos já organizados em toda a história145, garantindo alguma credibilidade a esta crítica.

143 McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architec-
ture; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed; página 118  

144 Smithsonian Studies in American Art, Vol 1; 1987, Página 39 in MCLEOD, Mary in Idem; Página 119

145 Comparando por exemplo com: O Mosteiro do Escorial - 22 propostas entregues; O concurso para a Torre da Exposição Universal: 
107 propostas entregues; O concurso para o eixo Tête Défense  - 424 propostas entregues; O Parc La Villete  - 471 propostas entre-
gues; O memorial Roosevelt - 574 propostas entregues; O concurso para a nova Ópera na Place de Bastille - 471 propostas entregues; 
O concurso americano para as Casas do Parlamento - 971 propostas entregues (Estes são alguns dos concursos reunidos no primei-
ro volume A Pertinência da Circunstância, com a excepção do concurso para o Memorial de Roosevel e o das Casas do Parlamento, 
cujos dados foram obtidos numa consulta do livro Design by Competition, de Jack L. Nasar)

Fig. 41 Vietnam Veterans Memorial.
Concurso lançado entre 1979 - 1981 e a sua construção começou em 1982.

Projeto de Maya Lin. 

02.2.2 _ ESTRATÉGIA
0 2 . 2 . 2 . 1  _  a  v i a b i l i d a d e  d a  r a m p a ,  o  c a s o  m a y a  l i n

Para contextualizar a pertinência da Rampa de Lançamento necessitamos, antes de mais, de confirmar a sua via-

bilidade. Seguindo o pensamento de Hélène Lipstadt e a experiência do arquiteto Peter Zumthor ainda na sua 

juventude académica, procura-se um exemplo de um concurso ou uma história de um arquiteto; algo que justifique 

a pertinência desta reflexão teórica. Nesta procura, encontrou-se o concurso do Memorial para os Veteranos de 

Guerra do Vietname em Washignton, um perfeito exemplo da inversão pirâmide hierárquica, uma vez que o vence-

dor do concurso foi Maya Lin, uma aluna da Faculdade de Arquitetura de Yale. 

A circunstância deste concurso nasceu de uma discussão anterior relativa ao significado de monumento moder-

no, e referida por Lewis Mumford no livro ‘The Culture of Cities’, em 1938. O autor definiu monumento moderno 

como uma contradição em si mesma. “Se é um monumento, não pode ser moderno e, se é moderno, não pode ser um 

monumento.”139 Este debate surgiu novamente no pós-guerra, reavaliando este dogma puramente funcionalista por 

parte dos arquitetos pois, mesmo “incluindo referências ao simbolismo e à tradição, são poucos os edifícios públicos 

modernos concluídos com sucesso [como monumento]” Assim, surgiram vários debates que criticavam quer a es-

cala da Arquitetura, quer os espaços públicos a intervir, tais como a conferência da Architecture Review, momento 

em que Walter Gropius, Henry-R. Hitchcock, entre outros, questionaram esta nova noção de monumentalidade.140

A base do estudo da monumentalidade nesta reflexão, apoia-se no ensaio de Mary McLeod, ‘The Battle for the Mo-

nument’,  realizado para o livro de Hélène Lipstadt, ‘The Experimental Tradition’, onde a autora foi convidada a re-

fletir sobre este projeto e a dissecar a tradição experimentalista que dele resultou. Contudo, podemos adotar este 

ponto de vista do experimentalismo, para nos debruçarmos na utilização dos concursos como uma ferramenta 

viável na progressão da carreira profissional. A escolha deste concurso promete iniciar o debate acima proposto, 

porque ”desde a Segunda Guerra Mundial, é provável, que não exista um outro memorial, com um impacto tão grande na 

população.” Neste sentido, acredita-se que a procura desta linguagem monumental encontrou aqui a sua resposta, 

pois ”um memorial é um monumento moderno”.

A ideia para o Memorial é anterior ao lançamento do concurso, quando o jovem veterano Jan Scruggs, numa das 

reuniões primaveris de 1979, idealiza uma homenagem a todos aqueles que prestaram serviço no Vietname num 

monumento reconciliatório e apolítico. Apesar da fundação de Veteranos ter concordado com a maioria das pre-

missas enunciadas, as prioridades estéticas diferiam drasticamente. Assim, Robert Doubek propôs à Fundação 

(VVM) a organização de um concurso aberto, acreditando ser a metodologia mais democrática.141 O programa de-

clarava basicamente os interesses dos oficiais e veteranos, que desejavam um memorial contemplativo e reflexi-

vo, harmonioso para com o lugar e que nele constassem os nomes dos cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa 

e dois mortos e desaparecidos, sempre sem qualquer tipo de manifestação política. 142

139 MUMFORD, Lewis; The culture of Cities, New Urban Types; 1938; San Diego/Nova Iorque/Londres; Harcourt Brace Jovanovich Ed; 
Página 438.

140 McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architectu-
re; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed; página 115.

141 McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architec-
ture; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed; página 116.

142 Idem; Página 117  
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No entanto, o sistema provou ser justo, sendo que a Fundação defendeu o projeto de Lin contra os membros da 

Fundação que se manifestaram contra  a estudante. No conjunto de respostas às críticas, Maya Lin argumentou 

que as esculturas e a bandeira sugeridas eram esteticamente incompatíveis e simbolicamente desnecessárias, 

transformando a parede negra num mero pano de fundo. Os seus argumentos convenceram Paul Spreiregen, 

alguns membros do júri e a própria AIA, que desejavam salvaguardar a integridade do processo de seleção.150 

Após a inauguração do memorial, a oposição pública dissolveu-se para dar lugar a uma experiência emocional 

coletiva, que está na génese deste memorial, considerado o mais catártico da história, segundo Mary McLeod. Tal 

como Lin imaginara, a pedra negra polida, convida cada visitante a contribuir com o seu reflexo para o conjunto 

de nomes gravados.151 Ao contrário do Memorial de Lincoln ou do Monumento de Washington, este muro não 

direciona o olhar para um só ponto, em vez disso, a parede negra reflete a envolvente num precurso introspetivo 

sem destino.

Apesar de Mary McLeod concluir que a controvérsia originou mais questões que o próprio concurso, admita-se que 

sem ele, muitas delas nunca teriam existido. Embora os concursos não prevejam o diálogo na fase de conceção 

do projeto, entre arquiteto/artista e cliente, neste caso, isso possibilitou que o programa permanecesse igual ao 

inicialmente proposto.152 

Sintetizando, o concurso não só permitiu uma crítica à monumentalidade num processo escrutinado internacio-

nalmente, como transformou o Memorial num objeto de crítica e admiração pública. Porém, dada a natureza par-

ticular desta reflexão, cabe-nos interpretar este concurso como uma Rampa de Lançamento, não só para a cultura 

arquitetónica do País, como também para a eficácia do processo competitivo. Na verdade, o projeto de Maya Lin, 

uma estudante de Arquitetura, que desejava demonstrar o seu talento, nunca teria existido sem a abertura deste 

concurso público. Tal como explica a teórica Magali Larson num artigo, “num concurso, um estudante pode vencer 

um arquiteto prestigiado [...] como aconteceu com Maya Ying Lin no concurso do Memorial dos Veteranos do Vietname, 

um exemplo do nosso tempo.153 O que demonstra também a importância que as instituições de ensino têm na va-

lorização dos concursos, sendo que se a Faculdade de Yale não tivesse promovido o concurso no âmbito de uma 

unidade curricular, a estudante Maya Lin poderia não ter a mesma projeção internacional154.

150 McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architec-
ture; The Architectural League of New York; 1989; Princeton Architectural Ed; página 126  - 127.

151 Idem; Página 128.

152 Idem; Página 131.

153 LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events in Theory and Society; 1994; Temple University Ed; Fila-
délfia; Página 476.

154 Pode-se mencionar a própria empresa UPINMOBILIAIO, que teceu um protocolo com as Faculdades de Arquitetura do Chile, pro-
porcionando outras oportunidades aos estudantes, que de uma outra forma seriam improváveis. Pode-se ainda referir o Concurso 
Pladur, protagonista do Volume 01, inserido no calendário letivo de algumas faculdades espanholas, tais como: Universidade Poli-
técnica de Valência na disciplina Instalaciones Elétricas; Faculdade de Arquitetura de Granada na disciplina Construcción; ou Escola 
Técnica Superior de Barcelona. 

Dentro de todas as propostas entregues, o projeto vencedor pertence a uma aluna da Faculdade de Yale, a estu-

dante Maya Lin, que utilizara o concurso como exercício de projeto académico numa unidade curricular. 

De modo geral, dada a natureza do programa, todos desenvolveram um objeto impactante e emocional. No entan-

to, poucos idealizaram uma circunstância de projeto, tal como Maya Lin o fez. A sua interpretação contextual e psi-

cológica, num exercício de integração na paisagem, com um olhar contemplativo, fizeram com que o seu projeto, 

que utiliza o mínimo dos recursos, ridicularizasse todos os outros, considerados exagerados e com demasiados 

elementos figurativos. O júri interpretou-o como ”uma escultura da paisagem, de granito preto polido, com cento e 

vinte metros de comprimento e em forma de  ‘V’. A sua parede desce lentamente até encontrar o centro, sendo que um 

dos braços aponta para o Memorial a Lincoln e o outro, para o Monumento de Washington. A gravação dos nomes, em vez 

estarem dispostos por ordem alfabética, como é habitual em memoriais de guerra, estão dispostos cronologicamente.”146 

Assim, o júri foi influenciado pela sensibilidade do desenho, como uma resposta simples, que rejeita os clichês e os 

simbolismos convencionais dos monumentos já construídos: “O desenho é mais do que um formalismo e perpetua 

um memorial do nosso tempo que não é nem de outro tempo nem de outro lugar − um lugar eloquente.”147

No entanto, se por um lado a proposta de Maya Lin resolveu a contradição entre a modernidade e monumentalida-

de de Mumford, por outro, foi muito criticado por parte do júri e da sociedade. Por este motivo, a estudante teve de 

defender publicamente o seu projeto contra todas as entidades que demostraram o seu desagrado.

Num primeiro momento, o concurso foi visto, efetivamente, como o meio mais democrático para encontrar o me-

lhor projeto, no entanto, a sua conotação de perfeição foi desaparecendo aos poucos, sendo que culpabilizaram 

o próprio concurso pelo fracasso do desenho vencedor. Foram levantadas várias questões às quais Maya Lin não 

pôde deixar de responder, arriscando perder a grande oportunidade que lhe surgira neste concurso. A imprensa 

reuniu grande parte das críticas em forma de manifesto público, o que motivou a uma revolta coletiva contra o 

projeto. Criticaram a ausência de qualquer veterano no júri − cuja composição tinha sido aconselhada e aprova-

da anteriormente pela Fundação de Veteranos. Questionaram também a inexistência de uma bandeira nacional, 

contrariando a decisão tomada previamente em resposta ao elevado número de bandeiras do monumento de 

Washington. Outros arquitetos criticaram ainda a ausência de uma escultura como ponto principal da proposta, 

interrogando o motivo pelo qual o programa enfatizou a reflexão sobre a celebração148, como acontece no Grande 

Arche, um memorial a Jefferson em Saint-Louis, um concurso vencido por Eliel Saarinen em 1935. Por último, 

questionaram a própria vencedora: “Será que uma ‘rapariga’ americana, de origem chinesa, ‘‘hippie’, sabe alguma coisa 

de guerra ou de patriotismo?”149 

146 Statement of Winning Designer in McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, 
Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed; página 121.

147 Maya lin and the Great Wall of China, Washington Post; 01.1982 in McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPTSTADT, Hé-
léne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; Princeton 
Architectural Ed; página 121.

148 McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architec-
ture; The Architectural League of New York; 1989; Princeton Architectural Ed; páginas 116  - 117; 123  - 124.

149 Idem; página 117.
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Como podemos observar, existe uma quantidade plausível de histórias, capazes de comprovar que os concursos 

serviram de Rampa de Lançamento no início da formação profissional de vários arquitetos. Assim, o concurso de 

Arica em Santiago do Chile e protagonista deste Volume 02, integra-se nesta reflexão, no sentido em que desenca-

deou oportunidades que não existiriam de outra forma. Quando nos damos conta da proximidade da Gran Torre 

Santiago do Campus El Contador162, somos surpreendidos pelo facto do arquiteto que a projetou, César Pelli, ser 

uma importante referência na cultura arquitetónica chilena que me foi apresentada pelo arquiteto Luíz Izquierdo. O 

arquiteto em questão, César Pelli, deu também inúmeras entrevistas associadas à pertinência dos concursos, sen-

do uma delas feita pelo teórico catedrático Jack L. Nasar. Um dos pontos altos da referida entrevista passa pela 

breve introdução retirada de uma outra conversa com Kathryn Anthony, uma professora investigadora americana, 

onde César Pelli aborda “os concursos de Arquitetura, como uma ferramenta que permite aos jovens arquitetos a possi-

bilidade de serem reconhecidos e demonstrarem o seu talento [...] os concursos oferecem esta grande oportunidade.”163 

Curiosamente, foi César Pelli o reitor da Faculdade de Yale, que aconselhou a Maya Lin o que deveria fazer após 

esta ter sido criticada depois de ter vencido o concurso para o Memorial, denotando que ainda era uma estudante.

162 O  Campus onde fica a Faculdade de Arquitetura da Potifícia Universidade Católica de Santiago do Chile.

163 César pelli in ANTHONY K. H; Design Juries on Trial: The Renaissance of the Design Studio; Nova Iorque; Vav Nostrand Reinhold Ed in 
NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Press; 1999; Nova Iorque; Página 194.

Fig. 42 Gran Torre Santiago.
Não é um Concurso. Projeto inciciou a sua construção em 2006 sendo concluído em 2013.

Projeto de César Pelli. 

0 2 . 2 . 2 . 3  _  a  h i s t ó r i a  d e  c é s a r  p e l l i

Como já se pôde constatar ao longo da Pertinência da Circunstância no Volume 01, e agora no relato da história de 

Maya Lin, é percetível que cada vez mais os arquitetos participam em concursos, talvez porque os veem como um 

meio proveitoso no seu crescimento profissional. 

Ainda no final da aproximação aos concursos efetuada por Hilde de Haan em ‘International Architectural Compe-

titions of the Last 200 Years’, a autora refere alguns arquitetos, que, mesmo não demonstrando especial interesse 

por este método, garante que estes já participaram em alguns concursos. “Como por exemplo, os arquitetos Frank 

Loyd Wright, Gerrit Rietveld, Louis Kahn e Willem Dudok”155. Numa fase posterior, Hilde de Haan indica alguns nomes 

de “arquitetos que participaram em concursos assiduamente e durante toda a sua vida. [...] São eles, o arquiteto Alvar 

Aalto, que possivelmente participou pelo menos em cinquenta e oito concursos, tendo vencido no mínimo vinte e cinco. 

Também o arquiteto Eliel Sarrinen, que conseguiu concluir cerca de vinte propostas entregues, das quais conseguiu 

vencer garantidamente mais de doze primeiros prémios. Ou ainda o arquiteto Arne Jacobson, que deu notícia de ter par-

ticipado nuns prováveis vinte concursos.”156 Como complemento, encontram-se ainda os exemplos dos arquitetos 

“Piano e Graves”157 − fulcrais no contributo para a mentalidade arquitetónica da segunda metade do século XX.

Pode-se também sublinhar como momento marcante para este contexto, o workshop ‘Porto Academy’ edição de 

2018158, em particular a palestra do arquiteto Steven Holl na cerimónia de encerramento. Todo o seu discurso cen-

trou-se no lançamento de um livro da sua autoria, que reúne vários edifícios construídos finalizados recentemente, 

sendo que a maioria eram propostas vencedoras em concursos. Steven Holl admitiu ainda que apenas no último 

ano −2017/2018 − participara em dezassete concursos, dos quais tinha ganho cinco.159 

Já numa entrevista de 1998, Steven Holl comenta que o seu primeiro concurso após concluir o curso em Washing-

ton foi extremamente importante para o lançamento da sua carreira. Citando o arquiteto: ”Fiz um concurso em 1972 

para os jardins da praça Niagara Falls, [...] creio que fiquei em quarto lugar [...] tanto que publicaram o trabalho na revista 

‘arquitetura+’. Isso deu-me um incentivo extraordinário para investir na minha própria Arquitetura.”160

Ainda neste âmbito, destaca-se o concurso do Parque La Villette, em Paris, cujo segundo lugar foi atribuído ao 

arquiteto Rem Koolhaas. Em 1982 o arquiteto era pouco conhecido e o seu trabalho produzido até então não se 

balizava nos limites da prática disciplinar no campo profissional, “mas sim, no âmbito do repensar”161 Assim, este 

concurso é uma personificação na área profissional da Arquitetura de um importante repensamento teórico que 

“testa várias possibilidades para encontrar novas arquiteturas” e proporcionou devida projeção a um arquiteto relati-

vamente jovem.

155 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 18.

156 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 18.

157 PELLI, César Entrevistado por Jack Nasar in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge 
University Press; 1999; Nova Iorque; Página 195.

158 Workshop no qual pude participar através de uma Bolsa da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.

159 Steven  Holl na Conferência de Encerramento do Workshop Internacional de Arquitetura Porto Academy, Edição de 2018.

160 Steven Holl entrevistad pela Plataforma Competitions; 1998 in https://competitions.org/2016/05/steven-holl/; Consultado 12.2019.

161 HELAL, Beachara in CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 237. 

0 2 . 2 . 2 . 2  _  r e u n i ã o  d e  f a c t o s
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Numa outra entrevista, o arquiteto Cesar Pelli refere, tal como Steven Holl, que começou a participar em concursos 

desde muito cedo. Citando o arquiteto: “Recordo-me de um concurso, talvez no último ano da Licenciatura, relacionado 

com projetos que já foram concluídos e coordenados por Ernesto Rogers − um arquiteto italiano e tio de Richard Rogers 

− que dava aulas em Tucumán [uma cidade no noroeste argentino]”164. O arquiteto sublinha aqui a importância que 

os concursos de menor dimensão têm para o início das carreiras de jovens arquitetos.

A relação paradoxal deste arquiteto em relação aos concursos está explícita na entrevista feita por Jack L. Nasar, 

onde o mesmo explora a sua relação quer positiva quer negativa em relação aos concursos.

“Sou a favor dos concursos e apoio a sua difusão porque considero que são capazes de abrir oportunidades para talentos 

mais jovens não reconhecidos, o que por outro lado, só acontece em concursos abertos. Poderei afirmar com certezas 

que os concursos foram ótimos para a minha carreira. Logo no início, ganhei um concurso relevante em 1969 para a 

‘U.N.City’ em Viena. Embora o governo austríaco não tenha cumprido a legislação” a de construir o projeto que ficou 

em primeiro lugar no concurso, ”optou por construir o projeto que ficou em quarto lugar, uma proposta de um arquiteto 

vienense com grande influência no governo. Ainda assim, este concurso foi muito importante porque o evento em si, pro-

porcionou-me uma certa projeção, fazendo com que as pessoas certas divulgassem o meu trabalho. Efetivamente, o júri 

elogiou o projeto desenvolvido ao departamento de estado dos EUA, que me permitiu uma entrevista que nos selecionou 

para o concurso da embaixada americana de Tóquio, um concurso fulcral. Contudo, a experiência resultante do concurso 

para Áustria, levou a que nunca mais participasse num concurso público ou aberto.”165

Neste excerto da entrevista de César Pelli a Jack Nasar, é compreensível que, apesar do arquiteto argentino preferir 

os concursos por convite, admite que os concursos abertos nos quais pode participar no início da sua carreira 

profissional, projetaram-no a nível internacional, demonstrando uma grande ajuda na projeção de mercado.

Desta experiência surgiram inúmeros convites para concursos de cariz mais reservado, onde o grupo de arquitetos 

incluídos era mais restrito. Após ter aberto o seu gabinete no princípio dos anos 80, o primeiro concurso deste tipo 

em que pode participar destinava-se ao desenho do conhecido World Financial Center (Fig. 42) na região de Ma-

nhattan. Como Pelli ainda tinha um gabinete pequeno, viu-se forçado “a reestruturar a empresa, de forma a suportar 

projetos de grande escala”166 enunciando assim o sucesso que aí se avizinhava. O edifício resultante deste concurso 

espelha uma linguagem internacional evidentemente apreciada por César Pelli e foi extremamente importante, 

na medida em que abriu portas a outros convites, principalmente de concursos relacionados com o desenho de 

edifícios de grande altura, uma Arquitetura particularmente próxima daquela com que Pelli se identifica.

164  César pelli entrevistad pela Platforma Competitions; 1995 in https://competitions.org/2016/08/interview-cesar-pelli-1995/ Consul-
tadeo em 01.2019.

165 César Pelli entrevistado por Jack Nasar in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge Univer-
sity Press; 1999; Nova Iorque; Página 194 - 196.

166 Cesar Pelli Entrevistado por Paola Singer in César Pelli’s Nonchalant Architecture: The Argentine architect elevates even the most 
basic projects; Surface Artigo Online; Publicado em 10.04.2016 in https://www.surfacemag.com/articles/cesar-pelli-architecture/; 
Consultado em 04.2019.

Fig. 43 World Financer Center, Lower Manhattan.
Projeto concluído em 1986.

Projeto de César Pelli. 
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A experiência profissional de Céssar Pelli sugere-nos várias possibilidades que podem acompanhar a participação 

num concurso de Arquitetura. Neste caso, os concursos funcionaram não só como potenciadores de uma favo-

rável divulgação no mercado, mas também como condutores e delineadores de uma estratégia de construção. 

Ao perceber que o arquiteto opta por projetar construções em altura logo no princípio da sua participação em 

concursos, compreende-se que estes lhe proporcionaram a possibilidade de fazer a Arquitetura com que mais se 

identificava. Aqui reside uma das grandes valências da sua participação no concurso para a U.N City de Viena, pois 

mesmo não sendo o vencedor, este garantiu-lhe a projeção necessária para poder concorrer a novos concursos.

São vários os arquitetos e os críticos de Arquitetura que dizem que os concursos abertos, como programas que 

atribuem prémios de caráter profissional, podem equiparar-se a estratégias profissionais que têm como objetivo 

uma acensão individual no mundo da disciplina, ou como sugere a investigadora Magali Larson, “obter o direito a 

existir já no campo interno e discursivo da profissão.”170 

Pode-se salientar em Pertinência da Circunstância, a segunda parte do Volume 01, o momento em que Magali Larson 

refere os concursos abertos como fundamentais para os jovens arquitetos na criação de uma outra via de acesso 

à profissão (ver Página 75). Como complemento a esse argumento, acrescenta-se que segundo Larson, “obter um 

‘nome’ no meio da Arquitetura, leva à possibilidade de um convite para um concurso fechado. Já o sucesso por si só, ou 

seja, conseguir um dos lugares da tabela de finalistas, não parece ser suficiente para a criação uma rede de contactos 

dentro do universo da Arquitetura [...]. Ainda assim, o aumento da confiança proveniente deste tipo de acontecimentos 

pode estimular uma importante mudança de trajetória profissional de um gabinete em expansão.”171

Como exemplo tem-se o arquiteto Barry Elbasani, um dos fundadores da ELS Architecture and Urban Design em 

Berkeley e “autor dos principais edifícios de Milwaukee, Portland, Oregon, Fénix, Nevada, Los Angeles, Austin”172. De 

acordo com os críticos, o motivo do seu sucesso provém de “um concurso nacional de 1967 organizado pelo AIA 

para projetar a Binghamton Sports Arena, em Nova Iorque”173. Segundo Elbasani, “o sucesso deste concurso evitou os 

dez anos de dificuldades de um improvável início de carreira”174 e, presumivelmente, tornou possível a criação do ELS.

Deste modo, derivado do elevado nível de confiança depositado neste método como uma outra via de acesso ao 

mercado da disciplina, são várias as instituições que promovem os concursos abertos de ideias. Isto acontece, 

em parte, porque os jovens arquitetos consciencializam-se cada vez mais cedo da competitividade da profissão, o 

que os leva a procurar alternativas neste universo. Esta é, à partida, uma situação vantajosa para dois lados, dado 

que tanto é proveitoso para os arquitetos, pois podem aumentar o leque de concursos em que participam, como 

também para as instituições, que necessitam de participantes para criar e rentabilizar o negócio.

170 LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events, Theory and Society; 1994; Temple University Press Ed; 
Filadelfia; Página 498.

171 Idem; Página 498.

172 dem; CED News; 07.2010; Barry Elbasani, Berkley Architect and Friend of CED, Dies at 69 in https://ced.berkeley.edu/events-media/
news/barry-elbasani-berkeley-architect-and-friend-of-ced-dies-at-69; Consultado em 04.2019.

173 LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events, Theory and Society; 1994; Temple University Press Ed; 
Filadelfia; Página 498

174 Barry Elbasani Entrevistado in Idem; Página 498.

0 2 . 2 . 2 . 4  _  q u a n d o  o s  c o n c u r s o s  a b r e m  p o r t a s

O arquiteto finaliza a entrevista feita por Jack Nasar, referindo que a “atual firma, César Pelli e Associados, participa 

em inúmeros concursos por convite”167, levando a crer que o seu processo em volta dos concursos na sua joventude 

profissional foi útil para a progressão do seu gabinete. Um destes concursos por convite, resultou no projeto para 

as Torres Petronas (Fig. 45), “um concurso direcionado a oito escritórios de Arquitetura com características muito dis-

tintas”. O edifício resultante transformou-se num símbolo do país, à semelhança do projeto resultante do concurso 

para a cúpula da Catedral de Florença, (Volume 01, Página 57). “Apesar da ideia incial não ser a de ultrapassar o edifício 

mais alto naquele momento [...], com a torre já em construção, César Pelli colocou a possibilidade de o aumentar [...] ape-

nas o suficiente para ultrapassar a Tower Sear de Chicago e fazer das Petronas as mais altas do mundo por oito anos.”168

Pode-se ainda acrescentar que o arquiteto foi convidado a participar em muitos concursos relacionados com ar-

ranha-céus, tal como a Torre Cristal em Madrid (Fig. 44), no qual foi também vencedor. Este interesse direcionado 

à produção de Arquitetura em grande escala foi um processo fundamental para o seu crescimento internacional e 

que lhe permitiu ainda ser considerado “um dos especialistas nesta área da construção da Arquitetura”.169

167 César Pelli entrevistado por Jack Nasar in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge Uni-
versity Press; 1999; Nova Iorque; Página 195 - 196.

168 Wikiarquitetura in https://en.wikiarquitectura.com/building/petronas-towers/; Consultado em 04.2019.

169 César Pelli entrevistado por Frank Twohill in Branford Community Television; 11.2018; BCTV in https://www.youtube.com/watch?-
v=E_QMoHenkKc; Consultado em 03.2019.

Fig. 44 Torre de Cristal em Madrid.
2004 - 2008.

Projeto de César Pelli. Fig. 45 Petronas Twin Towers, Malásia.
1994 - 1996.

Projeto de César Pelli. 
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Deste interesse mútuo surgem várias instituições que promovem este género de concursos, dentro das quais 

se podem destacar as seguintes: a Young Architect Competitions (YAC), “uma plataforma promotora de concursos 

de Arquitetura orientados para jovens arquitetos e estudantes de Arquitetura”175; a Competitions Archi, considerada 

uma das “melhores plataformas digitais para encontrar concursos de Arquitetura, paisagismo e urbanismo atuais, assim 

como a divulgação pública dos resultados desses concursos”176; a reTHINKING, cujo slogan é “divirta-se a fazer Arqui-

tetura, proponha alternativas, outras ferramentas, outras formas de pensar, sem restrição, sem preconceito. Garantimos 

que sua voz chega ao mundo”177; entre muitas outras. 

Um outro promotor deste tipo de concursos é o próprio museu MoMA que juntamente com a MoMA PS1, gere 

um programa intitulado ‘Young Architects Program’ (YAP), criado “sob o desígnio de desafiar talentos emergentes no 

universo da Arquitetura [...] a desenvolver um projeto inovador para uma instalação temporária”178 onde apenas um será 

selecionado. Destaca-se um como participante de uma das edições, o gabinete HWKN, em que um dos arquitetos 

fundadores, Marc Kushner, depois de trabalhar em vários escritórios de renome tais como Steven Holl ou Jürgen 

Mayer H, juntamente com o colega Matthias Hollwich fundaram em 2007 o Hollowich Kuschner. Os primeiros cin-

co anos foram difíceis até que em 2012, o gabinete venceu o YAP com o projeto intitulado Wendy (Fig. 46). Desta 

vitória surgiram imediatamente múltiplas encomendas tais como “em 2013 o Fire Island Pines Pavilion, em 2016 o 

LEED Gold Pennovation Center, a Universidade da Pensilvânia em Filadélfia, em 2017 o complexo residencial Journal 

Squared, em Nova Jersey”179 e “em 2018 projetaram o 25 Kent”180. Em 2017 o gabinete foi o nono homenageado na 

área da Arquitetura no ranking da ‘Fast Company’ como uma das empresas mais inovadoras do mundo.181

Outra plataforma relevante de divulgação de concursos é a eVolo ”uma revista de Arquitetura e design orientada para 

o avanço tecnológico, sustentável e inovador. O objetivo é promover e discutir ideias vanguardistas dos estudantes e ga-

binetes de Arquitetura em todo o mundo. Um meio que incentiva à exploração da realidade e da Arquitetura do futuro.”182 

Esta plataforma promove um concurso, o ‘Skycraper Competition’, e divulga os premiados a nível internacional 

através das várias parcerias quer com gabinetes de renome quer com plataformas mediáticas, favorecendo a 

projeção desses mesmos projetos.

Conclui-se assim que o arquiteto Peter Zumthor, a arquiteta Maya Lin, o arquiteto Steven Holl, o arquiteto Cesar 

Pelli, o arquiteto Barry Elbasani, o gabinete HWKN, ou mesmo o arquiteto William Wilkins, o autor da Galeria Nacio-

nal de Londres, são exemplos de como é possível financiar monetária e moralmente o princípio de uma carreira 

profissional através dos concursos, neste jogo de interesses que é o mercado (atual) da Arquitetura.

175 ABOUT YAC in https://www.youngarchitectscompetitions.com/; Consultado em 03.2019

176 Competitions Archi in http://competitions.archi/; Consultado em 04.2019.

177 reTHINKING Competitions; About in http://rethinkingcompetitions.com/; Consultado em 03.2019.

178 MoMA; Whats’ on; Young Architects Program (YAP) in https://www.moma.org/calendar/groups/8; Consultado em 03.2019.

179 HKMN: Hollwich Kushner History in Fast Company; Artigos; Informação; Vídeos.

180 NONKO, Emily; A New Brooklyn Office Building, Designed to Inspire; 09.2018; The Bridge, Brooklyn Business News in https://thebri-
dgebk.com/new-brooklyn-office-building-designed-inspire/; Consultado em 03.2019.

181 M. I. Companies in https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2017/sectors/architecture; Consultado em 03.2019.

182 eVolo; About in http://www.evolo.us/about/; Conultado em 03.2019. 

0 2 . 2 . 2 . 5  _  u m  j o g o  d e  i n t e r e s s e s ,  e n t r e  p a r t i c i p a n t e s  e  i n s t i t u i ç õ e s

Fig. 46 Wendy.
2012.

Projeto dos Hollowich Kushner (HWKN) . 
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A proposta que se segue, intitulada ‘Eye Into Culture’, foi 

desenvolvida pela equipa composta por Hugo Alves Re-

belo e Francisca Trigo Cabral Penteado no âmbito da se-

gunda edição do concurso anual Kaira Looro promovidos 

pela organização não governamental Balouo Salo. Nesta 

edição o objetivo foi desenhar um Centro Cultural na ci-

dade de Sedhiou, no Senegal. Fica desde já em nota que, 

caso não seja assinalado e referenciado em contrário, as 

figuras apresentadas na primeira parte deste Volume 03 

são da autoria dos dois autores da proposta.

N O T A  I N T R O D U T Ó R I A
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Após a participação no concurso de Arica com o Arquiteto Luiz Izquierdo, de regresso a Portugal e a preparar um 

estágio no gabinete OAB183 em Barcelona, propus à colega com quem desenvolvi o projeto para o concurso Pladur 

Edição de 2017 ‘Reabilitar para Habitar’, a participação em mais um concurso que desta vez, difundido através das 

redes sociais pela organização sem fins lucrativos Kaira Looro, propunha além do desenvolvimento de um projeto, 

a possível construção da proposta vencedora − um Centro Cultural em Sédhiou, uma cidade do Senegal. 

Participar neste concurso possibilitaria não só concorrer a um prémio monetário, como também a um estágio na 

sucursal Parisiense do Pritzker Kengo Kuma.

Como em qualquer outro concurso, principalmente quando é cobrado um valor pela inscrição, este processo co-

meçou também por uma fase de ponderação. É um primeiro momento muito breve em que se avalia a disponibi-

lidade e condições para o desenvolvimento posterior do projeto. Para tal, foi realizada uma pequena pesquisa que 

resumiu a realidade e circunstância do objeto, os seus problemas e numa última instância, possíveis hipóteses 

de trabalho. 

Contrariamente ao concurso Pladur 2017, o enquadramento inicial no processo de investigação não foi tão evi-

dente. Enquanto na reabilitação da ilha do Bonjardim estávamos perfeitamente integrados na história do lugar, 

agora, não conhecíamos o cenário territorial específico de Sédhiou. Um pedaço de cultura latente que nos incitou 

à utilização ponderada dos materiais construtivos tradicionais do lugar. Não só pelas condicionantes geográficas, 

mas principalmente pela salvaguarda da construção tradicional própria deste tipo de clima tórrido. 

183  Office of Architecture in Barcelona.

u m a  d e c i s ã o
03.1.1 _ APROXIMAÇÃO
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“... penso que o projeto para o Concurso do Senegal esteve muito dependente dos recursos disponíveis no terreno. É 

sobretudo a forma como os elementos do sítio respondem a um problema concreto e não a forma como um conceito 

abstrato desenha as especificidades da proposta”184 

Por ser a primeira vez que projetávamos num terreno cuja ausência de edificação não condicionava a forma do 

edifício e simultaneamente, sem qualquer restrição legal ou preexistência que se devesse respeitar, optou-se por 

uma abordagem mais espontânea. 

Além do programa − “sala de aulas, sala de exposições, espaço para performances, departamento administrativo e 

casas de banho; com o total de 550 m2 e ainda 400 m2 para espaço aberto exterior.”185 − o dossier do projeto propunha, 

subentendidamente, que este centro cultural fosse uma referência naquele território. O pedido resume-se num 

“apelo a uma intervenção económica e sustentável, com a preferência por materiais locais e naturais, sendo fornecidos 

a partir de áreas circunvizinhas, considerando sempre a questão do abastecimento de água”186 e, por conseguinte, aqui 

residiu o principal objetivo. Estávamos também conscientes da precaridade que circunscreve o lugar (Fig. 49), 

procurámos desenhar um edifício funcional, confortável, de custo reduzido e, sobretudo, que se erguesse como 

reflexo vivo da cultura da região. Para tal, selecionámos um conjunto de elementos locais que contribuíssem para 

a preservação da memória arquitetónica Africana e que permitissem uma construção participada de custo prati-

camente nulo. “Os materiais disponíveis no local ou nas proximidades são: bambu, tijolos de barro e de cimento (20x30x-

15cm), placas de metal, palha, pedras lateríticas, conchas, areia, vigas e tábuas de madeira, argila e folhas de palmeira.”187

Esta foi a primeira vez que pensámos em projeto como planificação de objetivos, tendo em conta que o concurso 

assim o pedia, o que, de certo modo, contribuiu para a criação da estratégia de trabalho, dividida em três etapas.

184  Francisca Penteado em Conversas de Trabalho e Ocasião; Barcelona; 15.04.2018.

185  Balouo Salo ONG; competition_culturalcenter; Tema e Programa in 10.02.2018 in www.kairalooro.com; Consultado em 02.2019.

186  Idem.

187  Idem.

Fig. 49 Representação do terreno vazio, à espera da sua intervenção in. competition_culturalcenter; Tema e Programa in 10.02.2018 in 
www.kairalooro.com;

u m a  a p a r e n t e  l i b e r d a d e  t o t a l
03.1.2 _ ENCONTRO

Fig. 47 Representação do Imaginário da Proposta  ‘A Look into Culture’. Um ponto de vista do Exterior.

Fig. 48 Representação do Imaginário da Proposta  ‘A Look into Culture’. Um ponto de vista da Sala de Espetáculos.
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Num lugar marcado pela arbitrariedade construtiva, este vazio é propicio à sua transformação, ainda que, inevi-

tavelmente, levante questões relativas à interação entre o novo elemento e aquilo que existe. Numa perspectiva 

de preservação da memória, Francoise Choay afirma que “a Arquitetura e o espaço não se devem fixar numa ideia 

de conservação intransigente, apelando desta forma à dinâmica corporal do objeto.”189 Sabendo que o existente é ali 

arbitrário e não concede ao espaço nenhum tipo de condicionantes preexistentes (Fig. 49), optou-se por conduzir a 

proposta segundo a dinâmica corporal do objeto no espaço, sendo que cada etapa se relaciona com uma camada 

de projeto. Assim, concentramos as inseguranças de projeto na forma como poderíamos integrá-lo num espaço 

sem nenhum aparente registo arquitetónico e na intensificação do diálogo entre o corpo e o objeto, no espaço.

 

A primeira etapa de conceção de projeto, debruçou-se no desenho da primeira camada (Fig. 52), que remetia para 

um objeto que abraçaria o terreno através da simplicidade de duas paredes que acolhiam a comunidade ao longo 

do programa referido (ver Página 127).

Segundo o ponto de vista do arquiteto Tadao Ando, a parede possui, por vezes, “um poder que confina com a violên-

cia. Divide o espaço, transforma um lugar e define um novo território. Como componente fundamental da Arquitetura, da 

parede podem tirar-se também efeitos positivos. [...] Dispondo-as segundo determinados intervalos, definindo aberturas 

[...] já não desempenham a simples função de delimitar, são incumbidas de perseguir um objetivo diferente.”190 Como 

tal, num só gesto, a primeira camada deveria “acolher o que é desejável, e rejeitar aquilo que é temido”191, formulando 

vários espaços em função das necessidades do programa (Fig. 50).

Este plano seria a base que delimitaria o conceito do edifício e relacionar-se-ia diretamente com o corpo, que das 

suas sensações táteis contemplaria a história de um povo. Este diálogo entre o corpo e a Arquitetura é explicado 

por Richard Serra a propósito da sua escultura ‘Open-Ended’ (Fig. 51), que tinha como objetivo “centralizar o espaço 

de maneiras diferentes, comprometendo as atitudes e a forma como as pessoas se movem e se relacionam com ele“192.

Relativamente à materialização desta camada foi fundamental a teoria do arquiteto Hassan Fathy relativa à utili-

zação do adobe193, que defende ser ”a única esperança para a construção rural [...] que, para nós, com as nossas ideias 

modernas, nunca nos passara pela cabeça a utilização de um material tão insignificante como a terra”194. Deste modo, 

abdicou-se da utilização de elementos externos à realidade do lugar, o que permitiria a colaboração da comuni-

dade e motivaria os habitantes para a construção de um edifício que preservaria a memória cultural do Senegal. 

188 Richard Serra entrevistado pela Plataforma Artsy in Overview in www.artsy.net/artist/richard-serra; Consultado em 01.2019.

189  CHOAY, Françoise; A Alegoria do Patrimônio; 2006; Estação Liberdade: UNESP 3 Ed; São Paulo; Página 16.

190 ANDO, Tadao; in DAL CO, Francesco; Tadao Ando: Le opere, gli scritti, la critica; 12.2001; Lisboa; DinaLivro Ed; Página 449.

191 Idem; Página 449.

192 SERRA, Richard; entrevistado pela Plataforma Artsy; Overview in www.artsy.net/artist/richard-serra; Consultado em 01.2019

193 Adobe - Bloco de Argamassa ou barro armassado com areia e palha, seco ao ar ou ao sol; in Dicionário da Língua Portuguesa; Porto 
Editora 6ª Ed; Página 40.

194 FATHY, Hassan; Arquitetura para os Pobres: Uma experiência no Egipto Rural; 11.2009; Lisboa; DinaLivro Ed; Página 15.

Fig. 52 As Duas Paredes.

a s  t r ê s  c a m a d a s
03.1.3 _ ESTRATÉGIA

2

Uma das “esculturas monumentais de Richard Serra, um dos proeminentes escultores do século XX, 
enfatizam ou alteram a perceção e proporção do espaço por parte dos espectadores.”188

Fig. 50 Planta da Proposta  ‘A Look into Culture’. Desenhada para a escala 1.200.

Fig. 51 OPEN-ENDED.
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O edifício seria marcado por aqueles dois traços curvilíneos, cujo desenho foi “concebido sob o propósito de ordenar 

e organizar o espaço para uma determinada funcionalidade, contraindo uma intencionalidade premeditada.”195 Esta fina-

lidade, permitiria a conformação de todos os espaços necessários sem o uso de qualquer corredor de distribuição, 

reduzindo a quantidade de material necessário. O arquiteto Oscar Niemeyer diz-nos que, “se a reta é o caminho 

mais curto entre dois pontos, então a curva é o que faz o betão procurar o infinito.”196 Ao desvincular a referência da 

curva do betão armado e analisando-a como uma característica inerente a elementos de múltiplas materialidades 

asseguraríamos uma experiência finita de caráter infinito, contínua nos seus espaços e sem nunca ambicionar a 

pertinência de um fim. Além disso, este contorno linear garantiria estabilidade estrutural ao adobe, tornando-o um 

“desenho que responde a um problema funcional.”197 

O que nos remeteu para um argumento defendido pelo arquiteto David Jolly, numa visita de estudo à Ciudad Abierta 

em Ritoque, durante o período de Intercâmbio em Santiago do Chile. Ao comentar o Palácio d’Alba y Ocaso (Fig. 

53), o arquiteto referiu que ”os muros de tijolos, produzidos no lugar pelos habitantes da cidade, foram dispostos de 

forma curvilínea para contrariarem não só a instabilidade estrutural do próprio adobe, como também a força do vento.”198

Por outro lado, a expressividade material da terra no adobe, enaltece a artisticidade do objeto arquitetónico que 

resulta de uma honestidade construtiva (Fig. 54), cuja proporção formal, advém do próprio material e dentro dos 

limites da sua resistência. Quando escolhido este caminho, tal como é referido por Hassan Fathy, ”o arquiteto 

encontra-se, de súbito, livre para modelar o espaço com a sua construção [...] e não terá a necessidade de decorações 

adicionais. Os próprios elementos estruturais proporcionam um interesse visual infinito [...] e as paredes proporcionam 

um campo ilimitado de emaranhados racionais curvilíneos vindos de todas as direções”199. No entanto, a utilização des-

te material despido de qualquer revestimento, agravaria a presença das elevadas temperaturas porque “apesar da 

terra ser um mau condutor de calor, é capaz de o conservar durante muito tempo.”200 Na procura de um maior equilíbrio 

térmico, foi introduzido um pátio (Fig. 48 e Fig. 50) que, aos olhos de Hassan Fathy, “funciona como um poço pelo 

qual o ar fresco desce da cobertura.”201 

Por último, rasgaram-se ocos do plano através da extração, criteriosamente estudada, de alguns dos tijolos de 

terra. Estes vazios, além de fontes de luz, seriam indispensáveis para a ventilação natural do edifício (Fig. 56), ga-

rantindo ”um fluxo de ar constantemente, já que a movimentação do ar por cima e em redor provoca uma baixa pressão 

no interior e o ar é aspirado nas pequenas aberturas, numa corrente regular.”202  O desenho do alçado, além de expres-

sividade do adobe, remete para os Muxarabiês Árabes (Fig. 55) que, sob a necessidade de um alçado permeável, 

reproduz um desenho de aparente aleatoriedade, que garantiria a ilusão de movimento a quem o vê inerte no lugar. 

195  NIEMEYER, Oscar Uma frase emblemática in Doumentário Biográfico A vida é um sopro; Fabiano Maciel; 2006.  

196  NIEMEYER, Oscar O propósito da Aquitetura in Doumentário Biográfico A vida é um sopro; Fabiano Maciel; 2006.  

197  Francisca Penteado em Conversas de Trabalho e Ocasião; 15.04.2018; Barcelona.

198 David Jolly numa Visita à Ciudad Abierta; 2017; Ritoque; Santiago do Chile. 

199 FATHY, Hassan; Arquitetura para os Pobres: Uma experiência no Egipto Rural; (original_University Chicago Press, 1973); 11.2009 
Chicago & Londres; Lisboa; DinaLivro; Página 25.

200 Idem; Página 54.

201 Idem; Página 55.

Fig. 53 Palacio del Alba y el Ocaso.

Fig. 54 Alçado Longitudinal da Proposta ‘A Look into Culture’, representante da artisticidade provocada pela técnica construtiva utilizada.

Fig. 55 Um Muxarabi Árabe.Digitalização; FATHY,      Hassan; Ar-
quitetura para os Pobres: Uma experiência no Egipto Rural; 11.2009 
Chicago & Londres; Lisboa; DinaLivro.

Fig. 56 Pequenas aberturas nas paredes. Digitalização; FATHY,      
Hassan; Arquitetura para os Pobres: Uma experiência no Egipto Rural; 
11.2009 Chicago & Londres; Lisboa; DinaLivro.
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A segunda camada do projeto relaciona-se com a primeira. Se a primeira conectava o corpo com a Arquitetura, 

a segunda relaciona o toque do objeto com o espaço, sendo que o grande desafio deste segundo elemento, era 

garantir a sua credibilidade. Se resolvessemos a estrutura com betão armado e tirantes de aço, tal como Toshiko 

Mori usou na Residência de Artistas no Senegal (Fig. 57 e Fig. 58), iríamos comprometer o tema ideológico da pro-

posta do recurso exclusivo a materiais locais para a consolidação das três camadas do projeto. Sem nenhuma re-

ferência na qual nos pudéssemos apoiar, deparamo-nos com um incómodo problema de maturidade construtiva. 

Após alguma pesquisa e reincidindo a investigação nas várias etapas do concurso, movemo-nos pelas palavras do 

arquiteto Hassan Fathy que refere que “seria necessário cobrir a parte superior do edifício com uma estrutura ligeira au-

mentado assim, o nível de proteção do sol”202. Verificamos, portanto, as vantagens de uma estrutura integral em bam-

bu, um material disponível no lugar e utilizado numa das principais referências, a Escola Meti (Figs. 59, 60 e 61). 

Segundo as características deste material, “usar uma única cana de bamboo como viga, não é de todo adequado. [...] 

Porém, uma solução simples para aumentar a sua resistência seria colocar duas ou três canas, umas sobre a outras.”203 

Assim o fizemos, esta camada seria totalmente independente da massa das paredes sendo que iria além do seu 

limite e suportaria a cobertura (Fig. 62). Este sistema de asnas e vigas conferiria um ritmo de grande peso visual e 

através da repetição das suas formas simples criariam movimento (Fig. 54), sendo elementos fundamentais para 

a reafirmação de uma Arquitetura de exceção mas de base tradicional – o nosso princípio. 

O ‘guarda-chuva’ invertido, apoiado numa subestrutura de bambu e inclinado para o seu centro (Fig. 64), surgiu 

como uma tentativa de resposta ao problema da escassez de água neste território. À semelhança dos povos na-

tivos que se serviam de folhas de grande tamanho para beber água, este elemento funcionaria como uma grande 

folha vegetal impermeável que se levanta nas pontas e faria confluir a água das precipitações para um único ponto 

de drenagem, o pátio já referido anteriormente como um dos responsáveis pelo arrefecimento do edifício (Fig. 62). 

Em meia-lua, este pátio insere-se na rótula do projeto e separa o espaço em quatro quadrantes. É uma fonte de luz 

natural e o grande coletor de água que escoa por um sistema subterrâneo de bambu, conectado a um reservatório 

de água enterrado, que pode ser utilizado nas épocas de escassez de água. Esta cobertura que vai para além do 

limite das paredes, poderia ainda servir de espaço de reunião e promover atividades no exterior do próprio edifício, 

portanto, seria o elemento unificador mais marcante do projeto.

202 FATHY, Hassan; Arquitetura para os Pobres: Uma experiência no Egipto Rural; (original_University Chicago Press, 1973); 11.2009 
Chicago & Londres; Lisboa; DinaLivro; Página 54.

203 MINKE, Gernot; Building with Bamboo, Design and Tecnology of a Sustainable Architecture; 2012; Basel; Birkhäuser Ed; Página 50.

Fig. 64 A Cobertura.

Fig. 63 A Estrutura.

Figs. 57 e 58 A Residência para Artistas da Arquiteta Toshiko Mori, no Senegal. Uma referência específica à qual dedicámos bastan-
te tempo, que se serve de betão armado e de tirantes de aço para suportar a grande cobertura de palha. in https://www.archdaily.
com.br/br/767885/residencia-do-novo-artista-em-senegal-toshiko-mori.

Fig. 60 Fotografia de Kurt Hörbs alusiva ao 
alçado da escola in https://www.designboom.
com/architecture/earth-architecture-handma-
de-school-bangladesh/.

Fig. 61 Túnel de Adobe. in https://www.
archdaily.com/51664/handmade-school-an-
na-heringer-eike-roswag/5008955728ba0d-
50da00116d-handmade-school-anna-herin-
ger-eike-roswag-photo.

Fig. 59 A escola foi construída por especia-
listas, artesãos, professores, pais e alunos 
do Bangladesh entre Setembro e Dezembro 
de 2005. in https://www.archilovers.com/
projects/27895/gallery?161023.

METI School. Construída em adobe e bambu pelos habitantes locais do Bangladesh, dos arquitetos Anna Heringer e Eike Roswag.

Fig. 62 Axonometria da proposta do Centro Cultural para Sédhiou, intitulada como ‘A Look into Culture’.
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A LOOK INTO CULTURE

Fig. 66 O Painel A1 da Proposta ‘A Look into Culture’.

a  L o o k  I n t o  C u l t u r e
03.1.4 _ CHEGADA

Fig. 65 O Painel A1 da Proposta vencedora in http://www.kairalooro.com/competition_culturalcenter/winningprojets_culturalcenter.html.
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“Durante o concurso, tenta-se seguir um processo analítico consciente e cuidadoso. Trabalha-se para que o desenho final 

reflita de forma transparente o processo de todas as decisões tomadas ao longo do caminho.”204

Todo o percurso de desenho da proposta para o Senegal foi um laboratório de ideias que nos permitiu experimen-

tar soluções que até então nunca tinham sido equacionadas. Pela natureza, localização e propósito do concurso, 

fomos encaminhados a procurar referências inovadoras, ao mesmo tempo conscientes de que todos os partici-

pantes perseguiam o mesmo objetivo: encontrar a proposta que mais cativasse o júri. 

Em paralelo com a Rampa de Lançamento, a reflexão do Volume 02, o Experimentalismo Criativo propõe um ponto 

de vista que defende a existência dos concursos de Arquitetura, sendo que, desta vez, aborda-os como principal 

caminho para o experimentalismo no ato de projetar. Os concursos são agora identificados como um mercado de 

múltiplas ideias, análogos a grandes salas de aula que fomentam a discussão de diferentes perspectivas em prol 

de um determinado objetivo. 

Um dos principais autores que promove esta perspetiva é Hélène Lipstadt, a autora do livro ‘Experimental Tradition’ 

que tenta abordar, num período específico de tempo, aquele que a autora crê ser o maior legado que a história dos 

concursos deixou e continua a deixar: o seu experimentalismo. A abordagem de Lipstadt aos concursos é de fácil 

entendimento, referindo-se a estes como um confronto entre “dois ou mais arquitetos, para o mesmo local, ao mesmo 

tempo”205. No entanto, esta visão parece não incluir a complexidade inerente, quer ao experimentalismo existente 

nos concursos, dada a quantidade de soluções para um só enunciado na exploração das várias hipóteses que 

antecedem cada solução, quer ao conceito de criatividade a que esta condição automaticamente remete. Por 

conseguinte, os concursos tendem a possibilitar a descoberta de novas fórmulas e por esse motivo, “parece existir 

uma ideia generalizada de que os concursos estão relacionados com a experimentação em Arquitetura: nesse contexto, 

os concursos seriam acontecimentos especiais que ofereceriam novas ideias cuja audácia é capaz de mudar o curso da 

disciplina”206.

O discurso desta terceira reflexão debruçar-se-á no estudo de duas vertentes, a Criatividade e o Experimentalismo, 

compreendendo que é a fricção entre as mesmas que potencia o processo competitivo experimental que se deseja 

desmistificar. É este processo que proporciona aos concursos, não só a criação de um projeto, mas também a 

criação de uma experiência processual de projeto, tal como refere o arquiteto James Stirling acima mencionado.

204 James Stirling entrevistado por Jorge Glusberg para a Plataforma online Competitions; 1993 in https://competitions.org/2017/01/
interview-james-stirling-spring-1993/; Consultado em 02.2019.

205 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; 
Nova Jérsia; Princeton Architectural Ed; página 15.

206 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books 233.

03.2.1 _ APROXIMAÇÃO
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Segundo Margaret Ann Boden, professora e investigadora de Ciências Cognitivas na Universidade de Sussex em 

Inglaterra e autora do livro ‘The Creative Mind, Miths and Mecanismis’, dá-se por criatividade “a combinação de 

ideias familiares de maneiras desconhecidas, ou ainda, um processo que envolve a exploração − às vezes transformação 

− dos espaços conceptuais da mente das pessoas.”207 Percebe-se que num processo criativo é por vezes necessária 

a exploração, ou ainda a transformação, de conceitos originais ou anteriores, para depois encontrar novas ideias.

Com base no conceito de criatividade como um reflexo inato a qualquer ato humano que cria algo novo, através 

da estudo do teórico soviético Lev Vygotsky, percebe-se que “este é um objeto físico ou uma construção emocional 

mental que vive dentro de cada consciência pessoal e que é conhecido apenas por essa mesma consciência.”208 Assim, 

o autor define este processo como complexo e que conduz as capacidades únicas a cada sujeito, à elaboração 

de novas estruturas a partir de combinações pré-existentes. O autor refere também a importância do contexto 

no processo criativo, destacando “a necessidade de uma atmosfera desafiante que leve o indivíduo à reflexão e a uma 

[consequente] ação, justificando assim a necessidade de ser criativo.”209 Ora não serão os concursos eles mesmos 

organismos metodológicos desafiantes que levam à consequente necessidade de tornar o pensamento criativo?

Na mesma ideia de que a envolvente é essencial para o desenvolvimento de um processo criativo, o psicólogo 

e autor americano Robert Regan, num dos seus estudos da teoria do desenvolvimento, mais propriamente, no 

livro de 1982 ‘The evolving Self’, elaborou um modelo cujo ‘eu’ integra um papel fundamental para o pensamento 

cognitivo e emocional. O autor menciona “um efeito de uma cultura que está embebida num processo individual con-

tínuo com o objetivo constante de procurar significados.” Deste modo, ao abordar a criatividade como um conceito 

complexo, considera que “o contexto determinará a maioria das manifestações criativas, [sendo que] é esse mesmo 

contexto que torna possível tanto a criatividade como a própria capacidade de a identificar.”210 Como tal,  na Arquitetura, 

os concursos são um método que intensifica a criatividade não só, pela sua condição extrema na procura do me-

lhor resultado como também, pela própria condição artística arquitetónica, já que as condicionantes particulares a 

cada indivíduo se refletem diretamente em qualquer processo criativo, daí a sua imprevisibilidade.

Regressando ao estudo de Margaret Boden, veja-se a seguinte declaração: “A criatividade é, de facto, um mistério, 

para não dizer um paradoxo. Uma nova ideia pode ser criativa, enquanto outra poderá ser apenas nova. Qual é a diferen-

ça? [...] As ideias criativas são imprevisíveis, às vezes, até impossíveis − e, no entanto, elas acontecem.“211 Existe este 

perigo constante de que o processo experimental nos conduza a ideias novas que não têm de ser automaticamen-

te criativas. Portanto, esta deve ser um condição valorizada durante o processo de trabalho tendo, acima de tudo, 

consciência da sua própria imprevisibilidade.

207 BODEN, Margaret Ann (1990); The Creative Mind, Myths and Mechanisms; 2004; Londres; Routledge Ed; Página xi Prefácio da Pri-
meira Edição.

208 VYGOTSKY, Lev (1930); Imagination and Creativity in Childhood; Journal of Roussian and East European Psychology Ed, Vol 42; Pági-
nas 1-7 in  VALQUARESMA, Andreia & COIMBRA, Joaquim L.; Creativity through time − Evolutive Retrospective of the Concept; 2011; 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto Ed; Artigo inserido num Conference Paper; Página 189.  

209 Idem; Página 189. 

210 KEGAN, Robert; The Evolving Self: Problem and process in Human Development; 1982; Cambridge; Harvard University Ed in VAL-
QUARESMA, Andreia & COIMBRA, Joaquim L.; Creativity through time − Evolutive Retrospective of the Concept; 06.2011; Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto Ed; Artigo inserido num Conference Paper; 06.2011; Página 190.

211 BODEN, Margaret Ann (1990); The Creative Mind, Myths and Mechanisms; 2004; Londres; Routledge Ed; Página 1.
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O arquiteto James Scott, numa entrevista feita por Peg Granis, refere que “um dos únicos aspetos positivos dos 

concursos é trazerem ideias novas para a mesa de trabalho. De alguma forma, incentivam a profissão na exploração dos 

seus próprios valores e na procura de novas soluções para os seus problemas. Como se o árduo esforço para ‘vencer um 

concurso’, levasse à procura de um projeto capaz de surpreender pela sua singularidade.”215 Este poderá ser o grande 

motivo pelo qual os concursos recorrem à criatividade para incentivar o experimentalismo pois de certa forma, a 

necessidade de encontrar um projeto diferente, capaz de entusiasmar e sem abdicar da sua pertinência, leva a que 

o trabalho de investigação de processo de projeto seja essencial para o resultado final.

De acordo com o dicionário Porto Editora, o Experimentalismo é um “sistema científico que se fundamenta pela expe-

riência. É um sistema que tem como objetivo alargar o método experimental a todos os ramos de atividade”, neste caso, 

na prática disciplinar da Arquitetura. Neste âmbito, está implícito o ato de procurar ou provocar uma experiência, 

definida pelo “ato ou efeito de experimentar. Um conhecimento obtido por meio dos sentidos de uma determinada rea-

lidade. O conhecimento de uma determinada realidade, provocado pelo propósito de saber algo. O conhecimento obtido 

pela prática de uma atividade ou pela vivência da mesma.”216 Este é então um processo criativo que se relaciona, em 

grande parte, com o desenvolvimento de novas teorias numa investigação experimental que discuta os motivos, 

efeitos e resultados daquilo que é idealizado.

Incidindo nesta procura de novas ideias, é importante ter em conta o que significam os concursos puramente 

conceptuais, ou como são normalmente conhecidos, concursos de ideias, que são cada vez mais recorrentes 

e têm um caráter experimental e pedagógico. A sua existência já antiga e remete para o ensino das escolas de 

Arquitetura da Grécia Antiga que incentivava à pedagogia através dos concursos de ideias. Esta mentalidade foi 

posteriormente disseminada por toda a Europa, tendo como exemplo “no século XVI, [quando] o sistema académico 

italiano que entendia o sentido competitivo como um principal meio para a pedagogia na Arquitetura”217 Este método 

viajou no tempo e no espaço para França, ”no século XVII, o sistema de concursos académico francês influenciou o 

italiano ao evoluir para um sistema de duas fases, que foram consideradas o centro do próprio ensino.”218 

Estas iniciativas tornaram-se cada vez mais recorrentes. Na Holanda, em 1867, fundou-se uma associação cujo 

principal objetivo era a inovação e evolução arquitetónica: “Maatschappij tot Bevordering van de Bou kunst219, que 

começou a organizar concursos puramente conceptuais para estimular a criatividade dos arquitetos”220.

215 James Scott Entrevistado por Peg Granis in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova 
Iorque; Cambridge University Press; Página 196 -197.

216 Dicionário de Língua Portuguesa; 2013; Porto Ed; Página 695.

217 BERGDOLL, Competing in the Academy and the Marketplace: European Architecture competitions in  CHUPIN, Jean-Pierre CUCU-
ZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An Internatio-
nal Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed.; Página 94.

218 CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 94.

219 Significa: Sociedade que Promove a Arquitetura. 

220  DE JONG, Cees MATTIE, Erik; Architectural Competitions: 1792-1949, Vol 1; 1997; Benedikt Taschen Ed; Introdução.  

0 3 . 2 . 2 . 2  _  o  e x p e r i m e n t a l i s m o

Segundo a investigadora Margaret Boden, o processo criativo pode agrupar-se em dois métodos distintos.

O primeiro, o mais comum e já introduzido anteriormente, remete para um processo intuitivo que “combina duas 

ou mais ideias já conhecidas de forma inovadora”212 através da conjugação válida de pensamentos passados, porém, 

com estratégias de abordagem ainda desconhecidas. “Estas combinações podem, por um lado, ser deliberadas, ou 

por outro lado, inconscientes [...] sendo que, em todos os casos, esse processo exige um leque de conhecimentos abran-

gente por parte de quem o elabora, podendo inclusive recorrer a diferentes interpretações do mesmo. [Por exemplo], um 

jornalista que aborde determinado assunto relacionado com política tem de compreender breves conceitos, tais como: 

ter algumas considerações dentro do tema em específico; perceber as nuances da análise comportamental; ou ainda, ter 

algum conhecimento ‘pessoal’ relativamente ao político em discussão”. Dessa forma é possível uma crítica interroga-

tória criativa e particular, que reaja com elasticidade cognitiva à imprevisibilidade dos acontecimentos.

O segundo é um processo diferente do primeiro dado que “envolve a exploração e, nos casos mais surpreendentes, 

a transformação de espaços conceptuais particulares a cada indivíduo.”213 Com base no estudo efetuado pela auto-

ra os referidos espaços conceptuais “são, normalmente, estilos de pensamento associados a uma cultura particular, 

mas ocasionalmente emprestados de outra.” A possibilidade de pensamentos é relativamente grande, porém, são 

apenas alguns que foram realmente pensados e “alguns desses espaços têm potencial mais rico que outros”. Nesta 

segunda metodologia, denota-se a importância dada ao processo criativo no sentido exploratório assumindo que 

“a criatividade exploratória é valiosa porque pode permitir o encontro de possibilidades nunca previstas. Neste processo 

criativo o “campo” é um estilo de pensamento, pois em vez da exploração de um espaço geográfico, explora-se um espaço 

conceptual [...] e todos os artistas e cientistas procedem deste modo.”214 

A existência de referências é importante no processo arquitetónico e, tal como foi possível perceber até este mo-

mento, todos os concursos pressupõem uma ideia de evolução ideológica de ideias preconcebidas que são depois 

aplicadas de forma distinta ou não, o que nos concursos dado o seu curto prazo, é pertinente. Contudo, percebe-se 

que para contemplar a existência de um processo criativo, torna-se necessário um processo tanto exploratório 

como transformador, que tanto procura novas ideias como as transforma caso necessário. É precisamente esta 

exploração de novas ideias dentro do processo criativo que origina o próprio experimentalismo. 

212 BODEN, Margaret Ann (1990); The Creative Mind, Myths and Mechanisms; 2004; Londres; Routledge Ed; Página 3.

213 Idem; Página 4.

214 Idem; Página 5.
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Recorde-se aqui a análise feita ao concurso do Memorial do Vietname em Washington no âmbito da Rampa de Lan-

çamento, em que o processo analítico da autora em torno do resultado foi uma extensa e pormenorizada procura 

por todos os pontos de vista desse mesmo concurso, tais como a crítica, a contracrítica e a apreciação global. No 

entanto, neste processo, não foi levantado qualquer tipo de crítica associada ao experimentalismo do processo 

criativo da estudante Maya Lin no desenvolvimento da sua proposta (da Página 105 até à Página 107).

Este é um dos problemas que pode ter motivado Richard G. Wilson a tecer uma crítica à dificuldade em organizar 

e transmitir informação relativa ao experimentalismo dos concursos. Num artigo para o ‘Journal of The Society 

of Architectural Historicians’, o investigador garante que “embora o trabalho convirja para o fundamentalismo do 

processo experimental dos concursos na continuidade da profissão”, a estrutura da exposição e, consequentemente 

do livro, “nunca convergiram nesse sentido”226. Segundo Wilson, “o debate processual que controla as artérias criativas 

não é conhecido ”227, porque a forma como os concursos foram tratados massifica a polarização das melhores pro-

postas, encorajando Hélène Lipstadt a uma seleção que deixa de lado grande parte do espólio criativo levando a 

que o trabalho padeça de uma análise dirigida à vertente experimental de cada estudo de caso, pela compreensível 

dificuldade em reunir o processo −experimental − das várias propostas no contexto de atelier. 

Contudo, considera-se razoável que, numa exposição organizada por uma instituição com a dimensão da Liga dos 

arquitetos de Nova Iorque, Hélène Lipstadt tivesse como principal objetivo reunir exemplos simbólicos de Arquite-

tura americana em torno do já referido, primeiro principio do experimentalismo − a inovação na Arquitetura. Então, 

em vez de Lipstadt se centralizar única e exclusivamente no experimentalismo, como uma ferramenta propícia 

à exploração nos concursos, aborda-o como catalisador da controvérsia e inovação que os concursos incutiram 

na mentalidade americana. Portanto, apesar da inicial intenção de retratar o processo experimental explorado 

nos vários concursos, o livro e a exposição, resultaram num catálogo, que embora bastante completo, é alusivo à 

circunstância e controvérsia dos projetos vencedores e, em casos excecionais, de outras propostas a concurso. 

Pode-se referir que, apesar da abordagem superficial ao experimentalismo, “Lipstadt descreve os concursos como 

um “processo” fundamental para as componentes artística e profissional”228 e alega que, com o tempo, este é um mé-

todo potenciará o seu valor institucional, funcionando como “atividade socialmente emblemática dos arquitetos”229.

No nosso entendimento, a ausência de informação relativa às propostas não vencedoras, pode denotar uma des-

credibilização das mesmas. Mais ainda, com base na análise já efetuada, procurar-se-á encontrar os resquícios 

do experimentalismo num dos projetos analisados pela autora a fim de comprovar a crítica de Bechara Helal e 

Richard G. Wilson.

226 WILSON, Richard; Journal of The Society of Architectural Historicians, v:50; JSAH, L:3; 03.09.1991; University of California Ed; 
Página 339. 

227 WILSON, Richard; Journal of The Society of Architectural Historicians, v:50; JSAH, L:3, 1991; University of California Ed; Página 341.

228 Idem; Página 340.

229 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York, 1989;  
Nova Jérsia; Princeton Architectural Press Ed; página 10.
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O estímulo conceptual académico foi bem interpretado pelos arquitetos, que já consideravam os concursos de 

ideias válidos não só em contexto académico, mas também profissional. Pode-se por exemplo referir um concurso 

de ideias de habitação social para Nova Iorque, de 1879, que envolveu a participação de duzentos e nove escritó-

rios.221 O evento foi lançado pela Câmara que prescreveu um levantamento de ideias cujo finalista, seria galardoado 

com um prémio, demonstrando a viabilidade profissional inerente à participação neste género de concursos. Um 

debate posterior iria abordar a criação de uma nova tipologia dentro do programa da habitação, ou pelo menos, o 

desenvolvimento de um novo modo de habitar, que funcionaria como modelo gerador de futuros projetos. 

Compreende-se então a utilização dos concursos não só na procura do melhor projeto para uma determinada cir-

cunstância, mas também como um campo de experimentação que promove um alargamento do desenvolvimento 

de ideias que poderão ser utilizadas num momento posterior. O caráter experimentalista torna-se favorável tanto 

para os arquitetos, como para as instituições pois, tal como refere James Scott, colaborador de Peter Eisenman, os 

concursos incentivam a profissão à procura de excelência, o objetivo último dos participantes e dos promotores.

Relativamente aos concursos de ideias, pode-se ainda acrescentar que, tal como refere D. Fillipides num livro rela-

cionado com concursos na Grécia, “o ofício dos concursos na mentalidade da sociedade transformou-se consideravel-

mente ao longo do tempo, muito pelo aumento dos interesses internacionais relativamente à Arquitetura não construída, 

à Arquitetura da Utopia”222, à Arquitetura que tem como princípio um processo experimental.

A investigadora Hélène Lipstadt, no seu livro, fala-nos fundamentalmente de dois grandes princípios. “O primeiro 

descreve uma certa qualidade nos resultados dos concursos − a inovação na Arquitetura; o segundo está relacionado 

com a qualidade do próprio processo − a natureza [experimental] dos concursos de Arquitetura”223. No entanto, Lipstadt 

incide sobretudo na primeira perspetiva, negligenciando a segunda, de acordo com a opinião do arquiteto Bechara 

Helal e do investigador Richard Guy Wilson. De facto, Helal, da Universidade de Montreal, fez um “levantamento dos 

termos utilizados no catálogo, que revelam uma utilização pouco frequente do termo experimentação.”224 

Paradoxalmente, na introdução de ‘The Experimental Tradition’, Hélène Lipstadt refere que “The Experimental Tradi-

tion não deve ser entendido como uma afirmação de uma associação histórica de concursos com grandes momentos de 

inovação em Arquitetura. Pelo contrário, reflete a natureza dos concursos de Arquitetura, eventos efémeros de resultados 

permanentes, que se repetem infinitamente e mudam constantemente”225. Contudo, esta natureza fica por explorar.

221 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 12.

222 FILIPPIDES; Arxhitectural Competitions and Contemporary Greek Architecture in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, 
Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Ca-
nada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 95.

223 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 234.

224 Idem; Página 234.

225 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; 
Nova Jérsia; Princeton Architectural Ed; página 9.
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Debrucemo-nos no concurso para o projeto do Capitólio do Nebrasca de 1919, escolhido pela sua circunstância 

inicial muito especial, na medida que a organização do concurso incentivou à experimentação de novas soluções. 

Com base no estudo de Sarah Bradford, o conselheiro de estado Thomas R. Kimball elaborou um programa liberal 

cujo objetivo era inspirar os participantes a quebrarem os moldes do governo.230 

O concurso foi organizado em duas fases: “um primeira exclusiva a arquitetos de Nebraska e uma segunda que englo-

bava três dos vencedores da primeira e juntaria sete arquitetos convidados de outros estados. Para além de competência 

arquitetónica os participantes tiveram de demonstrar uma ‘educação liberal’ nos elementos que acompanharam os dese-

nhos da entrega. Estes elementos incluíam trabalhos anteriores; um trabalho sobre como desenhar um Capitólio no Leste 

americano no Nebraska; e um ensaio que explicasse construtivamente as suas características e a sua decoração.”231

Percebe-se a importância de um processo de investigação relativo à identidade arquitetónica de um Capitólio, 

motivo que levou a organização a requirir esta pesquisa detalhada que justificasse as decisões de projeto. Com 

isto quer-se dizer que o concurso era aberto a novas ideias, desde que bem fundamentadas e perpetuassem a 

simbologia de um edifício de elevada importância. 

Na segunda fase do concurso, desenvolvida em 1920, foi novamente permitida total liberdade no estilo, planta e 

materialidade, sendo que foi dirigido um apelo a todas as equipas para que “se sentissem livres de expressar as suas 

vontades, libertando-se do peso da história no desenho do novo edifício [alertando ainda para que todos] se soltassem 

do legado dos seus mestres que, lhes deveriam conduzir mas nunca restringir”232. Veja-se ainda que os vários gabinetes 

foram encorajados a “integrar nas suas equipas: um escultor; um pintor; um arquiteto paisagista; ou pelo menos um dos 

anteriores, de forma a apoiar e incentivar um esforço colaborativo”233. 

Todavia, após o incentivo, tanto ao confronto de ideias, como ao experimentalismo processual, a comissão orga-

nizadora decidiu, no final do enunciado, alertar os participantes relativamente à aparência do edifício, conscien-

cializando-os de que o projeto “não deveria ser exuberante e deveria revelar uma escolha criteriosa dos materiais.”234 

No final, “O concurso para o capitólio do Nebraska não só foi bem conduzido, como o programa era exemplar e a proposta 

vencedora foi inteiramente justificada.”235 O projeto vencedor foi o de Bertram Goodhue (Fig. 67), um arquiteto de 

Nova Iorque, “cuja planta central clássica, em cruz grega e inscrita num quadrado, era pontuada por uma torre de 120 

metros no seu centro. Embora não fosse o único a propôr uma torre, a modernidade e a tradição tão bem combinadas [...] 

cativaram os jurados.” Os seus desenhos anunciavam simbolicamente o status e o propósito do edifício. 

230 LANDAU, Sarah Bradford; Coming to Terms: Architecture Competitions in America and the Emerging Profession, 1789 to 1922 in 
LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989;  
Nova Iorque; Pinceton Achitectural Pres Ed; página 69.

231 Idem; página 69.

232 McCREADY; Nebraska State Capitol; Página 443 in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architec-
ture; The Architectural League of New York; 1989; Nova Iorque; Pinceton Achitectural PressEd; página 70.

233 HITCHCOCK E SEALE; Temples; Página 272 in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; 
The Architectural League of New York, Pinceton Achitectural Press; 1989; página 78

234 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; 
Nova Iorque; Pinceton Achitectural Press Ed; página 70.

235 LANDAU, Sarah Bradford; Coming to Terms: Architecture Competitions in America and the Emerging Profession, 1789 to 1922  in 
Idem; página 70.
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Fig. 67 O Capitólio do Nebraska..
A primeira fase em 1919 e a segunda fase em 1920.

Projeto de Bertram Grosvenor Goodhue. 
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A pertinência do Experimentalismo Criativo nasce da vontade de compreender a importância do processo expe-

rimental na obtenção de uma maior probabilidade de sucesso. Cientes que um concurso “permite fazer o que se 

pensa ser indicado relativamente a um conjunto de fundamentos, sendo um veículo para a exploração de ideias”239, a 

tradição experimental tem de abranger essas mesmas variações provocadas, a inovação gerada, mas também o 

antecedente dessas mesmas transformações, o desenvolvimento que gera o processo criativo, tipos e efeitos de 

cada concurso. 

Retomando agora o pensamento inciado, faz-se um retrocesso à crítica de Bechara Helal, procurando a sua pes-

quisa relativa a este tema, abordado em ‘Architecture Competitions and the Prodution of Culture, Quality and Kno-

wledge’, onde o investigador tenta responder às seguintes perguntas: “O que têm de experimental os concursos de 

Arquitetura? O que significa exatamente “experimentação” no campo da Arquitetura? Existem condições específicas nos 

concursos que garantam a produção de “Arquitetura experimental?”240. 

Como se pôde comprovar na aproximação ao termo no seu sentido literal, compreendeu-se a importância dos 

concursos enquanto meio que proporciona essa experimentação. A ideia de experimentalismo sempre esteve 

muito presente na Arquitetura, não só pelo caráter subjetivo, mas também pela frequente recorrência atual ao 

termo ‘Arquitetura Experimental’. Na procura de uma definição o arquiteto Helal apoia-se nas ambiguidades apre-

sentadas pelo teórico Aaron Betsky que identificou a índole daquilo que se subentende por experimentação. Na 

sua introdução à Arquitetura experimental no ‘Metapolis Dictionary of Architecture’, “a noção de experimentação 

recebeu impulsos contraditórios pelas revoluções científicas do século XIX e pelas práticas artísticas do século XX.”241 

Dada a habitual perspetiva da Arquitetura como uma disciplina que habita num ponto intermédio entre ciência e 

arte, é necessária uma retrospeção temporal na procura de esclarecimento sobre estas definições contraditórias. 

Retrocedendo na definição de processo de experimentação, ”a Revolução Científica do século XIX contribuiu com 

uma importante mudança na construção das ciências. Até este ponto, de acordo com a tradição aristotélica, as ciências 

construíam-se por um raciocínio dedutivo. Com esta transformação científica, essa abordagem foi substituída por um 

processo indutivo e empírico baseado na observação”242 

239 MCKINNELL, Michael in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Cambridge University Ed; Nova 
Iorque; Página 20

240 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 233. 

241 BETSKY, Aaron, Experimental Architecture; Metapolis Dictionary of Architecture in HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCU-
ZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An Interna-
tional Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 235.

242 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 235.
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Na procura de indícios de experimentalismo no processo de criação deste concurso encontraram-se sobretudo 

referências. Denotam-se algumas semelhanças ao Capitólio de Wisconsin, um edifício construído poucos anos 

antes do lançamento do concurso do Capitólio do Nebraska cuja planta é também em cruz grega, contudo sem ser 

inscrita num quadrado, porventura, uma alusão a um projeto anterior, o Capitólio de Washington. Descobriram-se 

também algumas influências na própria silhueta do edifício que relembra o Empire State Building em Nova Iorque, 

que, por sinal, é a cidade onde está sediado o gabinete de Arquitetura que venceu o concurso do Nebraska.

Entende-se por um lado o experimentalismo como um laboratório que excede os limites do convencional e con-

voca os arquitetos a criarem novas relações com a disciplina. Mas por outro lado, é um processo que encontra 

novas formas de analisar um determinado problema, ainda que consciente da circunstância do lugar e da procura 

de referências que tanto influenciem, como justifiquem todas as opções de projeto. Assim, o experimentalismo di-

vide-se entre um processo consciente do que rodeia a atmosfera do concurso e um processo criativo que procura 

encontrar soluções independentes do legado dos mestres. Neste caso, é possível que as limitações induzidas no 

enunciado tenham levantado algumas restrições de projeto, dado que o projeto vencedor aplicou todas as nuan-

ces requiridas pela organização. Quer-se dizer que “os profissionais, os clientes e, ocasionalmente, os membros do júri, 

desenvolvem primeiro os critérios de avaliação, o programa e as regras do concurso. Os intervenientes estão a aplicar 

esses valores, as suas experiências e [por consequência] a sua avaliação, já na visão preliminar do projeto final”236.

Este fator condicionante torna pertinente a verificação da natureza experimental do seu processo. Pois será con-

cebível a aplicação do experimentalismo num concurso em que já existe um cliente e uma imagem desejada pré-

via? Poderão os concursos “restringir o leque de possibilidades?”237 Pelo facto de condicionarem as respostas num 

sentido desejado? Sendo que “embora um concurso seja um meio amplamente utilizado ao longo do tempo, sempre 

apresentou critérios distintos de acordo com o país em que é promovido.”238 

Esta é uma experiência que se assemelha ao projeto do Senegal, relembrando que, embora exista consciência do 

caráter conceptual do concurso na procura de novas ideias, o enunciado restringe o processo experimentalista, 

por exemplo na obrigatoriedade no uso de materiais específicos, nos instrumentos locais ou no tipo de construção. 

Tal como no concurso do Senegal, o concurso do Nebraska condiciona o experimentalismo segundo o cliente que 

o promove, quer seja uma instituição governamental, quer seja privada, de princípios realistas ou utópicos. 

Percebem-se agora as críticas de Bechara Helal e de Richard Guy Wilson relativas ao catálogo elaborado por Hé-

lène Lipstadt. Efetivamente, a autora incidiu no experimentalismo ao longo da introdução do livro contudo, apesar 

do seu desenvolvimento abordar a procura de inovação nos concursos, não elabora que circunstâncias potenciam 

essa mesma natureza experimental

236 Crossman, Camille; Judging Architectural Quality in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Com-
petitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential 
Architecture Books Ed; Página 164.

237 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 340.

238 SOBREIRA, F; Public Strategies for Architectural Quality; Journal of Planning and Quality Research, Vol 7 in PAISIOU, Sofia; A brief 
Review of the (International) Tradition of Competitions in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture 
Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Poten-
tial Architecture Books Ed; Página 94.
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Existe uma outra interpretação da experimentação no campo artístico, de acordo com a opinião do teórico Walter 

Benjamim que no seu diário de Moscovo de 1927 nos diz que “cada pensamento, cada dia, cada vida, pousa-se numa 

constante mesa de laboratório, como se fosse um metal do qual uma substância desconhecida é, por todos os meios, 

extraída e deverá suportar a experimentação até à exaustão. Nenhum organismo e nenhuma organização pode escapar a 

este processo”246. Significa isto que o artista contemporâneo não deverá interpretar a sua vontade de experimentar 

como uma aptidão pessoal, mas antes como uma forma de reconhecer um universo mais abrangente da socieda-

de à qual pertence. Nesse sentido, a ideia de experimentação de Rodchenko no campo artístico é uma referência 

direta ao campo das ciências, pois além da subjetividade contém um nível de rigor e método não aplicado no 

processo científico descrito por Bechara Helal. 

No entanto, “o termo ‘arte experimental’ tornou-se sinónimo do tipo de arte produzida por movimentos avant-guard: he-

roicos, utópicos e aventureiros; sendo que, são estas as qualidades que ‘Arquitetura experimental’ geralmente requere”247, 

levando a que o termo experimentalismo descreva também características formais dos objetos resultantes e não 

apenas o processo que as produziu, valorizando o resultado enquanto objeto contemplativo da ideia de inovação. 

Neste sentido, a pergunta que nos surge é: De que forma se poderão perceber as iniciativas descritas, não no 

sentido do objeto final mas do processo que a ele conduz? Para tal, retorne-se à teoria de Rodchenko, quando 

descreve o produto artístico experimental como um resultado de uma pesquisa de novos modelos para o futuro.248 

Independentemente da natureza da profissão, “a noção de experimentação está sempre relacionada com a atividade 

de pesquisa. [...] Enquanto a experimentação científica é um processo para pensar (isto é, construir novos conhecimen-

tos), a experimentação artística é uma postura para fazer objetos”249. e consequentemente construí-los. 

A grande diferença para o processo artístico é que, ao contrário do processo científico, o resultado do experimen-

talismo é um fim em si mesmo. Para esta análise, veja-se a distinção efetuada por Bechara Helal na separação 

do processo de ‘experimentação na Arquitetura’ da sua finalidade ou resultado como ‘Arquitetura experimental’. 

O confronto entre qualidade de processo e qualidade da proposta, verifica-se na subjetividade de que um bom 

processo experimental deveria, por obrigação, conduzir o arquiteto a uma solução com qualidade, pela simples 

alusão a que uma repetição de um número de tentativas, deve levar a uma hipótese de sucesso. No entanto, no 

processo experimental dos concursos, em comparação com o já referido processo científico, caso a solução não 

seja satisfatória, ao invés de dar origem ao reiniciar o projeto com novas preposições como seria desejado, dados 

os prazos limitados a que uma entrega de concurso está sujeita, essa possibilidade torna-se praticamente inexis-

tente o que limitando inevitavelmente a amplitude do próprio experimentalismo. 

246 BENJAMIN, Walter; Selected Writings in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and 
the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture 
Books; Página 235.  

247 HELAL, Beachara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 236.  

248 Idem; Página 236.

249 Idem; Página 236.
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Na interpretação do autor daquilo que significa este processo experimental, do ponto de vista científico, a experiên-

cia “é analisada segundo protocolos de medição já estabelecidos [...] que podem considerar, tanto as informações quanti-

tativas quanto as qualitativas. Numa fase posterior, os resultados encontrados são registados, o que implica por sua vez, 

um esforço descritivo e analítico das informações obtidas. Por último, as informações são categorizadas e avaliadas de 

acordo com um sistema de critérios quantitativos e/ou qualitativos identificados.”243 O processo experimental científico 

passa por várias fases que valorizam principalmente a observação e interpretação, levando à recolha de dados que 

são posteriormente filtrados através de um conjunto de fatores ou pré-requisitos em função do próprio enunciado. 

Na eventualidade da experiência resultante ser bem sucedida, o processo é validado, no entanto, no caso da ava-

liação resultar negativa, o processo é reiniciado, podendo ainda introduzir-se uma nova experiência. Isto faz com 

que se compreendesse a necessidade de recorrer à experiência como um processo, contudo, ainda não existem 

garantias de que o processo experimental na Arquitetura funcione da mesma forma. Então, cada experiência tem 

de ser compreendida como um ato isolado, com um início, um desenvolvimento experimental e a obtenção de 

uma conclusão. Esta objetividade particular às ciências permite tecer um processo experimental rigoroso, que não 

pode ser efetuado na Arquitetura, fazendo como que o experimentalismo arquitetónica necessite de uma aborda-

gem distinta, dada a subjetividade da disciplina. 

Já no campo artístico experimental, segundo o arquiteto, as primeiras noções de experimentação remontam a ao 

trabalho do artista russo Aleksandr Rodchenko que em 1920 apresentou em Moscovo um manifesto intitulado: 

‘Tudo é Experimental’. “O trabalho exibido, caracteriza-se por redefinir todo o processo do quotidiano citadino, segundo 

este nova perspetiva da experimentação.”244 Segundo Rodchenko, “somos uma experiência para o futuro. Eu crio hoje 

com o objetivo de perseguir um novo amanhã. [...] Os antigos pintores punham tudo o que foi feito anteriormente no seu 

trabalho ... no entanto, em cada trabalho, eu realizo uma nova experiência sem adicionar tudo o que é antigo [que perten-

ce a outros] e em cada trabalho, estabeleço um propósito diferente.”245 

O manifesto do artista propõe assim o afastamento de uma realidade já criada, defendendo que cada processo de 

criação, pressupõe a necessidade de uma completa inovação em cada novo trabalho. 

243 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 235.

244 Idem, Página 235. 

245 RODCHENKO, Aleksandr; Everything is Experiment in Experiments for the Future: Diaries, Essays, Letters and other Writings in CHU-
PIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 235.
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Apesar das premissas, dos objetivos e das suposições encontradas, faltará referir exemplos que fundamentem o 

próprio Experimentalismo Criativo, para além do concurso para o Capitólio do Nebrasca que provou ser insuficiente 

para o esclarecimento do tema. Existe ainda a necessidade de perceber quais as condições que, porventura, per-

mitem aos concursos incentivarem o experimentalismo quando comparados com o método tradicional por enco-

menda. Para encontrar estas condições tem-se o concurso internacional para o projeto do Parque La Villette que, 

“simboliza a relação que os concursos de Arquitetura desenvolveram com a ideia de experimentação”250 na disciplina e, 

também referido por Bechara Helal no seu doutoramento

Para contextualizar o lugar, “La Villette é um bairro no ponto de intersecção dos Canais L’Ourcq e St. Denis em Paris. 

Durante o século XIX, La Villette tornou-se um lugar importante ainda quando era uma pequena área comercial no exterior 

de Paris. Quando transitou de subúrbio a zona urbana, tornou necessária a criação de um parque capaz de responder aos 

problemas da escala e da cultura urbanas.”251 Desta necessidade, adveio o concurso de arquitetura para o Parque La 

Villette, particularmente importante porque se desenvolveu segundo dois concursos internacionais separados. No 

primeiro, de 1976, os participantes foram convidados a redesenharem o antigo matadouro de La Villete, propondo 

uma nova solução que englobasse um programa bastante extenso, com escritórios, habitação, etc. Nesta primeira 

fase, participaram cerca de duzentos gabinetes de Arquitetura, e, apesar do elevado número de participações, não 

foi selecionado nenhum vencedor.252

Em 1981, aquando da eleição do presidente socialista François Miterrand, a zona obsoleta de La Villete regressa 

à mesa de discussão da Arquitetura do país, levando a que, em 1982, tenha surgido um novo concurso de índole 

completamente distinta do primeiro. O novo programa, por um lado excluiu grande parte do requerido em 1976 e, 

por outro lado, propôs novos espaços, como um auditório e um museu. Este concurso obteve mais do dobro dos 

participantes do primeiro, quase quinhentas inscrições com arquitetos de mais de quarenta países253, demons-

trando assim um aumento da receptividade por parte dos arquitetos a este método de produção de Arquitetura. 

Foram escolhidas nove propostas que puderam ser melhoradas para uma segunda fase. Entre estes candidatos, 

Bernard Tschumi, um arquiteto americano, foi o vencedor (Fig. 68). Já o segundo lugar, foi atribuído ao projeto 

proposto pelo escritório OMA, do arquiteto Rem Koolhaas.254 Serão estas duas propostas consideradas projetos 

experimentais?

250 HELAL, Beachara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 237. 

251 Parc de La Villete: OMA’s Proposal; architectrureforthefuture in https://architectureforthefuture.wordpress.com/2016/01/15/
parc-de-la-villette-omas-proposal/; Consultado em 04.2019.

252 CHASLIN, Franchoise; Les Paris des François Mitterand: History Des Grandes Projects Architecturaux in  HELAL, Beachara in CHUPIN, 
Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowle-
dge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 237.

253 HELAL, Beachara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 237.

254 Idem; Página 239.
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Fig. 68 O Parque La Villette.
Uma das maiores composições arquitetónicas num dos maiores Parques de Paris. 

Projeto proposto em 1982 por Bernard Tschumi
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O arquiteto Rem Koolhaas utiliza o mesmo tipo de abordagem para explicar a sua proposta, principalmente para 

o desenvolvimento da segunda fase do concurso no desenvolvimento da proposta. De facto, numa exposição 

relativa ao seu processo de pensamente, refere que ”em nenhum momento se presumiu que se tivesse produzido um 

projeto de uma paisagem. O trabalho limitou-se a conceber uma estrutura que fosse capaz de absorver uma interminável 

série de novos significados, extensões ou intenções, sem compromissos, redundâncias ou contradições.”259 Nesta ex-

posição, é claro que o arquiteto do OMA recusou-se a considerar a proposta como um projeto concluído e estag-

nadamente fechado, insistindo para que o seu projeto fosse interpretado como uma estrutura moldável, capaz de 

se moldar e ajustar a novos requisitos que eventualmente possam surgir. Tal como no exemplo anterior, Bechara 

Helal formolou um possível mapeamento do processo de conceção da proposta responsável pela sua natureza 

experimental. Neste estudo, encontrou evidências que remetem para o Instituto Lenin de Ivan Leonidov’s, de 1927, 

e para a dinâmica estrutural e vetorial de Cedric Price, no projeto ‘Potteries Thinkbelt’, de 1965.260 

Regressando à definição de processo experiment al, comprovamos que o processo artístico não é tão linear como 

descreve Rodchenko e pode, por vezes, recorrer ao passado para experimentar algo novo. Aliás, o que Rem Koo-

lhaas e Bernard Tscumi defendem com as suas propostas é exatamente isso, pois as propostas apresentadas são 

materializações de modelos teóricos experimentais anteriores, transformados num conjunto de princípio capazes 

de desenhar os seus projetos. Então, segundo o que é expressado pela autora, os projetos apresentados são im-

portantes marcos contemporâneos na história da Arquitetura, por resultarem num elevado número de referências 

diretas na literatura da Arquitetura. A autora refere que “ambos os projetos são consultados regularmente [...] sendo 

ainda mais revelador que o projeto do Office for Metropolitan Architecture apesar de não ter sido o vencedor, seja também 

consultado inúmeras vezes.”261 Assim, verifica-se que o valor destes projetos vai além de uma resposta formal ao 

enunciado, pois as propostas são vistas como modelos voltados para o futuro e para o estudo reflexivo do mesmo, 

respeitando a forma como Rodchenko descreve o experimentalismo. Neste sentido, o concurso para o Parque 

La Villette “permitiu a criação de dois dos mais importantes exemplos de ‘Arquitetura Experimental”262 e segundo esta 

análise aos princípios que fundamentaram cada uma das soluções, confirma-se este papel dos concursos que, em 

condições específicas, potenciam a disciplina da Arquitetura a desenvolver um processo de trabalho experimental.

259 KOOLHAAS, Rem in Rem Koolhaas et al, S, M, L, Xl in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Com-
petitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential 
Architecture Books Ed; Página 241.

260 Idem; Páginas 239 - 241.

261 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Páginas 241.

262 Idem; Página 249.

Fig. 70 O processo experimental de Remment Koolhaas para o desenho do Parque La Villette (Ver Páginas 160 e 161).

Remontando ao tema da Rampa de Lançamento, quer o arquiteto Tschumi, quer o arquiteto Koolhaas, eram ainda 

relativamente desconhecidos quando participaram no concurso. “O trabalho mais importante que ambos os arquite-

tos haviam produzido até este momento não se localizava dentro dos limites do campo profissional da Arquitetura, mas 

sim no campo do pensamento teórico. Tschumi já tinha produzida o clássico livro Manhattan Transcripts (1976-1981) e 

publicado o Architectural Manifestos (1979), uma coleção de textos teóricos sobre arquitetura.”255 Também o arquiteto 

Rem Koolhaas seguia um caminho semelhante com “a sua produção de projetos teóricos, tais como, ‘The City of the 

Captive Globe’ em 1972, integrando mais tarde a reconhecida publicação, ‘Delirious New York’ em 1978”256.

Compreende-se assim que ambas as propostas resultam de um abrangente estudo reflexivo no campo teórico 

da disciplina, sendo por isso que o autor as define como repercussões experimentalistas dos concursos de Ar-

quitetura. Estes são projetos teóricos que testam a possibilidade de Arquiteturas alternativas, futuras e radicais. 

”As propostas de Tschumi e Koolhaas podem ser relacionadas com a Arquitetura do passado [...] e podem encontrar-se 

referências aos movimentos de vanguarda das décadas de 1920 e 1960, as conhecidas ‘Arquiteturas Experimentais’.257

Na explicação da proposta vencedora, o arquiteto Bernard Tschumi descreveu-a de acordo com um conjunto de 

princípios, sendo que o “primeiro momento do concurso relacionou-se com a primeira expressão de um princípio e a 

segunda, ao desenvolvimento desse mesmo princípio. Neste sentido, não existe nem projeto, nem parque mas um con-

junto de princípios que podem ser desenvolvidos e inseridos de acordo com as restrições do enunciado.”258 De acordo 

com esta exposição, as proposições do arquiteto explicam a proposta não como um projeto final e completo, mas 

como um conjunto de princípios experimentalistas daquilo que para si, deveria de ser aquele parque. 

Com o objetivo de interpretar o estudo anterior ao desenvolvimento deste projeto, Bechara Helal encontrou pos-

síveis referências do arquiteto Tschumi à obra plástica de Iakov Chernikov, ‘Architectural Fantasies’, de 1933 e à 

abordagem urbana de Archizoom nos projetos de ‘No-Stop City’, de 1970. 

255 TSCHUMI, Bernard; The Manhattan Transcripts (1979) in HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Be-
chara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; 
Montreal; Potential Architecture Books Ed; Páginas 239.

256 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 239.

257 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Páginas 239.

258 TSCHUMI, Bernard in BARZILAY, Marianne & HAYWARD, Catherine & LOMBARD, Lucette; L’Invention du Parc: Parc de La Villete; 1984 in 
CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 241.

Fig. 69 O processo experimental de Bernard Tschumi para o desenho do Parque La Villette (Ver Páginas 160 e 161). 
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Um concurso poderá ser experimental caso exista um momento em que seja utilizado como fonte de estudo; e, 

como tal, segundo a recolha de informação de Helal, para que o processo competitivo possa ser experimental é 

crucial a existência desse momento, o que demonstra a dependência do experimentalismo enquanto processo, 

muito distinta da sua independência enquanto objeto final. Ainda assim, caso existem resquícios de dúvidas re-

lativamente ao experimentalismo da proposta ‘A Look into Culture’, averigua-se um último momento, um remate 

efetuado pela autora, onde refere que o processo do concurso, em si, “possibilitou a produção de um conjunto maior 

de dados com o potencial de viajarem além do tempo e espaço limitados pelo próprio projeto. As propostas de Tschumi e 

OMA, podem ter sido experimentais na sua forma, mas o processo de concurso é, em si mesmo, experimental, no sentido 

de que gera não apenas objetos formais, mas também conhecimento potencial.267 Portanto, um concurso é experimen-

tal no seu processo caso seja utilizado como ferramenta para o estudo ou comprovação de novas teorias e caso 

o conteúdo disciplinar teórico experimentado tenha como objetivo uma aplicação posterior. Aqui reside a grande 

ambiguidade do processo experimental: definir precisamente em qual dos processos internos ao desenvolvimento 

de um concurso é que existe experimentalismo e se é que existe em algum. De facto, como foi possível verificar, o 

processo em estudo pode variar entre o processo intrínseco a cada concurso, o processo que aborda a totalidade 

das propostas, o processo que analisa as propostas vencedoras, o processo relativo ao momento de pesquisa, etc.

No início de The Experimental Tradition, Hélène Lipstadt faz referência a uma passagem de Louis Kahn que assu-

me os concursos como ofertas à disciplina da Arquitetura com duas interpretações.268 A primeira é influenciada 

por um estudo do teórico William R. Ware, quando diz que “a ilusão de autonomia, não é isenta de custos [...] então, 

os concursos evidenciam as diferenças essenciais entre a Arquitetura e as demais profissões, diferença que se encontra 

na reivindicação da Arquitetura como arte e profissão”269, definição esta que contribui para a própria distinção entre o 

experimentalismo científico e o experimentalismo artístico. Desta interpretação de Louis Kahn, auxiliada pelo pen-

samento de William R. Ware, Hélène Liptsdadt tende a abordar os concursos de Arquitetura como um método que 

leva os arquitetos ao experimentalismo, quer prático quer teórico, como uma oferta à disciplina. Explicando assim 

porque se refere aos mesmos como, “campos de batalha de ambições opostas e soluções antagônicas.”270 

No entanto, Bechara Helal refere a existência de uma outra interpretação da citação de Louis Kahn e, pode dizer-se 

inclusive que vai mais longe no estudo desta condição iniciada por Hélèle Lipstadt, por abordar um concurso como 

“uma contribuição altruísta de novas ideias à disciplina da Arquitetura. Apesar de apenas uma das propostas poder resul-

tar um projeto realizado, em cada uma das outras reside um potencial enriquecedor ou mesmo, transformador, da discipli-

na.”271 Assim o processo dos concursos é verdadeiramente experimental, pois gera, acima de tudo, conhecimento.

267 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; 1989; The Architectural League of New York; 
Nova Iorque; Princeton Architectural Ed; página 10.

268 Idem; página 15.

269 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Páginas 251.

270 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; 1989; The Architectural League of New York, 
Nova Iorque; Princeton Architectural Ed; página 9.

271 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Páginas 251.

Ao perceber alguns dos requisitos para a existência de um processo experimental, encontra-se a grande dúvida 

que circunscreve a existência do Experimentalismo Criativo no âmbito do concurso para o Senegal, Será o protago-

nista de Volume 03 experimental? Com isto quer-se dizer que, não existem dúvidas de um processo de reunião e 

análise da informação teórica em volta do tema, porém, ainda não foi assegurado o seu experimentalismo. 

Apesar do produto final sair das normas convencionais de produção arquitetónica, padece de uma teoria que 

comprove a ousadia e inovação e reflexão familiares ao experimentalismo, tal como é encontrado nos projetos 

de Tschumi e Koolhaas. Com base nesta dúvida, torna-se pertinente compreender que um projeto de concurso 

não é uma via exclusiva do experimentalismo. De facto é “errado pensar que, todos os concursos de Arquitetura 

potenciam a criação deste género de Arquitetura [Experimental]. [...] aliás, alguns dos concursos que criam Arquitetura 

experimental, poderão não o fazer sempre de forma consciente.” Por conseguinte, é fundamental debruçarmo-nos no 

experimentalismo aplicado no concurso para o Senegal, no ponto de vista do seu processo, ou seja, “de que forma 

é que os concursos de Arquitetura podem ser considerados processos experimentais?”263 E, por sua vez, como é que os 

conseguimos identificar? Os resultados de um concurso não se cingem à seleção de um vencedor, pois ao consi-

derarmos a sua total globalidade, todas as propostas não vencedoras “podem ser vistas como os resultados de uma 

ampla variedade de experiências individuais.”264 

Este é um dos grandes problemas do catálogo de Hélène Lipstadt, pois a totalidade das propostas perdedoras, 

padece de qualquer estudo ao longo do livro e, nada garante, que uma dessas propostas não seja tão ou mais 

experimental que a proposta que venceu o concurso. Estas experiências poderiam ser incorporadas numa área de 

interpretação e discussão, relembrando o experimentalismo científico como um processo que anota, categoriza e 

arquiva aquilo que foi experimentado e, é nesta base científica do experimentalismo que foi“efetuada uma base de 

dados após o concurso para o La Villette de 1982 [...] discutida num livro, [intitulado ‘L’Invention du Parc de La Villete‘ 

da autoria de Hayward Barzilay], que reúne todas as propostas que foram entregues”265 com uma análise posterior.

Na iniciativa deste livro, vê-se outro dos argumentos mais fortes para confirmar a existência de experimentalismo, 

quando a autora demonstra que, o processo dos concursos, só pode ser considerado experimental se for alvo de 

estudo durante o processo de criação do mesmo, ou então, após a sua finalização. Caso essa componente crítica 

seja inexistente, o concurso deixa de ser uma ferramenta que potencia o experimentalismo na disciplina. 

Com base nesta iniciativa − tornar o processo competitivo experimental − “o arquitecto Lodewijk Baljon realizou no 

âmbito do seu doutoramento na Universidade de Wageningen, um outro livro [...] que vai além dos dados brutos apresen-

tados no primeiro, de 1984. [Podendo existir uma intenção adjacente à criação desta análise], revelar o conceito sub-

jacente a cada uma das propostas.”266 Acabam por surgir também outros livros de índole semelhante, como o ‘Penser 

L’Habité’, de Monique Vidal, Marie Chatelet e Thierry Mandoul, que discute o processo do concurso ‘Europan 14’.

263 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 249.

264 Idem; Página 249.

265 BARZILAY, HAYWARD & LOMBARD; L’Invention du Parc: Parc de La Villete; 1983 in Idem; Página 249.

266 BALJON, Lodewijk; Designing Parks: An Examination of Contemporary to Design in Landscape Architecture, Based on Comparative 
Design Analyses of Entries for the Councours International; 1982-3 in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; 
Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Mon-
treal; Potential Architecture Books Ed; Página 250.



160 161

Com base na ideia de que os projetos de Bernard Tschumi e Rem Koolhaas são materializações de modelos 

teóricos experimentais anteriores, o arquiteto Bechara Helal desenvolveu, no âmbito do seu douturamento, um 

esquema que procura a definição de experimentalismo na Arquitetura através da reunião dos princípios aplicados 

pelos dois arquitetos. Esse estudo possibilita agora o desenvolvimento de um esquema da mesma natureza, que 

tenta comprovar a existência de experimentalismo na proposta desenvolvida para o concurso do Senegal.

Parc de la Villette
Bernard Tschumi, 1983

Parc de la Villette
OMA, 1983

Proposta Look into Culture
2019

Architecture for the Poor
Hassan Fathy, 1969
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272  Processo Experimental da proposta de Bernard Tschumi para o Parque de la Villette.

273  Processo Experimental do Projeto de Rem Koolhaas para o Parque de la Villette.

272 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 240.

273 Idem;m Página 240.

Architectural Fantasy
Iakov Chernikov, 1933

No-Stop City
Archizoom, 1970

Lenin Institute
Ivan Leonidov, 1927

Potteries Thinkbelt
Cedric Price, 1965

Artist Resideny in Senegal
Toshiko Mori, 2015

BLIND SPOT / OPEN ENDED
Richard Serra, 2009

METI School
Anna Heringer & Eike Roswag, 2005

Fig. 71 O Processo Experimental da Proposta ‘A Look into Culture’.
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Esta fragilidade demonstra a existência imortal de uma disputa entre aquilo que os concursos oferecem à disci-

plina e aquilo que os mesmos proporcionam oferecem aos participantes. Contudo, como esse não é o tema pro-

tagonista deste Experimentalismo Criativo, cabe-nos concluir que o valor do conhecimento é imensurável e já que 

os concursos permitem, num curto espaço de tempo, um processo experimental, a pertinência da participação no 

concurso do Senegal enquanto ferramenta para encontrar novo conhecimento, está comprovada. Aliás, “à medida 

que os concursos deixaram de ser conotados de ameaça quer para os arquitetos, quer para a profissão, começaram a 

funcionar como veículos para disseminar e testar novas ideias dentro da Arquitetura”279. Significa isto, que os concursos 

podem ser os tais laboratórios de ideias a que nos referimos desde o início, um imagem que  se aproxima da ideia 

defendida por Hélène Lipstadt de que “os concursos são gigantes salas de aula de Arquitetura com fronteiras invisíveis 

e abertos à participação de todos”280

279 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; 1989; The Architectural League of New 
York, Pinceton Achitectural Ed; página 79.

280 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; 1989; The Architectural League of New 
York, Pinceton   Achitectural Ed; Página 9.

Em parte, o experimentalismo do Parque La villete, justifica-se pelo tempo em que o concurso aconteceu. Num 

período relativamente tremido que é pós-modernismo, aquele tempo proporcionou o aparecimento de novas teo-

rias e práticas à disciplina da Arquitetura. O início da “década de 1980, [trouxe ao] campo da Arquitetura um constante 

estado de crise sujeito a um fluxo interminável de novas teorias e práticas”274. Os concursos posteriores a este marco, 

os chamados concursos contemporâneos, entendem-se cada vez  mais propensos ao surgimento da Arquitetura 

Experimental discutida na reflexão do Volume 03.

Uma das formas de resumir o ponto de chegada do Experimentalismo Criativo, faz-se através de uma passagem 

de Hélène Lipstadt em ‘The Experimental Tradition’, quando aborda o concurso para a Torre do Chicago Tribune, 

referindo a sua importância, enquanto concurso pois “foi capaz de encobrir, entre 1922 e 1960, um elevado conjunto de 

concursos de diferentes tamanhos, tipos e programas, que revelaram os benefícios dos concursos”275. Esta importância, 

em grande parte, segundo o arquiteto americano Talbot F. Hamlin, deve-se ao facto de “os concursos conduzirem à 

inevitabilidade de um processo experimental e as suas repercussões são perceptíveis, não apenas no edifício finalizado, 

mas ainda mais na educação que o próprio deu aos júris, aos arquitetos, aos clientes e ao público”276 É com base nesta 

educação que a participação em concursos continua a revelar-se uma prática de valências positivas para os arqui-

tetos e mesmo que não existam garantias da escolha do melhor projeto, além de “abrir possibilidades a jovens ou 

mesmo não tão jovens arquitetos [como referido na Rampa de Lançamento] “um concurso permite fazer o que se pensa 

ser indicado relativamente a um conjunto de premissas, sendo assim um excelente veículo para a exploração de ideias.”277

Esse processo apenas é um contributo experimental pessoal, caso seja dada a devida importância ao processo de 

desenvolvimento da proposta, como refere James Stirling, e reflita assim o experimentalismo arquitetónico na sua 

índole, tornando-se capaz de criar conhecimento para o arquiteto que o produziu e conferindo de novo veracidade 

à posição de Bechara Helal.

Este concurso mostra-nos ainda que, independentemente da possibilidade de obter uma recompensa, o desenvol-

vimento de uma proposta de Arquitetura cria sempre uma base sustentadora de possíveis investigações futuras. 

“Os arquivos resultantes de toda a compilação dos projetos de um concurso, tornam-se bancos de informação acessível 

aos teóricos de Arquitetura, que os podem utilizar na procura de novos conhecimentos, tornando-os um contributo à 

disciplina.”278 Em parte, esta característica justifica a posição de Hélène Lipstadt em relação à desvalorização da 

oferta mencionada por Louis Kahn, contradizendo um pouco a opinião de Bechara Helall, já que todo o processo 

competitivo é uma oferta para uma outra entidade desenvolver um processo teórico. 

274 CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Páginas 248-249.

275 LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; 1989; The Architectural League of New 
York, Pinceton Achitectural Ed; página 79.

276 HAMLIN, Talbot F; Competitions, Pencil Points; 1938; Página 565 in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Compe-
titions in Architecture; 1989; The Architectural League of New York, Pinceton Achitectural Ed; página 79. 

277 GRAVES, Michael in Anthony, H.; Design Juries on trial: The renaissance of the design studio; 01.03.1992; Nova Iorque in NASAR, 
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278 HELAL, Bechara in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela & HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 251.
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A proposta que se segue, intitulada ‘Camino Hacia el Infi-

nito’, foi desenvolvida pela equipa composta por Hugo Al-

ves Rebelo e Francisca Trigo Cabral Penteado no âmbito 

da décima sexta edição do concurso reTHINKING compe-

titions, promovido pela instituição espanhola reTHINKING. 

Nesta edição, o objetivo foi desenhar uma casa para um 

artista em Ibiza junto de uma torre pirata ainda existente 

no lugar. Fica desde já em nota que, caso não seja assi-

nalado e referenciado em contrário, as figuras apresenta-

das na primeira parte deste Volume 04 são da autoria dos 

dois autores da proposta.

N O T A  I N T R O D U T Ó R I A
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“Ibiza é sinónimo de festa e vida noturna, […] mas nem sempre assim o foi. […] À parte desta realidade, a ilha sempre ema-

nou vibrações de tranquilidade, pelas águas cristalinas, paisagem e natureza.”281

O concurso tinha como primeiro objetivo desenhar uma casa para um artista, que seria implantada num gigan-

tesco promontório marcado pela presença da Torre de Savinar − um edifício pirata da era medieval. Outro dos 

objetivos deste concurso era o de reavivar a face oculta da ilha, há muito esquecida pelo tipo de uso turístico que 

se apropriou da mesma. Portanto, ao abrigo desta ideia, pretendia-se o reencontro com os valores da Natureza 

perdidos no tempo, através de um pêndulo arquitetónico que tanto se aproximasse do caráter interventivo como 

do defensivo da memória daquele lugar.

Para tal, o enunciado do concurso sugeria duas perspetivas de trabalho: “Esconder e subentender a presença da 

Arquitetura na paisagem, ou definir uma linguagem arquitetónica visível. […] Ambas as abordagens devem proporcio-

nar um equilíbrio que defina as qualidades da intervenção e cujo ponto de partida deveria basear-se nos elementos do 

próprio lugar. A água, a vegetação, a falésia, todos alinhados para olhar o infinito, e que fazem ‘da paisagem escondida’, 

um elemento único.”282 No seguimento destas estratégias foram também sugeridos alguns temas de trabalho: a 

integração da proposta na Natureza deveria afastar-se das “novas paisagens funcionalizadas, adaptando-se entre 

o que publicita a Arquitetura e o pré-existente”; a Ecologia, “como uma hipótese contrária ao nostálgico congelamento 

de territórios, especificando a sustentabilidade como interação e desenvolvimento”; a Paisagem, “com a valorização da 

topografia do terreno”; e a Tecnologia, “como um veículo para a  inovação”.

281  Enunciado do Concurso, Rethinking #16, La Ibiza Oculta; 2018; Página 2.

282  Enunciado do Concurso, Rethinking #16, Que Dice la Arquitectura frente a Ello; 2018; Página 2.

u m  p r o m o n t ó r i o  e m  i b i z a
04.1.1 _ APROXIMAÇÃO
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Tal como referiu o arquiteto Álvaro Siza numa reflexão relativa ao desenho arquitetónico imediato: “desenvolver um 

projeto consiste em ultrapassar a perene oposição entre natureza e criação humana. Tudo deverá surgir inevitavelmente 

evidente.”283  Do mesmo modo, num contexto cuja Natureza é uma variável importante, de forma a ultrapassar a 

oposição entre o espaço natural e o espaço construído, pareceu-nos pertinente explorar o vazio, uma vez que, sem 

contar a torre pirata, a massa rochosa apresenta-se incólume, sem qualquer tipo de intervenções e onde os limites 

da precisão visual parecem não existir (Fig. 74). Portanto, para conhecer aquele espaço tornou-se indispensável 

compreender o valor da massa vazia daquele lugar.

Os únicos limites conhecidos começam com o volume construído da torre e continuam, sem nunca terminar, nos 

próprios limites da natureza: o Céu, “que apesar de distante e intangível, tem propriedades muito concretas e funcionali-

dades caracterizadoras”; a Terra, “definida pela forma como aparece, debaixo”, opõe-se inversamente ao primeiro; e por 

último, o Limite do Horizonte, “que em vez de traduzir o céu num hemisfério abrangente e linear, o reduz a um pano de 

fundo contornado e superficial.”284 Este Céu, sempre presente, ganha uma incontrolada dimensão, pela inexistência 

de obstáculos visuais. Neste sentido, desenhar uma casa para um artista, unicamente da sua relação espacial 

com o céu pareceu-nos pouco pertinente, uma vez que esse pano de fundo trata-se de um espaço indeterminado 

na medida em que nunca se ausenta. 

Considerando a relação entre a futura proposta e o céu, e a conversão do limite espacial do céu num elemento de 

desenho (Figs. 72 e 73), este poderá ser capaz de definir o espaço da casa e controlar a futura organização do pro-

grama no decorrer do espaço e tornando-se assim um possível ato. Portanto, num primeiro momento, pareceu-nos 

lógico considerar os limites do lugar tendo em conta a própria silhueta do promontório (Figs. 72 e 73) e através das 

inquietudes que a mesma poderia levantar, definir uma estratégia capaz de abarcar todo o terreno. Num segundo 

momento, procurou-se estabelecer uma série de premissas de desenho, nomeadamente um vector principal que 

orientaria a estrutura de todo o pensamento arquitetónico. Assim, através do confronto destes dois momentos, 

foi possível encontrar uma estratégia de desenho, uma linha contínua até ao infinito (El Camino Hacia el Infinito).

283  SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização ed; Página 329.

284 NORBERG-SCHULZ, Christian; Genius Loci, towards a phenomenology of architecture; 1980; Rizzoli International Publications Ed; 
Nova Iorque; Página 39 - 40.

Fig. 74 Olhar sobre o Promontório. Aqui, a Torre Pirata. Alia, a fusão do céu com o mar. in Enunciado do Concurso, La Ibiza Oculta; 2018.

v a l o r i z a r  a  n a t u r e z a
04.1.2 _ ENCONTRO

Fig. 72 Aquela massa..

Fig. 73 E aqueloutra.
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Apesar da estratégia do projeto se ter perdido ao longo do mesmo, é importante dar a conhecer a sua intenção, 

que nasceu do reflexo de um ato desenvolvido especificamente para o lugar e que, posteriormente, se dividiu em 

três: o Ato Poético, o Ato Transitório e o Ato Técnico.

Quando a valorização de um lugar é enfraquecida, colocam-se dúvidas relativas ao tema da identidade, evocan-

do-se com maior intencionalidade uma noção de lugar com o objetivo de identificar a sua essência: neste caso 

especifico, o entendimento da natureza primitiva de Ibiza. 

Neste projeto pretendíamos uma aproximação à problemática da relação entre edifício e lugar, profundamente 

abordados por Norberg-Schulz. Conscientes do enunciado do concurso, que apela à transcendência do espaço do 

promontório, apoiamo-nos na interpretação de Norberg-Schulz sobre o que significa intervir num lugar: “construir 

... reúne as propriedades do lugar e aproxima-as do Homem. Este ato básico da Arquitetura caracteriza-se portanto pela 

compreensão da vocação do lugar. Desta forma, protegemos a terra e tornamo-nos parte de uma totalidade abrangen-

te.”285 No nosso entender, esta definição apela a uma linguagem arquitetónica integrada no lugar e diluída na paisa-

gem que, por sua vez, prescinde do caráter de uma Arquitetura exuberante. Apesar de esta ser a filosofia de pensa-

mento procurada ao longo de todo o processo de conceção do projeto, o resultado final parece não o transparecer.

Depois de conhecida a atmosfera do lugar, imaginámos um espaço que servisse várias práticas artísticas, das 

quais valorizamos as artes performativas e as artes plásticas. Separamos o programa em cinco momentos pois 

necessitávamos de uma composição arquitetónica que ocupasse aquele terreno, compondo um objeto que se de-

senvolvesse dentro do limite terrestre, que dialogasse com o limite do céu e tocasse no mar já no limite do horizon-

te (Fig. 75). Esta ambição de uma proposta harmoniosa com a morfologia daquele lugar, conduziu inevitavelmente 

à seguinte constante, também mencionada pelo arquiteto Fernando Távora: ”o espaço ocupado pelo Homem tende 

sempre para a criação da harmonia com o espaço, considerando que harmonia é a palavra que traduz exatamente equi-

líbrio, jogo exato de consiciência e de sensibilidade.”286 Assim, em busca desta constante de harmonia, a metodologia 

de pensamento teria obrigatoriamente que seguir uma tendência de defesa dos valores do sítio. 

O resumo da estratégia conceptual reside nesta vontade de que todo o projeto fosse definido por um só gesto, 

representado na Fig. 76. (1) O corpo começaria na estrada de terra − o Nascimento do promontório; (2) Depois pas-

saria pela Torre de Savinar − a Memória de um passado; (3) Em seguida alcançaria a Casa − o conforto do Presente; 

(4) Continuaria pelo espaço criativo, o Ateliê − a contemplação de um Futuro por intermédio da arte; (5) Até que 

desceria até ao mar − o desejo de uma Utopia. Primeiro, o principal vínculo reside no distanciamento propositado 

dos dois elementos principais − Presente e o Futuro − que proporcionaria uma promenade aos momentos de cria-

ção artística; em segundo, no paralelismo entre o hipotético ‘Camino Hacia el Infinito’ e o hipotético farol, pela luz 

marcante no limite do horizonte que, no passado, guiava as embarcações num promontório habitado por Piratas.

285 NORBERG-SCHULZ, Christian; Genius Loci, towards a phenomenology of architecture; 1980; Rizzoli International Publications; 
Nova Iorque; Páginas 6 - 8.

286 TÁVORA, Fernando; Da organização do espaço; 1980; Porto; Faup Edições; 3.ª edição, Página 14.

04.1.3 _ ESTRATÉGIA
o s  t r ê s  a t o s
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Fig. 75 Alçado do ‘Camino Hacia el Infinito’. Esquisso do autor.

Fig. 76 Planta do ‘Camino Hacia el Infinito’. Esquisso do autor.
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Para materializar a estratégia foi importante, em primeiro lugar, a explicação do Arquiteto Álvaro Siza do projeto 

‘Museu para dois Picassos’, inserido no programa Visiones para Madrid, promovido em 1992 quando a cidade foi ca-

pital da cultura. Dada a natureza conceptual do concurso foi dada a possibilidade de escolher um terreno qualquer 

e, assim sendo, o arquiteto Siza acabou por eleger um espaço do qual já era conhecedor por intermédio de outro 

concurso em que tinha participado.287 Para si, ”a relação entre natureza e construção é decisiva na Arquitetura”288.

Portanto, quando este procedeu à explicação do pensamento arquitetónico do projeto e explicou que “o objectivo 

consistia em delinear naquela imagem orgânica uma geometria: descobrir aquilo que estava disponível e pronto para 

receber geometricidade”289, no caso específico deste promontório com características semelhantes, o pensamento 

do espaço surgiu de uma lógica de organização geométrica com limites bem definidos e relacionados com a 

morfologia do lugar. Neste sentido, o desenho foi consciente e procurou a “optimização das condições criadas pela 

Natureza”290, tendo sempre como base, desenhar um corpo que seria implantado de forma a dialogar e reinterpretar 

as características naturais do sítio, continuando o movimento da rocha, tanto a nível de planta como de secção.

Retomando o estudo inicial relativo ao desenho, este é “projeto e desejo [...] registo e forma de comunicar, dúvida 

e descoberta, reflexo e criação, gesto contido e utopia.”291 Neste espírito, procuramos referências do lugar, desde o 

contacto da rocha com o mar, ao comportamento do declive da escarpa. Por sua vez, o desenho passou tanto pelo 

conhecimento do sítio, como pela formalização de um pensamento (Fig. 78), sendo foi posteriormente ajustado 

conforme a morfologia do terreno pois “a Arquitetura não tem sentido a não ser em relação com a natureza.”292

Por outro lao, embora as premissas enunciadas anteriormente, surgiu um ato transitório sem qualquer tipo de 

controlo. Mesmo seduzidos pela possibilidade de desenhar uma peça ‘diferente’ que ignorasse, inclusive, as con-

dicionantes físicas do sítio, a crescente vontade de uma resposta consciente das premissas de um concurso de 

Arquitetura sustentável direcionou o projeto num outro sentido. Para esta transição foi importante o projeto de Ro-

drigo Duque Motta no Valle del Elqui no Chile, onde para controlar um terreno difícil, o arquiteto adaptou o projeto à 

sua topografia, sem a destruir, através de múltiplos volumes apoiados em estacas (Fig. 77). Da mesma forma que 

ali foi enfrentada a “dramática e claustrofóbica geografia”, propusemos um objeto ”que pousava levemente no solo e se 

elevava do mesmo, criando uma relação direta com o espaço envolvente”293 (Fig. 79). A futura abordagem ao problema 

debruçar-se-ia também nos pontos-chave de avaliação: a interação sustentável; a preservação da topografia e da 

paisagem; o uso da tecnologia como veículo para a inovação. Estes três princípios são transversais aos três atos e 

desenhariam um caminho para o infinito capaz de não comprometer quer a integridade corpórea do promontório, 

quer o equilíbrio requirido no programa do enunciado. O conjunto seria em madeira pelo seu carácter renovável, 

cor natural e integração na paisagem.

287  SIZA, Álvaro; Imaginar a evidência; 2000; Edições 70 Ed; Página 25.

288  Idem; Página 21.

289  Idem; Página 25.

290  Idem; Página 5.

291  SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza, Porto: Civilização ed., 2009, Página 329.

292  SIZA, Álvaro; Imaginar a evidência; 2000; Edições 70 Ed; Página 25.

293  MOTTA, Rodrigo Duque in www.duquemotta.com; Hotel Domus Elqui - Dibujos; 12.01.2019; Consultado em 02.2019.

0 4 . 1 . 3 . 2  _  a t o  t r a n s i t ó r i o

Fig. 77 O projeto de Rodrigo Duque Motta para um Hotel Astronómico no Valle del Elqui, no Norte do Chile. Um terreno difícil, de 
características muito particulares ao sítio, que levaram o arquiteto a pensar num objeto dependente da sua circunstância, mas in-
dependente de uma única só implantação in https://www.archdaily.com/249790/elqui-domos-astronomical-hotel-rodrigo-duque-motta.

Fig. 78 Representação Ideológica do volume do Ateliê para o limite do horizonte.
Fig. 79 Representação Ideológica das sucessões volumétricas dos espaços na Proposta ‘Camino Hacia el Infinito’.
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A principal inquietude do processo de projeto residiu na dependência do percurso evolutivo ou destrutivo da estra-

tégia, relativamente à valorização de um só dos atos. Efetivamente, seduzidos pela possível vertente técnica do 

projeto, fomos levados para um último momento: o Ato Técnico (Fig. 80, Fig. 81, Fig. 82 e Fig. 83).

Conscientes da dificuldade de construir na sinuosidade do promontório, o processo revelou uma incapacidade de 

individualizar o problema da sua circunstância, o possível legado da nossa escola. Pode-se ainda acrescentar ao 

abrigo da ideia de Zumthor que, “o desenho arquitetónico procura expor, com a maior precisão possível, a irradiação 

do objeto no seu lugar”, assim, desenvolvemos minuciosamente o pormenor construtivo do projeto que descorou 

outros aspetos importantes, pois um dos grandes problemas é que “este esforço de representação pode tornar ainda 

mais clara, a ausência do objeto real.”294

Num registo constante de excessivo detalhe (Fig. 82), os dois volumes −casa e ateliê − elevar-se-iam do solo com 

pilares de madeira (Fig. 80 e  Fig. 83), forçando o diálogo dos objetos com o espaço atmosférico envolvente e 

respeitando a integridade do terreno. 

Na casa, os revestimentos exteriores e interiores seriam de madeira, à exceção da guarda e da cozinha. O isola-

mento térmico era garantido através do enchimento de cortiça natural entre a estrutura, que juntamente com a 

barreira para vapor isolariam toda a casa. Em resposta ao peso requerido sob a envolvência tecnológica no desen-

volvimento do projeto, desenhámos o vão virado a sudoeste com um vidro fotovoltaico, que recolhe a energia do 

sol, tanto para o sistema de aquecimento de águas, como para o sistema elétrico de toda a casa. Os estreitos fila-

mentos de líquido recolector energético permitiriam a mesma transparência de um vidro comum e ainda filtrariam 

a radiação UV e infravermelhos, evitando o sobreaquecimento do espaço e garantindo conforto térmico dentro 

da casa. As aberturas das janelas superiores e inferiores garantiriam a adequada ventilação no interior da casa 

− efeito de chaminé − e a ventilação cruzada funcionaria do mesmo modo no atelier. Todas estas características 

tornariam o projeto autossustentável − pensando nós, que tal seria valorizado pelo júri. 

Quanto mais informação acrescentávamos ao projeto, mais realista ele nos parecia, porém, o resultado foi o in-

verso, uma vez que, a proposta adquiriu alguma inconsistência porque o Ato Técnico se sobrepôs ao Ato Poético.

294  ZUMTHOR, Peter; Pensar a Arquitetura; 2009; Barcelona; Gustavo Gil. SL Ed; 2ªEdição (Ampliada); Página 12.

Fig. 83 Corte/Alçado Transversal da Proposta pelo volume do Ateliê.

0 4 . 1 . 3 . 3  _  a t o  t é c n i c o

Fig. 80 Corte Longitudinal pela casa.

Fig. 81 Planta da Proposta.

Fig. 82 Axonometria 
             construtiva.



182 183

Tal como referido, o Ato Poético e o Ato Técnico caminharam paralelamente até ao momento em que o segundo 

comprometeu o primeiro, já que a preferência pelo carácter técnico do projeto abateu a circunstância poética. O 

painel final (Fig. 84) demonstra com clareza a perda gradual da referência teórica de Norberg-Schulz sobre a voca-

ção do lugar, mesmo sabendo que o respeito pela morfologia da rocha se manteve. No entanto, apesar de essa ser 

uma premissa do enunciado do concurso, parece-nos que esse respeito não foi valorizado pelo júri.

Neste projeto específico, de cariz sustentável e ecológico, que propunha a tão desejada simbiose da Arquitetura 

com a Natureza, era espectável que os projetos vencedores respeitassem os princípios do enunciado, tais como: 

“serão valorizadas positivamente, investigações que se debrucem sobre as técnicas de intervenção sustentável, que 

façam auto sustentável todo o conjunto da intervenção”295

Contudo, quer o grande vencedor, congratulado com uma bolsa de mestrado inserida no programa da Escola 

de Arquitetura de Valência, quer a maioria dos restantes premiados, optaram por um caminho distinto. Dois dos 

projetos, ‘Espácios Tallados’ (Fig. 85) e ‘Photographer’s House’ (Fig. 86), encararam o terreno como uma maquete 

experimental. Optaram por escavar a rocha com enormes perfurações e percursos subterrâneos e construíram 

volumes em betão armado de inverosímil execução que decerto comprometeriam a envolvente do terreno a prote-

ger. Os outros dois premiados desenvolveram com mestria o ponto de vista conceptual das propostas, colocando 

o objeto artístico dentro da Torre de Savinar. Apesar do projeto ‘The writer’s Tower Garden’ (Fig. 87) danificar a 

cobertura da torre, poder-se-á dizer que a ideia justifica essa perda. O quarto projeto, ‘Burbujeando en mi Burbuja’ 

(Fig. 88), poder-se-á justificar através do ponto de vista tecnológico e comunicativo, porque apesar de danificar a 

Torre, o autor desenha uma máquina inovadora inserida na sua composição, que recolheria água da chuva para o 

artista trabalhar. 

Assim, as nossas preocupações relativamente à integridade do sítio demonstraram-se injustificadas na avaliação, 

tendo o júri valorizado outras formas de pensar a Arquitetura e, possivelmente, próximas das que guiam o arquite-

to espanhol Francisco Silvestre que, nesta edição, incorporou a equipa de jurados. 

295  Enunciado do Concurso, Rethinking #16, Programa; 2008; Página 3.

e x i s t e m  a m b i g u i d a d e s
04.1.4 _ CHEGADA

Fig. 84 Painel A1 entregue da Proposta ‘Camino Hacia el Infinito’.
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Fig. 87 Painel A1 da Proposta ‘The writer’s Tower Garden’ in http://rethinkingcompetitions.com/previous-competitions/016-ibiza-artist-house.

Fig. 88 Painel A1 da Proposta ‘Burbujeando en mi Burbuja’ in http://rethinkingcompetitions.com/previous-competitions/016-ibiza-artist-house.

Fig. 85 Painel A1 da Proposta ‘Espácios Tallados’.in http://rethinkingcompetitions.com/previous-competitions/016-ibiza-artist-house.

Fig. 86 Painel A1 da Proposta ‘Photographer’s House’ in http://rethinkingcompetitions.com/previous-competitions/016-ibiza-artist-house.
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“A qualidade tornou-se uma aplicação de métodos, regulamentos e conhecimentos apropriados que são reflexivos seja 

através de conhecimento estratégico ou de forma articulada. A Arquitetura segue regras [ou noções dessas regras] que 

procuram a qualidade. Mas o que será a qualidade? Como se pode perceber o conceito de qualidade em Arquitetura?”296

A resposta ao concurso Ibiza Artist House dividiu-se em três atos sequenciais. O primeiro destinou-se ao enquadra-

mento no lugar, o segundo continuou esta aproximação já evidenciando as particularidades do projeto a desen-

volver tais como as suas características morfológicas, programáticas e conceptuais. No terceiro, aprofundou-se 

uma série de incertezas associadas à difícil ação que seria de projetar naquele promontório, na qual o Ato Técnico 

se sobrepôs ao Ato Poético, enfraquecendo o nível conceptual da proposta e evidenciando a dificuldade em definir 

uma estratégia que transparecesse qualidade.

Este último momento revelou ser possível que a interpretação do enunciado do concurso por parte do júri, possa 

ser distinta das interpretações dos participantes, já que, neste caso específico, o critério de seleção do vencedor 

não se coadunou com o enunciado do concurso. Assim, este desfecho conduziu a dúvidas sobre as quais se pre-

tende agora refletir, tais como, que papel tem o júri no processo de seleção de um vencedor?; e, que parâmetros 

definem qualidade ou quais são os seus limites?

A ambiguidade da avaliação reside no facto de esta representar um momento especulativo e complexo, mas cuja 

ocorrência é importante dada a sua necessidade para o desfecho de um concurso. 

O objetivo da reflexão deste Volume 04, Ambiguidade da Qualidade, é perspetivar pequenas discussões baseadas 

no impacto da relação entre avaliado e avaliador na Arquitetura. Em paralelo com as perguntas referidas anterior-

mente e com o auxílio do doutoramento de Camille Crossman, da Universidade de Montréal, procura-se fazer uma 

reflexão em volta das seguintes perguntas: “Como se define e avalia qualidade em Arquitetura?“ e “Qual é efetivamente 

o papel dos critérios num processo de avaliação em Arquitetura?”297. 

Em suma, a reflexão centra-se nos concursos como organismos que perseguem a qualidade no projeto, sendo que 

os “arquitetos que competem respondem a um mesmo problema, podendo respeitar [ou não] um conjunto de regras”298, 

sempre com base nas suas interpretações do que significa uma “procura pela qualidade futura.”299 Não se pretende 

encontrar um método científico conducente ao lugar de vencedor, isento de erros, mas discutir em torno de como 

se avalia a qualidade arquitetónica num processo seletivo como o de um concurso. 

296 RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FOR-
Makademist Ed; Página 104.

297 CROSSMAN, Camille; Judging Architectural Quality: Judgment Criteria and Competition Juries in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, 
Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International 
Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 163.  

298 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Press; Página 22.

299 RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FOR-
Makademist Ed; Página 109.

04.2.1 _ APROXIMAÇÃO
0 4 . 2 . 1 . 1  _  o s  c o n c u r s o s  p e r s e g u e m  q u a l i d a d e ?
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No artigo ‘Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals’, Magnus Rönn 

entende por qualidade um “‘conceito’ aberto, valorativo e normativo, definido através de várias reuniões, conversas, de-

bates, sugestões e comprovações legislativas”. Estas condicionantes não se associam apenas à proposta, mas tam-

bém ao avaliador e como tal, o conceito de qualidade é fundamentalmente subjetivo. Assim, é importante perceber 

o que pode significar este conceito, podendo a sua perceção auxiliar o posterior desenvolvimento dos projetos.

Neste sentido, para compreender o conceito de qualidade, Magnus Rönn apoia-se em cinco perspetivas distintas.

− A primeira apoia-se em Vitruvius: “A qualidade em Arquitetura inter-relaciona a estética, a função e a estrutura cons-

trutiva”305, pressupondo que estas três variáveis estejam conjugadas de forma eficaz. 

− A segunda perspetiva entende que existe qualidade em “algo que sobressai com facilidade ou se destaca de alguma 

forma.”306 Assim, a qualidade em Arquitetura também se faz por comparação, quando o projeto em estudo se so-

bressai quer na sua envolvente, quer em relação a outros projetos. 

− A terceira diz que “quando se discute qualidade, normalmente refere-se a um conjunto de regras que precisam de ser 

cumpridas.” No entanto, “qualidade não se associa só ao cumprimento dessas regras, sendo o conceito de qualidade 

arquitetónica em si subjetivo.”307 

− A quarta perspetiva trata a qualidade também como um conceito de duplo significado: “Por um lado, é uma prática 

profissional [e, portanto, algo necessariamente objetivo]; por outro lado, a qualidade é uma questão de avaliação subjetiva  

e evolutiva do melhor resultado que, gradualmente, adquire a sua forma. Num ponto de vista histórico, “existe qualidade 

arquitetónica em edifícios que, ao longo do tempo, sobreviveram sucessivamente a vários processos de avaliação.”308

− Por último, pode definir-se qualidade como uma questão prática pois, “mesmo sendo difícil separar os diferentes 

aspetos que a definem, continua a ser possível discutir qualidade numa vertente técnica ou numa vertente funcional”309 

Então, tanto os arquitetos que participam num concurso, como os arquitetos que integram os júris, são capazes 

de, ao avaliarem Arquitetura, considerar individualmente cada uma das perspetivas mas, ao mesmo tempo, são 

capazes de as considerar simultaneamente e incluí-las numa avaliação generalizada de qualidade na Arquitetura.

305 CHRISTIANSEN, J; 2005 in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, 
Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 106.

306 NORDBERG, T; 2005 in  RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, 
Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 106.

307 MÄKINEN, M; 2006 in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 
4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 106.

308 SUNDMAN M & PAKKALA, P; 2006 in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design 
Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 106.

309 KURKELA, T  MUROLE J; 2006 in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Pro-
posals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 106.

04.2.2 _ ESTRATÉGIA
0 4 . 2 . 2 . 1  _  d e f i n i r  q u a l i d a d e

O mote para este estudo foi já introduzido na Pertinência da Circunstância, relembrando os concursos para o Mos-

teiro do Escorial (Página 58), para o Capitólio de Washington (Página 62), para o Tribunal de Bruxelas (Página 66), 

ou para a Torre Eiffel (Página 68), são exemplos que relataram controvérsias inerentes aos concursos.

Mas ao invés de abordar, como no primeiro volume, o controlo legislativo e institucional dos concursos, o concurso 

‘Ibiza Artis House’ motiva ao estudo da dificuldade em definir critérios imparciais de seleção. O principal motivo 

desta nova abordagem reside na dificuldade de extrair conhecimento deste tema que seja capaz de auxiliar a prá-

tica da Arquitetura em futuros concursos.

Segundo a perspetiva da arquiteta Lina Bo Bardi relativamente à relação do arquiteto com a cidade que ele cons-

trói, é fundamental perceber a ”Arquitetura quer como serviço, quer como poesia. Algo que nada tem que ver com a arte, 

mas sim com uma aliança entre o dever e a prática científica.”300 Este dever aplicado à Arquitetura e, por consequência, 

aos concursos, relaciona-se com a sociedade e com o espaço físico que a envolve. Ou seja, os concursos devem 

prestar o serviço de encontrar, de forma justa, o melhor projeto para uma determinada circunstância. 

Perceba-se antes de mais que “o ato de avaliar Arquitetura não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é bastante complexa 

e, por natureza, moral, ética e profissionalmente desafiante, onde as decisões precisam de ser tomadas com base nas 

informações disponibilizadas. Mais ainda, contando por vezes com a pressão social e política.”301 

No entanto, num sentido diferente do explorado em Experimentalismo Criativo, a segunda parte do Volume 03, cuja 

subjetividade é possível entender quando questionada segundo um ponto de vista científico302, este é um proces-

so que parece ter uma natureza mais subjetiva, difícil de definir e impossível de prever. Assim, a dinâmica, entre 

objetividade do processo da proposta e indefinição na avaliação da mesma, regulam a Ambiguidade da Qualidade. 

Tendo por base que, “a avaliação representa um papel substancial nos concursos e que esta visa a escolha da proposta 

que melhor atende às especificidades do lugar”303, torna-se essencial perceber, antes desse processo, que caracte-

rísticas se procuram para o desenvolvimento de um projeto de qualidade. Neste âmbito, o estudo do professor e 

investigador Magnus Rönn, é primordial na procura destas características.304 

300 BO BARDI, Lina in Documentário Lina Bo Bardi; 1993; Dirigido por Aurélio Michiles.

301 KAZEMIAN, R & RÖNN, Magnus; Finnish architectural competitions: structure, criteria and judgment process in AL-QAYSI, Nagham 
& PIROOZFAR, Poorang & SOUTHALL, Ryan; Judgment in architectural competitions as communicative deliberate practice; Página 5.

302 Tema também desenvolvido por Richard Wlison para o Journal of The Society of Architectural Historicians, em confronto ao Livro 
de Hélène Lipstadt, Tradição Experimental.

303 KAZEMIAN, R & RÖNN, Magnus; Finnish architectural competitions: structure, criteria and judgment process in AL-QAYSI, Nagham 
& PIROOZFAR, Poorang & SOUTHALL, Ryan; Judgment in architectural competitions as communicative deliberate practice; Página 1. 

304 RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FOR-
Makademist Ed; Página 100. 
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Se o processo de definir qualidade não tem uma natureza universal, ou seja, depende das circunstâncias, então, 

um primeiro ponto a considerar de forma a ”desenhar um projeto com qualidade, é a preponderância da existência de 

uma crítica constante ao que poderá ser necessário”, tendo consciência da imprevisibilidade das próprias circunstân-

cias. Isto requer “num primeiro momento, soluções que consigam prever ao longo do tempo o eventual surgimento de 

alterações e, num momento posterior, a sua adaptação.”314 Magnus Rönn defende que, caso esta noção de mutação 

circunstancial evolutiva seja considerada no momento de criação da proposta, o projeto terá maior qualidade e 

acrescenta ainda que, pensar com qualidade implica também uma abordagem que não questione só os problemas 

práticos, “sendo que uma boa Arquitetura faz sempre alusão a uma relação de estética nas propriedades do objeto”. Por-

tanto, procura-se que este todo ”equacione as diferentes necessidades das pessoas em redor”315 pois numa disciplina 

tão subjetiva como a Arquitetura, deve dirigir-se ao máximo possível de intervenientes de forma a nunca cingir a 

qualidade de projeto a um grupo específico de pessoas. 

Um outro ponto a considerar neste processo é o já referido duplo sentido entre qualidade artística e qualidade téc-

nica. Na vertente estética, a perceção de qualidade associa-se recorrentemente à perceção que o lado emocional 

tem pela Arquitetura; já na técnica, o processo é mais analítico, seguindo um manual de cumprimento de regras. 

Contudo, ambos se relacionam.

O processo de projetar deve ter sempre em conta a relação da estética com a função, pois “de acordo com a 

realidade contemporânea, o desenho arquitetónico deverá [também] ser ‘esteticamente atraente’ [já que] é impossível 

descrever boa Arquitetura analisando apenas os seus detalhes técnicos.”316 Como tal, não existe uma resposta objetiva 

ao processo de projetar com qualidade. No entanto, este estudo revela que poderão existir evidências no projeto 

que são facilmente identificáveis pelo observador e que são indicativas da qualidade do mesmo, bem como do 

seu processo.

Compreende-se assim a alusão da Arquitetura a um serviço, tal como refere a arquiteta Lina Bo Bardi, pois a dis-

ciplina deve à sociedade resultados com qualidade. Como tal, na procura destes resultados, os concursos torna-

ram-se um “fundamental requisito para a atribuição de prémios”317, pois é fulcral a existência de um método capaz de 

identificar, avaliar e selecionar o processo e, por consequência, o projeto com maior qualidade, tendo como base 

todas as variáveis anteriormente enumeradas.

314 KULTURDEPARTEMENTÉT; 1995; Estocolmo in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment 
of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 104.  

315 KULTURDEPARTEMENTÉT; 1995; Estocolmo in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment 
of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 104 105  

316 Rönn, M; 2007; Kvalitetsföreställningar i arkitektur in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based 
Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; Página 105

317 WILSON, Richard; Review; Journal of The Society of Architectural Historicians, v:50; JSAH, L:3, 03.09.1991; página 341

0 4 . 2 . 2 . 2  _  a  i m p o r t â n c i a  d e  u m  p r o c e s s o  d e  q u a l i d a d e

A definição de qualidade remete para o domínio da ambiguidade, já que é difícil compreender algo que é definido 

no momento em que o júri reúne e decide quais os critérios de avaliação para o projeto em questão. Critérios es-

ses que são camaleónicos pois dependem da perceção do que significa qualidade para cada membro do júri no 

instante da avaliação. 

Contrapondo a ideia anterior de que para existir qualidade é apenas necessária uma resposta positiva a uma série 

de fatores, a qualidade em Arquitetura é mais do que um produto isento de problemas. O que quer dizer que “um 

projeto sem erros pode não ser necessariamente um projeto com qualidade”310, reforçando a ideia de integração do 

projeto na sua circunstância.

No fundo, tal como refere Magnus Rönn no terceiro ponto de vista, a qualidade em Arquitetura tem que ver com a 

sua posição em relação com o seu contexto. Este é um conceito que, além de dinâmico, é bastante complexo, de-

notando a própria natureza liberal da Arquitetura pelo simples motivo de que os próprios “arquitetos tentam explicar 

aquilo que, para si, distingue boa qualidade arquitetónica.”311 Rönn alerta ainda que a qualidade depende da própria 

educação, ou seja, “a perceção de qualidade  individual é influenciada pelo tipo de educação, prática e especialização 

adquiridas na escola de pensamento ou cultura de trabalho a que se pertence.”312

Com base nas interpretações apresentadas até ao momento, compreende-se que a definição de qualidade depen-

de de um conjunto de variáveis em constante mutação. 

Contudo, a sua compreensão é favorável ao arquiteto, sendo que o processo de definir qualidade auxilia ainda um 

outro momento, a experiência retirada do processo qualitativo, também conhecido como uma “experiência muitas 

vezes associada a percursos complexos que promovem a própria noção de qualidade ainda nos primeiros momentos do 

projeto.”313 É importante reter que, segundo Rönn, um processo com qualidade “diminui algumas falhas numa solu-

ção de projeto.” Ou seja, o autor pretende transmitir que, caso seja possível prever o que é um projeto de qualidade 

num determinado contexto, poder-se-á aumentar a probabilidade de projetar com maior qualidade, visto que se 

compreende o processo de criação de Arquitetura valorizada pelo júri.

310 RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FOR-
Makademist Ed; Página 103.

311 Idem; Página 103

312 Idem; Página 103 104

313 Idem; Página 103.
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No seu estudo Magnus Rönn prossegue salientando que “o momento de avaliação dos concursos tem em conta 

valores, regras, organizações ou tradições. [...] Torna-se uma questão de relacionar a circunstância da avaliação com a 

circunstância das várias soluções.”318 Esta avaliação cabe a um júri, ”um painel independente de especialistas que exa-

mina todas as  propostas entregues”319. Estes jurados, “pessoas já inseridas no sistema e reconhecidas pelo mesmo320, 

têm a função de “identificar, descrever e classificar as várias propostas, procurando [sempre] a qualidade.”321 

Como é referido pela socióloga Vera Borges, na Arquitetura tal como na Arte, “o valor artístico e a originalidade são 

avaliados de forma subjetiva”322. Esta incerteza particular da ambiguidade da qualidade é um tema que tem vindo a 

ser introduzido no campo de estudo da Arquitetura, sendo que, um dos primeiros projetos a proporcionar o estudo 

da qualidade do processo de avaliação, foi o concurso de 1866 para o Tribunal de Justiça em Londres (Fig. 89), 

também estudado pela arquiteta Camille Crossman no âmbito do seu doutoramento. 

O júri, “composto na sua totalidade por juízes londrinos”300, transparecia a vontade por parte da entidade promotora 

do concurso de colocar a exigente tarefa de avaliar a qualidade das propostas em verdadeiros representantes da 

lei. Esta escolha deveu-se a dois motivos: o primeiro é devido ao “vasto conhecimento e aos anos de experiência no 

processo de avaliação em tribunal” e o segundo é por estarem “familiarizados com a tipologia [do edifício] em causa.”323

Segundo a pesquisa de Camille Crossman, “devem ser consideradas as competências destes “profissionais” em avaliar 

Arquitetura, tendo como objetivo decidir um vencedor justo e racional. Efetivamente, dada a exigência neste processo, 

[mesmo deliberando por vários meses], o júri foi incapaz de escolher um vencedor. Então, em vez de atribuir um pré-

mio, o júri anunciou dois vencedores: um pela qualidade das plantas e outro pela qualidade no desenho das fachadas e 

qualidade Arquitetónica em geral.”324 Dada a incapacidade em selecionar um projeto, de forma a que o concurso não 

tivesse decorrido em vão, o júri decidiu “recorrer à sua sabedoria jurídica e através de uma placa de pontuação reco-

mendou aos dois arquitetos premiados a conjugação dos seus projetos, [...] criando assim o tribunal ‘ideal’.”325

Podemos definir este concurso como um episódio enigmático na história da avaliação da Arquitetura. Segundo Pe-

ter Collins, um arquiteto e historiador em Arquitetura, “os juízes subestimaram a importância quer da coesão quer do 

conceito arquitetónico [...] insistindo apenas num processo de avaliação justo”326, valorizando a fusão dos dois projetos 

mesmo que isso afetasse a sua génese conceptual. 

318 RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FOR-
Makademist Ed; Página 100.

319 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press; Página 22

320 GUILHERME, Pedro M. H. Salvador; Competitions serve a larger purpose in architectural knowledge, Architecture & Education 
Journal, Nr 11; 2014; Lisboa; , Revista Lusófona de Arquitectura e Educação Ed; Página 440.

321 KAZEMIAN, R & RÖNN, Magnus; Finnish architectural competitions: structure, criteria and judgment process in RÖNN, Magnus; 
Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed; 
Página 110.

322 Citado in BORGES, Vera; Reputação, mercado e território. O caso dos arquitectos. Sociologia,Problemas e Práticas; 2014; Lisboa; 
ISCTE-IUL Ed; Página 74.

323 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 164.

324 Idem; Página 164.

325 MH Port; Architectural History, The New Laws Court competition (1968) in Idem; Página 164.

326 COLLINS, Peter; Architectural Judgment; 1971; McGill-Queen’s University Press Ed.  

0 4 . 2 . 2 . 3  _  a v a l i a r  q u a l i d a d e  s e g u n d o  u m  p r o c e s s o  c r i t e r i o s o  c i e n t í f i c o

Concurso lançado em 1866
Inicialmente, o projeto seria a conjugação das propostas de Edward M. Barry e 

George E. Street, contudo, em 1868, optou-se pela proposta de George E. Street.Fig 89 O Tribunal Real de Justiça de Londres.
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O segundo momento, o das discussões internas ao processo de avaliação, pode ocorrer, segundo a autora, de 

duas formas distintas de acordo com o caráter e a natureza da própria discussão. Por um lado, pode suscitar 

discussões mais formais “em mesas restritas muito específicas, onde os jurados comentam e dão opiniões, [...] não 

obstante, estas discussões limitam as oportunidades discutidas em grupo.” Por outro lado, pode dar origem a discus-

sões mais descontraídas, “que partem da análise da qualidade dos projetos e debatem a definição do que pode ser a 

opinião unânime das qualidades arquitetónicas procuradas no projeto.” Querendo com isto que a decisão final pode ser 

influenciada pelo teor das próprias conversas entre elementos do júri.

Numa fase posterior, a autora discute ainda a frequência com que são referenciados os critérios de avaliação, dado 

que os membros do júri tanto podem “abster-se de relacionar os critérios ao construir e justificar a sua avaliação ou, 

por outro lado, referir-se com regularidade a esses mesmos critérios, sendo que cada jurado normalmente interage mais 

com certos aspectos do projeto com os quais esteja mais familiarizado.”331 O que leva a crer que se forem identificados 

novos aspetos positivos  a meio do processo, esses aspetos transformam-se em novos critérios de avaliação para 

as propostas que ainda estão a ser analisadas.

Por último, para descrever o ato de avaliar a qualidade com base nas condicionantes já estabelecidas analisa-se a 

possível tipologia da argumentação segundo três estratégias:

− Na primeira estratégia, é especificada a natureza das intervenções dos jurados e as justificações de que estes 

se servem para fundamentar a sua opinião, dividindo os comentários em dois grupos possíveis: no primeiro, “os 

jurados recorrem à qualidade da representação do projeto. [...] Portanto, os comentários baseiam-se na imagem, [...] o que 

pode desvalorizar o projeto, pois o desenho do espaço e das funções é desconsiderado.”; no segundo grupo, perspetiva-

se um júri que quer perceber as vontades dos arquitetos, que discute as “intenções subjacentes à representação, não 

limitando a apreciação de um projeto ao nível superficial.”332

− A segunda estratégia discute a importância que o júri dá aos critérios de avaliação: numa primeira abordagem, 

“os membros do júri não usam nem mencionam os critérios, [...] sendo impossível criticar a avaliação do júri em função 

desses mesmos critérios”; numa segunda abordagem, em oposição, os membros do júri identificam os critérios e 

utilizam-nos no processo de avaliação. Já numa terceira abordagem “os membros do júri chegam a identificar novos 

critérios e incorporam-nos na avaliação da qualidade arquitetónica dos restantes projetos.” O júri pode, assim, identificar 

um defeito no enunciado e retificá-lo.

− A última estratégia usa um raciocínio com base em analogias. Caso o júri “use com frequência este raciocínio, em 

especial pelo aspeto negativo, [torna-se prejudicial] para a apreciação imparcial do projeto”333. Ou seja, esta estratégia 

tem o problema de comparar projetos meramente pelos seus aspetos negativos, que pode levar a uma conotação 

negativa independentemente das suas qualidades. Por outro lado, se um projeto for análogo a outro nos seus as-

petos positivos o resultado será o inverso e, independentemente dos seus problemas, será avaliado positivamente.

331 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 171

332 Idem; Página 172.

333 Idem; Página 172.

No concurso anterior, a abordagem dos juízes foi conduzida a partir de um ideal de justiça, em vez de um ideal de 

excelência arquitetónica. Apesar deste ser um processo sem precedentes, pelo menos nos concursos abordados 

até este momento da dissertação, este exemplo demonstra a complexidade inerente ao processo de avaliação 

de projetos arquitetónicos e inicia um levantamento daqueles que poderão ser os critérios que um júri utiliza para 

avaliar respostas a concursos de Arquitetura. Compreende-se, da perspetiva de Camille Crossman, que este con-

curso foi um importante potenciador das perguntas que rodeiam este processo: “Com que critério é que se avalia 

qualidade? Qual é o papel desses critérios na construção de uma avaliação válida? Qual é a importância da circunstância 

em que o processo de avaliação acontece?”327, sendo a composição do júri um fator preponderante no resultado final.

O júri pode então ser visto como uma ‘Equipa do Olimpo’, que pode desvirtuar o seu caráter divino ao abrigo da 

famosa cláusula, transversal a todos os concursos: “a equipa do júri pode a qualquer momento mudar as diretivas do 

concurso caso o projeto assim o justifique”328.

Pode-se ainda acrescentar que, se este é um processo por votação, as decisões resultantes podem ser interpre-

tadas não como o melhor projeto, mas apenas como o mais votado, o que torna o próprio processo vago. A título 

de exemplo, pode-se relembrar a segunda parte do Volume 01, a Pertinência da Circunstância, onde se abordou o 

parecer de Hilde de Haan sobre a tendenciosidade dos concursos (Página 58 e 59), que a levou a concluir a inevi-

tabilidade das controvérsias inerentes à sua existência. 

Na procura do que define este processo de avaliação, recorre-se uma vez mais à filosofia de Immanuel Kant, 

também referido na segunda parte do Volume 01 (Página 67). Segundo o filósofo alemão o processo de avaliação 

pressupõe três momentos: o primeiro consiste no protocolo que “tem como objetivo a construção de um sistema de 

valores”329, intrinsecamente ligados às condicionantes enunciadas pelo júri ou para o júri e que antecedem o ato de 

avaliação; o segundo é definido como a “forma resultante deste processo de avaliação enunciado”, que se relaciona 

com a estrutura que administra o resultado do processo e com a discussão interna do júri relativa a esse resultado; 

por último, tem-se “o próprio ato”, a avaliação propriamente dita, por parte do júri. 

A análise de Camille Crossman a este processo ambíguo interpreta os três grandes momentos referidos por Kant.

O primeiro trata-se de um processo protocolar, que “consiste na totalidade da estratégia adotada para selecionar os 

finalistas e para a realização da avaliação final.”330 O júri irá definir uma estratégia que varia consoante a natureza do 

concurso, as condicionantes do projeto, o tempo que terá para avaliar as propostas, entre outros.

327 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 164.

328 Enunciado do Conurso; Rethinking #16, La Ibiza Oculta; 2018.

329 KANT, Immanuel  BLAY, Michael; Grand Dictionnaire de la philosophie; 2003, Paris; Larousse Ed in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, 
Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International 
Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 175.

330 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 170.
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Já apresentada uma possível interpretação do que poderá ser um processo de avaliação de qualidade, recorre-se 

agora ao concurso de 2004 para o Westfield Forum des Halles em Paris de modo a comprovar o comportamento 

do processo encontrado.

Segundo um artigo de Dominique Raizon para o jornal ‘Archive’334, foram convidadas quatro equipas a competir: 

David Mangin, Jean Nouvel, Rem Koolhaas e MVRDV/Winy Maas.

O arquiteto David Mangin desenvolveu uma proposta simples que “previa a construção de uma estrutura de nove 

metros de altura e cento e quarenta e cinco metros de largura”. A organização do concurso comentou que “este projeto 

tinha a capacidade de preservar o lugar”. 

O arquiteto Jean Nouvel propôs vários jardins sobrepostos que pretendiam representar, “segundo o arquiteto, ‘um 

jardim de sonho acima de todos os telhados parisienses’, onde é possível ‘dialogar” com outros monumentos de Paris”. 

O projeto de Rem Koolhaas, pretendia transformar Les Halles num “lugar espetacular [...] e definir uma nova realida-

de”.  Este seria um espaço constituído por grandes plataformas de vidros de várias cores, desenhando edifícios de 

diferentes alturas para diferentes programas. 

A última proposta, dos MVRDV juntamente com o arquiteto holandês Winy Maas, procurava “iluminar” o subsolo, 

através de vários espaços “abertos, cujo chão fora substituído por placas translúcidas através das quais se poderia 

projetar o olhar para os pisos inferiores”. Com este piso, os arquitetos pretendiam também “que à noite acontecesse o 

oposto, com os raios de luz a brotar do chão para iluminar e destacar aquele coração de Paris”. 

Como referido pela crítica de Arquitetura francesa Françoise Fromonot, em 2005, no seu livro ‘La Campagne des 

Halles’, “o júri, sob pressão política, acabou por atribuir um prémio altamente contestado. Embora os elogios profissio-

nais tenham recaído sob o projeto de Rem Koolhaas, foi o projeto de David Mangin que venceu o concurso.”335 Apesar da 

simplicidade e convencionalidade da sua abordagem que, segundo a autora, foram dois aspetos “fortemente cri-

ticados”, as restantes qualidades do projeto, nomeadamente a “qualidade da sua abordagem ecológica”, motivaram 

a sua nomeação como vencedor. No entanto, segundo Camille Crossman, esta pressão pela vertente ambiental 

do projeto no momento de avaliação das propostas veio diretamente do governo. “No que diz respeito a comentar 

o papel da política na avaliação da qualidade da disciplina de Arquitetura, este concurso insere o fator sustentabilidade 

nesse processo.”336 Mais especificamente, o concurso introduz a questão da própria sociedade poder interferir no 

processo de avaliação, denegrindo o desenvolvimento criterioso do mesmo. Este é um exemplo real de como os 

critérios podem transcender o seu fundamento inicial, tal com referido anteriormente.

334 RAIZON, Dominique, RFI - Urbanisme - Future lifting des Halles à Paris; 2004; Archive Jornal Online in http://www1.rfi.fr/actufr/
articles/052/article_27382.asp.

335 FROMONT, Françoise, La campagne des Halles: Les nouveaux malheurs de Paris; 2005; Paris, La Fabrique Ed in CROSSMAN, Camille in 
CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 174.

336 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 174.
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Concurso lançado em 2004.       
Vencedor do Concurso. Projeto de David Mangin. Fig 90 O Westfield Forum des Halles.

Concurso lançado em 2004.       
Segundo lugar do Concurso. Projeto de OMA, Remment Koolhaas. Fig 91 O que podia ter sido o Westfield Forum des Halles.
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O estudo que se segue introduz o campo subjetivo do valor das emoções na perceção da qualidade arquitetónica. 

Seguindo o pensamento referido pelo teórico Geoffrey Vickers de que é extremamente complexo abordar o proces-

so de forma científica, acrescenta-se um outro domínio, o da estética.

Resumidamente, recorde-se o primeiro momento desta reflexão em que Vitruvius já havia identificado o valor da 

estética como um elemento fulcral na estruturação e definição da mesma. Relembre-se igualmente a investigação 

de Maguns Rönn na procura da definição de qualidade arquitetónica, quando conclui que uma boa Arquitetura está 

sempre relacionada com uma noção clara de estética e que, de acordo com as normas da sociedade contempo-

rânea, o desenho da Arquitetura deve ser esteticamente atraente para agradar ao olhar e cativar quem o vê, sendo 

necessária sensibilidade para o idealizar.

Auxiliados pelo arquiteto e autor Amos Rapoport, perceba-se primeiro que “o ambiente que envolve o projeto é sobre-

tudo um canal de comunicação não-verbal.”339 Este canal é fundamental para a transmissão e receção da perceção 

de qualidade quer por parte de quem projeta, quer de quem avalia, que neste caso são os recetores dessas inten-

ções mais subjetivas e relacionadas com o projeto. Portanto, este canal é sobretudo um condutor de interações 

entre os indivíduos e a atmosfera que os envolve, de onde resultam os processos de avaliação. Estes processos 

são denominados pelo teórico Jack L. Nasar como significados340, na medida da importância que a estética sempre 

infligiu na Arquitetura pretende-se compreender o que estes mesmos significam para as pessoas.

Segundo o autor, nestes significados habitam as várias experiências subjetivas daqueles que observam atenta-

mente a forma física dos objetos. Esta relação não-verbal torna inevitável a definição de preferências e também 

a dedução de diversos significados. Assim, as pessoas tornam-se capazes de responder de forma imediata às 

características elementares da Arquitetura, tais como “limite, proporção, escala ou complexidade.”341 São estes ele-

mentos que estão sempre presentes nas sinapses sensoriais humanas que colecionam o significado formal 342 da 

Arquitetura.

Assim, tendo em conta que os jurados são capazes de individualizar a sua própria relação sensorial com a incons-

tante atmosfera que os envolve, é de notar a grande correlação que estes contraem consequentemente com o 

valor do aparente na Arquitetura. Por isso é que a conceção formal dos projetos em concursos normalmente ul-

trapassa o pensamento funcionalista, de forma a encontrar soluções que captem de imediato a atenção de quem 

avalia. Assim, a grande ambiguidade do processo de avaliação qualitativa reside na vaga ideia de que a aparência 

na Arquitetura é fulcral para a ideia de qualidade.

339 RAPOPORT, A; The Meaning of the Built environment: A non-verbal comunication approach; 1999; Tucson: University of Arizona 
Press

340 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press.

341 GROAT, L. N., & Despres; TThe Significance of architectural theory for environmental design research In ZUBE, E. H. e MOORE, G.T.; 
Advances in in environment, behaviour, and design; New Yorke Ed.; Vol. 3 Páginas 3-13

342 LANG, J.; Creating architectural: The role of the behavioal sciences in environmental Design; 1987; New York: Van Nostrand Rei-
nhold in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press; 
Página 65
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Nem sempre a definição de qualidade segue um processo legítimo. A facilidade com que uma das variáveis se so-

brepõe e altera os critérios da avaliação, torna utópica a procura de um método capaz de interpretar de um ponto 

de vista científico o momento de avaliação. Assim sendo, pode dizer-se que este processo de seleção da qualidade 

em Arquitetura, como disciplina subjetiva, está intrinsecamente ligada à forma como o projeto se relaciona com o 

avaliador e o influencia. Evidentemente, “o processo que tem como objetivo avaliar a Arquitetura é um tema bastante 

complexo quando analisado segundo uma perspetiva puramente científica.337 

Recorrendo ao polímata inglês Geoffrey Vickers, este refere em ‘The Art of Judgment’ que “não existe forma de ava-

liar os valores dos homens e das sociedades como corretos ou incorretos. Eles só podem ser conotados de corretos ou 

incorretos através do exercício de um outro juízo de valor.”338 Portanto, é necessária uma referência que possa servir 

como termo de comparação, termo este que pode inclusive variar consoante o critério de quem avalia.

337 CHUPIN, Jean Pierre; Judgment by design: Towards a model for studying and improving the competition process in architecture and 
urban design; 2011 in CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions 
and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture 
Books; Página 164

338 VICKERS, G.; The Art of Judgment: a trudy of policy making, 1995; Centenary ED; CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCU-
ZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An Internatio-
nal Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 164.
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Um exemplo que transparece a necessidade de valorizar a forma num projeto de Arquitetura para obter a aprova-

ção da sociedade é o concurso Sydney Opera House , um edifício onde a forma foi  um critério importante para a 

decisão final do júri.

O projeto do arquiteto dinamarquês Jörn Utzon (Fig. 92) sobrepôs-se a duzentas e dezanove propostas, tal como 

hoje se sobrepõe àquele pedaço de mar que invade a península australiana, e pontua de forma sublime a cidade. 

De facto, no momento em que foi explicada a escolha da proposta do então jovem arquiteto, foi sublinhada so-

bretudo a “originalidade e criatividade da forma”343, colocando de parte outros critérios como a utilidade e funciona-

lidade, também procuradas pelo concurso. Embora o júri tenha criticado a simplicidade dos desenhos entregues, 

tendo-os comparado inclusive a “diagramas esquemáticos sem grande valor”, a sua última palavra regeu-se pelo 

impacto que a aparência do edifício infligiu na perceção da qualidade do projeto. De facto, tal como referido em 

ata, “a grande virtude deste projeto é sem dúvida a expressão da sua unidade estrutural, [...] uma impactante composição 

arquitetónica. Aliás, [com este projeto] torna-se ímprobo pensar numa outra silhueta para esta península.”344

Mesmo que o processo de avaliação tenha sido fidedigno, Jack L. Nasar alega que a escolha do vencedor se rela-

cionou com as semelhanças entre as coberturas desenhadas por Utzon com a forma de pensar e desenhar Arqui-

tetura do presidente de Júri, o arquiteto finlandês Eero Saarinen. Podem ser encontradas claras parecenças com 

alguns dos projetos que desenvolveu ao logo da sua carreira sendo que, em todos existia uma aproximação à linha 

curva, não só para a conceção das coberturas dos edifícios, mas também na formulação do conceito formal dos 

objetos que criou; tais como o Kresge Auditorium do MIT em Massachusetts ou o TWA Flight Center em Nova Iorque.

343 Revista Progressive Architecture; P/A news survey:Why Utzon won Sydney Competition; 1957; eua; Página 96.

344 Revista Progressive Architecture; P/A news survey:Why Utzon won Sydney Competition; 1957; eua; Página 97 in NASAR, Jack; Design 
by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Press; Página 68.

Fig 93 TWA Flight Center do Aeroporto J. F. Kennedy.

Fig 94 Auditório Kresge da Universidade de Tecnologia de Massachusetts, MIT.Concurso lançado em 1956.       
 Projeto de Jörn Utzon. Fig 92 A Ópera de Sydney.
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Para construir uma opinião desta natureza, torna-se necessário recorrer às propostas que concorreram ao con-

curso da Ópera de Sydney, com o auxílio de um projeto da NeoMan Studios que pretendeu, através de imagens 

virtuais, dar a conhecer como poderia ser a Ópera caso a proposta vencedora não tivesse sido a do arquiteto Jörn 

Utzon. Entre cerca de duzentas propostas entregues, segundo aquela plataforma on-line, as seguintes foram as 

mais votadas pelo júri: a proposta dos Philadelphia Colaborative Group (Fig. 95), o júri valorizou “a referência à forma 

das conchas e a utilização vanguardista do betão”345; o projeto de Paul Boissevain e Barbara Osmond (Fig. 96) “cativou 

o júri pelo domínio da escala humana quer no edifício, quer no percurso criado”; a proposta de Sir Eugene Goossensc 

(Fig. 97) − “um dos arquitetos que mais demonstrou vontade para a construção de uma casa da Ópera” − faz alusão a 

ideais de projeto bem distintos dos restantes, optando por um volume com linguagem decorativa, que conjuga vá-

rias ideologias, desde o anfiteatro exterior romano, a uma fachada alusiva a um templo cristão que, em vez de uma 

rosácea, apresenta um Inca; já a quarta proposta, de Peter Koolar e Balthazar Korab (Fig 98)  “foi a mais votada entre 

todas as australianas, cujo desenho hábil agradou bastante aos jurados”346; por último, as propostas de S. W Milburn 

& Partners (Fig. 99) e de Kelly & Guzmen (Fig. 100), agradaram o júri pelo “jogo de percursos” e “pelos pátios verdes”.

Como se pode verificar através de uma análise, ainda que superficial, das propostas, estas afastam-se bastante 

do desenho apresentado por Jörn Utzon (Fig. 92), sendo que, entre elas, a que mais sobressai, é a do Philadelphia 

Collaborative Group (Fig. 95), pelo que se percebe a atribuição do segundo lugar. Analisando a aparência de cada 

uma destas propostas, conclui-se que a que mais se assemelha à forma de desenho arquitetónico de Eero Saari-

nen (Fig. 93 e Fig. 94), é de facto a proposta que venceu o concurso. 

Em suma, apesar da crítica inicial a uma entrega insuficiente e diagramática, o desenho de Utzon foi o que melhor 

se relacionou com o arquiteto que avaliou as propostas entregues.

Também o arquiteto argentino César Pelli, numa entrevista ao teórico Jack L. Nasar, referindo-se à problemática 

dos concursos, coloca a sua ambiguidade em questão, afirmando que “hoje em dia, a maioria dos arquitetos avalia e 

escolhe de acordo com suas preferências de estilo, seja com pouca ou nenhuma consideração pelo bom funcionamento 

do edifício e à sua resposta a outros requisitos criteriosos.”347 Portanto, justifica-se o quão incerto é um processo de 

avaliação dependente da constituição do júri.

No seguimento desta ideia enunciada por Pelli, numa entrevista de Stanley Collyer a Steven Holl, quando este 

pergunta se “não será importante conhecer o júri antes da decisão de participar no concurso, tendo em conta que, por 

vezes, os jurados são bastantes conservadores?”348; à qual Steven Holl responde que “é de facto proveitoso, dado que, 

às vezes, exitem jurados particulares” que valem a pena serem considerados no momento de conceção da proposta.

345 Sydney Opera House Memorandum to Competitors; Archives Office of N S W in https://www.records.nsw.gov.au/sites/default/
files/Galleries/Sydney%20Opera%20House/Sydney%20Opera%20House%20Memorandum%20to%20Competitors%20NRS12703.pdf; 
Consultado em 04.2019.

346 WALSH Niall Patrick; 2019; in https://www.archdaily.com/911580/7-rejected-proposals-for-sydney-opera-house0; Consultado em 
04.2019.

347 PELLI, César Entrevistado por Jack L. Nasar in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova 
Iorque; Cambridge University Ed; Página 195.

348 Steven Holl Entrevista por Stanley Collyer in Interview: Steven Holl (Summer 1998); 1998; CompetitionsOrg in https://competitions.
org/2016/05/steven-holl/; Consultado em 04.2019.

Fig 95 Proposta de Philadelphia Collaborative Group
Segundo Lugar

Fig 96 Proposta de Paul Boissevain e Barbara Osmond

Fig 97 Proposta de Sir Eugene Goossens

Fig 98 Proposta de Peter Kollar e Balthazar Korab

Fig 99 Proposta de S. W. Milburn and Partners

Fig 100 Proposta de Kelly & Gruzen Studio

Terceiro Lugar
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Ao abrigo do livro ‘The Eyes of the Skin’ do arquiteto finlandês Juhani Pallasma pode-se compreender que “a Arqui-

tetura, ao invés de criar meros objetos de sedução visual, relaciona, projeta e faz mediação de significados.”351 

Partindo deste princípio, além da preocupação em compreender o que significam as impressões da disciplina 

enquanto arte, é essencial perceber também o que são os significados a que se refere Pallasma quando inseridos 

no domínio da sedução, pois estes tanto implicam um olhar atento352, como se comportam de forma inata dada a 

evolução intelectual do ser humano. Assim, quer os participantes podem incluir estas abordagens na formulação 

da proposta, quer o júri pode interpretar a Arquitetura através destes pontos de vista e incluir a sua própria expe-

riência na avaliação do projeto.353 Sendo que este é um método que remete sempre para a importância do fator 

comunicação. 

Dentro deste fator, Anthony O’Hear, um crítico e filósofo britânico, sugere que a ”arte envolve algum tipo de comuni-

cação entre seres e, para tal, tanto quem faz, como quem vê, deve partilhar subentendidamente a sua experiência.”354 A 

perceção de qualidade por intermédio da estética funciona como um atributo que remete sempre para a importân-

cia da experiência e a mesma só é possível interpretar caso haja um verdadeiro aprofundamento que vá para além 

da sua aparência imediata. Ao estudar o conceito de ‘beleza’ dentro destes parâmetros, aquilo que é referido já não 

é unicamente “a experiência que a transcende do mundo material355, [como aborda Platão esta interpretação], nem a 

perceção subtil do que é belo nas artes”356, mas na verdade, relaciona-se com os sentimentos banais do quotidiano. 

No contexto específico da Arquitetura, este processo tem como objetivo compreender a indução da aparência no 

âmbito de projeto, que pode inclusive aproximar o júri da experiência de avaliação ao torná-la um processo de cariz 

mais pessoal e culminando na visão da estética de Tomás de Aquino como “aquilo que o agrada quando visto.”357

Na simplicidade da sua interpretação, encontra-se o valor do próprio significado da aparência, induzido na forma 

como os “seres humanos experienciam as características visuais daquilo que os envolvem”358, sendo que, tendo em 

conta o fator experiência, este um processo que facilita a perceção da qualidade.

351 PALLASMA, Juhani; The eyes of the skin; 2005; Grã-Bretanha; John Wiley & Sons Ed; Página 10.

352 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press; Páginas 
64-65.

353 ALBERTI L. B; On Painting (Traudção Comentada de J.R. Spencer); 1956, original de 1435-36; New Heaven; Yale University Press in 
NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press; Página 66.

354 BODEN, Margaret A; Creativity and Art: Three Roads to surprise; 2011; Nova Yorke; Oxford University Press; Página 8

355 PLATO; Symposium (Tradução de W. Hamilton); 1951; Baltimore; Penquin Books Ed. in NASAR, Jack; Design by Competition - Making 
Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press; Página 66

356 SHAFTSBURY, A. A. Cooper; Characteristics of men, manners, opinions, times (Vol.2); 1964, original de 1708; Indianapolis; J. M Ro-
berson Ed. in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press; 
Página 66

357 Tomás de Aquino in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University 
Press; Página 66

358 WOHLWILL, J. F; Environmental Aesthetics: The environment as a source of affect; 1976 in WOHLWILL, J. F; Human Behaviour and 
the environment: Advances in Theroy and Research (Vol. 1); Nova Yorke; Plenum Ed.; Página 37-46
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É notável a proximidade deste caso com o resultado do concurso para a Ibiza Artist House, em que duas das 

propostas vencedoras, Espácios Tallados e Photographer’s House, apresentavam claras semelhanças com a me-

todologia de pensamento e desenho arquitetónico do elemento principal do júri, o arquiteto Francisco Silvestre. 

Por este motivo, nascem dúvidas relativas a um processo justo de seleção de qualidade em Arquitetura que se 

fundamente apenas na estética. Esta é uma abordagem que, na ausência de cuidado, pode iludir o verdadeiro 

significado do projeto, reduzindo-o à sua imagem e que também leva o arquiteto Robert Venturi a demonstrar 

preocupação relativamente aos momentos, vagos, em que “a imagem é o tipo”349. 

Transformar um termo tão concreto numa imagem, segundo Venturi, é um comportamento que só perpetua o 

receio de que a comunicação de um projeto não se faça de Arquitetura, mas sim da imagem que a mesma trans-

parece. Quando a qualidade desta transparência é mais facilmente reconhecível que a qualidade regida pelos cri-

térios que definem o enunciado, aos olhos de Venturi, subentende-se uma “Arquitetura [que pode ser] fragmentada 

e desfeita”.

Contudo, grande parte da comunicação visual é assegurada no universo da aparência sendo importante consi-

derar tudo aquilo que a mesma transparece. Por este motivo, o poeta Fernando Pessoa refere em ‘Introdução à 

Estética’ que ”uma obra de arte há de produzir uma impressão e cada elemento deve contribuir para a produção dessa 

impressão”350. Ao considerar a Arquitetura uma arte, compreende-se também que cada elemento que contribui para 

a evolução da definição da Arquitetura, enquanto disciplina artística, tem obrigatoriamente que produzir certas 

impressões. Este efeito pode ser entendido como algo impactante e que influencia por obrigatoriedade o espec-

tador, neste caso específico, o júri. Ao confrontar esses valores intrínsecos ao comportamento de ação-reação do 

ser humano com a pura estética, o valor do significado enquanto propósito ou intenção e o domínio da aparência, 

encontram um conflito que o degenera pela frequente associação da estética a um resultado puramente formal, 

tal como referido pelo teórico Jack L. Nasar relativamente aos motivos do arquiteto Eero Sarinen, na nomeação 

da proposta vencedora.

349 MONEO, Rafael; Inquietud Teorica Y Estrategia Proyectual en la Obra de Ocho Arquitectos Contemporaneos; 2004; Barcelona; 
Actar D, Castellano; Página 74.

350 PESSOA, Fernando; Introdução à Estética, Estética e de Teoria Literárias; 1966; Lisboa; Ática Ed in Arquivo Pessoa, Obra Inédita; 
http://arquivopessoa.net/textos/1846; Consultado em 11.2018.
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Aqui reside a grande ambiguidade que é um processo de seleção de qualidade, seja com base em critérios rigoro-

sos, seja com base na intuição, seja com base na estética da proposta, pois independentemente da abordagem 

utilizada, tudo depende do sucesso posterior à obra construída. Isto porque apesar da crítica aos processos de 

avaliação que se fundamentam apenas na imagem ou na forma, tal como foi o caso do projeto de Jörn Utzon para 

o concurso Sydney Opera House, o edifício resultante prova que a decisão do júri foi uma excelente escolha e cria 

um inevitável duplo fator já que no seguimento da análise aos vários exemplos de propostas entregues, o destaque 

do projeto de Utzon foi evidente e o seu sucesso comprova a viabilidade do caminho escolhido para a seleção da 

proposta vencedora. 

Também o arquiteto Bjarke Ingels ao comentar o concurso, afirma que o júri procurou selecionar “um edifício que 

mudasse para sempre o panorama da cidade”363 e que, visto de longe, se comportasse como uma assinatura gigante 

entre o limiar do céu e da terra. Entende-se assim que o projeto transcende o mero edifício e alcança um valor 

incalculável pela sua presença, não só na atmosfera da cidade, mas também aos olhos do mundo. A sua aparência 

é facilmente memorizável e cria um elo de ligação imediato a Sydney. Esta ideia é reforçada por Antigoni Katsakou 

que, no âmbito de uma investigação sobre concursos de Arquitetura entre 1997 e 2010, na Suíça, identifica uma 

tensão paradoxal entre qualidade e iconicidade, argumentando que “a estrutura processual dos concursos arquitetó-

nicos fortalece a procura por projetos icónicos.”364 Portanto, mesmo tendo em conta que a proposta entregue possa 

ter problemas, existe sempre uma constante sedução pela aparência que a mesma possa transmitir. Este é, no 

fundo, um dos principais propósitos de concursos em Arquitetura, sendo que esta metodologia possibilita uma 

estratégia vanguardista assente naquilo que é percecionado através das sensações, pois “os arquitetos devem dar 

ao mundo algo que ele ainda não tenha visto, que não caiba em nenhuma caixa preestabelecida.”365

Em suma, é importante relembrar a importância cientifica dos critérios de avaliação. Mesmo que estes pareçam 

ter uma aparente inutilidade, representam também uma importante ferramenta na construção de argumentos 

contemporâneos ao momento de avaliação. O recurso a um processo criterioso e definido transcende os valores 

dos júris que se fundamentam apenas nas emoções, pelo qual a definição de critérios de avaliação dá sentido à 

interpretação. Pode-se dizer que os critérios de avaliação estão para a avaliação em Arquitetura como o enquadra-

mento no lugar está para o processo de criação da mesma. Tanto os critérios como os precedentes de enquadra-

mento permitem que o projeto, em todas as suas fases, se vincule à globalidade da sua circunstância. É tudo uma 

questão de compreender à priori as condições e condicionantes de todo o processo. Contudo, da mesma forma 

que os critérios fundamentam decisões do júri, são também muitas vezes os valores da estética que possibilitam 

uma relação mais próxima entre o júri e determinada proposta. É da infinidade de abordagens e critérios pelos 

quais o júri pode optar, que nasceu a Ambiguidade da Qualidade, pois as estratégias de avaliação são imprevisíveis.

363 INGELS, Bjarke; Big Time Documentary, 2017; Historien om Bjarke Ingels, Kaspar Astrup Schroder.

364 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 15.

365 INGELS, Bjarke; Big Time Documentary, Historien om Bjarke Ingels; 2017; Kaspar Astrup Schroder. 
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Contudo, a perceção de qualidade através da aparência parece não se limitar à perceção. De facto, com base na 

compreensão das várias experiências visuais a que as pessoas são submetidas diariamente, Tomás Aquino evolui 

a sua fórmula inicial para “aquilo que, quando percebido, agrada”359 clarificando a inclusão dos sentidos na perceção 

da estética, sendo que ‘ver’ é uma metáfora para todos os estados cognitivos que, são portanto, fundamentais 

para a compreensão do espaço estético na arte e na Arquitetura. 

Também o arquiteto Alberto Campo Baeza reflete sobre o tema, consciente do valor que o aparente impera na 

perceção da Arquitetura ao procurar as valências da Arquitetura que proporcionam no observador a noção de que 

o que é visto, é belo. Pois, como pessoa, o júri procura a beleza da Arquitetura nas propostas que avalia, ou pelo 

menos assim parece ser. Veja-se a seguinte afirmação do autor: “Após muitos anos a trabalhar como arquiteto [...] 

devo confessar que tudo o que procuro, com todo o afinco, é a beleza. Pode um arquiteto confessar esta vontade tão 

assertivamente? Pode qualquer criador dizer que aquilo que procura é na verdade, a beleza? Assim o fazem os poetas e 

os músicos e os pintores e os escultores, os artistas todos.”360 Recorde-se o momento em que é referido o estudo de 

Willliam Robert Ware, na segunda parte do Volume 03, quando este diferencia a Arquitetura das demais profissões 

relacionadas com as ciências e a reivindica como arte, associando-a a um processo artístico. Deste modo, interse-

tando as afirmações de Campo Baeza e William Robert Ware, o que se procura na Arquitetura é de facto a beleza.

Alberto Campo Baeza refere também que “conseguir a Venustas após cumprir o Utilitas e o Firmitas, é a melhor forma 

de proporcionar felicidade no observador, tornando-se não apenas no objetivo da Arquitetura, mas também de todo o 

trabalho criativo que a origina”361; o que demonstra a sua paixão por um processo arquitetónico que tanto procure a 

beleza, mas que também seja ele mesmo motor de beleza. 

Assim, se “só se pode alcançar a beleza em Arquitetura por intermédio da razão”362 é pertinente levantar a seguinte 

questão: Na procura de qualidade, o júri opta por uma proposta que lhe agrade, ou opta por uma proposta que lhe 

agrade mas que também percebe? Tendo em conta que é extremamente complicado para um júri interpretar e 

consequentemente perceber a qualidade do processo de criação da proposta porque, na maior parte dos casos, 

este não é sequer disponibilizado.

359 Tomás de Aquino in SEVIER, Christopher Scott; Aquinas on Beauty; 2015; Lanhnam e Londres; Lexington Books; Página 71-73.

360 BAEZA, Alberto Campo; Textos Críticos DPA; 2017; Espanha; Ediciones Asimétricas Ed; Página 13.

361 Idem, Página 13. 

362 BAEZA, Alberto Campo; Textos Críticos DPA; 2017; Espanha; Ediciones Asimétricas Ed; Página 14. 
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- Na terceira etapa, o júri avalia as propostas tendo em conta os critérios e a sua pertinência em relação aos mes-

mos. No entanto, a opinião obtida no momento anterior acaba por condicionar esta avaliação, podendo as opiniões 

depreciativas influenciar negativamente propostas que respondam bem aos critérios, bem como pode acontecer 

o inverso, assim como ficou destacado anteriormente na reflexão. 

Por último, tem-se o cruzamento de todos os dados anteriores. Assim, estes intersetam-se com as opiniões pes-

soais daquilo que é uma resposta criteriosa e fundamentada ao enunciado do concurso. A evolução deste cruza-

mento pode ser mutável pela aquisição de novos critérios de avaliação ao longo deste processo. Isto acontece 

pelo simples facto de algumas propostas evidenciarem valências sobre as outras, tornando as suas característi-

cas também critérios de avaliação. Este exemplo hipotético tenta resumir graficamente a génese da Ambiguidade 

da qualidade compreendendo as etapas e desafios intrínsecos à mesma.

Fig 103 O júri decide quais as propostas que respondem ou 
não aos critérios.

Fig 104 A interseção entre as propostas apresentadas, os cri-
térios de avaliação e as ideias do júri do que seria uma boa 
proposta mediante os critérios e enunciado apresentados. 
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− A primeira fase representa a influência dos critérios. Estes são formulados antes da abertura do concurso e 

devem permanecer aquando da avaliação dos projetos candidatos. A Fig. 101 mostra de uma forma categorizada 

que através dos critérios consegue perceber-se o que se procura, o que se deve ter em atenção ou, como se verifi-

cou em alguns momentos da reflexão, de que modo a opinião ou gosto pessoal do júri podem também ter impacto 

nestas curvas de categorização. Sendo que quanto mais elevada a curva mas relevante.

− A segunda fase iniciar-se-á assim que o juri contactar com o projeto. Assim, vão criando de imediato impressões, 

exemplificadas na fig. 102 que podem estar ou não relacionadas com os critérios. Ousadia, respeito, intuição, prag-

matismo, criatividade, entre muitos outros fatores, que irão desde logo se evidenciar como pontos fortes ou fracos 

formulados no instante pelo impacto ou através das ideias pré concebidas pelo júri.

Fig 101 Categorizações dos critérios

Fig 102 As ideias imediatas do júri em relação ao enunciado

Tendo em conta toda a reflexão anterior verifica-se a grande diversidade de desafios que englobam o processo de 

avaliação num concurso. Partindo do pressuposto que para o júri realizar uma avaliação fidedigna, este tem de 

compilar as várias abordagens e critérios inerentes ao processo de avaliação de qualidade anteriormente explo-

rados. Deste modo, através da análise das bibliografias e dos casos estudados, procurou-se resumir em quatro 

fases o que se revelou mais importante durante a reflexão. Assim, foi elaborado aquilo que poderá ser um exemplo 

hipotético do processo de avaliação tendo sempre em conta a ambiguidade do processo de seleção de qualidade:
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A proposta que se segue, intitulada ‘Ojo Vigilante’, foi de-

senvolvida pela equipa composta por Hugo Alves Rebelo 

e Francisca Trigo Cabral Penteado no âmbito da décima 

sétima edição do concurso rethinking competitions, pro-

movido pela instituição espanhola reTHINKING. Nesta 

edição, o objetivo foi desenhar um Centro de Investiga-

ção às alterações climáticas no Ártico. Fica desde já em 

nota que, caso não seja assinalado e referenciado em 

contrário, as figuras apresentadas na primeira parte des-

te Volume 05 são da autoria dos dois autores da proposta.

N O T A  I N T R O D U T Ó R I A
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“Há muito tempo que se perdeu o respeito pela Natureza. Nós, seres humanos, desrespeitamos globalmente os limites da 

pegada ecológica, aumentando as desigualdades sociais e aniquilando a biodiversidade terrestre”366 (Fig. 105).

O Problema

“Habitamos um mundo que nos apresenta um panorama sombrio. Poderá assemelhar-se a uma catástrofe reivindicativa 

do planeta, porém trata-se de uma crise inevitável que não se associa apenas à perspetiva económica atual. Excesso de 

população, excesso de exploração dos recursos naturais, poluição descontrolada, são factores que diminuem exponen-

cialmente a perspectiva de longevidade que o nosso planeta outrora contemplava. Desta forma, reúnem-se os factores 

que provocam um momento de mudança global [...] e o que essa mudança poderá causar é desastroso. [...] Nesta linha de 

pensamento, novas formas de energias renováveis, ainda que economicamente fracas, começam a proliferar.” 367

O Desafio

Tal como o efeito de ação-reação de Newton, os arquitetos perante uma crise (uma ação) imediatamente con-

tribuem com propostas de neutralização (uma reação). Ao abrigo deste raciocínio, a plataforma de concursos 

Rethinking incentiva à criação de soluções nunca antes pensadas para o problema referido e a uma aprendizagem 

global. O enunciado do concurso considera a inevitabilidade ambiental de uma crise sociológica. Esta crise será 

uma repercussão direta dos nossos problemas sociais pois ”os desastres naturais só tentam equilibrar aquilo que o 

Homem desequilibra”368, estando em causa não a continuidade da Natureza, mas já a descontinuidade da vida do 

ser humano. Assim, o objetivo do concurso Global Warming Center centrava-se na investigação de novas soluções 

através do desenvolvimento de uma unidade de pesquisa avançada: “um complexo de investigação sustentável e 

autossuficiente para duas pessoas, onde estas possam recolher amostras, estudar o ar, as correntes submarinas, etc. O 

habitáculo deve ser pensado como uma estação mínima que respeite o meio ambiente.”368

366 Enunciado do Concurso, Rethinking #17, Global Warming Center: Introducción; Página 1.

367  Enunciado do Concurso, Rethinking #17, Global Warming Center: Introducción; Página 2.  

368 Enunciado do Concurso, Rethinking #17, Global Warming Center: BANQUISA ÁRTICA, Programa; Página 3.

Fig. 105 O degelo in Enunciado do Concurso, Rethinking #17, Global Warming Cultural Center: Introducción.
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Projetar sem Lugar e sem Limites

Oferecem a imensidão do Ártico como tabuleiro raso e cada participante posicionará as peças como melhor entender.

“Imaginemos o Homem no meio do Oceano, vendo apenas Céu e Água: a cena espelha na perfeição a sensação de imen-

sidão. Nesta posição, onde tudo é inalcançável. Torna-se impossível fazer qualquer tipo de comparações. Uma sensação 

equiparada a um balonista369, quando flutua no céu e perde por completo a relação visual com os objetos da terra, rapida-

mente transforma a sua perceção de Natureza, num amplo e interminável céu. Vagueando tão dentro da imensidão, num 

extenso e descontrolado abismo, o homem é aniquilado por este extraordinário espetáculo de um espaço inconcebível.”370

A proposta desenhada para responder a este concurso afastou-se do real na medida em que não existia um lu-

gar de implantação específico, contudo, poderíamos contar sempre com a existência do céu, que se apresentou 

bruscamente como o principal elemento da composição seguido pelo mar na continuidade desta mancha de 

água. Num primeiro momento, o desenvolvimento de uma estratégia sobre como atuar em semelhantes circuns-

tâncias tornou-se demasiado enigmático; num espaço que apesar de uma clara indefinição, se traduziu sempre 

numa presença constante. Por este motivo, debruçámos-nos sobre os limites que compõem o espaço, tal como a 

superfície do oceano, os limites da superfície congelada, ou o contacto do céu no horizonte, limites com os quais 

desejávamos trabalhar.

Entre descontrolo e desencontro espacial, encontrámos a necessidade de controlar este vazio. Esta abordagem 

seria a solução para a aniquilação psíquica da ideia de vazio, mencionada acima pelo arquiteto Étienne-Louis 

Boullée. Neste sentido, a ideia seria desenhar um projeto de Arquitetura que transmitisse a sensação de seguran-

ça “através da expansão do corpo a objetos tangíveis que se relacionam com a figura humana, enquanto os sentidos se 

multiplicam e a visão se estende infinitamente para fora.”371 

Para o desenho de um volume concreto procurámos objetos do lugar com especificidades que pudessem ser 

transpostas para o ambiente deste concurso, tecendo assim uma Arquitetura direcionada para o contexto do 

Ártico de modo a justificar a sua expressão. A forma de um iglu (Fig. 106 e Fig. 108), abrigo humano em contextos 

semelhantes ao longo dos tempos, estimulou os primeiros princípios ideológicos deste projeto. 

369 Pessoa que se dedica a pilotar um balão de ar quente. 

370 BOULLÉE, Etienne-Louis in ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e 
Londres; University of Chicago Press; Página 121

371 ETLIN, Richard A; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e Londres; University of Chi-
cago Press; Página 121

Fig. 108 Um iglu rodeado de gelo.

v e r  o  v a z i o
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Fig. 106 Transposição do gelo para a água.

Fig. 107 A Proposta ‘Ojo Vigilante’.
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A Estratégia pode ser considerada um pequeno trecho projetual que divide em dois a nossa linha de pensamento 

e marca a transladação espacial e ideológica do iglu, enquanto objeto formal, para o extenso oceano (Fig. 106). 

Num contexto de aquecimento global, onde se perspetiva o total derretimento do gelo, recorre-se à forma do iglu, 

subvertendo a sua construção mas preservando as suas características ao transladar aquele objeto tradicional-

mente implantado em solo sólido para uma realidade distinta. 

Recorrendo à descrição de edifícios segundo o vício das estratégias tipológicas de Boullée, ”a seleção das formas 

arquitetónicas regula-se de acordo com o sentimento que elas pretendem provocar e a determinação do seu caráter, 

através da expressividade das dimensões, metáforas e simbologias.”372 Portanto, o volume proposto surge da imagem 

do iglu pelo sentimento que erradia, não só visualmente, mas também espacial, construtiva e estruturalmente. 

O principal objetivo era projetar um edifício que se destacasse no mar imenso e que funcionasse como abrigo da 

dupla de investigadores, recorrendo a expressividade formal e simbólica do objeto para remeter para algo mais for-

te do que uma simples composição funcionalista, fazendo assim referência a valores de segurança, estabilidade e 

proteção, inerentes a um pequeno iglu num enorme cenário de neve.

Seguiu-se um momento que se encarou como um Interlúdio Neoclassicista, suportado através das teorias da 

Arquitetura utópica desse período e em que se procuravam as justificações arquitetónicas para a aproximação ao 

volume de planta circular. 

À semelhança do que sugere o investigador americano Richard Etlin no final do sec. XX, no seu campo de reflexões 

‘Espaço Simbólico’, relativamente ao legado iluminista do neoclassicismo francês, o arquiteto francês Claude-Ni-

colas Ledoux também recorria a este tipo de pensamento: “o caráter arquitetónico é amplamente reconhecido através 

de uma abordagem tipológica no desenho do espaço.”373 Assim, neste interlúdio, o projeto para o Ártico, tal como na 

‘Cidade Ideal de Chaux’ de Ledoux, nasce de um “conceito que não vive aglomerado ao tipo de edifício em questão,”374 

mas sobretudo conectado com uma simbologia premeditada − a memória de um objeto específico que traça as 

primeiras decisões práticas. Por isso, conceptualmente, este projeto seria a previsão de um Ártico completamente 

líquido onde este novo elemento, incorporando todas as qualidades de um iglu tradicional, funcionaria também 

como um porto seguro, à deriva no oceano, sendo a sua forma arquétipa a génese do projeto.

372 BOULLÉE, Etienne-Louis in ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e 
Londres; University of Chicago Press; Página 109

373 ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e Londres; University of Chi-
cago Press; Página 109

374 uma referência direta a Anthony Vidler, numa reflexão sobre os valores arquitetónicos inerentes ao não construídoda cidade ideal 
de Leroy Ledoux; ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e Londres; 
University of Chicago Press; Página 110
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Fig. 109 Planta de Coberturas de ‘Ojo Vigilante’.
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O modo como um iglu resulta espacialmente, evidencia uma planta de tipologia central, característica fundamen-

tal para o desenho do projeto que, num âmbito global, deveria ser um conjunto encarado como um todo. 

Assim, apesar da estratificação resultante da necessidade de ter um programa conforme o enunciado, a ideia era 

que o desenho não separasse a função da simbologia. Para o desenho deste programa foi primeiro necessária a 

criação de um eixo ascendente que identificasse o espaço disponível a geometrizar, e segundo, inversamente ao 

Cemitério de Chaux onde o arquiteto Ledoux trabalhou o espaço esférico interior como um vazio, aqui esse espaço 

esférico reuniria a função de toda a proposta e o vazio permaneceria no exterior.

Através das teorias vanguardistas de Ledoux e Boullée, evocamos a funcionalidade do círculo. Tanto o cenotáfio de 

Newton do arquiteto Boullée como o Cemitério da Cidade Ideal de Chaux do arquiteto Ledoux, espelham a relação 

do objeto com o seu propósito simbólico formal na criação da atmosfera cósmica ideal. 

O gesto que procurou geometria não derivou de uma resposta apenas construtiva. Tal como o idealista francês 

mencionado em segundo ”desenha as casas dos agricultores com a forma de uma esfera, criando uma simbologia 

direta à Terra”375, neste objeto cujo propósito é investigar o planeta e os problemas que semeamos atualmente, 

poder-se-ia também evocar esta relação simbólica com a Terra. 

Projetaram-se dois iglus espelhados (Fig. 112) cujo eixo seria a linha do mar, duas realidades distintas, impostas 

no mesmo conjunto arquitetónico pela condição formal que as criaram. Por um lado, tinha-se um espaço superior, 

o iglu à tona da água, transparente, em constante diálogo com o céu e, conforme o enunciado, incluía o pequeno 

departamento de investigação. Por outro lado, o iglu submerso, onde viveria o espaço de descanso, opaco. 

Em suma, todo o conjunto seria uma referência direta ao simbolismo cósmico ambicionado neste período impor-

tante da Arquitetura francesa. Do mesmo modo que no Cemitério de Chaux (Fig. 113), “quando o uso do vazio da 

esfera, que na verdade, seria a junção de uma cúpula que se eleva acima do solo e uma outra invertida que se enterra 

na terra”376, entendemos que tanto para o arquiteto Claude Nicolas Ledoux, como para o arquiteto Étienne-Louis 

Boullée, estar abaixo do limite, equivale à reunião com a Natureza e com o cosmos. 

Em última instância viria a planificação do espaço que tentaria acompanhar o mesmo sentido simbólico e viria a 

ser auxiliada pela geometria acima referida. Tal como no projeto das Barrières de Paris (Fig. 110) do arquiteto Clau-

de Nicolas Ledoux, cuja evolução do programa parece nascer de uma base geométrica, ao transportar esta carac-

terística para o desenho da planta da proposta (Fig. 111), permite-nos encontrar mais seguramente o seu desenho 

e, assim, através de uma regra desenhou-se o piso nivelado com a água, o da entrada, como um espaço aberto 

cujos únicos separadores espacias se projetariam da estrutura central e respeitariam uma geometria implícita.

375 ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e Londres; University of Chi-
cago Press Ed; Página 110. 

376 Idem; Página 113.

Fig. 110 Barrières de Paris in RASHID, Mahbub; The Rela-
tionship Between Geometry and Num Ratio as an open Problem in 
Ledoux’s Architecture; 2007; Kansas University; Página 301.

Fig. 111 ‘Ojo Vigilante’ piso 0 : zona de Entrada; copa; 
zona de investigação; laboratório de amostras.

Fig. 112 ‘Ojo Vigilante’, Secção do núcleo: acesso por escada central; piso -1 (quartos); piso 0; piso 1 (observatório).

Fig. 113 Secção do Cemitério de Chaux; Claude-Nicolas Ledoux ;1785 in ETLIN, Richard A. (1984). The Architecture of Death. 
The Transformation of the Cemetery in Eighteenth-Century Paris. The MIT Press, Cambridge and London, England.
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O último momento da estratégia da proposta centralizava-se no contacto do objeto com aquilo que o envolve, an-

corando-o ao vazio do oceano. Segundo Étienne-Louis Boullé “a solução para a aniquilação psíquica do vazio, passa 

por encontrar uma Arquitetura que permita uma ancoragem visual através de uma sensação de expansão corpórea a 

objetos tangíveis, sempre em relação com a figura humana enquanto os sentidos se multiplicam e a visão se estende 

infinitamente para fora.”377 Então, o vazio é nada mais que uma hipótese de tentar controlar o espaço, que ainda está 

em bruto e por desenhar. Tal como é possível verificar no projeto da Igreja Metropolitana (Fig. 114), foi este o efeito 

que Boulée procurou, muito semelhante ao que se pretende neste caso concreto.

Tentou-se abordar o espaço infinito como um caminho em aberto para a criação de barreiras visuais que ancoras-

sem o objeto na imensidão do lugar e, para tal, foi fundamental definir um limite para o novo corpo que controlaria 

o espaço exterior, um segundo corpo arquitetónico. Delineamos uma extensão do círculo já desenhado porém, 

desviando o centro deste novo do eixo do primeiro, tensionando os dois corpos e intensificando a sua proximidade 

num ponto. Este perímetro definiu um passadiço que serviria para a recolha de amostras que posteriormente 

seriam analisadas no centro de investigação.

O teórico Richard Etlin diz-nos que no projeto da Igreja Boulée descreve pela primeira vez a teoria da sua técnica − 

semelhante à colunata de Gian Lorenzo Bernini em São Pedro − cujo objetivo é definir um perímetro e controlar o 

espaço mas também garantir a sua permeabilidade visual. Para tal, começa por referir a importância de transladar 

o corpo para a montanha e nela descobrir o prazer de alcançar o limite do olhar. Quando encontrarmos naquilo que 

é presenciado ”uma vasta extensão visual com uma quantidade de objetos incalculável, cuja multiplicidade de formas é 

tão variada que perdemos a noção do infinito”378, percebe-se aquilo que tem de ser contrariado para criar esta ideia 

de repetição natural. Num segundo momento, refere que para conquistar uma imagem de grandeza espacial na 

Arquitetura é necessário “um grande conjunto de formas e recorrer aos meios artísticos e engenhosos desta disciplina 

para multiplicar os objetos tanto quanto possível”379, garantindo assim a noção de limite tanto procurada. Partindo 

destes ideais, desenhou-se o corpo como um passadiço de madeira, cuja métrica (in)finita e multiplicação de 

repetições (Fig. 115) tem como base esta ideia de repetição ilimitada; e quanto mais forte a sua presença, mais 

se aproximaria da ideia de Étienne-Louis Boullée, de que o espaço visual necessita de elementos que ancorem a 

perceção do olhar, ultrapassando assim a ideia de vazio do oceano. 

A tectónica da proposta partiu da vontade de explorar materiais sustentáveis pelo que optámos pelo uso da madei-

ra, quer pelas suas propriedades sustentáveis, quer pela referência à terra naquele imenso vazio de mar.

377 BOULÉE, Étienne-Louis in ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e 
Londres; University of Chicago Press; Página 121.

378  ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chicago e Londres; University of Chi-
cago Press; Página 121.

379 Idem; Página 121.

Fig. 115 Projeto da Igreja Metropolitana de Étienne-Louis Boulée in 
https://www.architectural-review.com/pictures/1180xany/6/0/1/3046601_boullecathedral.jpg

Fig. 114 Vista Exterior ‘Ojo Vigilante’.
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Em suma desenhámos uma bolha que flutuaria no Oceano Ártico e que nasce de uma ideia oriunda da estabilidade 

térmica dos iglus, do respeito pelo gelo frágil e encorajadora do uso dos materiais mais inovadores. Propusemos 

uma cápsula do futuro que não se apoia no gelo, mas antes se move pela rota mais conveniente de acordo com a 

investigação. O casco submerso é um refúgio escondido pela refração luminosa da água e a sua cúpula transpa-

rente, é um olhar atento. Por ser uma cápsula cuja principal função é vigiar aquele espaço, atribuímos-lhe o nome 

de ‘Ojo Vigilante’, o olho atento. Imaginamos também que frequentemente, a cápsula retornaria ao seu porto − o 

passadiço − que a abraça e protege do imenso vazio. A proposta ‘Olho Vigilante’ flutuaria com um corpo portuário 

próprio que a protegeria das intempéries do oceano e que além do centro de observação e coleta de amostras, 

teria também uma pequena fábrica de energia limpa que alimenta a cápsula, tornando-a sustentável. 

Neste concurso, tal como em todos, estivemos conscientes da necessidade de perceber o enunciado na íntegra, 

como tal, quando a organização do concurso publicou o vencedor (ver Página 235), urgiram incertezas e problemá-

ticas que nada têm que ver com a Ambiguidade da Qualidade, mas com a crescente necessidade de Problematizar o 

Protagonista desta dissertação − os concursos de Arquitetura. No enunciado esteve sempre presente a ideia de um 

objeto cujas áreas pudessem ser adaptadas de acordo com as vontades dos participantes, contudo, a Rethinking  

estabeleceu à priori um programa base: “o habitáculo deve ser concebido como uma estação mínima que respeite o 

ambiente, ecossustentável, autossuficiente e confortável, tendo em conta pelo menos os seguintes espaços: 1 quarto 

com duas camas de solteiro; 1 área de estudo e análise de amostras; 1 plataforma de observação; 1 área de banho; 1 ar-

mazém. A dimensão dos espaços será decidida conforme os participantes, pois não existe nenhuma situação específica 

no Ártico. Mais ainda, este programa é indicativo e como tal, pode ser alterado e pode aumentar, desde que justificado.“380 

Mais uma vez, com o objetivo de proteger o momento de avaliação, depois da enunciação daquilo que deveria ser 

o programa a desenhar, refere-se que “a liberdade projetual é absoluta e a superfície de implantação é livre, sendo o 

objetivo do concurso que cada participante investigue várias formas de intervir numa paisagem única.”381 Deste modo, 

as premissas da proposta ‘Ojo Vigilante’ recaíram numa dimensão de projeto controlada e integrada no meio, sem 

desrespeitar a própria indefinição na imensidão da paisagem, desenhando assim a estação mínima que o enuncia-

do requiriu. No entanto, depois a análise do resultado, pôde comprovar-se que a proposta vencedora apresentou 

um projeto de enorme escala, que negligencia a ideia de habitáculo e de estação mínima e, mais ainda, já havia sido 

publicada on-line em Abril de 2018 para um outro concurso de natureza semelhante382 da plataforma de concursos 

já mencionada Evolo, o que contraria a ideia de anonimato que este processo requeria. Contudo, o concurso não foi 

mal conduzido, pelo contrário, o enunciado conseguiu prever eventuais alternativas projetuais que possam surgir 

nas respostas e deste modo a decisão final está integralmente protegida. Relativamente à possível violação do 

anonimato, as bases do concurso não fizeram referência à impossibilidade de participar com a mesma proposta 

noutros concursos, caso a organização não se aperceba desse acontecimento.

380  Enunciado do Concurso, Rethinking #17, Global Warming Cultural Center: BANQUISA ÁRTICA, Programa; Página 3.

381 Idem; Página 3.

382 EVOLO Competitions in http://www.evolo.us/icemill-skyscraper-pure-water-for-global-sustainability/; Consultado em 08.2018.
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Fig. 116 ‘Ojo Vigilante’.
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Fig. 118 O Painel A1 da Proposta vencedora in http://rethinkingcompetitions.com/previous-competitions/017-global-warming-center.Fig. 117 O Painel A1 da Proposta ‘Ojo Vigilante’.
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“Alguns entendidos referem-se aos concursos como um caminho para encontrar ‘perfeição’ na Arquitetura383 [...] outros, 

vêm-nos como ‘insatisfatórios [...] como um desperdício de tempo e de dinheiro’.”384

No virar do século XXI, William Robert Ware diz: “É costume […] nesta profissão, atribuirmos aos concursos de Arquite-

tura o carácter de mal necessário, ou então [...] de desnecessários. [...] Cada concurso [pode] prejudicar um profissional 

em centenas de milhares de dólares [...] É cruel, comovente [...] que de todos os trabalhos entregues, apenas uma pequena 

parte receba qualquer tipo de consideração. Por isso mesmo, não é de admirar que este sistema seja conotado de pesa-

delo, ou então, de vampiro que suga até à mais pequena amostra de vida profissional.”385[...] 

Nesta reflexão reúnem-se algumas das inseguranças depositadas na participação em concursos de Arquitetura. 

Todo o romantismo adquirido na Rampa de Lançamento, desenvolvido no Experimentalismo Criativo e questionado 

na Ambiguidade da Qualidade, é agora alvo de um processo de consciencialização em que se pretende refletir sobre 

as condicionantes que envolvem a participação num concurso de Arquitetura.

Ao longo da dissertação, percebe-se o interesse em questionar que condições serão necessárias para uma boa 

condução de um projeto em ambiente de concurso. Com base nesse estudo, pode-se confirmar que ‘Ojo Vigilante’ 

foi desenvolvida através de um processo experimental, já que foi abordado um conjunto de reflexões teóricas 

com o objetivo de fundamentar o projeto desenvolvido e, nesse sentido, o produto final é fruto da experimentação 

teórica. 

No entanto, este quinto concurso levanta ainda outras questões que o tornam pertinente num outro sentido se pro-

curarmos refletir sobre as repercussões dos concursos quer nos arquitetos, quer na Arquitetura, podendo inclusive 

no futuro ter uma maior consciência e consideração no momento em que se decide participar num concurso. No 

fundo, reinterpretar e aprofundar a sua condição básica: “De todo o processo, resulta normalmente um só vencedor, o 

que faz de todos os outros participantes, pela força da expressão, perdedores.”386

383 SPREIREGEN, P.D; Design Competitions; 1970; Página 5 in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 
1999; Nova Iorque; Cambridge University Ed; Página 24

384 STRONG; Judith; Winning by Design: architectural competitions; 1985; Página 1 in NASAR, Jack; Design by Competition - Making 
Design Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Ed; Página 24

385 WARE, William Robert in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural 
League of New York; 1989; Nova Iorque; Pinceton Achitectural PressEd; Página 16.

386 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years, Página 
12
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Para abordar algumas dessas condicionantes em Problematizar o Protagonista serão introduzidos quatro casos de 

estudo. Um primeiro concurso que representa as consequências dos concursos na sociedade e nas avaliações 

que a mesma faz da Arquitetura. Um segundo que reúne as inseguranças dos arquitetos para com o próprio siste-

ma competitivo e algumas repercussões sofridas pelo aumento da relação entre concursos e a própria produção 

arquitetónica. Um terceiro que aborda os efeitos dos concursos no desenvolvimento atual da própria Arquitetura, 

por exemplo, a evolução do mercado para um sistema internacional de arquitetos mundialmente reconhecidos. E 

em quarto lugar apresentam-se alguns exemplos de concursos que surtiram efeitos devido a vários problemas no 

decorrer do seu processo.

No primeiro caso de estudo, toma-se como referência principal o trabalho do investigador Jack L. Nasar que reflete 

sobre o pensamento crítico processual dos concursos e vê o processo arquitetónico como motor de uma causa 

maior e, tal como referido em Pertinência da Circunstância, pensa “nos significados que os edifícios e espaços transmi-

tem às pessoas que os usam e visitam”392, demonstrando a sua frustração para com a Arquitetura Contemporânea 

que, na sua opinião, foi despoletada por concursos desvirtuados de uma causa maior que reside na preocupação 

pelos seus usuários (ver Página 71). 

Um dos projetos que incentivaram Nasar foi o concurso já referido em Ambiguidade da Qualidade para a Ópera de 

Sydney (Página 205) cujos desenhos finais da cobertura, a característica que garantiu a vitória de Utzon, demo-

raram cinco anos a ser entregues e aos quais se seguiram mais três anos até serem finalizados os primeiros es-

boços do interior, tendo o conjunto ultrapassado quinze vezes o orçamento previsto no enunciado do concurso.393 

Quem passa contempla a impressionante forma oval da cobertura. No entanto, segundo Jack Nasar, quem entra 

encontra além de um desconforto programático, dada a desorganização dos percursos e inadequação dos espaços às 

necessidades da Ópera, vários problemas técnicos pois o ”edifício enfrenta constantes problemas de infiltrações que 

[inclusive] já ameaçaram a estrutura.”394 

Assim, torna-se difícil acreditar que estes problemas não transparecessem na proposta entregue por Jörn Utzon, 

selecionada principalmente a partir de um esboço da sua cobertura. No entanto, a Ópera atrai mais de dois mi-

lhões de visitantes por ano 395 e tal como previsto pelo júri quando disse que não imaginava outro skyline para a 

península, o projeto reivindicou para si mesmo um símbolo de Sydney e da Austrália.

392 NASAR, Jack;Design by Competition -Making Design Competition Work; 1989 Nova Iorque;Cambridge University Press Ed; Página 194.

393 Idem; Página 69.

394  Idem; Página 70.

395 Idem; Página 71.

Como foi já possível compreender, existe um grande número de arquitetos que são grandes adeptos da partici-

pação em concursos de Arquitetura, contudo, existem outros que não concordam com a sua existência. Como 

exemplo, veja-se o caso do arquiteto Peter Oud que em 1954 manifestou a sua descrença na utopia dos processos 

dos concursos, referindo que: “são precisamente as conversas entre os desejos do patrocinador e as ideias do arquiteto 

que fazem da construção uma expressão viva das necessidades da sociedade, comprovando assim uma total inadequa-

ção dos concursos, devido a falta de contato, que proporcionam uma Arquitetura feita à pressa [...] o melhor mesmo, é 

utilizá-los com precaução, ou então, doseá-los.”387 Uma opinião semelhante tem o arquiteto César Pelli que afirma que 

“projetos bons e sólidos desenvolvem-se normalmente através do diálogo entre arquiteto, clientes e utilizadores. Existe 

um enorme processo de exploração que adequa o projeto às necessidades procuradas, originando um projeto mais real 

do que a proposta que resultaria se o arquiteto a fizesse sozinha.”388

Nesta posição, podem-se ainda incluir os arquitetos “Frank Loyd Wright, Gerrit Rietveld, Louis Kahn e Willem Dudok”389, 

que demonstraram publicamente a sua posição contra os concursos.

Acrescenta-se ainda que apesar de muitos arquitetos serem também atraídos pelo sistema de concursos porque 

este lhes permite projetar em diferentes lugares do planeta; veja-se por exemplo o caso dos arquitetos Aires Ma-

teus, Tadao Ando, Bjarke Ingels, Herzog & Meuron, entre outros, existem ainda profissionais que contraiam esta 

característica entendida como uma grande mais valia dos concursos, ”tal como o Pritzker Australiano Glenn Murcutt 

que se recusa a construir fora da sua terra natal”390, demonstrando o seu ceticismo para com esta prática. 

Portanto, uma posição consciente seria um ponto intermédio tal como referido, quer pelo arquiteto Peter Oud, quer 

pelo arquiteto César Pelli na entrevista a Kathryn Anthony, já mencionada na Rampa de Lançamento (Página 106). 

Nestas entrevistas, ambos referem a necessidade de conhecer bem as condicionantes e incertezas inerentes à 

participação num concurso, pois “nunca existem garantias de que seja escolhido o melhor projeto; e os participantes 

estão sujeitos a esse risco”391.

387 Peter Oud in De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 
years; 1998; London; Thames and Hudson Ed; Página 18.

388 ANTHONY, K, H in Design Juries on Trial: The Renaissance of the Design Studio; Nova Iorque; 1991 in NASAR, Jack ; Design by Competi-
tion - Making Design Competition Work; Cambridge University Press; Nova York; 1999; Página 

389  Idem; Página 18.

390 CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 347.

391 César pelli in ANTHONY K. H; Design Juries on Trial: The Renaissance of the Design Studio; Nova Iorque; Vav Nostrand Reinhold Ed 
in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Cambridge University Ed; Nova Iorque; Página 194.
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O concurso da Ópera de Sydney, o concurso para a Torre Eiffel, o concurso para o plano da cidade de Brasília, 

entre outros, incitaram Jack L. Nasar a abordar as consequências dos concursos na sociedade e nas avaliações 

que a mesma faz da Arquitetura que provém dos concursos, tendo como base a contradição entre o problema do 

produto como função e o sucesso do mesmo como imagem − utilitas versus venustas.

Porém, o cerne do seu doutoramento, ‘Design by competition − Making Design Competition Work’, centra-se na 

avaliação dos resultados de um concurso de 1983 organizado para a construção do Wexner Center (Fig. 119), um 

equipamento de artes visuais na Universidade de Ohio, cujo vencedor foi o arquiteto Peter Eisenman.

Após a conclusão da obra, o projeto recebeu bastante atenção por parte da imprensa, sendo mesmo considerado 

“um dos eventos arquitetónicos mais esperados da última década [...] uma estrutura notável”396 e, ainda que apresen-

tasse alguns problemas, “o projeto conseguiu criar um edifício marcante […] um sucesso público”.397 Assim, o “projeto 

desencadeou uma onda de emoções por todo o território dos Estados Unidos”398 levando a que fosse “considerado o 

evento arquitetónico do ano”399. Neste sentido, apesar de Nasar considerar “o júri incapaz de julgar o mérito técnico e 

funcional do edifício antes da sua abertura e ocupação”400, a notícia transmitida aos ouvintes e leitores dos jornais foi 

a de que o concurso funcionou bem.

No entanto, após o teórico reunir algumas opiniões da comunicação social feitas alguns anos após a inauguração 

do edifício, verificam-se sérias divergências relativamente às primeiras impressões. Apesar da comparação do 

edifício a uma “´Tour de force’ da teoria arquitetónica [...] à luz do propósito para ver pinturas e esculturas é um enorme 

falhanço”401. Ainda mais, outros jornais consideraram-no um ‘fracasso funcional’, dada a necessidade de construir, 

com regularidade paredes e tetos novos que satisfizessem os vários programas das exposições de arte inauguradas“402. 

Como tal, para perceber verdadeiramente a qualidade do funcionamento do Wexner Center, o autor realizou uma 

“avaliação pós-ocupação (POE). Um tipo de avaliação que difere da informalidade com que os arquitetos e críticos olham 

para um edifício e avaliam aquilo que gostam e desgostam” e com este processo Jack L. Nasar quis obter uma ava-

liação ‘sistemática e rigorosa’ depois da construção e ocupação dos edifícios.”403 

396 GOLDEBERGER, Paul (05.11.1989); The Museum that Theory Built; New York Times; 2ª Secção; Página 1 in NASAR, Jack; Design by Com-
petition - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 18.

397 LEWIS, Roger (1991); At the Wexner Center, The Building is part of an exhibitory; Museum Newsi n NASAR, Jack; Design by Competi-
tion - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 18.

398 TUYL VAN, Laura; (11.12.1989); A building waiting to be a building; The Christian Science Monitor Página 10 in NASAR, Jack; Design by 
Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 19.

399 CATHERINE, Fox (26.08.1989); Peter Eisenman’s powerful forms; Atlanta The Atlanta Constitution; Página L1 n NASAR, Jack; Design by 
Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 19.

400 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 113.

401 KIMMELMAN, M; A new arts complex that’s hard on art; Thew York Times, 1990 in NASAR, Jack; Design by Competition - Making 
Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 113.

402 KAMIN, B; Wexner Center: A building that shrieks at visitors; Chicago Tribune; 1993 in NASAR, Jack; Design by Competition - Making 
Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 113.

403 PREISER, W. F. E. & RABINOWITZ, H. Z. & WHITE, E. T.; Post occupancy evalluatiion; 1988 in NASAR, Jack; Design by Competition - Making 
Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 113.

05.2.2 _ ESTRATÉGIA
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Concurso de 1983.       
 Projeto de Peter Eisenmen. 

Fig 119 O Wexner Center na Universidade de Ohio.
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O grande problema em direcionar a crítica neste sentido é que os concursos são um método de seleção de Ar-

quitetura ainda numa fase inicial que, em grande parte dos casos, valorizam a ideia que cada projeto transmite 

e mesmo que prevejam uma boa executabilidade técnica, esse não é sempre um fator preponderante nas fases 

de avaliação e seleção da proposta vencedora. Por conseguinte, dada a construção deste argumento, o mesmo 

leva à necessidade de reformulação da pergunta à pouco enunciada relativa ao sucesso dos concursos: Será a 

função dos concursos antever a fase de desenvolvimento e construção da proposta selecionada? 

Mais ainda, Nasar crê que a sua tese se fundamenta na análise de concursos que considera obras-primas e 

que têm problemáticas nos seus processos, levando-o a assumir um consentimento geral e a reinterpretar o 

legado que os concursos nos deixam. 

Contudo, ao abrigo da crítica de Larry Witzling, toma-se consciência da grande vulnerabilidade do seu argumen-

to quando sugere ainda uma outra interrogação: “Será mais provável qualificar um projeto de Arquitetura como 

uma obra-prima através de um concurso ou através de uma encomenda?”408 

No processo de conceção da sua proposta, o arquiteto Peter Eisenman “rejeita as noções tradicionais dos edifí-

cios como reposta direta às suas necessidades funcionais409 [...] e procura uma Arquitetura alienada que “perturbe””410, 

[...] A procura de incerteza, num espaço que sempre teve certeza, é a ideia central do seu trabalho”411. Este foi o 

argumento que convenceu o júri a selecionar o seu projeto como vencedor e não a resposta aos problemas 

levantados na crítica de Jack Nasar, tal como a ineficácia da flexibilização do espaço para as várias exposições. 

Esta é a grande subjetividade dos concursos.

408 WITZLING, Larry; Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 20, No.3; USA, Wisconsin, School of Milwaukee; 08.2003; 
Locke Science Publishing Company Ed; USA, Chicago; Página 268.

409 GOLDBERGER, P; The museum that theory built; 1989; Nova Iorque; The New Yor Times, Página 38 in NASAR, Jack; Design by Competi-
tion - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 15.

410 WRIGLEY, M in JHONSON, P & WRIGLEY, M; Deconstructivist architecture; Nova Iorque: Museum of Modern Art in NASAR, Jack; De-
sign by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 15.

411 ESEINMAN, P. Entrevistado pela Ohio State University; 1989 in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition 
Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 15.

Para realizar aquela avaliação foram entrevistados “administradores, professores, alunos, funcionários e visitantes 

[...] com perguntas relativas à qualidade do espaço interior e exterior do edifício [...] e aos membros do staff foi-lhes 

pedido que avaliassem o seu espaço de trabalho [...] sempre através de entrevistas estruturadas e abertas”404. Após 

as entrevistas, chegou-se à conclusão de que o edifício de Peter Eisenman “não responde às necessidades fun-

cionais requisitadas” e Nasar envia dois relatórios do Wexner Center para o presidente da Universidade de Ohio, 

resumindo que “o Centro [...] é dispendioso porque foi projetado já com esse problema” e por muita que seja a 

“publicidade gerada pelo edifício, o seu desenho formal traz diversos problemas funcionais.”405 Portanto, com base 

naquele estudo o edifício foi avaliado negativamente o que o levou à formulação da seguinte pergunta: Serão os 

concursos de arquitetura bem-sucedidos? (Ver Pertinência da Circunstância Página 76).

Este conceito de ‘pós-ocupação’ é posteriormente interpretado pelo crítico Larry Wittzling que elaborou uma 

critica ao doutoramento de Jack L. Nasar para o ‘Journal of Architectural and Planning Research’. 

Segundo o crítico, esta realidade transparece uma “inadequação dos concursos à abordagem das necessidades 

dos ocupantes e das sensibilidades estéticas do indivíduo comum”406, uma circunstância que deveria, segundo am-

bos autores, ser valorizada sempre em primeiro lugar, dando prioridade ao impacto consciente da Arquitetura 

na sociedade. No entanto, tal como constata Larry Witzling, é possível encontrar algumas “falhas substanciais 

neste ponto de vista”407, pois o estudo exaustivo de Jack L. Nasar suporta-se em grande parte em premissas 

que não se podem relacionar com o processo competitivo. Relembrando a análise do concurso para a Ópera 

de Sydney, o autor critica a ineficácia do arquiteto Jørn Utzon no desenvolvimento posterior da obra e não 

na ineficácia do próprio concurso enquanto sistema que procurara a melhor proposta. Ou seja, o processo é 

criticado por não conseguir prever os atrasos na construção do edifício e os problemas inerentes à resolução 

da estrutura.

 

404 Leslie H. Wexner; Ohio State University 1989; 1991; Wexner Center for the Arts Ed in NASAR, Jack; Design by Competition - Making 
Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 113.

405 Idem; Página 113.

406 WITZLING, Larry; Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 20, No.3; USA, Wisconsin, School of Milwaukee; 08.2003; 
Locke Science Publishing Company Ed; USA, Chicago; Página 267.

407 WITZLING, Larry; Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 20, No.3; USA, Wisconsin, School of Milwaukee; 08.2003; 
Locke Science Publishing Company Ed; USA, Chicago; Página 266.



248 249

Para o segundo caso de estudo, introduz-se o concurso para o Museu Marítimo da Dinamarca, cujo vencedor foi 

o arquiteto Bjarke Ingels e lançado com o objetivo de reavivar uma porção de património dinamarquês há muito 

esquecido, uma antiga doca utilizada para a construção e manutenção de barcos. ”O Museu Marítimo Dinamarquês 

procurava um cenário único, espacial e historicamente. Encontrou-o em Helsingör, uma cidade a norte de Copenhaga 

perto do Castelo de Kronborg, o conhecido cenário de Hamlet do poeta Shakespeare. [...] O museu pretende representar 

a país como uma potência marítima, [...] um equilíbrio entre o respeito pelo passado e uma visão do futuro.”412 Esta pro-

ximidade com o Castelo levou a que a instituição que patrocinou o concurso limitasse o terreno de intervenção 

ao interior dessa mesma doca para que o novo edifício não interferisse com a perceção do monumento existente.

No entanto, o Bjarke Ingels Group (BIG), “em vez de preencher o espaço do cais com o museu, colocou todo o progra-

ma expositivo em redor da doca seca, no subsolo, transformando-a num gigantesco pátio aberto. Então, subitamente, 

a Arquitetura torna-se um ato radical de preservação e reinterpretação do espaço a intervir.”413 A decisão do júri gerou 

bastante conflito já que o enunciado “dizia, expressamente que o único espaço onde se podia construir era dentro da 

doca e, o que se fez, foi exatamente o oposto. Desenhou-se um projeto em todo o espaço em volta da doca, sendo que o 

único em que não se imaginou construir, foi realmente dentro da doca”414 (Fig. 120). 

Como seria de esperar, os restantes arquitetos que participaram no concurso desenharam os seus projetos dentro 

do espaço pedido conforme as bases do concurso, chegando mesmo a criticar a legitimidade do júri, interrogan-

do o porquê de não desclassificar um projeto que desrespeita as regras do concurso; e porquê premiá-lo como 

vencedor. Foram ainda interpostas várias ações judiciais por parte dos advogados desses arquitetos, sendo que, 

o júri do concurso acabou por esclarecer que “o cliente reconhecera que errou, no entanto, ainda estavam autorizados 

a construir o projeto.”415 Acrescia ainda que o desenho proposto era prejudicial para a integridade do terreno dada a 

sua dificuldade de construção: “não só a estrutura é subterrânea como está também ao lado do mar e debaixo do nível 

da água, sendo necessária uma camada tripla de betão armado para interverter o perigo dessa circunstância. [...] Além 

disso, o vazio preenchido pelo ar seria agora flutuante pelo que a ancoragem deveria de ser parafusada no solo para evitar 

que o edifício ruísse.”416 

Assim, apesar de todos os inconvenientes, o impacto da proposta no júri fê-lo permitir não só o desrespeito das 

regras que o programa do concurso criara, valorizando uma proposta que desobedecia ao enunciado e à própria 

legislação, como também se demonstrou motivado para resolver as dificuldades de construção do edifício. Por-

tanto, independentemente da tipologia, do conceito, da aparência ou da forma, neste caso em específico tudo se 

resumiu ao impacto capaz de convencer o júri de que aquele projeto era melhor que os restantes.

412 The Plan; BIG - Bjarke Ingels Group, Danish Maritime Museum; Italia; Bolonha in https://www.theplan.it/eng/webzine/international
-architecture/en-danish-maritime-museum

413 INGELS, Bjarke in Big Time: Historien om Bjarke Ingels; Documentário dirigido por Kaspar Astrup Schröder; 2017. 

414 Idem. 

415 Idem. 

416 MOORE, Rowan; Danish National Maritime Museum – review; 2013; The Guardian in https://www.theguardian.com/artandde-
sign/2013/oct/27/danish-maritime-museum-ingels-review

0 5 . 2 . 2 . 2  _  n ã o  r e s p e i t a r  é  v e n c e r ?

Concurso de 2007. Projeto concluído em 2013.       
 Projeto de Bjarke Ingels.

Fig 120 O Museu Marítimo da Dinamarca.
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Para o terceiro caso, recorre-se ao concurso para o Walt Disney Concert Hall, cuja proposta vencedora foi a do 

arquiteto norte-americano Frank Gehry. Este concurso tem particular interesse na medida em que o edifício cons-

truído não foi o projeto que venceu o concurso de 1988. 

O desejo de construção da Sala de Concertos partiu de Lillian Disney que, para honrar a memória de seu marido,  

ofereceu cinquenta milhões de dólares a uma instituição cultural de Los Angeles para a construção de um espaço 

de performance e espetáculos. Desta iniciativa surgiram várias conversas entre a família de Lilian e os membros do 

conselho do Los Angeles Music Center que recaiam sobretudo na necessidade de ceder um espaço à orquestra 

filarmónica da cidade.417 Entre todos os representantes envolvidos, ficou também decidido que a pessoa indi-

cada para planear todo o processo de construção deste futuro edifício seria Frederick Nicholas, “um brilhante e 

engenhoso empresário de Los Angeles que desempenhara um papel semelhante no desenvolvimento do Museu de Arte 

Contemporânea de Los Angeles”. Após a sua nomeação, uma das suas primeiras medidas foi “propôr um concurso 

de Arquitetura e a consequente nomeação de um júri”418

Foram convidados cerca de vinte e cinco participantes, dos quais apenas quatro foram posteriormente selecio-

nados: Frank Gehry; Hans Hollein; Gottfried Bohm; e James Stirling. Sabe-se ainda que os arquitetos Henry Cobb, 

Renzo Piano, Arata Isozakl, Richard Meier e Robert Venturi, não conseguiram passar à etapa seguinte do concurso. 

Na segunda fase cada um dos finalistas recebeu um programa detalhado. A lista apresentada requeria o máximo 

de aproximação entre o público e a orquestra, uma arquitetura inclusiva, um desenho promotor da identidade ur-

bana da cidade de Los Angeles e por último, um edifício capaz de refletir a cultura da cidade. 

O projeto vencedor foi o do arquiteto Frank Gehry419 (Fig. 122) e no final do concurso o presidente do júri Richard 

Koshalek congratulou-o dizendo que o “período arquitetónico em que Frank Gehry se encontrava lhe dava o potencial 

de projetar aquele que seria um dos grandes edifícios do século XX.”420

417  GEHRY, Frank Entrevistado por Thomas Hines; 1991; Los Angeles & WEINSTEIN, Richard Entrevistado por Thomas Hines 1991 & Frede-
rick Nicholas Entrevistado por Thomas Hines; 1991 & Ernest Fleischmann Entrevistado por Thomas Hines; 1990-91 in HINES, Thomas 
S; Rite of Spring: Frank Gehry and the Walt Disney Concert Hall of the Los Angeles Philharmonic; 2017; The Iris in https://blogs.
getty.edu/iris/rite-of-spring-frank-gehry-and-the-walt-disney-concert-hall-of-the-los-angeles-philharmonic/#_ftn3.

418 Idem. 

419 Idem. 

420  Richard Koshalek in REED, Nancy; Architect Gehry to Design New Concert Hall; 1988; Santa Monica Outlook Ed; Página 1 in HINES, 
Thomas S; Rite of Spring: Frank Gehry and the Walt Disney Concert Hall of the Los Angeles Philharmonic; 2017; The Iris.

Fig 122 A primeira proposta para o Walt Disney Concert Hall.

0 5 . 2 . 2 . 3  _  o s  i m p r e v i s t o s

Concurso de 1988.       
 Projeto final de Frank GehryFig 121 O Walt Disney Concert Hall.
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O período de transição entre 1988 e 1991, foi um período bastante importante na prática profissional de Frank 

Gehry e é precisamente “em 1991 que o país basco propõe à Fundação Guggenheim o financiamento da construção de 

um museu na área da ruína portuária de Bilbau, a principal fonte de rendimento da cidade no passado.”428 

O museu de Bilbau seria um catalisador para o desenvolvimento do turismo naquela região e uma forma de repre-

sentar os esforços da cidade na criação de uma nova identidade culturalmente independente. Foram convidados 

apenas três ateliers de Arquitetura para um concurso internacional fechado: Arata Isozaki que representaria o con-

tinente asiático; Frank O. Gehry, representante do continente americano; e Coop Himmelb(l)Au, em representação 

da Europa. A ideia do enunciado do concurso não se debruçou em desenhar um edifício de exposições convencio-

nal, mas em desenvolver um conceito visionário para aquele que seria um novo tipo de museu.429 

A proposta de Gehry seria a vencedora e, apesar da ideia de o Guggenheim ter sido desenhado antes do Walt 

Disney Concert Hall por inaugurar em 1997, cinco anos antes da casa da orquestra filarmónica de Los Angeles, o 

que aconteceu foi o inverso. O trabalho experimental, inovador e controverso do arquiteto no Sul da Califórnia, foi 

fulcral quer no desenho do projeto de Bilbau, quer para a própria participação neste concurso. 

428 PAGNOTTA, Brian; AD Classics: The Guggenheim Museum Bilbao / Gehry Partners; 2013; Archdaily in https://www.archdaily.
com/422470/ad-classics-the-guggenheim-museum-bilbao-frank-gehry.

429 COOP HIMMELB(L)AU, Wolf D. Prix & Helmut Swiczinsky + Partner; Guggenheim Museum Bilbao in http://www.coop-himmelblau.at/
architecture/projects/guggenheim-museum-bilbao.

Concurso de 1991. Projeto concluído em 1997.       
 Projeto de Frank Gehry.Fig 124 O Guggenheim de Bilbao.
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Contudo, apesar do sucesso do projeto de Frank Ghery, o futuro do Walt Disney Concert Hall não foi o esperado.

A recessão económica levou à interrupção do projeto e ao desaparecimento, tanto do hotel − antigo elemento do pro-

grama − como da sala de música da câmara de Los Angeles, o que por sua vez, tornou nada pertinente a existência do 

jardim central coberto como foyer de ligação entre salões. [...] Gehry foi obrigado a redesenhar a sua proposta inicial − a 

que vencera o concurso − com o apoio de David Denton, Michael Maltzan e Craig Webb. [...] Apesar dos seus conhecidos 

esboços de tinta, foram os pedaços de madeira e os blocos de papel que permitiram a construção de um modelo que 

fundia os instintos artísticos intuitivos e o pragmatismo prático e funcional”421.

Estando ainda para definir como seria o Walt Disney Concert Hall no seu interior, Frank Ghery foi a Amesterdão es-

tudar a sala de concertos ‘Concertebow’. Durante a viagem recebeu a notícia de que havia ganho o prémio Pritzker 

de 1989 e o júri que lhe atribui o prémio mais importante da Arquitetura definiu “o seu trabalho como uma estética 

altamente refinada, sofisticada e aventureira que enfatiza a arte da Arquitetura; e apesar de controverso, o seu trabalho é 

impressionante, iconoclasta e impermanente.“422 

De regresso ao desenho do projeto, o arquiteto pôde finalizar a entrega em 1991423,  sendo que a sua construção 

começou em 1996424 “devido à falta de fundos, uma vez que o custo de construção do projeto final ultrapassou drastica-

mente o orçamento original. Como tal, o projeto foi revisto”425 e o edifício (Fig. 123) foi apenas inaugurado em 2003426.

Em resposta à comparação do seu projeto com a Ópera de Sydney, o arquiteto afirmou que “esperava que o seu 

edifício representasse Los Angeles tão vividamente quanto o edifício de Utzon representa a Austrália.”427

421 HINES, Thomas S; Rite of Spring: Frank Gehry and the Walt Disney Concert Hall of the Los Angeles Philharmonic; 2017; The Iris in 
https://blogs.getty.edu/iris/rite-of-spring-frank-gehry-and-the-walt-disney-concert-hall-of-the-los-angeles-philharmonic/#_ftn3.

422 Citação do Júri; Prêmio Pritzker de Arquitetura; 1989 in Richard Koshalek in REED, Nancy; Architect Gehry to Design New Concert 
Hall; 1988; Santa Monica Outlook Ed; Página 1 in Idem.

423 HINES, Thomas S; Rite of Spring: Frank Gehry and the Walt Disney Concert Hall of the Los Angeles Philharmonic; 2017; The Iris.

424 MANVILLE, Michael & SHOUP, Donald; People, Parking, and Cities; Los Angeles; Department of Urban Planning at the University of 
California Ed; Página 6.

425 FRIEDMAN, Mildred; Gehry Talks: Architecture and Process; 2002; Universe Ed; Página 114.

426 SWED, Mark; Now comes the true test; 2003; Los Angeles Times; consultado em 05.2019 in https://web.archive.org/
web/20080604190946/http://www.latimes.com/entertainment/news/arts/cl-et-swed29oct29,0,1082257.story.

427 HINES, Thomas S; Rite of Spring: Frank Gehry and the Walt Disney Concert Hall of the Los Angeles Philharmonic; 2017; The Iris.

Fig 123 A segunda proposta para o Walt Disney Concert Hall.
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Por fim, relativamente ao quarto caso de estudo, escolhe-se um concurso também lançado pela Fundação Gugge-

nheim, sendo que desta vez o objetivo era projetar um museu para Helsínquia. 

“Em 2010, a cidade convidou a Fundação Solomon R. Guggenheim a iniciar um estudo conceptual para explorar a possi-

bilidade de construir um museu na capital finlandesa. Realizado em 2011, apresentado em 2012 e revisto em 2013, esse 

estudo propôs um museu inovador e multidisciplinar, cuidadosamente integrado num lugar de destaque reservado pela 

cidade em 2014 para construir o museu.”430 Este concurso “foi o primeiro concurso internacional aberto a ser organizado 

pela Fundação”, recordando que, para o museu Guggenheim de Bilbao, foi lançado um concurso internacional por 

convite, envolvendo apenas três gabinetes de Arquitetura criteriosamente selecionados.

O concurso desenvolveu-se em duas etapas. A primeira foi uma open-call internacional a arquitetos qualificados 

que desejassem participar. Foi pedido às equipas que elaborassem uma proposta com base em cinco critérios: 

envolvente arquitetónica, Arquitetura do projeto, funcionalidade, sustentabilidade e viabilidade. 

Nesta fase, foram entregues mil setecentas e quinze propostas, das quais o júri selecionou seis para participarem 

na segunda etapa do concurso . Após a deliberação do júri, a proposta vencedora foi a do arquiteto Moreau Kusu-

noki premiado com o valor de cem mil euros e os cinco restantes participantes foram premiados com cinquenta 

e cinco mil euros cada. Após a conclusão do concurso e um diálogo entre os investidores finlandeses foi apre-

sentado em Novembro de 2016 um modelo de financiamento para a construção do museu. Mas no final desse 

mês a Câmara Municipal de Helsínquia votou contra o avanço do projeto museu Guggenheim431; um concurso que 

segundo o arquiteto Nuno Brandão Costa, um dos participantes, ”foi complicado de desenvolver, quer pelo complexo 

enunciado, quer pelo extenso programa. Foi um período muito intenso e difícil.”432

A história deste concurso foi essencial para a elaboração de uma crítica aos concursos intitulada ‘Competitions 

are an economic disaster’, escrito pelos arquitetos alemães Martin Haas e Amands Sattler para a revista online 

‘Bauwelt’, que analiso o concurso do museu Guggenheim e o concurso para o Museu da Bauhaus em Dessau. 

Este segundo foi também controverso na medida em que, não só atingiu o impressionante número de oitocentos 

e trinta e um participantes, como depois o júri não selecionou apenas um, mas dois vencedores que tiveram de 

permanecer em concurso por mais três meses. Neste artigo os autores juntam a totalidades dos participantes de 

dois concursos, atingindo o valor de dois mil quinhentos e quarenta e seis propostas para apenas dois projetos, 

sendo que um deles, provavelmente não se irá construir. Foi efetuada uma estimativa relativa ao tempo investido: 

“se cada uma das propostas implicasse dez dias de desenvolvimento, isso corresponderia a mais de vinte e cinco mil 

dias, ou então a cerca de cento e dez anos de esforço, que, exceto aos premiados, resultaria numa carga de trabalho não 

pago.”433 O que representa um enorme desperdício geral.

430 Guggenheim Helsinki Design Competition; Sobre o Concurso in http://designguggenheimhelsinki.org/en/about; Consultado em 
05.2019.

431 Idem.

432 Nuno Brandão Costa in Conversas de Trabalho e Ocasião; 15.01.2019; Porto,.

433 Martin Haas & Amadeus Satler in SCHADE-BÜNSOW, Boris; Competitions are an economin disaster; 2015;  Bauwelt Magazine Ed in 
https://www.bauwelt.de/themen/betrifft/110-vergebliche-Jahre-Wettbewerbe-volkswirtschaftliches-Desaster-Martin-HaasAman-
dus-Sattler-2406892.html; Consultado em 04.2019.
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Concurso realizado em 2011, apresentado em 2012 e revisto em 2013.       
 Projeto vencedor de Moreau Kusunoki. O projeto nunca foi construído.Fig 125 O Guggenheim de Helsínquia.
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Este episódio, é um dos muitos que provavelmente motivaram o arquiteto Chuck Nitschke, cofundador do gabinete 

de Boston Kallmann, Mckinnell & Wood, a descrever o júri, genericamente, como “um conjunto de pessoas ocupadas, 

que vêm de algum lugar, por um dia e mesmo sabendo o seu propósito relativo à avaliação das propostas que lhes serão 

entregues, não fizeram o enquadramento prévio necessário [...]. Desta forma, o primeiro impacto garante a discussão.”439 

Entenda-se que Nitschke tende a acreditar no  valor que o impacto da proposta de Bjark Ingels infligiu nos jurados, 

levando-o a contornarem as regras, porque, de facto, estavam interessados na proposta com que o arquiteto di-

namarquês tinha concorrido. Na Ambiguidade da Qualidade foi possível averiguar que os critérios de avaliação são 

mutáveis durante o processo avaliativo (Volume 04, Páginas 198 e 199), contudo, esta evolução de critérios não 

deveria anular critérios anteriores, como foi o caso do processo de avaliação do Museu Marítimo.

O terceiro caso de estudo centrou-se no projeto da Walt Dysney Concert Hall em Los Angeles, um concurso par-

ticular na medida que subdivide uma Problemática em três variantes: a primeira, de cariz positivo, acontece pelo 

incentivo no âmbito do Experimentalismo Criativo por testar linguagens arquitetónicas que já interessavam o arqui-

teto; a segunda, pela controvérsia levantada pelos outros participantes dado que o projeto construído foi outro que 

não o respetivo ao enunciado. Neste caso, os participantes poderiam, por exemplo, incentivar a instituição para a 

organização de um novo concurso com os novos critérios impostos pela recessão económica. A terceira e última 

demonstra que foi necessária uma propaganda internacional em torno do trabalho conceptual de um arquiteto em 

particular, para que este fosse convidado pela Fundação Solomon R. Guggenheim e, mais tarde, desenvolver um 

projeto que lhe proporcionou reconhecimento arquitetónico mundialmente. Pode-se assim concluir que o proces-

so experimental que levou ao famoso Efeito Bilbau440 começou em 1988 na Califórnia quando Gehry foi obrigado a 

reformular o projeto e, desta vez, optando pela exploração de novos conceitos de desenho arquitetónico.

Por último, tem-se a problemática associada ao investimento dos ateliers de Arquitetura num projeto para um 

concurso que por vezes pode não resultar num projeto construído. O desfecho do concurso explica a sua própria 

problemática, podendo ainda acrescentar que os arquitetos Martin Haas e Amands Sattler terminam o artigo 

referindo que pelos motivos à pouco enunciados, “é necessária com urgência uma reforma autoconfiante dos ar-

quitetos.”441 Para tal, juntamente com outros arquitetos alemães, apresentaram essa reforma à Câmara Federal, 

manifestando a insatisfação dos Arquitetos em geral relativamente à condução dos concursos e a influência que 

os mesmos podem surtir na saúde mental e económica dos profissionais e estudantes, pois além das incertezas 

já inerentes à participação nos concursos, estes podem ainda resultar num esforço completamente desperdiçado.

439 Chuck Nitschke, entrevistado por Peg Granis in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova 
Yorke; Cambridge University Press; Página 191

440 “Também conhecido como efeito Guggenheim, diz respeito à relação de causa efeito quando um único projeto mundialmente reco-
nhecido, torna-se o principal catalisador a uma cidade pós-industrial outrora economicamente fragilizada.”; TEMEL, Ceren; Bilbao’s  
Bilbao Effect;2014 in http://www.iaacblog.com/programs/bilbaos-bilbao-effect/; Consultado a 05.2019.

441 Martin Haas & Amadeus Satler in SCHADE-BÜNSOW, Boris; Competitions are an economin disaster; 2015;  Bauwelt Magazine Ed in 
https://www.bauwelt.de/themen/betrifft/110-vergebliche-Jahre-Wettbewerbe-volkswirtschaftliches-Desaster-Martin-HaasAman-
dus-Sattler-2406892.html; Consultado em 04.2019.

Descritos estes quatro casos de estudo, pode-se agora refletir sobre as problemáticas consequentes. 

A primeira problemática não se relaciona com o processo do concurso, mas com os problemas resultantes da sua 

construção física. Primeiro, a proposta do arquiteto Peter Eisenman foi bastante elogiada quando venceu o con-

curso, provando ser “um golpe publicitário para o patrocinador, para o arquiteto e para a Arquitetura [...] que, impulsionou 

a carreira de Peter Eisenman e legitimou, inclusive, uma nova direção na disciplina − o desconstrutivismo.”434 No entanto, 

pela resposta negativa aos requisitos funcionais do programa e às necessidades da comunidade universitária, a 

opinião pública alterou-se. Por este motivo, o teórico Jack L. Nasar refere que “o Wexner Center ilustra um fenómeno 

bastante comum. O edifício vencedor é elogiado porém, não funciona e, os cidadãos que pagaram por ele não gostam.”435

É aqui que reside a problemática deste concurso. Entrevistado em 1989, Peter Eisenman disse que o seu trabalho 

“não era sobre conveniência, era sobre arte [...] As pessoas não devem viver necessariamente na arte, [...] e como tal, não 

devem viver na Arquitetura.”436 Foi este modo de pensar que convenceu o júri e não a previsão de como o projeto 

seria visto pela comunidade no futuro. 

As críticas podem influenciar a indignação dos restantes participantes, dando-lhes provas de que o projeto ven-

cedor pode não ter sido o mais indicado. Por outro lado, como referiu Peter Eisenman numa entrevista feita por 

Kathryn H. Anthony, “os concursos são acontecimentos abusivos; nunca mais participarei num concurso aberto por ser 

muito caro [e num concurso por convite] por abusar dos arquitetos.”437 Os concursos são imprevisíveis no que diz res-

peito à evolução do processo de construção e da opinião pública. Tanto a Ópera de Sydney como o Centro de Artes 

de Wexner são exemplos de como os concursos tanto beneficiam os arquitetos, como também os desacreditam, 

dado que, com base na definição de qualidade arquitetónica em Ambiguidade da Qualidade (Volume 04, Páginas 193 

e 194) o projeto nem sempre sobrevive a processos de avaliação sucessivos ao longo do tempo.

Para analisar a segunda problemática referiu-se o projeto do BIG para o concurso do Museu Marítimo da Dinamar-

ca. A controvérsia começou devido ao desrespeito das regras do programa do concurso e, como consequência, 

tanto a instituição promotora como o arquiteto foram processados. Porém, ao contrário do primeiro exemplo, o 

edifício resultou bem sucedido para a comunidade, demonstrando que ao invés do ocorrido no Centro de Wexner, 

o concurso dinamarquês que foi mal conduzido conseguiu alcançar um bom resultado final. Mais ainda, o museu 

foi fundamental para a Rampa de Lançamento do arquiteto, relembrando a conferência da sua inauguração, em que 

Bjark Ingels refere que “quando recebeu a documentação relativa ao concurso, tinha acabado de fundar o gabinete, com 

31 anos. [...] Por esse motivo, este é verdadeiramente o projeto dos seus trinta anos.”438

434 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Ed; 1999; Nova Iorque; Página 19.

435 Idem; Página 1.

436 Peter Eisenman in CUFF, D; Through the looking glass: Seven New York architects and their people in ELLIS, R. & CUFF, D; Architects 
people; New York: Oxford University Ed in Idem; Página 1.

437 EISENMAN, P. Entrevistado por Kathryn Anthony in Design Juries on trial: The renaissance of the design studio; 1992; Nova Iorque; 
Van Nostrand Reinhold Ed; Página 183.

438 INGELS, Bjarke in Big Time: Historien om Bjarke Ingels; Documentário dirigido por Kaspar Astrup Schröder; 2017.
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Ainda assim, existem provas de que os arquitetos aprenderam a relacionar-se com esta problemática. A arquiteta 

Farshid Moussavi, dos FMA Londres, usa uma abordagem paradoxal relativamente a este meio. Embora tenha 

participado em “duzentos e dezoito concursos ao longo de vinte anos, entre 1993 e 2013”446 e afirme publicamente que 

”os concursos devem ser considerados um locus de saltos criativos”447, critica o processo de condução dos concur-

sos, usando a já referida associação entre os concursos de Arquitetura e as provas de alta competição. Moussavi 

atribui uma “grande diferença às duas modalidades já que em Arquitetura o perder pode não ter nada que ver com a per-

formance propriamente dita, mas mais com o teatro da imprevisibilidades dentro do qual os concursos se desenrolam”448,  

comprovando assim que Moussavi reconhece a Problemática.

Outro exemplo desta relação dual, remete para a experiência de Rem Koolhas. Durante uma conferência na Tate 

Modern numa conversa entre o fotógrafo Wolfgang Tillmans e o fundador do OMA, este referiu que “enquanto 

a maioria dos projetos provir de concursos, o sistema continuará a ser visto como forma de tortura, pois nenhuma 

outra profissão estaria disposta a ser humilhada a este ponto.” Assim, os concursos têm a seguinte pergunta implí-

cita: “Acredito que seja um ser humano de capacidades extraordinárias e, como tal, queria convidá-lo para colaborar 

ou participar, juntamente com outros dezanove arquitetos igualmente extraordinários, num projeto em que terá pouca 

probabilidade de vencer.“449 Compreende-se que Rem Koolhas também está consciente dos problemas dos concur-

sos, contudo, muitos dos projetos pelos quais é conhecido provieram desse meio. Portanto, mesmo criticando o 

sistema, Koolhaas está receptivo a estudar e aplicar “ideias inovadoras e novas soluções eficientes”450 no pensar da 

Arquitetura e recorre aos concursos para aplicá-las. Foi por exemplo esta, “uma das características que mais agradou 

o júri” na sua proposta para o Musée National des Beaux Arts do Québec (Fig. 126), concurso do qual foi vencedor.

446 CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 12. 

447 MOUSSAVI, F; Viewpoints: Farshid Moussavi on Competitions: Creative Leaps in the Arena of Architectural Competitions; The Ar-
chitectural Review; 2013 in Idem; Página 12.

448 Idem; Página 12.

449 KOOLHAAS, Rem Entrevistado por Wolfgand Tillmans in MERIN, Gile; Rem Koolhaas on Competition “Torture,” Urban Erasure, and 
Europe’s Ills; 2017; METROPOLIS Online Maganize; https://www.metropolismag.com/architecture/rem-koolhaas-competition-tor-
ture-advocating-erausre-europe-ills/; Consultado a 05.2019.

450 CROSSMAN, Camille in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production 
of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 15.

 Projeto de Remment Koolhaas.Fig 126 O Museu Nacional de Belas Artes do Québec.

Através da análise dos quatro exemplos percebe-se que os concursos são um grave catalisador de problemas. 

Compreende-se que exista para as instituições uma grande admiração pelo objeto em estudo dado que, mesmo 

que se “obtenha um resultado medíocre (...] e não haja certeza se é este o caminho mais seguro para encontrar o [projeto] 

mais qualificado’”442, os concursos elevam exponencialmente a probabilidade de encontrar um projeto que seja bem 

sucedido por aumentar a quantidade de propostas desenvolvidas para uma só circunstância.

Esta particularidade existe porque “os arquitetos são pressionados a fazer o seu melhor”443 e, efetivamente, “a intensi-

vidade de projeto é consideravelmente diferente quando se trabalha para ganhar um concurso, do que quando se trabalha 

para uma encomenda já conseguida”. Percebe-se que esta circunstância potencia a utilização das melhores qualida-

des das pessoas, tal como ”quando os atletas competem, normalmente, fazem-no melhor do que quando praticam” e, 

neste sentido, os arquitetos também o farão. Por estes motivos é que os “economistas veem os concursos como um 

mercado livre de ideias, cujo principal objetivo é a produção do melhor dos produtos aos preços mais baixos.”444 Como 

tal, é perceptível que a atmosfera competitiva impulsione os arquitetos ao extremo das suas capacidades e, no 

entanto, sem nenhuma garantia de recompensa, o que transforma os concursos num processo inevitavelmente 

conflituoso.

Também Milos Dimcic, um arquiteto doutorado da Universidade de Arquitetura de Estugarda, na Alemanha, refere 

num dos seus artigos digitais que os concursos são uma desgraça para a Arquitetura pois “são uma humilhação 

deliberada dos arquitetos para a disciplina, porque acreditam que por trabalharem num mundo extremamente compe-

titivo, não há qualquer problema em trabalhar meses sem ser pago. [...] Quantos profissionais de outras áreas fazem o 

mesmo? Imagine-se que um cliente em vez de pagar 200 euros a um advogado por uma defesa em tribunal, lança um 

concurso no qual convida cem gabinetes a elaborarem uma proposta para a sua defesa durante três meses, para que 

no final, seja escolhido apenas um para o representar no dia do julgamento. Quantos advogados aceitariam faze-lo? Os 

arquitetos aceitam.”445 Em parte, isto deve-se à elevação da Arquitetura ao estatuto artístico, um tema já introduzido 

na Ambiguidade da Qualidade; por outro lado, William R. Ware refere que ao conotar a Arquitetura de arte o sistema 

impõe-lhe uma natureza emocionalista, de sensações, acreditando na benevolência do tratamento de qualquer 

problema que surja. Com base nesta crítica é compreensível que os patrocinadores prefiram os concursos ao mé-

todo por encomenda. No entanto, não se compreende porque é que tantos arquitetos continuam a investir neste 

sistema para progredir, levando a crer que não existe equilíbrio entre a participação nos concursos e a consciência 

do que isso realmente implica.

442 GRAVES, Michael in Anthony, H; Design Juries on trial: The renaissance of the design studio; 1992; Nova Iorque in NASAR, Jack; 
Design by Competition - Making Design Competition Work; Cambridge University Press; Nova Iorque; 1999; Página 20.

443 EISENMAN, Peter; Entrevista do Autor in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Cambridge 
University Ed; Nova Iorque; Páginas 20-24.

444 NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Cambridge University Ed; Nova Iorque; Página 23.

445 DIMCIC, Milos; VideoBlogue ProArchitectes; 2018 in https://www.youtube.com/watch?v=I1Y3PQz8od4; Consultado a 02.2019.
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Com a crescente benevolência que os arquitetos tratam este problema, é fácil de entender que as instituições não 

se preocupam com o conforto dos arquitetos pois estes irão sempre participar. 

Segundo Milos Dimcic os arquitetos que trabalham em gabinetes de Arquitetura de renome pensam assim: “num 

caso como este, quer se vença, quer se perca, o gabinete receberá sempre o financiamento prometido. Contudo, como 

funciona o processo num gabinete jovem de pequena dimensão que tem de trabalhar durante três meses sem nenhuma 

garantia do que irá receber no final do percurso? Sem referir que, num gabinete com esta dimensão, para ser convidado a 

participar num concurso, é necessário primeiro conseguir desenhar projetos por encomenda até adquirir um status e só 

nesse patamar é possível que o atelier comece a receber convites para concursos mais pequenos, mas exclusivos, onde a 

hipótese de vencer é muito maior.”457 Para tal, é necessário fazer bons projetos e conseguir bons acordos para depois 

os convites chegarem. Milos Dimcic alerta ainda que para isto acontecer é preciso conhecer as pessoas certas, 

referindo que “não importa o que se conhece, mas quem se conhece.”458 

Este fator é também percetível na transição do concurso do Walt Disney Concert Hall para o concurso do Museu 

Guggenheim de Bilbau, demonstrando a necessidade em atingir um patamar confortável que possibilita aos arqui-

tetos serem convidados para concursos mais exclusivos. Portanto, compreendida esta vontade para atingir esse 

patamar, os arquitetos poderão ter-se consciencializado da necessidade de ter que vender a sua Arquitetura como 

um produto, ou como uma imagem daquilo que representa o seu pensamento arquitetónico, uma abordagem que 

leva inevitavelmente a uma mudança de discurso. 

Discurso este, referido num texto do arquiteto Pedro Bismark, inserido na coleção ex-curso da revista Punkto459 que 

recai nas repercussões deste (novo) mercado neoliberal enquanto sistema dominante da disciplina da Arquitetura.

“[...] Nos últimos anos, a racionalidade político-económica do neoliberalismo tem vindo paulatinamente a instalar-se no 

campo da Arquitetura. Um dos aspectos fundamentais deste processo diz respeito à dissolução da sua condição discipli-

nar dentro de um novo quadro de prática profissional. As grandes discussões que mobilizam a Arquitetura prendem-se, 

hoje, com estratégias de internacionalização, branding, empresarialização e networking: já não interessa a obra propria-

mente dita, mas sim como é que essa pode ser vendida e exportada enquanto produto em nome das qualidades [...] O 

arquiteto é, hoje, um empreendedor, ou antes, é um empreendedor que é também arquitecto. Os gabinetes são empresas 

ou marcas. [...] o novo sujeito-arquiteto neoliberal é [...] um entrepreneur que faz de cada conferência uma plataforma 

TEDx onde aquilo que expõe é apenas a sua argúcia em captar clientes e em construir discursos sedutores”460.

457  DIMCIC, Milos; VideoBlogue ProArchitectes; 2018 in https://www.youtube.com/watch?v=I1Y3PQz8od4; Consultado a 02.2019.

458 Idem. 

459 BISMARCK, Pedro Levi; O empreendedor como Arquitecto, série a #2; 2018; Porto.  

460 “Punkto é uma publicação irregular, imprevisível e in-disciplinada sobre limites: da prática, da teoria, do político e da arquitectura” 
in https://www.revistapunkto.com/2009/12/punkto-punkto-e-uma-revista-irregular.html; Consultado a 01.2019. 
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Embora o arquiteto Rem Koolhas admita que a evolução dos concursos levou a que se convertessem numa ativi-

dade humilhante para os arquitetos, o diretor da sucursal do OMA de Nova Iorque, o arquiteto sócio e colaborador 

Shohei Shigematsu que, por sinal, é o Team Leader451 de muitos dos projetos mais conceitados do OMA452, demons-

tra a mesma postura paradoxal da arquiteta Farshid Moussavi.

O arquiteto, apelidado de Mr. Competitions quer pelo escritório quer pelo próprio fundador453, transmite também 

uma ideia de incerteza relativa aos concursos, alertando para a “necessidade de questionar frequentemente quando 

é que estes se tornaram uma forma de abuso excessivo de poder.”454 Esta é uma interpretação contraditória relativa-

mente aos concursos visto que, segundo a sua perspetiva de análise, “não há futuro no mercado atual da construção 

− para o OMA e para a maioria dos atelieres ‘shortlisted’455 − além de participar em concursos de Arquitetura.”

No entanto, recorrendo agora à opinião dos arquitetos investigadores da Universidade de Arquitetura de Montréal 

Jean-Pierre Chupin, Carmela Cucuzzela e Bechara Helal, “a maioria dos arquitetos permanece em constante conflito 

com a problemática envolvente aos concursos, porém, também reconhecem as virtudes da emulação ou exploração que 

estes oferecem”456.

Com base nestes autores, conclui-se que alguns arquitetos reconhecem a problemática inerente aos concursos 

e, mesmo assim, decidem participar porque estão conscientes dos benefícios que eles também proporcionam.

Este fator é fulcral para a difusão dos concursos e pode inclusive formular um ciclo vicioso em torno do qual os 

concursos e a sociedade evoluem. Pode existir insatisfação por parte dos arquitetos relativamente aos concursos, 

porém, se estes continuam a participar, os concursos continuam a aumentar. Com o aumento dos concursos, a 

sua fama permite às instituições e patrocinadores diminuirem o grau de conforto das participações. O que no final 

leva uma vez mais à insatisfação dos arquitetos que no entanto não podem evitar participar em concursos e criam 

involuntariamente um efeito bola de neve.

451 Termo recorrente na metodologia empresarial da atualidade. Deparei-me pela primeira vez com o conceito durante um estágio na 
MASSLab Porto, num concurso para Helsínquia. O líder não era nenhum dos fundadores do gabinete mas o arquiteto Lourenzo 
Mancini, levando a querer que em escritórios cujo âmbito profissional é muito direcionado para os concursos, esta é uma estratégia 
muito utilizada, possivelmente, para conseguir delegar trabalho sem influenciar os projetos que estão a decorrer nesse momento.

452 CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 12.

453 Idem; Página 12. 

454 SHIGEMATSU, Shohei in Conferência na Fculdade de Arquitetura de Montréal in https://www.crc.umontreal.ca/index.php?id=141 in 
CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry − A World of Potencialities; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books;Página 12.

455 Gabinetes de Arquitetura numa Shortlist, são gabinete colocados numa “lista restrita, por exemplo, para um trabalho ou para um 
prémio. Pertencem a um pequeno grupo de pessoas que foram escolhidas de um grupo maior.” in Collins English Dictionary in ht-
tps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shortlist; Consultado a 06.2019.

456 CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge: An International Inquiry − A World of Potencialities; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books;Página 12.
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Um exemplo que facilita ao entendimento desta recente vertente profissional é a estratégia utilizada pelo governo 

francês, em que “para uma equipa estrangeira poder ser convidada a participar num concurso, o que acontece, é que 

esse convite, é muitas vezes o resultado de uma estratégia de comunicação anterior. É primeiro necessário que a equipa 

tenha sido convidada para uma ou mais conferências e exposições em locais de prestígio.”462 Esta pré-seleção que se 

fundamenta na qualidade do discurso de cada arquiteto justifica assim a crescente necessidade dos arquitetos em 

saberem expor o seu ‘produto’, pois só assim conseguem chegar ao necessário patamar de prestígio competitivo.

Veja-se a experiência do arquiteto Kengo Kuma que foi protagonista em várias conferências em França: em 2004, 

na Cité de L’architecture et du Patrimoine e em 2006, no âmbito de uma exposição sobre a sua obra na Fundação 

de Arte Contemporânea de Orleães. Após a exemplaridade destes dois acontecimentos, dois meses depois da 

segunda conferência, o arquiteto foi convidado a participar no concurso para a Cidade das Artes de Besançon no 

qual foi vencedor (Fig. 127) e apenas um mês depois, dado o sucesso no primeiro concurso, foi convidado a partici-

par no concurso para a Fundação de Arte Contemporânea de Marselha, no qual também foi vencedor463(Fig. 128). 

Pode ainda acrescentar-se que, tal como no concurso do Gunggenheim de Bilbau o arquiteto Gehry foi convidado 

também pela sua forma de pensar a Arquitetura, dada a semelhança entre as fachadas dos dois projetos em ques-

tão, é possível que esse fator também sido um fator preponderante no convite para o segundo concurso.

462 CAILLE, Emmanuel; Regional Identity and Cultural Diversity in the Wonderfull World of Starchitects in CHUPIN, Jean-Pierre CUCU-
ZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An Internatio-
nal Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 342.

463 Idem; Página 345.  

Projeto de Kengo Kuma.Fig 128 A Fundação de Arte Contemporânea de Marselha.

Pedro Bismarck refere que as grandes discussões que rodeiam a disciplina remetem muitas vezes para as estra-

tégias de comunicação, na procura da melhor forma de vender um produto. Assim, a noção de empreendedorismo 

é cada vez mais recorrente não só na generalidade da sociedade contemporânea, mas também na relação direta 

da Arquitetura com essa metodologia.

As TEDx, nascidas em “1984 como uma conferência em que Tecnologia, Entretenimento e Design, abrangem hoje, quase 

todos os assuntos [...] Todos os eventos da TEDx, administrados independentemente, ajudam a compartilhar ideias em 

comunidades de todo o mundo.”461 São hoje uma plataforma de difusão cultural, profissional e educacional de reno-

me mundial que demonstram o valor da comunicação na propagação de um determinado produto. 

Este valor do domínio das capacidades de comunicação a que o arquiteto tem vindo crescentemente a ser exposto 

aproximam a importância do estudo da obra propriamente dita, à importância do estudo da forma como a mesma 

é comunicada. O ponto de vista de Pedro Bismarck é sem dúvida depreciativo. No entanto as abordagens atuais 

poderão ser oriundas, não dos arquitetos enquanto agentes que patrocinam este novo espírito, mas da evolução 

da própria disciplina paralelamente à evolução da mentalidade da sociedade. 

Quando Bismarck refere que o arquiteto hoje é um empreendedor, está na verdade a referir-se a uma nova condi-

ção da Arquitetura que dá resposta às necessidades culturais, sendo objetivo deste último momento da reflexão 

provar que os concursos ajudaram à criação desta nova forma de transmitir conhecimento.

461 Our Oranization in https://www.ted.com/about/our-organization; Consultado em 06.2019.

Concurso realizado em 2006.
Projeto de Kengo Kuma.Fig 127 A Cidade das Artes de Besançon.
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Bjark Ingels, após ter saído do OMA e fundado o gabinete de arquitetura BIG, pode também ser referido neste 

contexto. Segundo Emmanuel Caille o arquiteto dinamarquês, “é provavelmente o mais formidável criador de projetos 

para concursos em toda a história da Arquitetura. As suas conferências são eventos memoráveis e por tudo isto Bjarke 

Ingels já não é simplesmente um starchitect, mas um pop-starchitect”466.

Ao contrário dos exemplos anteriores foi Bjarke Ingels o patrocinador da sua própria exposição individual que de-

pois “vendeu para várias instituições ligadas à Arquitetura por todo o mundo e cada exposição efetuada foi acompanhada 

de um manifesto em forma de banda desenhada”: o livro ‘Yes is More’, publicado pela Taschen.

É sem dúvida interessante perceber que dado o baixo orçamento de alguns centros culturais o arquiteto ofereceu a 

sua exposição ao Centro cultural de Arquitetua de Arc en Rêve de Bordeux em julho de 2010. Seguiu-se uma pales-

tra na Escola de Arquitetura de Paris-Malaquais, juntamente com o arquiteto Rem Koolhaas e pouco tempo depois, 

Ingels foi convidado a participar no concurso para o novo Centro de Pesquisa da Universidade Pierre e Marie Currie 

que venceu em 2001. Dez anos depois, em 2011, dada a sua proximidade para com a cidade de Bordeaux foi con-

vidado a participar no concurso para o MECA do qual também foi vencedor (Fig. 130). Posteriormente venceu o 

concurso para um complexo residencial nos subúrbios de Paris e em 2013 venceu ainda um outro concurso para 

o Museu do Corpo Humano em Montpellier.467

Pode parecer improvável que ao longo dos anos, principalmente neste último caso, o arquiteto tenha deliberado 

efetivamente uma estratégia de participação em concursos. Porém, esta direção que parte “da atenção mediática 

para  perseguir o sucesso, é principalmente o que resulta da intervenção de promotores locais, diretores de instituições 

culturais, críticos ou autoridades contratadas, cujas motivações nascem da admiração pelos arquitetos que convidam.”468

466 CAILLE, Emmanuel; Regional Identity and Cultural Diversity in the Wonderfull World of Starchitects in CHUPIN, Jean-Pierre CUCU-
ZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An Internatio-
nal Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 345.  

467 Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowle-
dge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 345.  

468 CAILLE, Emmanuel; Regional Identity and Cultural Diversity in the Wonderfull World of Starchitects in CHUPIN, Jean-Pierre CUCU-
ZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An Internatio-
nal Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 345.  

Concurso realizado em 2011.
Projeto de Bjarke Ingels Group.Fig 130 O MECA.

Outro caso interessante é o do arquiteto californiano Thom Mayne do gabinete Morphosis. Em 2006, o arquiteto 

foi galardoado com o prémio Pritzker e poucos meses depois “foi convidado a realizar uma exposição individual no 

Centro Pompidou a convite de Frederic Migaryrou, curador-chefe do departamento de Arquitetura e design do Museu 

Nacional de Arte Moderna”464. Tendo em conta que estava a cargo de “cada arquiteto, independentemente da qualidade 

do resultado final, organizar a exposição”, o valor promocional da exposição era notório. Thom Mayne pôde apresen-

tar algumas conferências e demonstrar o seu trabalho da forma mais conveniente e, como resultado, “apesar do 

arquiteto nunca ter construído em França, foi convidado para o concurso da Lighthouse Tower” de La Défense em Paris 

(Fig 129). “Mesmo tendo a instituição convidado grande parte dos arquitetos de renome internacional”465, Mayne venceu 

o concurso “dez meses” após a sua conferência para a inauguração da exposição no Centro Pompidou.

464 CAILLE, Emmanuel; Regional Identity and Cultural Diversity in the Wonderfull World of Starchitects in CHUPIN, Jean-Pierre CUCU-
ZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An Internatio-
nal Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books; Página 345.  

465 Idem; Página 345.  

Concurso realizado em 2006.
Projeto de Thom Mayne.Fig 129 A Lighthouse Tower de La Défense.
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Deste modo, entende-se que o conflito interior aos concursos permanece no circuito fechado a que se refere o 

arquiteto Milos Dimcic, pois ao negar o mercado da Arquitetura, os concursos transmitem claramente as fragili-

dades financeiras da profissão. “A ‘scarcity’ de comissões, a competitividade intrínseca e as atitudes não-utilitaristas 

de muitos arquitetos, que derivam das atitudes da identidade artística profissional e criam uma situação que potencia à 

exploração.474 Portanto, mesmo que o mercado melhore para os arquitetos dentro do círculo, piora drasticamente 

para os outros que lutam diariamente para entrar no meio.

Segundo Michael Graves, isto acontece porque “as instituições reconhecem que os arquitetos perseguem os mesmos 

trabalhos e, nesse sentido, o nível de competição entre arquitetos é demasiado elevado.[...] Os arquitetos transmitem 

involuntariamente que todos necessitam e querem essa mesma coisa, o que os vulnerabiliza para quem os queira ex-

plorar.‘’475

Também o arquiteto Eugene Kohn, fundador da empresa Kohn Pedersen Fox, em Nova York, revela um possível 

pacto entre os promotores dos concursos e os rankings de prestígio estabelecidos. Segundo Kohn, “mesmo com 

um bom concurso, as instituições continuam a querer que se faça mais e os arquitetos tendem a permitir o que lhes pe-

dem, sem garantias do que se recebe em retorno [...] Os arquitetos fazem-no por terem medo de ofender um bom cliente e, 

caso não consigam mesmo prosseguir com o concurso, temem que outros o façam. Se um patrocinador anuncia media-

ticamente que escolheu os cinco melhores gabinetes de Arquitetura nos Estados Unidos, ou ainda, internacionalmente, 

caso eles convidem um arquiteto e ele rejeite, o mais provável é escolherem outro, levando a que o seu nome nunca 

apareça entre aqueles cinco teoricamente melhores.“476

Com isto percebe-se, por um lado, que Eugene Kohn compreende que o starsystem, tem as suas obrigações. Por 

outro lado, tal como Moussavi, Shigematsu e Koolhaas, o seu gabinete Kohn Pederston Fox entra em diversos 

concursos que recorrentemente incluem esse tipo de arquiteto. Assim, Eugene Kohn junta-se a um argumento 

do arquiteto americano Michael Graves: “mesmo que um arquiteto se sinta usado, pois as instituições convidam os 

arquitetos também para aumentar a reputação dos concursos que organizam [e deste modo obter mais visibilidade 

publicitária], os arquitetos também desejam projetar um Museu, um Oceanário, uma Adega; e projetos deste tipo são 

muitas vezes provenientes de concursos”477.

Para concluir, este é também um dos principais motivos pelo quais os arquitetos se sujeitam a esta precaridade 

competitiva, sendo que, se não se sujeitassem, não existia outra forma de acederem à possibilidade de desenhar 

certo tipo de edifícios tão desafiantes.

474 LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events, Theory and Society; 1994; Temple University Press Ed; 
Filadelfia; Página 476.

475 GRAVES, Michael in LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events, Theory and Society; 1994; Temple 
University Press Ed; Filadelfia; Página 476.

476 KOHN Eugene in LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events, Theory and Society; 1994; Temple Univer-
sity Press Ed; Filadelfia; Página 478.

477 Idem; Página 498.

Esta metodologia utilizada em França pode ser transversal a vários países e os arquitetos descobriram que este, 

é um método que pode resultar. Referenciar as estratégias de um arquiteto como Bjarke Ingels é pertinente na 

medida que este é nomeado como uma das 100 pessoas mais influentes nos Estados Unidos pela revista ‘Time’ 

em 2016; e, inclusive, é considerado um “empresário de Sillicon Valley”469 pelo arquiteto Rem Koolhas, “não como uma 

reencarnação de um qualquer arquiteto do passado, mas como a personificação de uma nova tipologia de arquitetos 

plenamente desenvolvida e que responde perfeitamente ao zeitgeist 470 atual”471. Efetivamente, pode ser este tipo de ar-

quitetos criados por estas abordagens profissionais que estão finalmente preparados para enfrentar este mercado 

de trabalho cada vez mais competitivo.

Assim, parece ser evidente o que é necessário para atingir o patamar de prestígio do mercado dos concursos. No 

entanto qual será a realidade desse patamar? Segundo o arquiteto Milos Dimcic, “uma vez dentro desse ‘circuito 

fechado’ não é difícil mantermo-nos por lá. Continuarão a existir mais convites para concursos exclusivos e [...] depois, 

é apenas jogar com as probabilidades. Caso se continue a participar em concursos num espírito de linha de montagem, 

entre dez a vinte concursos com apenas dez gabinetes cada, pelo menos um deles tem de ser bem sucedido. Mesmo um 

relógio partido, acerta na hora duas vezes ao dia.”472 Poder-se-ia concluir assim que o circuito garante uma perspetiva 

de qualidade e conforto aos arquitetos que lá permaneçam, chegando mesmo a funcionar enquanto mercado de 

probabilidades, recordando a conferência de Steven Holl (Volume 02, Rampa de Lançamento, Página108) onde o 

arquiteto revela que participou em dezassete concursos para vencer cinco.

Contudo, a investigadora Magali Larson reuniu algumas opiniões de arquitetos que acreditam numa realidade 

ligeiramente distinta, relembrando a posição do teórico Wiliam R. Ware ao referir que só conotando a Arquitetura 

de Arte é que se explica a falsa crença de que nos concursos os arquitetos oferecem o seu melhor, pois nestas 

circunstâncias, podem finalmente projetar em ‘liberdade’ artística. Porém, segundo Magali Larson, “esta não é uma 

atmosfera naturalmente livre de preocupações financeiras, mas das restrições funcionais que provêm da intervenção 

ativa de um cliente.” O romantismo espera que o melhor projeto resulte de um ambiente livre de restrições materiais, 

na ausência de considerações programáticas ou orçamentárias restritas. Por este motivo, “os concursos continuam 

a desconsiderar quer o valor da economia quer o valor do esforço exigidos pelo mercado profissional. [...] Embora os 

concursos possam reforçar a ideia de instituição, atribuem involuntária, inevitável e tacitamente à profissão, a noção de 

que é um luxo, muitas vezes inacessível, a hipótese de conseguir fazer Arquitetura.”473

469 KOOLHAS, Rem In Bjarke Ingels: EUA Times Magazine; 20.04.2018; USA, LLC, d/b/a TIME Ed.

470 Conjunto geral de ideias , crenças , sentimentos , etc. típico de um período em particular da história in Cambridge Dictionary; 2018; 
Cambridge University Press Ed.

471 KOOLHAS, Rem In Bjarke Ingels: EUA Times Magazine; 20.04.2018; USA, LLC, d/b/a TIME Ed.

472 DIMCIC, Milos; VideoBlogue ProArchitectes; 2018 in https://www.youtube.com/watch?v=I1Y3PQz8od4; Consultado a 02.2019.

473 LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events, Theory and Society; 1994; Temple University Press Ed; 
Filadelfia; Página 477.
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A proposta que se segue, intitulada ‘Chambord 2519’, 

foi desenvolvida pela equipa composta por Hugo Alves 

Rebelo, Afonso Castro, Beatriz Saraiva e Inês Giro, sob 

a tutoria do professor Nuno Brandão Costa, no âmbito 

de uma exposição promovida pelo Domain National de 

Chambord para celebrar o quingentésimo aniversário do 

Castelo. Neste concurso, o objetivo foi desenvolver uma 

interpretação do Château de Chambord, tendo como base 

a utopia que sempre envolveu o edifício. Fica desde já 

em nota que, caso não seja assinalado e referenciado 

em contrário, as figuras apresentadas na primeira parte 

deste Volume 06 são da autoria do autor da dissertação.

N O T A  I N T R O D U T Ó R I A
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“Não é o primeiro concurso, mas em escala, tempo e equipa foi o maior. Aumentar o número de elementos dificulta o 

trabalho mas não impede o correto seguimento do mesmo. É importante estabelecer, logo de início, confiança entre todos 

os elementos e encontrar alguma harmonia.”478

A oportunidade de participar neste concurso chegou por intermédio de um convite do professor Nuno Brandão 

Costa. Uma vez que o projeto é contemporâneo desta dissertação, entendeu-se que no seu decorrer poderiam ser 

postas em prática algumas considerações mencionadas no âmbito deste trabalho. Portanto, tentou-se delinear 

uma estratégia através de reuniões programadas seguindo etapas de processo. 

Em setembro de 1519, começou a construção do que se tornaria, sob o ímpeto do rei François I, a estrutura mais 

inspiradora do renascimento francês: o Château de Chambord (Fig. 131). Quinhentos anos depois, o Domaine Na-

tional de Chambord, com o intuito de celebrar este aniversário, decide organizar um concurso de forma a oferecer 

ao público uma exposição, tanto retrospetiva como prospetiva, que conecta o ontem e o amanhã através do tema 

da utopia. “Foi apenas três anos antes [da construção deste château], que Thomas More, no seu livro Utopia, alcançou 

um conceito que se destinava a viver através dos tempos. A construção do monumento pode ser examinada como parte 

de um contexto intelectual, político e artístico decisivo. Para acompanhar a parte retrospetiva da exposição, que contará 

com trabalhos atuais, o projeto também mostrará uma dimensão prospetiva, sem precedentes para uma construção 

desta escala e notoriedade: a apresentação de projetos de laboratórios de Arquitetura das principais universidades, [que 

sob a curadoria de Dominique Perrault, propõem imaginar a utopia arquitetónica de Chambord 500 anos após o 

conceito ter sido inicialmente concebido]. Os projetos deverão assumir um Château inacabado e devem permanecer 

fiéis à extravagância do renascimento.”479

O objetivo da exposição é reinterpretar o Castelo de Chambord como vida e símbolo de reverberação patrimonial e 

cultural francesa, inspirando debates contemporâneos que combinam a beleza tradicional e a tecnologia vanguar-

dista das ferramentas digitais. Para conquistar o interesse do público, a proposta deverá conjugar: uma resposta 

estética e emocional nos objetos projetados; ideais do inatingível e inacreditável; e a conceptualização da imagem 

proposta.

478 Afonso Castro em Conversas de Trabalho e Ocasião; Porto; 10.12.2018.

479 PERRAULT, Dominique; Bases do Concurso; Artistic statement of the contemporary part of the exhibition, Tender: Call for Archi-
tectural Projects - Chambord Inachevé; 2018; Domain du Chambord Ed; Página 1

u m  c o n v i t e  à  u t o p i a
06.1.1 _ APROXIMAÇÃO

Fig 131 Planta de Château segundo Jacques Androuet du Cerceau in CHATENET, Monique Chambord; Éd du Patrimoine.Paris; 2001.
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O Château é o protagonista de várias questões e indecisões que o tornam num projeto desafiante. Conceitos como 

limite, utopia e mistério, levantados pelo curador do concurso, acabaram por ser os catalisadores da proposta 

que, no final deveria “por um lado, abordar a memória da metodologia medieval e por outro, reavivar o grande período 

arquitetónico em questão”480: o Renascimento Francês.

Como este concurso requere a consciencialização do objeto (Fig. 132) em questão, foi necessária para a primei-

ra fase de trabalho uma investigação sobre a sua história, de forma a construir uma intervenção arquitetónica 

coerente. Deste processo concluiu-se que apesar da sua aparente linha cronológica linear, o castelo reúne várias 

lacunas. A grande dificuldade deste concurso residiu na ausência de um programa específico no enunciado, sendo 

que o objetivo da proposta, além da experimentação de ideias era reinterpretar a utopia do castelo. Assim sendo 

foi importante perceber que “um projeto de arquitetura pode ser mais que a organização de um programa. O facto de 

ser um projeto utópico permite a criação de uma proposta mais artística na medida que se desloca da realidade.”481 Como 

tal, a ausência de um enunciado limitador permitiu o desenho de um projeto que segue os ideais conceptuais já 

mencionados, juntamente com as convicções de cada membro da equipa.

Durante o processo de projeto procurou-se estabelecer intenções e conceitos que a proposta deveria transmitir. 

Este pensamento, segundo o professor Nuno Brandão Costa, “requere o radicalismo da proposta, pois, neste género 

de concursos é isso que interessa. Com isto não se pretende afirmar que não se valorize a objetividade, mas é necessário 

desafiar os parâmetros convencionais de metodologia arquitetónica.”482 Este é um argumento que incita à utilização de 

conceitos na criação de um projeto de Arquitetura e valoriza um pensamento ambicioso, pois na verdade, “aquilo 

a que muitos chamam de disparate é a graça e faculdade divinas cuja energia criadora e dominante inspira a mente do 

homem.”483 Assim, partindo deste fundamento, pareceu-nos que uma sobrevalorização conceptual seria pertinente 

em contexto académico porque potenciaria a exploração de ideias, e porventura, poderia existir uma relação entre 

esta sobrevalorização do conceito e a procura da Natureza Utópica deste projeto (Fig. 133). Como tal, a proposta 

formulou-se através de uma ideia arquitetónica sustentada numa tríade de conceitos que acompanhou cada uma 

das fases da estratégia. 

480 Uma das principais decisões do Grupo. 

481 Afonso Castro em Conversas de Trabalho e Ocasião; Porto; 15.12.2018.

482 Nuno Brandão Costa em Conversas de Ateliê, Segunda Reunião; 20.09.2018; Porto, Bairro da Bouça. 

483 BIERCE, Ambrose Gwinnett; Dicionário do Diabo; 2006; Lisboa; Tinta-da-China Ed; Página 75.

u m  c o n c e i t o  p a r a  u m  n o v o  c h a m b o r d
06.1.2 _ ENCONTRO

Fig 132 Fotografia atual do Château do Chambord.

Fig 133 Reflexos de Châteaux.
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“Na série de edifícios que o rei François I construiu, Chambord é um dos mais notórios. […] Este Palácio exemplifica, quer o 

gosto pela época em questão, quer as possibilidades deste período arquitetónico, um dos mais férteis da Arquitetura fran-

cesa.”484 Uma vez que o projeto remonta a duas fases de construção, cada uma expressa atitudes específicas da 

evolução do Castelo ao longo do tempo e assim, a intervenção, programática ou não, poderia tentar evidenciá-las. 

Para perceber a primeira fase de construção de Chambord, é necessário recuar meio milénio, mais propriamente a 

“janeiro de 1512, o ano em que Anne de Bretagne, a esposa de Louis XII, dá à luz um nado-morto [...] e o rei, em desespero, 

honra o seu primo com o cargo de príncipe herdeiro.”485 Assim, quando François I subiu ao trono foi considerado um 

“falso rei”486. Angustiado com esta denominação e motivado para conquistar o seu povo, dinamizou a cultura e a 

arte “convidando vários artistas italianos a visitarem o seu país, tais como Leonardo Da Vinci.”487 Esta atitude ”define-o 

mais tarde como o Rei paradigmático do Renascimento francês”488. François I idealizou o Chateâu num terreno panta-

noso de difícil construção, iniciando assim a eterna cumplicidade com o lugar e construindo uma metáfora com 

o seu próprio objetivo de erguer não só um Palácio, mas um reino. Três anos depois, em 1519 d. C, deu início a 

construção do Castelo “e acredita-se que [o seu desenho] pertença a Leonardo da Vinci. Nesta fase, o projeto incluía 

apenas o núcleo central [...] construído com uma rótula de distribuição que ocupava a totalidade da cruz-grega.”489 Este é 

um espaço “sem precedentes num edifício civil que remete para as igrejas centralizadas do Quatrocentos, em particular, 

para a Basílica de S. Pedro em Roma, [cuja construção é contemporânea da do Chateâu du Chambord]”490 O núcleo 

de quatro espaços em espiral ”seria um perfeito exemplo de um castelo de caça contudo, a evolução da sua Arquitetura 

não permite este género de leitura”491 tal como iremos verificar. 

Na segunda fase de construção em 1526, dada a vontade de François I em transformar o castelo de caça num 

castelo residencial, reduziu primeiro a hélice da escada de forma a circular em volta da mesma, e girou um dos 

apartamentos a noventa graus no sentido dos ponteiros do relógio de forma a conectá-lo a uma ala real (Fig. 137)

num conjunto de volumes periféricos, eles mesmos, alvos de transformações futuras. (Fig. 134, Fig. 135 e Fig .136) 

A intenção inicial era que esses volumes periféricos mantivessem a altura do núcleo central, porém atualmente 

verifica-se uma quebra nos estratos do edifício o que permite a contemplação desse núcleo pelo lado de fora (Fig. 

136), sendo esta uma característica que remete para a Praça de S. Pedro de GianLorenzo Bernini, que também 

permite a contemplação do núcleo Basilical de Michelangelo.

484 PERRAULT, Dominique; Artistic statement of the contemporary part of the exhibition, Chambord Inachevé; Nota de Intenção; 2018

485 GUERDAN, René; François Ier. Le roi de la Renaissance; 1986; J’ai lu Ed; Página 46.

486 Fabrice Moonen numa Visita comentada ao Chateâu de Chambord; Outubro 2018

487 BARTOLOMÉ, Bennassar; La Europa del Renacimiento; 2004; Madrid; Anaya Ed; Página 76

488 MICHELET, Jules; Renaissance et Réforme; 1998; Paris; Robert Laffont Ed; Página Desconhecida

489 de MONTECELOS, Jean-Marie Pérouse; Histoire de la Architecture Française, De la Renaissance à la Révolution; 1989; França; Men-
ges Ed; Página 63.

490 BERDAL, Virgine; Connaissance des Arts, Hors-Série n 630; 2014; Domaine National de Chambord Ed; Página 12

491 de MONTECELOS, Jean-Marie Pérouse; Histoire de la Architecture Française, De la Renaissance à la Révolution; 1989; França; Men-
ges Ed; Página 6.

Fig 138 A Primeira Fase.

a  t r í a d e
0 6 . 1 . 3 . 1  _  a  p r i m e i r a  f a s e

06.1.3 _ ESTRATÉGIA

Fig 134 Desenho A in CHATENET, Monique Chambord; Éditions du Patrimoine; Paris; 2001.

Fig 135 Desenho B in CHATENET, Monique Chambord; Éditions du Patrimoine; Paris; 2001.

Fig 136 Fotografia Atual do Château du Chambord.

Fig 137 A rotação.



282 283

O Castelo de Chambord materializa a simbologia da utopia renascentista e incorpora o classicismo humanista 

relacionado com uma das mais geniais e icónicas mentes daquele tempo, Leonardo da Vinci. Pela associação do 

arquiteto ao desenho de uma ”escadaria que evidencia a conceção dinâmica e sem precedentes na Arquitetura italiana 

e francesa”492 o Château destaca-se, não só pela materialidade, mas também pela geometria. Tanto na complexida-

de volumétrica como na simplicidade tipológica “verifica-se que os ideais de Leonardo se apoiam nas principais cria-

ções da filosofia renascentista. Centralizando o projeto no Homem, abandona-se o asséptico dogmatismo dos antigos e 

contempla-se uma utopia na qual a Arquitetura é uma das principais materializações.”493 Portanto, esta utopia requere 

tanto a compreensão da mentalidade do passado, como a resposta aos problemas do futuro. 

No livro ‘Connaissance des Arts’, de Virgine Beradal, encontra-se uma imagem de um dos cadernos de estudo de 

Leonardo da Vinci (Fig. 140), do arquivo da biblioteca do Instituto Francês, onde está representada uma “escada de 

dois lances de uma torre de menagem”494, o que nos leva a inferir que este se tratava de um estudo volumétrico de 

uma escadaria idêntica à que existe atualmente em Chambord.

Mais tarde, encontrou-se um outro desenho do mesmo arquivo e que se distancia da escada atual tanto em forma 

como em função. Em vez da volumetria cilíndrica aparenta uma planimetria quadrangular “com quatro lados [...]. 

[Uma aparente] gaiola no ponto central, com quatro subidas que ligam o núcleo à escada perimetral”495 que, quando 

comparada à primeira planta do Château, poderá ser uma alternativa de Da Vinci à escada em ‘U’ (Fig. 141). 

Por último, no livro ‘Histoire de la Architecture Française’ de Jean-Marie Pérouse de Monteclos é referida uma 

descrição do tratado de Palladio de 1570, alusiva a uma escadaria diferente daquela que podemos visitar hoje em 

Chambord, mas que se enquadra no modelo anterior à transformação de 1526: ”um parafuso de quatro lances inscri-

tos entre si [...] um elemento vertical que não permite circulação horizontal.”496 A descrição deste dispositivo é desenvol-

vida pelo arquiteto Andrea Palladio em ‘I Quattro Libri dell’Architettura’, que de acordo com o estudo de Leonardo da 

Vinci (Fig. 142) autor desenvolve ainda um texto relativo à ousadia e clarividência deste palácio “onde observando 

o seu interior, se podem encontrar quatro escadarias que ascendem sobrepostas de forma a servirem quatro entradas 

de quatro apartamentos. Todos se veem subindo e descendo, no entanto, os seus caminhos nunca se intersetam.”497

Tal como descreve Palladio, este ‘parafuso’ aproveitaria o espaço do núcleo ao impedir a comunicação lateral, e 

permitir também percursos “independentes entre si, autonomizando os vários apartamentos nos diversos andares.”498 

Deste modo, sugere-se que Leonardo da Vinci poderá ter inciado uma reflexão sobre a evolução vertical da ti-

pologia habitacional, abordando temas como privacidade e pluri familiaridade a partir de um modelo clássico. 

Chambord é por isso um projeto evolutivo, o que se pode comprovar através dos vários textos e imagens que se 

debruçaram nas transições do próprio volume e evidenciam traços de uma forma arquitetónica que não a atual. 

492 BERDAL, Virgine; Connaissance des Arts, Hors-Série n 630; 2014; Domaine National de Chambord Ed; Página 14 

493 Nuno Brandão Costa em Conversas de Ateliê, Segunda Reunião; 07.01.2019; Porto, Bairro da Bouça

494 BERDAL, Virgine; Connaissance des Arts, Hors-Série n 630; 2014; Domaine National de Chambord Ed; Página 20 

495 de MONTECLOS, Jean-Marie Pérouse; Histoire de la Architecture Française, De la Renaissance à la Révolution; 1989; França; Menges 
Ed; Página 66.

496 Idem; Página 65

497 PALLADIO, Andrea; I Quattro Libri dell’Architettura. 

498 de MONTECELOS, Jean-Marie Pérouse; Histoire de la Architecture Française, De la Renaissance à la Révolution; Página 67 

Fig 141 

Fig 139 O núcleo.

Fig 140

Fig 142 
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Neste caso, se a consistência de uma ideia é mais valorizada que a consistência de um programa, o desenvolvi-

mento conceptual da proposta deveria também contribuir para a perceção do observador em relação ao próprio 

conceito. Assim, a ideia desse conceito deve aludir às particularidades do sítio para captar um ponto de vista único 

aquando da visita ao Château de Chambord.”499 

Ao visitar o Château cada compartimento descrevia a sua história conjugando o tempo e o espaço do seu passado, 

relacionando o processo de construção com o espírito criativo e inovador de Leonardo da Vinci. Além do papel da 

escadaria na perceção vertical ascendente do castelo (Fig. 143), percebeu-se melhor outra das grandes vontades 

de François I: aceder ao castelo por água. Na análise das plantas de Chambord do levantamento de Jules Hardouin

-Mansart entre 1681 e 1685 (Fig. 145), denotou-se uma relação que teve depois de ser esclarecida pelo historiador 

Eric Johannot durante a visita: “o desejo inicial do rei era criar um canal artificial desde o rio Loire até ao Castelo com 

cerca de cinco quilómetros, o que lhe permitiria chegar desde Paris pelo rio e evitar o acesso por terra desconfortável 

daquele tempo.”500 Portanto, existe uma constante presença da água no desejo utópico do rei, uma intencionalida-

de que é também percetível no desenho de Jacques Androuet du Cerceau de 1570 (Fig. 146) que demonstra um 

acesso direto à ala real também visível na planta do mesmo autor (Fig. 131). 

A exploração da relação entre a Arquitetura e a água não é exclusiva de Chambord, sendo que existe um projeto 

anterior, o Palácio não construído de Romorantin (Fig. 147) e “a única encomenda de François I a Leonardo da Vinci 

devidamente registada”501. Compreende-se pela análise da figura 146 que para Romorantin Leonardo Da Vinci reflete 

sobre alguns elementos de ligação vertical em cada um dos cantos, permitindo que várias escadas interligadas 

ascendessem ao mesmo ritmo a vários pontos horizontais. O investigador Jean-Marie de Montecelos refere tam-

bém que “o palácio se divide em duas massas, de cada lado do rio Sauldre, que descem sucessivamente para formar 

esse vasto circuito de água. O palácio pode ser percebido como um projeto que tenta controlar a água [...] na interconexão 

dos rios franceses, tornando Romorantin, a capital do Mediterrâneo.”502 As vontades do polímata e do rei residiram no 

controlo da água e na supremacia de um reino através do centro de uma rede hidrográfica, contudo, “este corpo de 

água que havia sido desenhado [segundo uma ideia futurista de cariz utópico] nunca foi construído”503 dada a falta de 

tecnologia. Porém, é precisamente este modo de pensar à frente do tempo o principal motor do que pretende ser 

reavivado na proposta desenvolvida para responder aos desafios do concurso ‘Chambord Inachevé’.

Para terminar este estudo da utopia e do domínio da água, deve-se ainda mencionar o desenho de Amadis de 

Gaule cuja “representação do castelo, [...] encomendada por François I para a tradução de um quarto livro publicado em 

1543, se insere na descrição de um imaginário que evoca Chambord”504 e que, tal como em Romontarin, transmite uma 

simetria fulcral para a formulação da nossa proposta.

499 Afonso Castro em Conversas de Trabalho e Ocasião; Porto; 4.01.2019

500  Eric Johannot; Visita comentada ao Chateâu de Chambord; 10 2018.  

501 de MONTECELOS, Jean-Marie Pérouse; Histoire de la Architecture Française, De la Renaissance à la Révolution; 1989; França; Men-
ges Ed; Página 66.

502 Idem; Página 64  

503 Idem; Página 63

504 Idem; Página 67.

Fig 143 A escadaria helicoidal de Chambord.

Fig 144 O imaginário de Chambord por de Amadis 
de Gaule. in CHATENET, Monique Chambord; Éditions 
du Patrimoine; Paris; 2001

Fig 146 Chambord e a água. Desenho de Jacques Androuet 
du Cerceau in CHATENET, Monique Chambord; Éditions du 
Patrimoine; Paris; 2001.

Fig 145 Os arredores de Chambord. Desenho de Plano de 
Jules Hardouin-Mansart, 1681-1685. in CHATENET, Monique 
Chambord; Éditions du Patrimoine; Paris; 2001.

Fig 147 A simetria sobre a água de Romontarin. Desenho 
original retirado de  CHATENET, Monique Chambord; Éditions 
du Patrimoine; Paris; 2001.

. 
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A partir de uma visão contemporânea do enunciado e tendo em conta toda a investigação mencionada, deu-se 

início ao desenvolvimento de uma proposta que tem por base uma escala amplificada do Château de Chambord, 

na qual se procurou criar uma unidade habitacional de acordo com as necessidades futuras. Esta fase, incidiu 

numa produção ideologicamente conceptual, através do equilíbrio da morfologia e da natureza do próprio lugar, 

proporcionando um ”diálogo intemporal entre Arquitetura e o território, que efetivamente, simboliza uma utopia huma-

nista traduzida de forma exuberante para este e tantos outros castelos do Vale do Loire.”505 

Como “a comunicação pode ser tão ou mais valorizada que o produto final506, este trabalho deveria ser uma represen-

tação fictícia de uma realidade construída, o que justifica a preocupação em desenhar um esquema do conceito 

− o Baby Scheme (Fig. 148). Este transpõe várias premissas de um castelo sem lugar, alusivo a um reino sem rei, 

incitando à transformação do canal de água num imenso oceano. Um contexto que faz da hidrografia do Loire, um 

ponto a considerar na utopia da proposta, já que “levar um Castelo para a água é, de facto, uma utopia”507. 

No contexto atual, a pertinência da proposta reside na consideração da previsível “subida do nível das águas do 

mar e na perceção do impacto da mesma na sociedade contemporânea”, levando a que se imagine o Château du 

Chambord como uma ilha flutuante. O projeto desenvolvido pretendia, por um lado, que o Château crescesse em 

altura, sendo o eixo vertical desenhado de acordo com a escadaria de Leonardo; por outro que a horizontalidade 

fosse travada pela construção perimetral que deveria permanecer fiel à relação de proporção entre os volumes 

perimetrais e o núcleo. “O conceito deste projeto, é o próprio projeto”508 tendo como objetivo uma ideia de reinterpreta-

ção contemporânea do modelo do Château do Chambord, uma progressão sintomática daquilo que foi planeado, 

através de um gigantesco amento de escala.

505 PERRAULT, Dominique e ANDRINO, Juan; DPA Notice of Intent - Chambord Inachevé; 2018; Domain du Chambord Ed; Página 3.

506 Nuno Brandão Costa em Conversas de Ateliê; 10.09.2018; Porto, Bairro da Bouça.

507 Nuno Brandão Costa em Conversas de Ateliê; 10.09.2018; Porto, Bairro da Bouça.

508 Afonso Castro em Conversas de Trabalho e Ocasião; 10.11.2018; Porto. 

Um dos curadores do concurso, o arquiteto Dominique Perrault, alertou para a importância da comunicação na for-

ma como a ideia tocará o público, levando a querer que para a proposta ter sucesso, tem de seduzir o público-alvo.

Fig 148 O Baby Scheme.



288 289

O desenvolvimento da ideia conformou-se pela fricção entre construção, natureza e tempo, e tentou explorar uma 

variedade de relações entre o edifício e o território de forma a criar uma proposta que tanto celebrasse o existente 

como alcançasse uma ilusão de utopia. Tanto a expressão como a linguagem foram pensadas como resultado 

metodológico solidificado de um processo de investigação e experimentação apreendido na compreensão do con-

texto pré-existente. Ao encontrarem-se os vários temas associados à continuidade distópica de um futuro incerto, 

tais como o aquecimento global, a sobrepopulação e o aumento dos desperdícios, adquire-se uma incerteza de 

proposições negativas que sugerem o caos que a modernidade poderá em breve encontrar.

Esta visão distópica apoia-se na abordagem do arquiteto Rem Koolhaas em ‘Espaço-Lixo’, o terceiro ensaio do 

livro ‘Três textos sobre a cidade’, onde todo o enredo, tal como nesta fase do processo, provém de um ponto de 

vista analítico do resultado urbano da modernização ao longo do tempo. Como resultado de uma construção des-

regrada tem-se aquilo que o arquiteto holandês intitula de ‘sobras’ que nunca foram tão elevadas como no século 

XXI. Com este fundamento pode dizer-se que o que caracteriza a modernidade e o seu legado é este excesso de 

objetos, de matéria e de estímulos. 

O espaço é construído para consumo, o aumento da população estimula esse mesmo consumo que além de dimi-

nuir a matéria prima é incapaz de responder aos estímulos da humanidade. Neste sentido, “a hierarquia que existia 

no modernismo, é agora substituída por acumulação e a composição por adição”509, mudanças que estratificaram a 

sociedade numa construção de ‘pisos’ infinitos empilhados desorganizadamente. 

Segundo Koolhaas, ao reverter os conceitos dos arquitetos modernos, o futuro que a humanidade deixa no planeta 

é ‘espaço-lixo’ e este “não busca por mais, é apenas um excesso por si só, é o que se coagula quando a modernização 

está em marcha, o seu resíduo”510. Assim, estes espaços não procuram nem melhor nem pior, são apenas adição por 

adição e explicam “a ‘assinatura-lixo’ que é a nova Arquitetura”511. Com este espaço, a “Arquitetura contemporânea não 

quer e não consegue seguir um estilo e, quando somada, torna-se lixo e restos.”512 Ou seja ”o ‘espaço-lixo’ será o nosso 

fim. Metade da humanidade contamina para produzir e a outra contamina para consumir.”513

509  ZERAIK, Fernanda e PAULINO, Vitória in JUNKSPACE - CONTEMPORARY ARCHITECTURE; 2015; Artigo online cosultado em 4.03.2019

510 KOOLHAS, Rem; Três Textos sobre a Cidade; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed, Página 69

511 KOOLHAS, Rem; Três Textos sobre a Cidade; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed, Página 90

512 ZERAIK, Fernanda e PAULINO, Vitória in JUNKSPACE - CONTEMPORARY ARCHITECTURE; 2015; Artigo online cosultado em 4.03.2019

513 KOOLHAS, Rem; Três Textos sobre a Cidade; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed, Página 91

Fig 150 Segunda Fase.
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Fig 149 Distopia 1 - Sobrepopulação. Da autoria de Beatriz Saraiva.
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A interpretação deste espaço futuro deve-se à perda de noção dos limites urbanos, anteven-

do-se a perda total do conceito de monumento. O Château du Chambord deixará de servir 

o propósito da revisitação histórica de um determinado período de tempo e irá encarar, no 

âmbito da proposta desenvolvida, um diálogo utópico e conceptual com a habitação.

Fig 153 Distopia 4 Até ao céu. Da autoria de Afonso Castro.Fig 151 Distopia 2 O peso da Humanidade. Da autoria de Beatriz Saraiva Fig 152 Distopia 3 Crescimento Desmedido. Da 
autoria de Beatriz Saraiva
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A última fase deste processo requere uma viagem no tempo que nos transporte para 2519. Atentando nos proble-

mas atuais e nas suas repercussões futuras, pressente-se que a sobrevivência da humanidade no planeta Terra é 

incerta e projeta-se uma cidade que levará quinhentos anos a planear e a construir, que recolherá os desperdícios 

residuais para dar origem a uma nova cidade (Fig. 155) que celebrará a memória de Chambord à escala planetária.

Fig 154 Terceira Fase.

0 6 . 1 . 3 . 3  _  a  t e r c e i r a  f a s e

Fig 155 A utopia de ‘Chambord 2519 - The City of the Future’.



294 295

Ao longo do texto de Rem Koolhaas o discurso centraliza-se no aparente insucesso da humanidade no uso da ino-

vação para modernizar o seu quotidiano. O arquiteto refere que a modernização tinha como um propósito primor-

dial “a partilha das descobertas científicas de forma universal, [...] Que resultassem de eventos brilhantes, planeados de 

forma inteligente e potenciassem o uso tecnológico infinito. Contudo, tudo isto conjugado tornou-se um presságio do fim 

do iluminismo”514 por adulterar o seu propósito inicial, uma vez que, modernizar sem saber modernizar, pode levou 

ao crescimento desregrado das cidades. Tal como Koolhaas reúne num só momento a falsa aparência da pros-

peridade moderna, imagina-se para a proposta uma circunstância submergida por este referido caos do futuro.

Esta terceira fase da tríade conceptual resulta da idealização anterior relativa a um possível futuro distópico, que 

leva a uma proposta que pretende contrariar essa prevista distopia (Fig. 156). Assim, inverte-se o sentido com que 

o arquiteto Koolhaas avalia o processo da inovação de modo a perpetuá-lo no tempo como uma ferramenta cru-

cial para o avanço civilizacional que seria controlado pela Arquitetura. Na sua essência, constrói-se uma resposta 

arquitetónica inovadora cuja progressão tecnológica é o principal organismo para a sua idealização e contraria 

a distopia do “espaço que não tem autor, contudo, é autoritário”515 e regula a forma urbana pelo seu automatismo 

progressivo.

Na proposta, entretanto intitulada ‘Chambord 2519 - The city of the Future’ não se pretendeu relembrar o passado, 

nem atuar sobre o presente, mas antes visionar um futuro tal como Leonardo Da Vinci o fazia. Para construir este 

projeto utópico, o Château de Chambord enquanto referência foi essencial no espaço, na forma e na proporção − 

uma relação verificável no terceiro momento do esquema de conceito apresentado anteriormente. (Pág 286 e 287).

Ao considerar Chambord um modelo, a planta da futura cidade pode ampliar infinitamente a sua escala sem com-

prometer a noção de limite e de proporção. Esta forma renascentista permitiu o desenho de uma cidade do futuro 

sem que nunca se perdesse a referência ao modelo, um château clássico de há quinhentos anos, ou melhor, de 

há 1000 anos se nos posicionarmos em 2519. Portanto, esta deveria ser o último reduto da humanidade, a última 

cidade que venceria todas as crises governamentais, socioecológicas e socioeconómicas, através de uma Arqui-

tetura futurista, já que se trataria de uma cidade produtiva e autossustentável, a vaguear num oceano global. Se o 

projeto inventa um futuro utópico que tem como base os problemas da atualidade e se atreve a desenvolver cinco 

séculos de história imprevisível, é apenas porque já é possível vislumbrar esse futuro, defendendo uma Arquitetura 

dependente da evolução tecnológica que ainda precisa de tempo para se desenvolver.

514 KOOLHAS, Rem; Três Textos sobre a Cidade; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed, Página 70

515 KOOLHAS, Rem; Três Textos sobre a Cidade; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed, Página 96

Fig 156 A Visão de Cerceau..
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O último momento desta última fase consistia em “perceber o castelo como modelo e como tipologia de forma a tor-

nar mais claro o desenho da cidade.”516 Para tal, incidiu-se maioritariamente na compreensão do funcionamento de 

uma sociedade futura e para tal, conjugamos a simbologia da ideia utópica de Thomas More com a vontade do rei 

da criar uma ilha. Esta utopia, “considerada uma ponte entre a cidade antiga e a cidade moderna”517 fez-se de partes da 

história de dois autores que elaboraram utopias e que, conjugadas, formam um conjunto intemporal:

−A primeira é a ilha da utopia de Platão, onde o autor “divide a sociedade numa hierarquia de três classes: trabalhado-

res; guerreiros; e dirigentes”518. Pode-se salientar que, tal como em ‘Chambord 2519 − The City of the Future’, esta 

também se divide em três partes.

− A segunda é a ilha de Thomas More, mencionada num artigo do ‘Jornal of Politics da Universal Chicago Press’ 

onde o autor, Thomas Engeman, cita uma carta que Thomas More a Peter Giles : “Thomas More enviou sua ilha de 

utopia. [...] Eu (Utopia), sou um rival da República de Platão e talvez até um vencedor.“519 Esta carta sugere que o filósofo 

londrino também elaborou uma ilha cujo sentido seria ”construir uma sociedade perfeita”520.

Ambos os textos se referem a uma ‘ilha’ representante de uma cidade ideal como principal mote para a formação 

de uma sociedade perfeita. Assim, a equiparação da nova cidade a uma ilha utópica, surge da vontade de criar 

uma cidade afastada dos problemas da sociedade, podendo desta forma realizar a utopia de começar do zero.

.

Uma vez afastados das utopias do passado que refletem sobre hipóteses de criação de uma sociedade perfeita 

de acordo com a mentalidade daquele tempo, nesta utopia de ‘Chambord 2519 − The City of the Future’, a princi-

pal ferramenta para a construção da cidade não é a filosofia, mas antes a Arquitetura. Para o fazer, recorre-se ao 

modelo tripartido de Platão e ao visionarismo de Thomas More, separando a cidade em três camadas, uma tríade 

de funções visionárias (Fig. 157):

− A primeira diz respeito ao complexo habitacional que, tal como no Château du Chambord, se localizava no centro 

da cidade. A sua imagem e a sua proporção são as linhas reguladoras dos limites formais deste núcleo que alber-

gará toda a população. O comportamento do núcleo forma-se através de um registo fractal, onde cada conjunto 

de quatro torres tem o seu próprio núcleo, que por sua vez, tal como no Château, tem um ponto de acesso vertical. 

− A segunda, associa-se à subsistência da cidade e resulta num espaço fronteiriço, destinado à produção de ali-

mentos que garantam a sobrevivência dos habitantes, uma característica que faz também alusão ao Castelo, pois 

as instalações das suas cozinhas localizavam-se nos edifícios que configuravam o pátio.

−A última, corresponde ao motor de propulsão da cidade, um organismo responsável pelo movimento da mesma, 

controlando a sua direção e o seu destino. Estes motores seriam os responsáveis pela produção de energia que 

alimentaria a cidade, e cuja forma circular remete para o movimento helicoidal da escadaria de Leonardo da Vinci.

 
516 Afonso Castro in Conversas de Trabalho e Ocasião; Porto; 22.02.2019.

517 ENGEMAN, Thomas S; The jornal of Politics: Hythloday’s Utopia and More’s England: an Interpretation of Thomas More’s Utopia, 
Vol 44 no 1; 1982; Chicago; University Chicago Press Ed; Página 131. 

518 MOSSÉ, Claude; Los orígenes del socialismo en la Antigüedad in DROZ, Jaques; Historia general del socialismo. De los orígenes; 
1875; Barcelona; Destino Ed; Página 93-95.

519 Carta de Peter Giles a ENGEMAN, Thomas S; The jornal of Politics: Hythloday’s Utopia and More’s England: an Interpretation of 
Thomas More’s Utopia, Vol 44 no 1; 1982; Chicago; University Chicago Press Ed; Página 133.

520 Idem; Página 136.

Fig 157 A Tríade das funções.
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Concluída a viagem no tempo, denota-se a importância dada à ousadia em todo o processo de criação da proposta 

‘Chamord 2519 -The City of The Fututre’. Segundo o dicionário de Gwinnett ”a ousadia é uma das qualidades mais no-

táveis de um homem em segurança.“521 Isto não significa a recusa dos limites preestabelecidos por si só, mas atribui 

um pretexto para o conhecimento de novas culturas que de outra forma seria vago e incoerente. O processo é im-

possível de idealizar e a sua única âncora foi o Château de Chambord. Por esse motivo, em circunstância alguma 

se quis esconder a sua forma. Além do objeto final, pretendeu-se que o exercício se tornasse um pretexto para o 

desenvolvimento das condições específicas do concurso, alcançando uma Arquitetura de fundação social, sim-

bólica e que se relacionasse com o evento comemorado: o quingentésimo aniversário do Château de Chambord.

521 BIERCE, Ambrose Gwinnett; Dicionário do Diabo; 2006; Lisboa; Tinta-da-China Ed; Página 75.

f o i  u m a  v i a g e m  n o  t e m p o
06.1.4 _ CHEGADA

Fig 158 ‘Chambord 2519’ do Espaço. A maior cidade que já se presenciou.
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O conceito arquitetónico como um transmissor imediato de uma ideia
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Após a conclusão do concurso para o Château du Chambord, as equipas envolvidas foram convidadas para uma 

cerimónia em Chambord com o objetivo de expôr as diversas propostas, proporcionando-se um agradável mo-

mento de discussão. Como se comprovou, ao longo da estruturação do processo de criação da proposta na pri-

meira parte deste Volume 06, a tríade estratégica da proposta de resposta ao concurso incidiu sobretudo num 

método de natureza conceptual. 

Considerou-se imprescindível respeitar o universo teórico que antecedeu o projeto durante todo o seu processo, 

contudo, tal como referiu o professor Nuno Brandão Costa numa das conversas de ateliê, este foi um projeto que 

“apesar da existência de suporte teórico na sua formulação, não precisa de muitas referências, quer para a sua conceção, 

quer para a sua comunicação”523. Isto deve-se à inexistência de projetos formalmente e conceptualmente semelhan-

tes. Neste sentido, para enfatizar esta vertente conceptual de projeto, recorreu-se a um pensamento simbólico 

externo ao domínio da prática funcionalista que normalmente acompanha os concursos que têm como objetivo a 

construção da proposta vencedora.

Durante a cerimónia o arquiteto Dominique Perrault demonstrou pessoalmente o seu apreço pela forma como o 

conceito da proposta foi elaborado, definido e apresentado, “conseguindo mais do que provocar e criar discussão nas 

mentes conservadoras dos visitantes da exposição, intrigar as mentes do júri que avaliou a proposta”524, comprovando 

a importância que um bom conceito tem para o desenvolvimento de um projeto a concurso. No entanto, num se-

gundo momento, Dominique Perrault revelou alguma preocupação pela forma como o conceito foi impresso nas 

imagens, “cuja escuridão com que apresentaram e transmitiram a atmosfera da cidade, provocaram algum desconforto 

nos jurados, que se recusaram a acreditar num futuro tão dramático e obscuro.” Pode-se então intuir, que o diálogo 

entre conceito, imagem, projeto e público foi um critério fundamental na avaliação do júri.

Como tal, delimita-se a Sobrevalorização Imediatista do Conceito Visualizado, entre a importância do conceito na for-

mulação rápida de um projeto de Arquitetura e a preponderância da imagem como elemento imediato na captação 

de interesse por parte dos jurados. 

522 A imagem da Capa de apresentação da segunda parte tem como base os desenhos de Limitless, um livro do François Blanciak.

523 Nuno Brandão Costa in Conversas de Ateliê; 10.09.2018; Porto, Bairro da Bouça.

524 Dominique Perrault in Conversas de Ocasião; 25.05.2019; França; Château du Chambord. 

06.2.1 _ APROXIMAÇÃO
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A presente reflexão comporta-se, em parte, como uma evolução de duas reflexões anteriores. Em primeiro lugar, 

ao abordar o conceito enquanto estratégia de procura de alternativas inovadoras e diversas (Fig. 159) relaciona-se 

com o Experimentalismo Criativo. Em segundo, por interpretar os valores da imagem nas estratégias de persuasão 

arquitetónica, percebe-se a sua proximidade com a Ambiguidade da Qualidade. Mas por enquanto, num primeiro 

momento, foquemo-nos na valorização do conceito. 

Segundo o ponto de vista de Joaquim Luís Coimbra, professor e membro executivo do Departamento de Psico-

logia da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, e de Andreia Valquaresma, membro do Centro de 

Psicologia da Universidade do Porto, no trabalho intitulado ‘Creativity through Time’, “numa sociedade como a atual, 

com uma frequência de mudança tão elevada, a criatividade pode ser uma ferramenta crucial para o sucesso. Se consi-

derarmos que, desde sempre, o sujeito psicológico humano é confrontado com uma crescente necessidade de resolver 

problemas através da produção contínua de ideias originais, lida diariamente com mudanças e recorre constantemente 

a estratégias criativas para a solução de problemas, entende-se a pertinência e a importância do conceito criativo.”525 Ou 

seja, a criatividade é abordada como uma valência fundamental no processo de adaptação à realidade contempo-

rânea que tem por base a natureza da sociedade contemporânea. 

Neste âmbito relembre-se o discurso de Bjarke Ingels, mencionado na segunda parte do Volume 04, Ambiguidade 

da Qualidade (Página 209) quando este menciona que os arquitetos devem oferecer ao mundo algo que ele ainda 

não tenha visto, num apelo à inovação e à procura de novas soluções por parte dos arquitetos. Dentro do mesmo 

registo, também numa entrevista ao Canal de Louisiana, cujo propósito era um diálogo informal direcionado a 

arquitetos recém-formados, o arquiteto Alejandro Aravena diz o seguinte: “Nós arquitetos não somos consultores, 

somos autores e isso significa correr o risco de fazer novas propostas, desenvolver novas ideias.”526 Portanto, a ideia 

da perseguição de novas alternativas no campo da Arquitetura é comum a arquitetos com abordagens muito 

distintas da disciplina.

Dentro desta ideologia, veja-se o seguinte texto retirado do livro ‘The Improvement Guide: A Practical Approach to 

Enhancing Organizational Performance’ dedicado à elaboração de várias práticas que permitem melhorar o de-

sempenho da prática profissional. Este livro foi desenvolvido “para os que compreendem a necessidade de encontrar 

alternativas dentro do mercado profissional para sobreviver na gestão de qualquer negócio. O conceito de mudança é tão 

rápido e intrínseco à sociedade atual, que não existe alternativa senão abraçá-lo e utilizá-lo de forma inteligente. Neste 

processo pode procede-se de duas maneiras distintas: aceitar passivamente esta condição ou recorrer às competências 

necessárias segundo um processo de melhoria, para criar a nossa própria mudança.”527 

525 VALQUARESMA, Andreia & COIMBRA, Joaquim L.; Creativity through time − Evolutive Retrospective of the Concept; 06.2011; Facul-
dade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto Ed; Artigo inserido num Conference Paper; Páginas 188 - 189.

526 ARAVENA, Alejandro in Documentário Alejandro Aravena Interview: Advice to the Young; Louisiana Channel, 5.2019

527 LANGLEY, Gerald & NOLAN, Kevin & NOLAN, Thomas; NORMAN, Clifford & PROVOST, Lloyd; The Improvement Guide: A Practical 
Approach to Enhancing Organizational; 11.1996; Jossey-Bass Pebusher Ed; Página 8.

06.2.2 _ ESTRATÉGIA
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DIFERENTES RESOLUÇÕES
Fig 159 O conceito como estratégia.
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Segundo o filósofo Gilles Deleuze, “Platão dizia ser necessário contemplar as ideias, contudo, era primeiro necessário 

já ter criado o conceito de ideia”530. Com base neste pensamento de Platão e sem perder a relação com o artigo 

anteriormente referido, pode agora levantar-se uma outra questão: Qual é o conceito de conceito, ou melhor, a 

definição de conceito?

Para começar, a resposta a esta pergunta pode ser complexa, “já que a definição de conceito é paradoxal: é simples e 

complexa ao mesmo tempo. É simples definir um conceito como um elemento básico da forma como pensamos. Mas é 

também complexo pois a própria definição de conceito contém também outros conceitos531. O que nos leva a interrogar 

que conceitos estão por detrás desse ‘elemento básico’. Ou seja, que característica intrínseca ao conceito o faz, 

apesar da sua complexidade, ser entendido como elemento fácil de compreender e, ainda mais importante no 

caso dos concursos, de comunicar.

De acordo com o pensamento de Lloyd P. Provost e Gerald J. Langley, incentivar o processo criativo origina uma 

série de conceitos inter-relacionados que produzem uma determinada imagem mental. “O facto de pensarmos em 

conceitos ‘interligados’ tem conotações positivas e negativas”, sendo que os conceitos necessitam de uma génese 

que os regule para que façam sentido. Isto é, de uma imagem mental à qual é possível chegar através de conexões 

mentais e que cria a própria ideia de “conectividade, um mecanismo essencial para permitir que nos relacionemos 

com o mundo que nos rodeia”532 e, consequentemente, relacionemos projetos de Arquitetura com conceitos que os 

originaram.

O conceito transcende a possibilidade de criar relações entre ideias durante o processo criativo, sendo que “o re-

conhecimento de um conceito subjacente a uma ideia específica, direciona-o numa nova direção e é essencial para o de-

senvolvimento de ideias criativas.”533 Segundo o artigo em questão, “muitos especialistas assumem que para ser mais 

criativo é necessário provocar um certo distúrbio no processo de pensamento.”534 A esse distúrbio, o polímata britânico 

Edward de Bono, no livro ‘Serious Creativity’, atribui-lhe o nome de provocação. O autor enfatiza que a existência 

de uma provocação é apenas o começo, já que “o método na qual ela é empregue é igualmente importante”535 e chega 

inclusive a conciliar o processo de pensamento provocatório com uma outra atividade mental, “o processo de ava-

liação”. Portanto, a utilização de um conceito durante a formulação de uma proposta, pode torná-la provocatória 

no sentido que é capaz de desafiar não só quem a produz, mas também quem a avalia. 

530 DELEUZE, Gilles; O que é a Filosofia?; 1992; Lisboa; Coleção TRANS, Editora 34 Ed; Introdução: Assim Pois a Questão; Página 13.

531 PROVOST, Lloyd & LANGLEY, Gerald; The Importance of Concepts in Creativity and Improvement, Quality Process in LANGLEY, Gerald & 
NOLAN, Kevin & NOLAN, Thomas; NORMAN, Clifford & PROVOST, Lloyd; The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational; 11.1996; Jossey-Bass Pebusher Ed; Página 31.

532 Idem, Página 32.

533 Idem, Página 32.

534 Idem, Página 33.

535 BONO, Edward De; Serious Creativity; 1992; Nova Iorque; in PROVOST, Lloyd & LANGLEY, Gerald; The Importance of Concepts in 
Creativity and Improvement, Quality Process in LANGLEY, Gerald & NOLAN, Kevin & NOLAN, Thomas; NORMAN, Clifford & PROVOST, 
Lloyd; The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational; 11.1996; Jossey-Bass Pebusher Ed; Página 33. 

0 6 . 2 . 2 . 2  _  p r o c e s s o  c r i a t i v o

Esta mentalidade provém de uma realidade que espelha um mercado saturado de ideias e, neste sentido, as com-

petências à pouco mencionadas são um recurso válido para a procura inovação. Deverá acrescentar-se que, de 

acordo com a professora e investigadora inglesa Margaret Boden, referida na segunda parte do Volume 03 para 

o estudo da criatividade, para a criação bem sucedida de ideias criativas, “as ideias originais e subjacentes a esse 

processo, necessitam da existência de uma ligação conceptual inteligível para que possam fazer sentido.”528 

Como pode comprovar-se nesta Estratégia: Mentalidade e Mudança, o experimentalismo subjacente a qualquer pro-

cesso mental, que inter-relacione múltiplas ideias de cariz inovador, demonstra que a predisposição para procurar 

algo novo é essencial para a ocorrência de um projeto criativo.

Este paradigma originou o aparecimento de alguns debates direcionados para o estudo do processo criativo e 

aquilo que poderá ser uma criação ideológica inovadora com base num fundamento conceptual. Por exemplo, 

pode referir-se o artigo desenvolvido para o livro intitulado ‘The Importance of Concepts in Creativity and Improve-

ment’ escrito pelos autores americanos Lloyd P. Provost e Gerald J. Langley. Segundo os autores, o objetivo deste 

artigo é explorar as seguintes dúvidas: “Qual é a importância que os conceitos desempenham nos vários processos de 

pensamento criativo? Quais as possibilidades da utilização de conceitos no desenvolvimento de alternativas criativas que 

conduzam o processo a melhorias finais significativas?”529

528 BODEN, Margaret Ann (1990); The Creative Mind, Myths and Mechanisms; 2004; Londres; Routledge Ed; Página 3. 

529 PROVOST, Lloyd & LANGLEY, Gerald; The Importance of Concepts in Creativity and Improvement, Quality Process in LANGLEY, Gerald & 
NOLAN, Kevin & NOLAN, Thomas; NORMAN, Clifford & PROVOST, Lloyd; The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational; 11.1996; Jossey-Bass Pebusher Ed; Página 31.
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Dada a indefinição deste terreno de trabalho, reconhece-se o conceito pelo seu caráter abstrato e sobretudo rela-

cionado com uma construção mental. No entanto, independentemente de todas as particularidades mencionadas, 

os conceitos podem ser fundamentais para que as pessoas se relacionem com as formas arquitetónicas. 

No âmbito da opinião de Margaret Boden anteriormente mencionada, o arquiteto Bernard Tschumi, o autor da 

proposta vencedora para o concurso do Parque La Vilette mencionado na segunda parte do Volume 03 (Páginas 

155-156), formula a seguinte máxima: “Não existe Arquitetura sem conceito − uma ideia abrangente, ou parte dela, que 

garanta a coerência e identidade de um determinado edifício. É precisamente o conceito e não a forma, que distingue a 

Arquitetura de uma construção vulgar.”537 Segundo Tschumi, para existir Arquitetura com sentido é fundamental a 

existência de um conceito prévio de criação arquitetónica. Como se a racionalidade que separa a humanidade dos 

restantes animais se processasse com o mesmo intuito, dado que, para Tschumi a Arquitetura sem conceito não 

é Arquitetura, mas uma construção sem razão para existir. Assim, o conceito é crucial na condução de um projeto 

de Arquitetura com sentido e significado e, mais ainda, inovador. 

Resta agora perceber que na sua índole os concursos de Arquitetura são um método de seleção arquitetónica que 

tem como um dos principais objetivos procurar e encontrar projetos de cariz inovador e que desafiem de alguma 

forma tudo o que não pode ser elaborado através do método tradicional por encomenda. Assim, tentar-se-á explo-

rar o campo conceptual arquitetónico exclusivamente direcionado aos concursos de Arquitetura, como estratégia 

vital ao processo inerente à conceção arquitetónica procurada em regime competitivo. Para tal, com o objetivo de 

verificar os argumentos anteriores, seguem-se quatro casos de estudo cujo processo de criação e transmissão da 

proposta partiu de uma exploração conceptual que depois resultou em marcos da Arquitetura.

537  TSCHUMI, Bernard; Concept, Context, Content in Event-Cities 3: Concept vrs Context vrs Content; 2004; Cambridge University Press; 
Ed; Páginas 10 - 11.  

É com base nesse fundamento que o arquiteto americano Kevin Eckert, cofundador do gabinete BUILD em Seattle, 

referiu numa entrevista em 2013, o processo de trabalho do seu escritório. Na sua metodologia de pensamento, 

“antes de detalhar ideias, desenhar plantas, cortes e alçados, ou mesmo antes de iniciar realmente o processo de projeto, 

existe algo mais importante a definir: o Conceito.”536  Deste exemplo, pode-se comprovar que o conceito está intrin-

secamente associado a uma estratégia de processo e de organização do pensamento, que tem como objetivo 

facilitar a sua condução. Ao perceber que num concurso o momento de conceção da proposta é relativamente 

curto, o conceito pode então facilitar uma correta orientação de todo o processo. É ainda importante relembrar 

que o arquiteto Dominique Perrault, na cerimónia enunciada na página 307, elogiou quer o conceito definido para a 

proposta ‘Chambord 2519 − The City of the Future’, quer a forma como este se traduziu num esquema tripartido e, 

consequentemente, na forma como a teoria conceptual da proposta foi transmitida ao público. 

Portanto, tal como no processo experimental científico (Experimentalismo Criativo, Páginas 151-152) e como no 

processo criativo discutido no artigo ‘The Importance of Concepts in Creativity and Improvement’, a Arquitetura 

funciona também com base em conceitos inter-relacionados entre si. Na ordem das relações mentais inerentes 

ao pensamento científico, supõe-se que no pensamento arquitetónico o funcionamento seja semelhante. Estas 

conexões referidas são processadas através de conjuntos indefinidos de ideias, conjuntos lógicos assentes em 

conceitos arquitetónicos recém criados ou pré estabelecidos, pois tal como em todas as formas de pensamento, a 

essência do funcionamento do pensamento arquitetónico são as várias operações com conceitos, neste caso, de 

conceitos arquitetónicos. Por conseguinte, o conceito arquitetónico estabelece as múltiplas relações lógicas uti-

lizadas pela disciplina da Arquitetura seja entre a teoria e a prática disciplinar, seja entre a profissão e as relações 

construídas pela sociedade. Assim, o conceito arquitetónico é um fator disciplinar inevitável, podendo inclusive 

transpor-se para a forma arquitetónica, proporcionando várias relações entre a mesma e quem a avalia. 

A procura de conceitos deve constituir, eventualmente, uma das áreas de investigação mais procuradas no estudo 

da viabilidade do processo cognitivo em todas as áreas de conhecimento.

536 ECKERT, Kevin; The Importance of Concept; 11.06.2013; BUILD LLC, web Press Blog WA Ed; Seattle.
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O primeiro exemplo é a proposta do OMA que venceu o concurso para Sede da Televisão da China em 2002. 

Recorde-se a importância do arquiteto Shohei Shigematsu na elaboração dos vários concursos do gabinete em 

que já pôde participar (Volume 05 Página 206). Contudo, de acordo com a ficha técnica do projeto elaborada pelo 

escritório, um associado ainda mais importante para o desenvolvimento desta proposta foi o arquiteto alemão 

Ole Scheeren538, considerado pela revista ‘deezen’, “o responsável pelo sucesso da transição do OMA para a Ásia.”539

Em 2016, seis anos depois da sua saída dos OMA, Ole Scheeren refere numa conferência TEDtalk que a metodolo-

gia de pensamento do seu gabinete aplica uma reformulação de Bernard Tschumi do lema a forma segue a função, 

transformando-a em “a forma segue a ficção”540. 

Esta metodologia de pensamento rege-se por uma energia inovadora já aplicada durante o processo de trabalho 

no OMA e que motiva o processo arquitetónico no desenho de “protótipos, ideias de como mudar os espaços onde 

vivemos e onde trabalhamos. São ideias que tentam reformular os espaços dedicados à cultura, aos media, etc. São um 

compromisso explícito entre uma realidade e uma possibilidade conceptual.” Esta procura de alternativas comprova-

se também nas afirmações do arquiteto Rem Koolhas que, “mesmo preocupado com potenciais críticas negativas, 

sentia uma incrível atração por mudança, um desejo real por melhorar, especialmente em Pequim.”541

Segundo a conferência TED, o enunciado do concurso estava acompanhado de uma imagem representativa de 

um plano urbano do futuro: uma capital chinesa repleta de arranha céus. Contudo, no momento de lançamento do 

concurso existiam apenas alguns edifícios construídos, fazendo da envolvente do projeto um vazio ainda por de-

senhar. Houve então a necessidade de “criar uma proposta num contexto enigmático e desconhecido, tendo como base 

uma só premissa: que teria de representar verticalidade.” Mais ainda, uma vez que ”um arranha-céus, é por natureza, um 

edifício vertical com uma estrutura hierárquica, [o gabinete tentou repensar esta ideia, a partir de um conceito distin-

to] capaz de restruturar essa hierarquia através de um sistema colaborativo. [Foi deste pensamento de onde surgiu a 

ideia de contorcer o edifício], voltando-o sobre si mesmo num circuito de atividades interligadas.”

Esta abordagem fez de um conceito inovador, Arquitetura inovadora. Tal como refere o fundador do OMA numa 

entrevista: “o valor conceptual desta proposta desenhou um edifício cuja tridimensionalidade funciona como um ‘loop 

contínuo’ num circuito fechado.”542 O projeto trouxe dinamismo mediático à capital e foi ainda protagonista de mui-

tos outros artigos. Por exemplo, segundo o New York Times, o conceito de onde nasceu a forma do edifício refor-

mula a perspectiva clássica da Arquitetura. “A estrutura irregular confronta as ideias de pureza estrutural do moderno 

[...] criando espaço para as imperfeições que nos tornam humanos. Claro que o arquiteto teve de resolver as questões 

mundanas do funcionamento do edifício, que parece desconectado da cidade, contudo, quando se entra, essa perceção 

muda [...] a vista é surpreendente”543

538 KOOLHAAS, Remment n CCTV Headquarters in Beijing, Designed by OMA, Completed; 04.2012; OMA WebSite in https://oma.eu/news/
cctv-completed; Consultado em 07.2019.

539 in https://www.dezeenjobs.com/company/buro-ole-scheeren/; Consultado em 08.2019.

540 Büro Ole Scheeren num Conferência TEDTalks; 02.2016 in https://www.youtube.com/watch?v=iQsnObyii4Q; Consultado em 11.2018.

541 KOOLHAS, Remment in OUROUSSOFF, Nicolai; Koolhaas, Delirious in Beijing; 01.2011; Nova Iorque; New York Times Ed. in https://
www.nytimes.com/2011/07/13/arts/design/koolhaass-cctv-building-fits-beijing-as-city-of-the-future.html; Consultado em 08.2019.

542 CCTV Headquarters in https://en.wikiarquitectura.com/building/cctv-headquarters/; Consultado em 07.2018.

543 OUROUSSOFF, Nicolai; Koolhaas, Delirious in Beijing; 01.2011; Nova Iorque; New York Times Ed.
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Concurso realizado em 2002.
Projeto de OMA.Fig 160 CCTV Headquarters.



316 317

Consequente a esta metodologia de pensamentos inovadores fundamentados por ideias conceptuais criativas, o 

processo conceptual funciona como um método catalisador de propostas provocadoras com impacto. Contudo, 

será o conceito também uma mais valia para a comunicação dessas mesmas ideias inovadoras?

De acordo com o artigo, publicado na revista ‘Dayligh and Architecture #27’, em volta da experiência profissional 

do arquiteto Steven Holl, é o próprio que produz os desenhos conceptuais dos projetos formulados no seu gabi-

nete.544 Segundo o arquiteto “ao iniciar um projeto, torna-se necessário encontrar uma coordenação entre a sua mão e 

o seu pensamento, conjugando assim os pensamentos emocionais e intelectuais [num só momento]. Este desenho do 

conceito, [no caso de Steven Holl, por intermédio de aguarelas] é a forma perfeita para começar.”545

Este método de ideologia semelhante à do arquiteto Kevin Eckert, já mencionado, leva a que desenvolva entre vinte 

e trinta ideias conceptuais distintas antes de decidir o conceito a partir do qual o projeto se irá desenvolver. Este 

processo é discutido ao longo de uma conversa com os arquitetos Sol Madrilejos, Juan Carlos Sancho e Antón 

García Abril, mencionada na ‘Croquis 172’, onde refere “o quão desconfortável [fica], até descobrir o conceito. Mas que, 

uma vez tomada essa decisão, juntamente com a equipa, o projeto pode finalmente avançar.”546 Ainda assim, este é um 

processo contínuo, sendo que, “ao longo do caminho, é por vezes necessário [afinar o conceito] e redesenhá-lo, para 

que a proposta se oriente corretamente e o projeto seja conduzido na direção mais indicada.”

Portanto, o conceito é tratado pelo arquiteto Steven Holl como um elemento chave na criação de um projeto de 

Arquitetura, associando-o às ideias experimentalistas desenvolvidas ao longo da segunda parte do Volume 03,  

Experimentalismo Criativo. Contudo, com o tempo, revela-se também um aliado na comunicação dessas ideias 

consideradas, experimentais. De facto, numa entrevista a Stanley Collyer ao encargo da associação ‘Competitions’, 

quando abordavam a proposta para a Igreja de Santo Ignácio, na Universidade de Seattle e lhe perguntaram se 

os clientes “insistiram em ajustar a cobertura, pois esta tornava a estrutura mais complexa e mais cara”547, Steven Holl 

garante que a Universidade de Seattle quis perceber o que desejava fazer. “Quando na primeira apresentação disse 

que o conceito para o edifício era ‘sete garrafas de luz numa caixa de pedra’, referia-se quer à existência de quase setenta 

nacionalidades diferentes representadas [...], quer aos [sete] aspectos litúrgicos do programa [...] quer aos sete dias da 

semana, etc”548. São estas as relações inteligíveis referidas por Margaret Boden relativamente à importância dos 

conceitos no funcionamento do pensamento, e que são aqui exploradas por Steven Holl. O interesse neste con-

ceito era tal, que quando se levantou a possibilidade de reduzir quer o orçamento quer a cobertura, a instituição 

discordou porque queria ver o conceito inicial impresso numa Arquitetura construída, ou seja, “é possível fazer com 

que o promotor aprenda a ter esperança num desenho conceptual e, nesse caso, tornar-se-á o seu maior defensor”.

544 SCHOOF, Jacob; Designed for All Senses: the Architecture of Steven Holl; 2017; Daylight and Architecture Magazine, Vol 27; Velux 
Group’s Magazine Ed in https://iva.velux.com/competitions/international-velux-award-2020/posts/designed-for-all-senses-the-ar-
chitecture-of-steven-holl; Consultado em 08.2019.

545 HOLL, Steven; GA Document 110 in MCCARTER, Robert; Steven Holl; 10.2015; Phaidon Press Ed; Página 329.

546 Seven Holl numa conversa com Sol Madrilejos, Juan Carlos Sancho e Antón Garcia in Concepts and Melodies; El Croquis, Vol 172; 
2014; Página 9.

547 Stanley Collyer, Interview: Steven Holl (Summer 1998); 1998; CompetitionsOrg in https://competitions.org/2016/05/steven-holl/; 
Consultado em 04.2019.

548 Steven Holl in Idem. 

Sem data conhecida.
Projeto de Steven Holl.Fig 161 A Igreja de Santo Ignácio, na Universidade de Seattle.
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Um outro projeto de Arquitetura pertinente para esta reflexão sobre o conceito é o projeto da Casa da Música no 

Porto. Este edifício resultou de um concurso por convite realizado em 2001 e dos cinco gabinetes envolvidos foi o 

arquiteto holandês Remment Koolhas o vencedor. A importância deste concurso reside no facto de o arquiteto ter 

estimulado o interesse dos jurados e do público em geral através de um conceito arquitetónico inovador que mais 

tarde originou o projeto intrigante e controverso construído na rotunda da Boavista.

No âmbito deste estudo, recorre-se a um discurso público de Koolhaas elaborado após vencer o concurso, onde 

afirma que “o desenho do volume solitário naquele planalto de travertino, garantiu a vitória da proposta por nascer de 

um conceito que consegue resolver as indecisões relacionadas com o simbolismo volumétrico, pontos de visibilidade e 

percursos de acesso, tudo num só gesto.”549 

Este movimento, o principal regulador da estratégia do projeto, embora simples, é forte o suficiente para criar o 

impacto desejado. O conceito por detrás da ideia da Casa da Música possibilita que apesar de todos os problemas 

do edifício, este continue a ser respeitado e valorizado. Pois “mesmo que o volume aterrorize qualquer músico que lá 

apresente um espetáculo, quer seja pela quantidade de metal que reveste as salas, quer seja pelo uso descontrolado do 

vidro, ou por refletir o som em direções imprevisíveis ou por não ser eficaz na filtragem do ruído exterior”550, os jurados 

avaliaram o projeto como um objeto arquitetónico que tanto “proporciona à cidade espaços com uma acústica de 

excelência para qualquer performance de qualquer tipo de música [como ainda] cumpre um outro papel contemporâneo, 

por representar um objeto estranhamente enigmático e irresistível na forma urbana da cidade do Porto”551. Além disso, o 

arquiteto conseguiu chegar ao público através da ideia de volume meteorítico solitário e de outras características, 

tais como “as janelas gigantescas que enquadram a vista sobre a cidade, transformando o que é geralmente um interior 

hermético de uma sala de concertos, num espaço luminoso e conector explícito com a mesma”552. 

Em suma, além de provocar interesse no júri que avaliou as propostas entregues, o conceito da Casa da Música do 

Porto remeteu para ideias distintas do convencional, e que apesar das limitações funcionais que a sua forma exi-

ge, o tornaram num dos principais ícones da Arquitetura portuguesa contemporânea no âmbito internacional. 

549 KOOLHAAS, Rem & LOON, Ellen; In OMA Speech About the New Music House in oPorto; 20.04.2018; OMA WebSite in https://oma.eu/
projects/casa-da-musica; Consultado em 04.12.2018.

550 OUROUSSOFF, Niccolai; Rem Koolhaas Learns Not to Overthink It; 10.04.2005 The New York Times Ed in https://www.nytimes.
com/2005/04/10/arts/design/rem-koolhaas-learns-not-to-overthink-it.html; Consultado em 04.12.2018.

551 FAIRS, Marcus; Casa da Música wins RIBA European award; 22.06.2007; DeZeen in https://www.dezeen.com/2007/06/22/casa-da-mu-
sica-wins-riba-european-award/; Consultado em 06.12.2018.

552 A.J.; KOOLHAAS’ CONCRETE CASA; 07.04.2005 Architects’ Journal Ed; WebBlog in https://www.architectsjournal.co.uk/home/koo-
lhaas-concrete-casa/132648.article; Consultado em 05.12.2018.

Concurso de 2001.
Projeto de OMA Remment Koolhaas.Fig 162 A Casa da Música do Porto.
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Como último caso de estudo tem-se o concurso para o Estádio Nacional da China, em Pequim. Este é um projeto 

com um elevado valor para este estudo, porque incentivou uma Arquitetura experimentalista que, coincidentemen-

te, originou uma Arquitetura iconográfica.

De acordo com o estudo efetuado por Jean-Pierre Chupin, regente da cadeira ‘Competitions and Contemporary 

Practices in Architecture’ da Universidade de Montreal no Canadá, “alguns concursos internacionais resultam de algu-

mas estratégias governamentais de grande complexidade que têm como objetivo encobrir outras questões controversas“ 

menos nobres e conceituadas. Em alguns destes casos, “pode-se inclusive comparar os concursos a Cavalos de Tróia, 

[...] tal como a grande maioria dos edifícios construídos para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.”553 Neste estudo, 

o autor menciona, por exemplo, o concurso para o Estádio Nacional de Pequim, cujo vencedor foi “uma proposta de 

um ‘gabinete estrangeiro de arquitetos suíços’ [...]. Nestas circunstâncias, a ‘abertura internacional’ não se relaciona com 

a abertura ao mundo, mas mais à abertura do país ao mercado internacional”554, o que demonstra desde já a controvér-

sia deste projeto ao longo do seu desenvolvimento.

A explicação da dificuldade do desenvolvimento da proposta do gabinete suíço Herzog & de Meuron, juntamente 

com o artista contemporâneo chinês Ai Weiwei, dá-se numa conversa entre Jacques Herzog e Ai Weiwei inserida 

numa entrevista de Bice Curiger, intitulada ‘Concept and Fake’. De acordo com esta entrevista, quando os autores 

iniciaram a proposta em 2003, o ano de lançamento do concurso, “a primeira pergunta a ser levantada foi se o estádio 

deveria ser uma versão semelhante, mesmo que maior, do projeto já desenvolvido para Munique.”555 Isto porque, sendo 

este um concurso internacional por convite, os gabinetes são convidados normalmente porque o cliente conheceu 

algum projeto anterior que lhe agradara e Herzog & de Meuron já detinham alguma experiência com equipamentos 

desportivos: a referida Allianz Arena em Munique; ou ainda no Estádio St Park, em Basileia. 

Contudo, tal como referido pelo arquiteto Jacques Herzog na entrevista, “o artista Ai Weiwei advertiu com clareza 

que a filosofia do povo chinês é completamente distinta e seria certo que esperariam algo inovador. Por este motivo, esse 

momento, ainda numa fase inicial, revelou-se bastante importante pois garantiu desde raiz, liberdade total para explorar 

algo novo e inesperado.”556 Assim, o processo de trabalho integrou essencialmente uma visão conceptualmente 

vanguardista que, efetivamente, levou os autores a procurarem a proposta marcante que existe no lugar e, indicia 

a importância deste concurso para uma reflexão em torno do conceito pois como, já foi possível averiguar, este 

rege-se normalmente segundo premissas que procuram a inovação.

553 Jean-Pierre Chupin in CHUPIN, Jean-Pierre, CUCUZELLA, Carmela & HELAL Bechara; Architecture Competitions and the Production of 
Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed; Página 130.

554 Idem; Página 130.

555 Jacques Herzog in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. 
No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

556 Idem; Páginas 122 - 145.

Concurso de 2003.
Projeto de Jacques Herzog e Pierre de Meuron.Fig 163 O Estádio Nacional de Pequim.
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Foi desta imagem que a estrutura da proposta se desenvolveu sendo que, a grande dificuldade deste processo 

segundo Jacques Herzog, “foi encontrar um método eficaz para a dobragem tridimensional das treliças de aço, por 

sinal, de grande complexidade de execução, com a agravante de que qualquer alteração durante esse processo, levaria 

a uma redução substancial do conceito, transformando-o numa caricatura.”563 Assim, o segundo e último desafio do 

concurso foi o de evitar perder a pureza conceptual da proposta original ao longo do seu aprofundamento progra-

mático e estrutural.

No momento de apresentação dos projetos desenvolvidos, os treze gabinetes convidados apresentaram as suas 

propostas no Centro de Exposições num evento que atraiu milhares de visitantes. No final, o vencedor anunciado 

foi o da proposta já intitulada Bird Nest selecionada quer pelo júri quer pelo voto público dos visitantes.564 Foi 

neste espírito de inovação que a Comissão de Planeamento Municipal de Pequim “elogiou a proposta vencedora por 

enfatizar a pureza, vigor e simplicidade formal resultantes de um projeto harmonioso que transmite uma sensação forte 

de dinâmica”565. Contudo, dado o impacto da imagem de Bird Nest, a aceitação da comunidade não foi imediata. O 

edifício “foi fortemente criticado, nomeadamente pela antiga escola da Arquitetura, que o criticou sem aparente motivo. 

No entanto, agora demonstram uma opinião contrária e o Estádio Nacional é um símbolo de uma nova China.”566

Deste concurso, entende-se que defender um conceito durante o desenvolvimento de uma proposta, resulta indi-

retamente num processo ambivalente. Por um lado, é um método que “torna possível perceber em que momentos é 

fundamental proteger a imagem do edifício e em que momentos é possível flexibilizar alternativas em função dos outros 

pontos do enunciado. [Por outro], quando se encontra um bom conceito, mas que depois se revela ou obsoleto, ou con-

dicionador do desenvolvimento da proposta como um todo, poder-se-á desvirtuar a mesma do seu sentido original, pois 

estávamos demasiado seduzidos pela magia nele encontrada.”567 Este é um processo cuja intensidade agrava em con-

curso, dado o pouco tempo disponível para a maturação de ideias, como tal, o conceito pode facilmente dominar 

onde deveria ser dominado onde deveria dominar. Em suma, e recorrendo à opinião dos arquitetos fundadores de 

Herzog & de Meuron e do artista Ai Weiwei relativamente ao processo de trabalho, nomeadamente neste regime, “o 

conceito é tudo, contudo, é o processo posterior de organização dessa imagem inicial que pode levar o significado da pro-

posta a uma outra escala. Na arte este é um processo mais simples, porém, na Arquitetura, ele é também necessário.568 

563 Jacques Herzog in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. 
No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

564 TONNY C; 2009, Páginas 5 - 8 in BeijiNG National Stadium; 2007; Design Buildings Ed in https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/
Beijing_National_Stadium; Consultado em 08.2019.

565 Beijing Municipal Planning Commission; 2004 in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with 
Contemporary Artists, Vol. No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

566 Jacques Herzog in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. 
No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

567 Ai Weiwei em resposta a Jacques Herzog in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with 
Contemporary Artists, Vol. No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

568 Herzog & de Meuron & Ai Weiwei in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with Contempo-
rary Artists, Vol. No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

Seduzidos pela ideia de inovação e vanguarda tecnológica certamente procurada pelo júri, os arquitetos iniciaram 

este edifício conscientes da necessidade de encontrar uma ideia que correspondesse às expectativas. Segundo 

o arquiteto Jacques Herzog, num pensamento alusivo ao primeiro momento de conceção, “ao pensar num estádio, 

pensa-se num tipo de construção completamente distinto de outros edifícios por ser muito mais complexo e , como tal, 

baseado em ideias fortes. [...] Além disso, este género de equipamento comporta-se numa escala distinta semelhante a 

uma escultura pública, ou então, uma paisagem urbana artificial.”557 Por conseguinte, percebem-se as intenções para 

controlar e trabalhar em escalas desta natureza cujo desafio é perceber em que momentos devem dominar o 

desenho de edifício e quais os momentos em que o devem deixar fluir. 

Neste âmbito o parecer do artista Ai Weiwei relativamente à importância deste concurso parece-nos pertinente por 

transparecer a necessidade “de um primeiro movimento intencional que seja capaz de coordenar todos os momentos 

que [dada a grande dimensão do edifício] sejam imperfeitos”558 pois ”o processo de dar detalhe na Arquitetura nunca 

pode ser controlado na sua totalidade. [...] [Como tal], a arte de uma grande peça de Arquitetura geralmente reside no 

conceito, ou melhor, na estratégia que identifica e controla que zonas do projeto precisam ser aprofundadas.”559 

Percebe-se assim que para os autores, a génese conceptual do edifício concentra-se no seu gesto inicial que, 

segundo o arquiteto Herzog, é “um sentimento evolutivo e intuitivo que foi sendo capaz de se desenvolver ao longo do 

tempo”560. Esta intenção, portanto, intuitiva, é uma possível associação a um conceito regulador de uma estratégia. 

De forma a auxiliar no desenho deste primeiro gesto, o escritório “optou pelo uso de um software de forma a definir 

rapidamente a forma inicial do edifício que, ainda estava inserida dentro dos parâmetros descritos no enunciado.[...] 

Após este primeiro momento, uma vez encontrado este conceito, foi possível continuar o processo de exploração a fim 

de testar possibilidades”561. É ainda curioso que embora o primeiro desenho do edifício “tenha sido inspirado numa 

combinação de artes chinesas, quando o artista Ai WeiWel viu a proposta pela primeira vez, desenhou rapidamente um 

pássaro pousado numa árvore.”562 De uma abordagem construtiva pré-fabricada foi possível executar este desenho 

de linhas estruturais entrelaçadas e o nome ‘Bird Nest’ tornou-se uma referência imediata do projeto, não só no 

país, mas em todo o mundo. Esta particularidade revela a intenção de mercado subjacente a este tipo de concurso 

de Arquitetura, tal como referiu Jean-Pierre Chupin desde início.

557  Jacques Herzog in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. 
No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

558 Ai Weiwei in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. No. 81; 
2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

559 Jacques Herzog in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. 
No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed; Páginas 122 - 145.

560 Idem; Páginas 122 - 145.

561  BeijiNG National Stadium; 2007; Design Buildings Ed in https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Beijing_National_Stadium; Con-
sultado em 08.2019.

562 Idem; Consultado em 08.2019. 
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As imagens ao lado representam os vários esquemas utilizados pelos arquitetos para transmitirem a ideia concep-

tual que fundamenta o projeto:

− No primeiro exemplo, a proposta do OMA para o concurso do CTTV em Pequim, o primeiro desenho representa 

uma proposta com percursos contínuos e interligados, cuja informação percorre todo o edifício em linhas de texto 

infinitas (Fig. 165). No segundo desenho, percebe-se a ideia de continuidade através do fluxo orgânico infraestrutu-

ral do edifício (Fig. 166). Ao abrigo dos argumentos de Ole Scheeren na conferência TEDtalk, “a imagem representa 

a ideia de um sistema circulatório humano que nos leva a pensar em Arquitetura não como substância construída, mas 

como organismo, como forma viva.”569 Portanto, através das duas imagens é possível captar de imediato o loop con-

tínuo mencionado pelo arquiteto Rem Koolhaas quando inicialmente descrevia o conceito do projeto.

− Em segundo lugar tem-se o projeto de Steven Holl, um arquiteto que afirma preocupar-se sempre com o desen-

volvimento conceptual desde o início dos seus projetos. Ao analisar a aguarela (Fig. 167), identificam-se claramen-

te os setes vazios de luz, ou como os descreve o arquiteto, as sete garrafas translúcidas. Isto acontece porque 

a ideia transforma-se numa imagem intrigante, transformada numa representação conceptual desenhada cujo 

significado é fácil de transmitir. Como exemplo, veja-se o excerto do artigo de David McManus para a plataforma 

‘e-architect’, onde o próprio descreve o projeto como “sete garrafas de luz numa caixa de pedra, uma metáfora de luz 

esculpida em diferentes volumes que emergem numa cobertura irregular”.570 

− Em relação ao terceiro exemplo, tal como foi já possível verificar no Volume 02 (ver Página 93), o conceito da Casa 

da Música do Porto é uma adaptação de um desenho existente cuja pertinência nasceu de um edifício de cariz ha-

bitacional para um cliente particular. Neste sentido, houve a necessidade de escalar a proposta, mas o seu concei-

to formal monolítico manteve-se fiel ao original. Através da análise da Fig. 168, composta por várias fotografias de 

um pequeno modelo tridimensional, percebem-se algumas das características que o arquiteto descreveu, desde a 

relação do objeto com a paisagem exterior através das múltiplas aberturas, até ao seu caráter monolítico, sendo 

que esta imagem transmite o comportamento conceptual da proposta em várias circunstâncias segundo um só 

propósito: transmitir e idealizar o comportamento do edifício construído. Mais ainda, percebe-se a importância que 

o conceito cada vez mais próximo de uma ideia formal, tem para o valor da estética na valorização da Arquitetura 

como um ícone. Para confirmar este pensamento, Nicolai Ouroussoff, crítico de Arquitetura do ‘New York Times’, 

classificou este edifício como “o mais atrativo do arquiteto Rem Koolhaas, [indicando ainda que] é um edifício cujo 

ardor intelectual é equiparado à sua beleza sensual.”571

− Em último lugar, tem-se o estádio Nacional de Pequim, uma repercussão do conceito na transmissão da imagem 

arquitetónica tal como no caso anterior. Efetivamente, o conceito aproxima-se de uma índole sobretudo formal e 

como tal, implica a existência da imagem. O conceito da proposta é a sua imagem (Fig. 169), a sua forma; e a sua 

comunicação faz-se através de uma representação fiel ao que se espera ser o objeto construído.

569 Büro Ole Scheeren num Conferência TEDTalks; 02.2016 in https://www.youtube.com/watch?v=iQsnObyii4Q; Consultado em 11.2018.

570 MCMANUS, David; St Ignatius Chapel Seattle : Building; 11.2009; Seattle; e-architect Ed in https://www.e-architect.co.uk/seattle/
st-ignatius-chapel; Consultado em 04.2019.

571 NICOLAI, Ouroussoff; A Vision of a Mobile Society Rolls off the Assembly; 12.2005; Nova Iorque; The New York Times Ed in https://
www.nytimes.com/2005/12/25/arts/design/a-vision-of-a-mobile-society-rolls-off-the-assembly-line.html; Consultado em 08.2019.
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Fig 165 Representação do sistema de comunicação contínuo e Fig 166 do sistema cir-
culatório. Os conceitos arquitetónicos que originaram o desenho do edifício. in https://
www.youtube.com/watch?v=iQsnObyii4Q.

Fig 167 Representação do conceito, ‘sete garrafas de luz’, idealizado por Steven Holl 
in https://iva.velux.com/competitions/international-velux-award-2020/posts/designed-
for-all-senses-the-architecture-of-steven-holl

Fig 168 Representação do sistema de montagem dos auditórios in https://oma.eu/
projects/casa-da-musica.

Fig 169 Representação da Atmosfera provocada pelo Estádio in The Arup Journal;   
The Beijing National Stadium Special Issue; 01.2009.
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“A principal função da Arquitetura é quase do tipo biológico: proteger-nos contra as adversidades climáticas e outras 

forças ambientais e, na verdade, é uma forma da Humanidade continuar a sua luta pela existência. Com a formação de 

uma sociedade [...] e ao diferenciá-la nas suas variadas funções, a Arquitetura apresenta outros tipos de problemas, como 

a luta contínua pela simbologia e imagem que a própria sociedade deseja possuir.”573

No excerto do Atlas de Arquitetura acima citado verifica-se que o objeto arquitetónico resulta de uma circunstância 

complexa feita de propósitos diversificados, sendo um deles, a própria imagem e simbologia arquitetónica imposta 

pela sociedade perante a disciplina. Neste âmbito, a Sobrevalorização Imediatista do Conceito Formalista continua o 

estudo da Ambiguidade da Qualidade, relativo à importância atual da aparência como elemento fundamental para 

a captação do interesse da sociedade pela Arquitetura. Para isso, foi necessário perceber o conceito como um 

elemento que tanto estimula o processo criativo como provoca diversas interpretações.

Apesar de o propósito da Arquitetura ter na sua génese o desenho de um abrigo, a criação de uma sociedade 

trouxe a necessidade de uma afirmação estética, tendo como recurso a imagem arquitetónica. A Casa da Música, 

o CCTV, o Estádio de Pequim, ou mesmo a Capela de Santo Ignácio, são imagens simbólicas nacionais ou inter-

nacionais a que a cidade recorre involuntariamente ou voluntariamente − relembre-se o concurso para o Museu 

Guggenheim em Bilbao, tratado no Volume 05 − de forma a identificar-se publicamente a nível internacional.

Ainda no virar do milénio, o investigador e crítico da disciplina Hans Ibelings e atual editor do ‘The Architecture 

Observer’, refere que o fenómeno acima descrito acontece porque, atualmente, “a Arquitetura retrai cada vez mais 

a integração de uma carga simbólica de ideias filosóficas ou científicas, ou de um conteúdo que por vezes nem chega a 

ser explícito quando se observa a obra construída. [...] Como tal, em vez de um pensamento arquitetónico conduzido por 

esses valores, tem-se um significado que se manifesta segundo a própria aparência da Arquitetura [...] A Arquitetura abre 

portas a um novo caminho que oferece maior importância às sensações visuais, espaciais e tácteis.574 Passados vinte 

anos, este é um processo em crescimento exponencial e nesse sentido a profissão tende continuamente a procu-

rar a reformulação imediata da sua relação com o ser humano, mesmo num contexto social. Pois a falta de relação 

que antes tendia a afastar a sociedade e a Arquitetura devido à sobrecarga de vertentes abstratas é hoje substi-

tuída por uma relação imediatista, isto é, uma interpretação instantânea da disciplina baseada na sua aparência, 

na sua imagem, na sua forma; aquilo a que a investigadora Linda Groat atribuiu de características elementares da 

Arquitetura (ver Ambiguidade da Qualidade, Página 203).

573 MUELLER, Werner & VOGEL, Ghunter; Atlas de Arquitectura 1; 10.1996; Portugal & Espanha; Páginas 15 - 16.

574 IBELINGS, Hans; Supermodernismo: Arquitectura en la era de la Globalización; 1998; Barcelona; Páginas 90 -100. 
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Assim, após o estudo dos quatro exemplos anteriores, entende-se que o conceito arquitetónico é um mote para o 

correto funcionamento intelectual na Arquitetura, oferecendo ao arquiteto a capacidade de compreender e execu-

tar respostas aos enunciados dos vários concursos em que participa. Este processo acaba por resultar da relação 

entre duas realidades distintas: o abstracionismo do conceito arquitetónico e a necessidade funcional e concreta 

da matéria construída. São duas realidades dependentes entre si, ainda assim, podem ser incompatíveis levando 

a que uma delas se evidencie em relação à outra, o que faz deste processo um passo incontornável no momento 

de conceção do projeto. Estas dificuldades foram também referidas nos projetos apresentados anteriormente. Por 

exemplo, no projeto da Capela de Santo Ignácio, do arquiteto Steven Holl, este mencionou as dificuldades ocorri-

das durante as reuniões relativas à viabilidade da conceção estrutural da cobertura tendo por base fundamentos 

puramente conceptuais. Ou ainda o exemplo do arquiteto Jacques Herzog, quando referiu os problemas inerentes 

à complexidade estrutural do Estádio de Pequim cujas alterações levariam à ruína do valor conceptual da proposta 

adquirido durante os momentos iniciais da sua conceção.

A obra arquitetónica surge então de um percurso metodológico onde a Arquitetura procura harmonizar a relação 

entre o universo conceptual abstrato e o universo material da sua expressão na realidade física, atribuindo assim, 

a inevitabilidade de um caráter de passagem transitório. Por conseguinte, os conceitos possibilitam ao arquiteto a 

simplificação de um pensamento abstrato que orienta todo o processo de projeto e facilita a tomada de decisões 

sobre aspetos mais complexos inerentes à Arquitetura.

Contudo, pode referir-se uma eventual problemática do uso indiscriminado das propriedades do conceito, à qual 

o arquiteto Steven Holl alerta quando refere a importância das proporções após a definição inicial do conceito da 

proposta: “as proporções são um dispositivo de ajuste fundamental. Nunca inicio por esse meio, mas aprendo a incor-

porá-lo durante o processo pois de uma outra forma não é possível equilibrar os elementos do edifício.”572 A pertinência 

desta afirmação resulta da crítica implícita que a mesma levanta, dado que o conceito não deve representar tudo o 

que um projeto significa, sendo necessária uma constante adaptação e adequação da proposta. Verifica-se ainda 

que os arquitetos apresentados tanto processam como expõem ideias formuladas a partir de conceitos arquite-

tónicos, uma noção que recai fundamentalmente na necessidade de comunicar direta e eficazmente a ideia. De 

uma outra forma, de acordo com o arquiteto Bernard Tschumi, o indivíduo ou conjunto de indivíduos que avaliará 

a proposta, interpretará uma mera construção vazia de qualquer significado. 

Neste momento é importante recordar o processo enunciado no princípio da Estratégia, dado que esta condição 

está intrinsecamente relacionada com a Ambiguidade da Qualidade na discussão da importância da imagem na 

transmissão de ideias arquitetónicas. Entende-se então que quando se recorre a um conceito ou à sua imagem, 

pode-se conduzir a criação e desenvolvimento de um projeto de Arquitetura unicamente com base no seu poder 

de sedução. 

572 Steven Holl in Stanley Collyer, Interview: Steven Holl (Summer 1998); 1998; CompetitionsOrg in https://competitions.org/2016/05/
steven-holl/; Consultado em 04.2019.
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Tal como a valorização do conceito surge no âmbito da procura de alternativas inovadoras, também o mesmo acon-

tece quando se trata de valorização da imagem. Vive-se numa corrida constante pela diferenciação que é provocada 

por uma crise de identidade generalizada. Tudo isto é potenciado por um fenómeno designado Globalização575, 

que marcou o instante em que o mundo se misturou, e simultaneamente, marcou o instante que cada um correu 

atrás da sua diferenciação.576 Deste processo sucede-se a introdução dos fatores comparativo e competitivo que 

comprometem a valorização do planeta como um entidade globalizada, dando notícia do fenómeno inverso deste 

processo de Globalização. 

Para compreender este fenómeno, veja-se o seguinte excerto do ‘Capitalismo Estético na Era da Globalização’, 

onde o filósofo francês Gilles Lypovetsky, o descreve como uma fusão entre capitalismo e arte, “um capitalismo 

artístico que promove nada mais que a individualização e a multiplicação de formas”577 Esta reunião de valores procura 

sobretudo um gesto de rutura ou evidenciação por contraste, onde o ser globalizado começou a significar também 

ser conhecido e admirado no mundo global. Esta mentalidade, segundo o autor, tornou possível o nascimento “da 

época plural onde tudo é possível, onde tudo pode coexistir, sobrepôr-se e misturar-se”578. Assim, também a Arquitetura, 

como disciplina artística, estimula uma procura por novas soluções e novas imagens para a cidade que se tornou 

num espaço físico de sedução artística com o objetivo de procurar a sua valorização internacional e perpetuar a 

contínua construção de “catedrais orientadas por lógicas da sedução estética”579.

Como exemplo, tem-se a ópera de Harbin, vencedor do prémio ‘Building of the Year’ 2016, um projeto proveniente 

de um concurso e considerado um marco internacional da Arquitetura atual, já que a reconheceram internacional-

mente como uma “força da natureza”580. Além de ser um edifício cuja aparência parecia ser inconcebível há poucos 

anos, demonstra ainda como atualmente já não interessa seduzir apenas o presente. De acordo com o arquiteto 

Ma Yansong, para a desenhar “imaginou-se a Opera House como um Centro Cultural do futuro”581, tentado assim de-

senhar Arquitetura que não inove apenas agora, mas por muito tempo, ao criar um edifício que procurou desafiar o 

convencional em vários aspetos, marcando duradouramente a mentalidade das pessoas. A Ópera de Harbin tanto 

“permite que as pessoas subam à cobertura como se esta fosse uma montanha”582, como funciona como ”um templo, 

um espaço secreto que se visita para se conversar com o céu”583. Contudo, o mais importante a reter é que este é um 

concurso cujo resultado foi capaz de “pôr Harbin no mapa”584, globalizando-a. Isto leva-nos à seguinte pergunta: Se a 

Ópera House é portadora de uma Arquitetura marcante e sui generis, será que a sua imagem replicar-se-á em nou-

tros contextos? Assim, o fenómeno globalização permite abrir possibilidades ao mesmo tempo que as restringe. 

575 Potenciou o desaparecimento de múltiplas culturas em prol de uma só, uma cultura globalizada e todos fazemos parte dela.

576 Rodrigo Alves in Conversas de Ocasião in 11.2018; Porto.

577 LIPOVETSKY, Gilles, SERROY, Jean; O Capitalismo Estético na Era da Globalização; 2014; Lisboa; Edições 70 Ed; Página 72.

578 Idem; Página 58.

579 Idem; Páginas 168 e 171.

580 Ma Yansong numa Entrevista CNN in SPRINGER, Kate; 2016 in https://edition.cnn.com/style/article/harbin-opera-house/index.html

581 Ma Yansong numa Entrevista a Nick Myall in MYALL, Nick; World Architecture News; 12. 2015 in https://www.worldarchitecture-
news.com/article/1516119/mad-architects-complete-harbin-opera-house; Consultado em 08.2019.

582 Ma Yansong numa Entrevista CNN in SPRINGER, Kate; 2016 in https://edition.cnn.com/style/article/harbin-opera-house/index.html

583 Ma Yansong numa Entrevista a Alexandra Seno in SENO, Alexandra A; ARCHITECTURAL RECORD: Harbin Opera House; 12.2015 in 
https://www.architecturalrecord.com/articles/11368-harbin-opera-house; Consultado em 09.2019.

584 Ma Yansong numa Entrevista CNN in SPRINGER, Kate; 2016 in https://edition.cnn.com/style/article/harbin-opera-house/index.html.
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Concurso de 2010.
Projeto de Ma Yansong. MAD Architects.Fig 170 A Ópera de Harbin, um polvo gigante numa ilha.
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Veja-se o seguinte argumento do arquiteto Rem Koolhaas, retirado do ensaio intitulado ‘Globalization’, depois in-

serido no livro ‘S,M,L,XL’: ”A globalização tanto destabiliza como redefine a forma como se produz Arquitetura e a for-

ma que a Arquitetura produz. A Arquitetura deixou de ser tanto uma troca tranquila entre quantidades conhecidas que 

compartilham culturas, uma manipulação de possibilidades, ou uma avaliação possível no âmbito da racionalidade [...]. 

A globalização impulsiona o virtualismo à realidade da Arquitetura e mantém-nos aborrecidos contudo, também nos 

mantém sempre frescos.”585

Encontramo-nos perante um momento ambíguo que tanto abre possibilidades, como restringe a própria diver-

sidade de resposta arquitetónica, sendo que todas estas dinâmicas de rutura se associam a uma necessidade 

comunicativa pela diferença. Aliás, os vários métodos informativos ao serviço da disciplina incentivam a uma 

relação com o canal não-verbal que transmite ideias e acompanha o nascimento da imagem como forma de re-

presentação. Deste modo, percebendo a importância depositada nas sensações imediatas e mutáveis provocadas 

pela imagem, os concursos começam a refletir a vontade dos arquitetos de se enquadrarem neste fenómeno. 

Neste sentido, por um lado, tem-se uma janela ínfima de possibilidades gerada por esta circunstância que é propí-

cia à criação de Arquitetura que ultrapasse as barreiras das funções referidas, como também refere Ibelings (Pági-

na 327). A Arquitetura torna-se uma sucessão de camadas cuja forma depende das vontades de cada um, já que 

qualquer um pode e deve contribuir para esta idealização como é o caso da Casa da Música no Porto, o Estádio Na-

cional de Pequim ou então o Fórum de Barcelona também conhecido por Museu Blau de les Ciences Naturals. 

Este último edifício resulta de um concurso lançado em 2000 cuja proposta vencedora é da autoria do atelier Her-

zog & de Meuron, marcante tanto pela sua forma triangular como pelo “impressionante jogo de superfícies, texturas 

e padrões alternando entre a escuridão e a luz, sólido e líquido, áspero e suave, flutua e paira, mas também se afirma.”586 

Segundo os arquitetos, estas vontades para a conceção do edifício foram concebidas sob o pretexto de “procurar 

materiais inteligentes, versáteis e complexos, tal como os fenómenos da Natureza. Por outras palavras, materiais que não 

só atraiam os olhos do críticos, mas que sejam também eficazes em atrair todas as sensações de todos os outros”587. 

Algo que acabou por acontecer pois, mesmo ao considerar a crítica pública face aos elevados orçamentos e às 

dificuldades em levantar a própria estrutura588, atualmente, o edifício concluído é um marco internacional da Ar-

quitetura catalã.

585 Rem Koolhaas; Globalization in KOOLHAS, Rem & MAU, Bruce; S,M,L,XL; 1998; Office for Metropolitan Architecture Ed; Nova Iorque; 
Página 365.

586 HASAN, Zoya Gul; Herzog & de Meuron’s Museu Blau in Barcelona Through the Lens of Denis Esakov; 09.2017 in https://www.arch-
daily.com/879651/herzog-and-de-meurons-forum-building-nil-a-photographers-perspective; Consultado em 09.2019.

587 Herzog & De Meuron; 190.2 Museu Blau Barcelona in https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/
176-200/190-2-museu-blau-barcelona.html; Consultado em 09.2019.

588 TREMLETT, Gilles; Ceiling falls on ‘cultural olympics’; 2004; Madrid; The Guardian Ed in https://www.theguardian.com/world/2004/
aug/11/spain.gilestremlett; Consultado em 09.2019.
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Concurso de 2000.
Projeto de Jacques Herzog e Pierre de Meuron.Fig 171 O Museu Blau de les Ciences Naturals.
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Por outro lado, existe um segundo ponto de vista centrado na restrição de possibilidades. O facto da sociedade por 

influência indireta também intervir na Arquitetura assume-se às vezes como um condicionante quando se coloca 

em causa o processo evolutivo de uma Arquitetura fundamentada pela inovação. Ao introduzir as diversas proble-

máticas alusivas à circunstância do projeto tais como o orçamento, a tecnologia disponível, eventuais estratégias 

de publicidade, entre muitas outras; ainda que estas possam ser contornadas pelas intenções de projeto, podem 

ter um peso superior às motivações de conceção arquitetónica dos arquitetos. Como tal, quando os arquitetos 

participam em concursos são facilmente seduzidos pela certeza de que o júri, como elemento da sociedade con-

temporânea descrita anteriormente, pode ser facilmente seduzido pela imagem que o projeto transmite, ignorando 

os aspetos mais pragmáticos.

Segue-se o concurso para redesenhar o Centro Artístico de Kimball, no Utah, cujo vencedor foi o BIG Group “que 

apresentou uma proposta que não só impressionou o júri como também o conselho do Centro Artístico. Juntos decidiram 

de forma unânime que esta seria a melhor proposta para o lugar”589 devido a duas grandes valências. 

A primeira associa-se ao facto do projeto ser “em madeira recuperada das minas abandonadas do Great Salt Lake, um 

dos muitos recursos sustentáveis integrados no projeto.”590 Mais ainda, o arquiteto Bjarke Ingels refere numa confe-

rência que “ao continuar a tradição recorrendo às técnicas de construção das minas antigas [...] assim, com o recurso a 

materiais e técnicas do lugar, produz-se uma expressão de tradição com uma linguagem altamente contemporânea”591. 

A segunda, prende-se como uma nova linguagem, sendo que a proposta iria transmitir uma imagem de cariz 

inovador oferecendo, inclusive, novas formas arquitetónicas à cidade. Tal como descreveu Joan Soranno, um dos 

jurados do concurso, a proposta entregue pelo BIG “tem um desenho incrível de um beleza imensurável.”592 

No entanto, este projeto que chegou ainda a ganhar um P/A Award em 2013593, foi rejeitado após o processo de 

aprovação da comunidade, sobretudo devido à altura do edifício, que esmagava por completo as cérceas envol-

ventes. Assim o gabinete dedicou-se ao desenvolvimento de uma segunda proposta, desta vez de um caráter 

formal completamente distinto, revelando ainda a própria ambiguidade do papel do arquiteto relativamente àquela 

que crê ser a melhor resposta ao enunciado. 

Apesar deste esforço para responder à crítica anterior e desenhar uma segunda proposta, de acordo com a re-

pórter Jay Hamburger da ‘Play Record’, “a cidade reprovou uma vez mais a construção do novo edifício” desta vez ao 

considerar que o mesmo “tem uma forma incompatível com a sua envolvente, quer para com o edifício antigo do Centro 

Artístico, quer para com a paisagem urbana”594 Com isto entende-se que a sua imagem e os seus fundamentos foram 

suficientes para seduzir o júri, mas não para seduzir a comunidade, que valorizou outros critérios.

589 CARTER, Beth; BIG wins Kimball Art Center redesign competition by unanimous vote; 02.2012 in https://www.zdnet.com/article/
big-wins-kimball-art-center-redesign-competition-by-unanimous-vote/; Consultado em 09.2019.

590 Idem; Consultado em 09.2019.

591 Bjarke Ingles Entrevistado na Conferência de Imprensa in Idem; Consultado em 09.2019.

592 Joan Sorano in Award: Kimball Art Center; The Journal of the American Institute of Architects Ed in https://www.architectmaga-
zine.com/awards/p-a-awards/award-kimball-art-center_o; Consultado em 09.2019.

593 FISHER, Thomas Award: Kimball Art Center; The Journal of the American Institute of Architects Ed; 02.2013 in https://www.archi-
tectmagazine.com/awards/p-a-awards/award-kimball-art-center_o; Consultado em 09.2019.

594 MADSEN, Deane; 08.2014 in City Hall Rejects BIG Revisions for Utah’s K.A.C. in https://www.architectmagazine.com/design/buildin-
gs/city-hall-rejects-big-revisions-for-utahs-kimball-art-center_o; Consultado em 09.2019.

Projeto em 2015 também rejeitado pela comunidade.
Projeto de Bjarke Ingels Group.Fig 172 O Centro Artístico de Kimball − Segunda proposta.

Concurso em 2011, Projeto em 2012, Construção em 2013 - 2014. Rejeitado pela comunidade.
Projeto de Bjarke Ingels Group.Fig 173 O Centro Artístico de Kimball − Primeira proposta.
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Com base nesta ideia de valorização excessiva da imagem no quotidiano social, Marc Kushner continua o seu 

argumento recorrendo a um dos recentes projetos do seu gabinete, o Fire Island Pines Pavilion em Nova Iorque. 

O interesse neste projeto, sendo que este não provém de um concurso, centra-se na dificuldade de convencer o 

investidor de que a proposta sugerida seria a solução mais indicada, pois, de acordo com o arquiteto, “a proposta 

desenvolvida era audaz, diferente de todas as formas que comunidade já presenciara e, deste modo, tanto o cliente como 

a comunidade estavam assustados e reticentes.”600 Pode dizer-se que a competitividade deste exemplo residiu na 

necessidade de criar estratégias para não perder a comissão do projeto para um outro gabinete, sendo que agora 

tinham um outro objetivo: convencer. Assim, para tentar justificar as decisões de projeto decidiram desenvolver 

uma série de imagens foto realistas e partilhá-las nas várias plataformas sociais tais como o Instagram e o Face-

book, o que permitiu às pessoas interferir: partilhar; comentar; gostar; odiar; etc. acabando por difundir de imediato 

o projeto na comunidade601 − sendo que seria o feedback que decidiria o futuro da proposta. 

Decorrente desse processo, “como os ‘renders’ captaram a hipotética imagem final do projeto, [o arquiteto concluiu 

que] não existiram quaisquer surpresas relativamente ao formato do edifício depois de concluída a sua construção. 

Quando este foi inaugurado, os visitantes começaram a partilhá-lo nas redes sociais disponíveis, permitindo que o edifício 

transcendesse os valores da disciplina ao transformá-lo em media. Esses registos fotográficos passaram a ser pontos 

de vista pessoais de uma Arquitetura em particular. Parte integrante da história de cada um e uma narrativa contínua de 

imagens publicitárias que foram depois transformadas em símbolos [publicitários] do projeto.”602

600 Marc Kushner numa Conferência TEDTalks; 2014 in https://www.ted.com/talks/marc_kushner_why_the_buildings_of_the_futu-
re_will_be_shaped_by_you/transcript?language=en#t-231480;%20Consutado%20em%2008.2019.; Consultado em 08.2019.

601 Idem; Consultado em 08.2019.

602 Idem; Consultado em 08.2019.

Projeto de HWKNFig 175 O Fire Island Pines Pavillion.

Partindo destes dois exemplos percebe-se a importância da imagem para a sociedade atual, uma possível conse-

quência do mediatismo como meio de comunicação. Dentro deste tema o arquiteto Marc Kushner, mencionado no 

Volume 02 (Ver Página 115), refere numa conferência que aborda o sentido da Arquitetura com base na produção 

de objetos arquitetónicos inovadores que se suportam também no valor da sua imagem para com a sociedade. 

Este autor acaba por recorrer à Biblioteca de Seattle, para si, “uma representação construída de como a sociedade 

consome os media na era digital que é a atualidade”, um resultado da relação entre a mentalidade atual da sociedade 

e a Arquitetura que “empurra constantemente a disciplina a procurar novas soluções do modo de viver”595. 

Este projeto provém de um concurso realizado em 1998 no qual o arquiteto Koolhaas foi o vencedor. Nesse ano 

pode apresentar o edifico “Spacial Era”596, tal como é reconhecido pela revista ‘Times’, advertindo que “seria uma 

pena que a nova biblioteca fosse tão chata quanto a sua envolvente”597. Este pensamento materializou-se num objeto 

com “cinco níveis autónomos mas unidos através de um capa estrutural metálica”598 que, segundo uma entrevista ao 

fundador do OMA: “resultou de um pensamento arquitetónico baseado numa composição de várias caixas transladadas, 

captando assim diferentes perspetivas da cidade. Deste modo, um edifício aparentemente lógico e racional, tornar-se-ia 

lírico, numa organização pública de um projeto de Arquitetura verdadeiramente ambicioso.”599 

Considerado um edifício adequado às necessidades de uma sociedade globalizada e influenciada pelos media, o 

edifício provém de uma proposta vencedora de um concurso e, segundo o seu criador, detentora de uma compo-

sição conceptual pertinente que o torna num corpo arquitetónico marcante e icónico, na cidade e para a cidade.

595 Marc Kushner numa Conferência TEDTalks; 2014 in https://www.ted.com/talks/marc_kushner_why_the_buildings_of_the_futu-
re_will_be_shaped_by_you/transcript?language=en#t-231480;%20Consutado%20em%2008.2019.; Consultado em 08.2019.

596 Robin Updike; Downtown Library Space-Age Design Goes Beyond Books; 12.1999; The Seattle Times Ed, P. A-1 in WILMA, David; Dutch 
architect Rem Koolhaas unveils his design for The Seattle Public Library’s new Central Library; Atualizado em 12.2004 in https://
www.historylink.org/File/4163; Consultado em 08.2019. 

597 Phuong Le; The Building Will Be an ‘Invitation’; 12.1999; Seattle Post-Intelligencer Ed, P. A-1 in WILMA, David; Dutch architect Rem 
Koolhaas unveils his design for The Seattle Public Library’s new Central Library; Atualizado em 12.2004 in https://www.historylink.
org/File/4163; Consultado em 08.2019. 

598 WILMA, David; Dutch architect Rem Koolhaas unveils his design for The Seattle Public Library’s new Central Library; Atualizado em 
12.2004 in https://www.historylink.org/File/4163; Consultado em 08.2019. 

599 Rem Koolhaas : Designing the Central Library Structure in https://www.youtube.com/watch?v=j2j8sz2BwK0 Consutado em 09.2019.

Concurso em 1998. 
Projeto de Remment Koolhaas.Fig 174 A nova Biblioteca de Seattle.
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Até ao momento a imagem foi sobretudo abordada em relação às propriedades estéticas do projeto. Agora, será 

discutido o seu papel enquanto elemento comunicativo de ideias condensadas numa apresentação, partindo do 

princípio que um concurso se resume à construção da proposta que, segundo uma perspetiva pessoal, melhor 

responde a um enunciado. Como exemplo, no concurso da Seattle Librabry, verificou-se a vontade do arquiteto 

Koolhaas em compreender à priori como se desenha uma biblioteca de acordo com as necessidades sociológicas 

do séc. XXI. Ao intersetar todos estes componentes, quer de metodologia, quer de proposta finalizada, tem-se uma 

variedade de formas e conceitos, um cruzamentos de dados que, de alguma forma, requere uma boa comunicação 

para que o júri interprete corretamente estas intenções. Assim, a “apresentação [não só] incorpora o projeto, mas 

também as intenções do autor. A forma de apresentação tem de ser capaz de traduzir essas duas dimensões: a do projeto 

e a do desenho do projeto.”603

Quando se trata de comunicar um conceito, é no público-alvo que se deve concentrar a espinha dorsal do desen-

volvimento do conteúdo para essa comunicação. Sendo “este público normalmente um júri, [...] também composto 

por representantes do promotor do concurso e futuro cliente do mesmo, pode também ser viável colocarmo-nos na sua 

posição de forma a perceber os seus interesses e as suas relações entre si.” Mais ainda, segundo o arquiteto alemão 

Bejamin Hossbach, estes processos de avaliação passam também por um processo de aprovação pública, tal 

como sucedido no Estádio Nacional de Pequim (Página 323) e como tal “quase todos os enunciados de concursos 

obrigam à criação de ilustrações e imagens realistas apropriadas à comunicação com o público geral.” 604  

No processo de avaliação de uma proposta, o júri e o cliente tanto “procuram clareza e funcionalismo no edifício em 

questão” como também um elemento visual que lhes capte a atenção, “como uma imagem forte ou um simbolismo 

artístico”605, podendo conseguir mais tempo de avaliação por ter aumentado o interesse do júri na proposta. Nesta 

ideia podem mencionar-se os painéis elaborados pelos Snøhetta para os concursos da Biblioteca de Alexandria e 

da Ópera de Oslo, os quais acabaram por vencer e de onde se podem destacar duas particularidades semelhantes: 

“A apresentação da proposta da Ópera principiava com o símbolo da bandeira da República Checa e a apresentação da 

Biblioteca tinha o símbolo da bandeira do Japão”606, como se fossem dois desenhos fundamentais para o desenho 

planimétrico da forma de ambos os projetos. Não se quer aferir qualquer crítica a ambos os edifícios e ao seu me-

recido lugar no concurso: a Ópera foi concebida segundo uma brilhante génese conceptual de três elementos: “a 

parede onda; a fábrica; e o tapete, [...] e juntos criam o fantástico marco arquitetónico que nos remete imediatamente para 

Oslo”607; e a impressionante Biblioteca “renasce a aura da biblioteca de há 2300 anos, perdida para a civilização séculos 

mais tarde, e tem um desenho contemporâneo, atemporal, arrojado e marcante”608 Os projetos são, obviamente, mais 

que alusões a desenhos de bandeiras, contudo segundo o autor, estas imagens captaram a atenção do júri.

603 HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Christian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construction and Design 
Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed; Página 32.

604 Idem; Página 33. 

605 Idem; Página 34.

606 Stanleey Collyer, Editor-in-Chief; Competitions in  HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Christian & EICHELMANN, Christine; Competi-
tion Panels and Diagrams: Construction and Design Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed; Página 35.

607 Arcspace; Oslo Opera House; 08.2012 in https://arcspace.com/feature/oslo-opera-house/; Consultado em 09.2019.

608 Bibliotheca Alexandrina in https://snohetta.com/project/5-bibliotheca-alexandrina; Consultado em 09.2019.
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Concurso em 1999. 
Projeto de Snøhetta entre 350 Propostas entregues.Fig 176 A Ópera de Oslo, um reflexo e uma cobertura.

Concurso em 1989. 
Projeto de Snøhetta.Fig 177 A Biblioteca Alexandrina. Um cilindro de literatura semienterrado.
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A valorização da imagem acontece porque, de todos os processos e meios de comunicação disponíveis na Arqui-

tetura, intensificou-se a relação de grande proximidade com este meio que sempre acompanhou o homem desde 

o momento em que passou a ter a capacidade de representar o mundo. A Arquitetura foi sempre a materialização 

de uma imagem mental desde os desenhos nas cavernas, perspetivas a carvão, até às axonometrias rigorosas, 

sempre com o princípio de comunicar as ideias do arquiteto. 

O que sucede atualmente, não foca tanto a redução da Arquitetura a uma imagem, mas o imediatismo atual desse 

processo auxiliado pela representação realista dos renders misteriosos e sedutores. A própria imagem origina a 

obra construída por fazer parte integrante dos processos mentais do arquiteto, pois se este orienta o seu processo 

criativo em função de uma imagem mental, a obra pode ser o resultado de uma materialização dessa mesma 

imagem visto que o seu objetivo se concentra em materializar um produto ideológico e transmissível pelas repre-

sentações realistas da Arquitetura que irá também desenvolver.

Nesta ideia de crescimento do valor dado à imagem, a historiadora francesa Françoise Choay analisa a evolução do 

seu papel em relação ao arquiteto. Segundo Choay, “o estatuto profissional do arquiteto, tal como teorizado na cultura 

da Europa ocidental do Quatrocentos, adotou-se rapidamente no mundo ocidental, pois o seu trabalho assemelhava-se 

ao de um escultor, pintor ou mesmo de um poeta, importantes para a comunidade pela singularidade do trabalho 

que produzem na cultura à qual pertencem. Contudo, o valor atual do arquiteto, não aos olhos da sociedade, mas 

porventura, no ambiente interno da disciplina, é drasticamente diferente. Isto quer dizer que o arquiteto, “triplamen-

te amputado das suas competências de desenhador, já dominadas pelo computador. De construtor, já assumidas pelos 

engenheiros, e, de interlocutor, valências confiadas ao mestre de obras a outros intermediários, tornou-se num produtor 

de imagens, um designer de objetos artísticos; [...] objetos de vocação mediática que exprimem o suposto poder criativo 

da Arquitetura; [que na verdade são] objetos narcísicos, que podem ser comparáveis às produções atuais do mercado 

artístico.”616 Esta explicação de Choay leva a crer que nesta cultura, o arquiteto poderá resumir-se a um produtor de 

objetos formais em imagens para depois os poder transmitir e que os concursos ascendem essa problemática a 

um valor quase imensurável, que contudo, é toda uma circunstância numa demanda pela transformação do objeto 

arquitetónico num objeto de marketing. 

Se por um lado temos uma cultura materialista irracional que transforma edifícios em dispositivos despromovidos 

de qualquer significado mental, seja para fins utilitários ou económicos, por outro temos uma cultura que quer 

atrair a atenção e facilitar a sedução instantânea. Conclui-se que para ambos os lados “cada vez mais a Arquitetura 

se tem vindo a converter numa mera produção de imagens estetizadas que não tem raízes na nossa experiência, [...] ten-

de a projetar imagens puramente retinianas, representações arquitetónicas daquilo que desejamos ver, por assim dizer. 

[...] Os edifícios são projeções mentais, são a externalização da nossa imaginação.617

616 CHOY, Françoise; Questões do Património; 2018; Edições 70;  Página 42 

617 PALLASMA, Juhani; Habitar; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed; Página 81.

Qual será então a importância das imagens, ilustrativas ou realistas, na composição da entrega de uma proposta 

num concurso?

De acordo com Daniel Sundlin, parceiro da sucursal de Nova Iorque do Bjarke Ingels Group e um dos principais 

intervenientes em concursos de Arquitetura nos quais o escritório participa desde 2014609, “uma imagem realista é 

capaz de contar uma história sobre Arquitetura. É talvez o meio visual mais acessível e atraente e qualquer pessoa pode 

relacionar-se consigo, com o seu conteúdo, tal como é possível relacionarmo-nos com uma pintura ou com uma fotogra-

fia representantes de uma atmosfera [...].”610 Ou seja, em termos de comunicação imediata este tipo de representação 

é preponderante. No entanto, a grande controvérsia deste tipo de imagens, é que “elas frequentemente seduzem por 

escurecer alguns pontos do conceito arquitetónico. A ânsia de mostrar a atmosfera da proposta, remove o interesse na 

própria Arquitetura”611. Contudo, apesar desta problemática, estas representações “estabeleceram-se como o princi-

pal meio de apresentação atual, como um reflexo do espírito da era contemporânea”612. 

Estes são os principais motivos que levam Markus Allman, do gabinete sediado em Munique Allmann Sattler 

Wappne, a diagnosticar este método de representação como “um produto que os arquitetos do júri não necessitam, 

mas que se deixam influenciar de qualquer maneira. Já os outros membros do júri precisam deles porque creem que uma 

representação pictórica os coloca a par dos arquitetos no momento de avaliação”613. O método de representação disso-

ciou-se cada vez mais das supostas representações reais de edifícios e tornou-se numa forma de arte, um exagero 

romantizado de uma atmosfera de desejo. De tudo isto, compreende-se que tal como William Robert Ware aborda 

os concursos (Volume 05, Página 241), este tipo de representações realistas tornaram-se também numa realidade 

paradoxal. “Por um lado trazem benefícios pois são sedutores e imediatos. Contudo, isso torna-os insubstituíveis, enga-

nosos e com a agravante de reduzirem a Arquitetura a um imagem que nunca representará completamente a complexi-

dade da realidade experiencial”614 − ou seja, apesar dos seus problemas são imprescindíveis, um mal necessário.

Também na conferência de encerramento do workshop PortoAcademy, já mencionada no Volume 02 desta disser-

tação (Ver Página 108), quando Steven Holl referia o número de concursos no qual tinha participado nesse ano, 

disse também que ”todos requeriam imagens de explicação do conceito e representações realistas do projeto. Isto 

acaba por se tornar um pouco desagradável pois faz desses elementos parte íntegra do processo de criação da proposta. 

Se estes terão também de constar na entrega final, não podem ser encarados como produto615, um aspeto fulcral para 

o encerramento desta reflexão sobre a Valorização da Imagem.

As opiniões destes cinco arquitetos culminam no recurso à estética da imagem não só enquanto produto de pro-

jeto, mas também enquanto produto de processo, para que a mesma transmita aquilo que o arquiteto crê ser a 

melhor atmosfera da sua proposta.

609 SUNDLIN, Daniel; About me in  https://www.linkedin.com/in/daniel-sundlin-37614682; Consultado em 09.2019.

610 Daniel Sundlin, Partner at BIG NYC Entrevistado por Benjamin Hossbach in HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Christian & EICHEL�
MANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construction and Design Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed; Página 42

611 Louis Becker Entrevistado por Benjamin Hossbach in Idem; Página 42.

612 Thomas Hoffmann-Kuhnt, Publisher Entrevistado por Benjamin Hossbach in Idem; Página 42.

613 Markus Allmann Entrevistado por Benjamin Hossbach in Idem; Página 43.

614 Frank Barkow & Regine Leibinger Entrevistados por Benjamin Hossbach in Idem; Página 43

615 Steven  Holl na Conferência de Encerramento do Workshop Internacional de Arquitetura Porto Academy, Edição de 2018.
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Percebe-se agora em que aspetos a Sobrevalorização imediatista do Conceito Formalista consegue evoluir os argu-

mentos inciados no Experimentalismo Criativo e na Ambiguidade da Qualidade. A preferência por este tipo de repre-

sentação conceptual e formalista surge, segundo Peter Zumthor, da ideia de que o desenho arquitetónico “procura 

expor com a maior precisão possível a irradiação do objeto no seu lugar”618, onde a Arquitetura tem a sua presença, fala 

por si própria, e compreendemos que a “sedução de um projeto não resulta da sua técnica construtiva mas [...] sobretu-

do da sua forma”619, uma vertente que provavelmente tem origem no imediatismo cultural que se vive atualmente.

Como exemplo refere-se o concurso da Biblioteca Nacional do Cazaquistão, ganho pelo atelier BIG (Fig. 178). Para 

a sua conceção, o arquiteto afirma “que o desenho conjuga quatro arquétipos universais num novo símbolo nacional. 

O círculo, a rotunda e o arco fundem-se num conceito formal de uma ‘faixa de mobius’ [cuja planta transparece explici-

tamente a sua forma], e criando assim: um monumento local, nacional e universal; contemporâneo e atemporal; único e 

arquetípico ao mesmo tempo.”620 Para fundamentar as suas decisões, o arquiteto acrescenta que “o arquivo é organi-

zado de forma circular como um ‘ciclo de conhecimento’. A ideia de círculo permite uma orientação intuitiva em relação à 

crescente coleção literária, remetente para uma ‘faixa de Mobius’, um espaço caracterizado por uma torção de superfície, 

tal como se desenvolve o programa”621. Como remate, além das representações realistas, o arquiteto recorreu a es-

quemas intuitivos e imediatos para explicar a formulação conceptual da proposta e a organização do programa.

A Sobrevalorização Imediatista do Conceito Formalista surge da interseção entre a Valorização do Imediato, a Valori-

zação do Conceito e a Valorização da Imagem, e juntos criam uma excessiva dependência da Arquitetura pela trans-

missão e desenvolvimento, quer de conceitos inovadores, quer de imagens inovadoras. O conceito tenta explicar 

a imagem que o projeto transparece e a imagem explica o conceito que fundamenta a criação do projeto. Este é 

um processo relacionado com a produção de elementos artísticos realizados para o projeto e os expõe de forma 

embelezada numa apresentação cujo principal objetivo é convencer, tendo sempre em consideração que vivemos 

numa cultura que tanto permite como exige. Com isto quer-se dizer que vive-se “numa cultura que fabrica e produz 

imagens [seja com qual for a finalidade], existem imagens que deliberadamente nos atraem para um objeto ou para 

uma mensagem e existem outras que hipnoticamente entorpecem os nossos sentidos tornando-nos mais receptivos.”622 

Conclui-se assim que, embora seja necessário travar este processo de sobrevalorização, em ambiente de concur-

so, estes dois fatores são portas de acesso a um favorável caminho processual dentro da procura de sedução. 

Estamos perante uma cultura de imediatismos e mediatismos e os conceitos interligados com imagens sedutoras 

tanto permitem a sedução imediata como também permitem a aparente noção de existe um conceito válido por 

detrás da mesma. Este fenómeno é fruto de uma sociedade de excessos e consumos com uma aparente noção de 

que tudo é válido e justificável, contudo, acreditando nas provas do comportamento globalizado mutável, quanto 

tempo levará até surgir uma nova necessidade, uma que contrarie a própria sobrevalorização?

618 ZUMTHOR, Peter; Pensar a Arquitetura; 2009; Barcelona; Gustavo Gil. SL Ed; 2ªEdição; Página 12.

619  Idem.

620 Bjarke Ingels entrevistado in NAIDOO, Ridhika; BIG: new national library in astana, kazakhstan; designboom Ed in https://www.
designboom.com/architecture/big-new-national-library-in-astana-kazakhstan/.

621 Bjarke Ingels entrevistado in https://concursosdeprojeto.org/2009/09/02/biblioteca-cazaquistao-big/.

622 PALLASMA, Juhani; Habitar; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed; Página 93.
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Concurso vencido pela proposta do Bjarke Ingels Group.Fig 178 A Biblioteca Nacional do Cazaquistão em Astana.
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Fig 179 Uma viagem.
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Fig 180 A Cascata dos concursos. 
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Chegamos ao final desta viagem (Fig. 179) que compreendemos agora ter sido um meio para este ponto de 

paragem e não para um destino final. Como podemos comprovar, é difícil tomar parte sobre um assunto que é 

intrinsecamente subjetivo, contudo, o nosso objetivo não foi o de criar dogmas, mas antes de dar a conhecer uma 

realidade que não pode ser ignorada no campo da Arquitetura em constante mutação. Neste sentido, dos inúme-

ros concursos reunidos623 e dos múltiplos investigadores e arquitetos mencionados, acreditamos que em relação 

aos concursos de Arquitetura pesam mais os aspetos positivos do que os negativos e por isso, cremos que os 

concursos são uma mais valia para a disciplina tendo em conta a sua relevância histórica.

Separar a história da Arquitetura da história dos concursos de Arquitetura é uma tarefa cuja impossibilidade é 

inquestionável e desse motivo, inverteu-se, transformando-se numa visão. Visão esta que reúne vários dos concur-

sos abordados nesta dissertação e agrupa-os num só momento, que tem como propósito o contrário do há pouco 

enunciado: transmitir o quão os concursos influenciaram e continuam a influenciar o percurso da Arquitetura pela 

sua história. Neste Ponto de Paragem, esta intenção traduz-se numa cascata (Fig. 180), um possível paralelismo 

entre o ‘The Professor’s Dream’ (Fig. 240, Página 381), uma pintura de 1848 do arquiteto britânico Charles R. Coc-

kerell624, e o percurso desta dissertação, que faz de objetos que outrora estavam isolados cria uma outra circuns-

tância coesa, unida e comprovadora de que os concursos tanto são parte integrante da disciplina como barómetro 

do gosto pela mesma, tal como mencionado por Dennis Sharp logo no início da dissertação (Página 55). 

Nos seis volumes registaram-se as experiências pessoais de seis concursos desenvolvidos em âmbitos distintos 

e reveladores de estratégias de projeto que no entanto, apesar da sua diferença, todos foram pertinentes numa 

circunstância de interesse pessoal por nos proporcionaram rampas e oportunidades que de outra forma nunca te-

riam existido. Também serviram como ferramentas para o estímulo da criatividade, demonstrando que os concur-

sos também podem ser utilizados como estratégia para gerar conhecimento. Se é possível visitar qualquer outro 

país sem sair de casa pelo simples facto de ler um livro com ele relacionado, supõe-se que também o possamos fa-

zer por participar num concurso dada a sua natureza experimentalista que potencia à investigação sobre o lugar. 

Não obstante, as seis experiências apresentadas não resistiram em nos presentear com as suas ambiguidades 

e problemáticas que necessariamente enriquecem constantemente o nosso crescimento pessoal e profissional. 

Crescimento este que nos ensinou também, até este Ponto de Paragem, a valorizar o conceito como um método 

imediato na construção de uma forma arquitetónica. 

Para chegar ao destino desta viagem, deixamo-vos agora uma tentativa de síntese da aprendizagem adquirida 

para que os arquitetos ou estudantes de Arquitetura que queiram participar em concursos possam ver o que é 

necessário fazer, para que os concursos tal como existem atualmente, não destruam a nossa área de trabalho e, 

desse modo, saibam um pouco mais de como saber v[end]er a Arquitetura. 

623  Volume 01 − 17; Volume 02 − 10; Volume 03 − 6; Volume 04 − 6; Volume 05 − 16; Volume 06 −12; um total de 67 concursos.
624  in https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/the-professors-dream; Consultado em 09.2019.
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Contudo, a problematização deste protagonista (os concursos) vai para além do momento de avaliação, dos 

candidatos e dos jurados porque são vários os imprevistos que podem desviar o rumo de uma decisão de um 

júri. Por exemplo, uma proposta vencedora pode ser rejeitada pelos cidadãos que lhe darão uso e consequente-

mente pode denegrir a imagem de um arquiteto já conceituado. Por outro lado os critérios que inicialmente se 

consideravam irrevogáveis podem ser alterados no decorrer do processo de avaliação, quando a única proposta 

que não respeita as regras é a preferida, prejudicando todos os outros concorrentes que se cingiram a respeitar o 

enunciado. E poderá também ocorrer que o concurso não surta efeitos, levando a que a proposta vencedora nunca 

seja construída e o esforço imensurável de todos os participantes seja esquecido. Portanto, dada a quantidade de 

problemáticas ao longo da história dos concursos não deveria existir qualquer motivo que os fizessem continuar a 

existir, o Paradoxo (Ver Página 77) . Estamos conscientes das adversidades mencionadas e, no entanto, continua-

mos a querer participar em concursos de Arquitetura, porque na verdade, tudo se resume à nossa vulnerabilidade 

dentro da própria profissão. “Não participamos pela recompensa monetária, mas pela oportunidade de desenhar um 

edifício de uma natureza distinta, de construir uma Arquitetura maravilhosa e tudo isso faz-nos desvalorizar quaisquer 

consequências”630, continuamente, até à exaustão. Contudo, caso sigamos em frente no meio de tantas incertezas, 

verifica-se que, curiosamente, um dos fatores que parece prevalecer entre as propostas vencedoras de concursos 

de Arquitetura contemporâneos é o poder da imagem imediatista, sobretudo quando esta acompanha um con-

ceito aparentemente formalista capaz de ganhar um protagonismo excessivo com o incrível poder de justificar 

toda a proposta. Como tal, consideramos que existe uma sobrevalorização da imagem e do conceito porque estes 

colocam em segundo plano questões mais objetivas da Arquitetura que são fundamentais para um projeto forte, 

e essa sobrevalorização deve por isso ser contrariada.

Talvez possamos dizer que tudo passe pelo encontro do equilíbrio. Estamos tão preocupados em produzir Arqui-

tetura numa base consumista fast-fashion, porque o mercado económico assim o parece exigir, que ao invés de 

procurar a melhor solução, os investidores e promotores preferem quantidade imediata a qualidade premeditada. 

As soluções para os problemas que circunscrevem o mundo dos concursos não pode levar à sua extinção, porque 

como se pôde comprovar, estes também trazem vantagens, sobretudo o aumento da exigência depositada em 

cada projeto devido aos estímulos do ambiente competitivo e aproveitar cada concurso como uma oportunidade 

para desafiar continuamente os paradigmas da Arquitetura tem de ser encarado como algo positivo. 

Assim, como nota final, deixamos um alerta a todos os arquitetos que apoiam e/ou usam os concursos e que de 

outra forma não teriam acesso a enunciados tão desafiantes, pedindo-lhes tempo. Tempo para pensar a Arquite-

tura não como uma antevisão imediata de um produto final, mas como um processo lento cujo caminho é um belo 

percurso de camadas de decisões sobrepostas. Em suma, os concursos promovem discórdias, controvérsias e 

acima de tudo, várias discussões a níveis local, nacional e internacional, no entanto, “por mais criticismos, por mais 

problemáticas e por mais controvérsias, provavelmente, estes nunca deixarão de existir. Os concursos correm no sangue 

do Homem pois a inveja mútua leva-o incessantemente a tentar fazer e mostrar o seu melhor”631.

630 CÉSAR, Pelli Entrevistado por Jack L. Nasar in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Nova 
Iorque; Cambridge University Press Ed; paginas 195 - 196.

631 De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 years; 1998; 
Londres; Thames and Hudson Ed; Página 18.

Para começar, um concurso não é um ato isolado na História. Deste modo, compreender qual é a circunstância 

dos concursos no panorama da História Universal é pertinente para saber agir sobre a circunstância presente e 

perceber que apesar de toda a controvérsia envolvida, os concursos são um método de produção arquitetónica em 

contínua ascensão. Isto deve-se ao facto de, desde sempre e cada vez mais, os concursos servirem de rampa de 

lançamento aos jovens arquitetos que procuram reconhecimento. Desde Filippo Brunelleschi até Rem Koolhaas, 

os nomes dos vencedores são sinónimos de sucesso e estímulos competitivos para os que querem seguir o seu 

exemplo. Como motivação, pode-se também ter consciência que dada a grande abertura dos concursos dirigidos 

a todos os que queiram participar,  ”são muitos os gabinetes de renome que preferem optar não o fazer, já que num 

cenário tão imprevisível como este, não podem garantir a continuidade do seu status”625 e isto deverá ser um fator 

preponderante quando existe dúvida em participar ou não num concurso, partindo numa procura por um projeto 

inovador capaz de lançar uma nova experiência profissional. 

De certo modo, todas as propostas vencedoras se destacaram por alguma razão, não necessariamente por serem  

simplesmente diferentes, mas porque os arquitetos que as projetaram usaram o pretexto de um concurso para 

testar o seu experimentalismo criativo, isto é, a procura por soluções equilibradas, a nível formal, social, tecnológi-

co, conceptual, geográfico, etc. Os concursos são então compreendidos “como experiências, capazes de levantar per-

guntas que são apenas impulsionadas neste âmbito disciplinar experimentalista, cujo objetivo principal é impulsionar os 

arquitetos a testarem o próprio discurso da Arquitetura626 e seus limites”627. Sendo assim, a definição de uma proposta 

vencedora parece óbvia: a solução mais harmoniosa, que tem em conta todos os factores da equação proposta 

e que teceu uma favorável investigação para encontrar o seu desenho. Contudo a definição desses fatores não é 

clara, porque a definição de qualidade é ambígua e consequentemente todo o processo de avaliação será inevita-

velmente subjetivo e dificilmente agradará a todos. Adicionalmente, “por mais sólido que seja o processo de avaliação 

e por mais criteriosa a sua condução, um concurso também depende da qualidade das propostas entregues.”628  Ter 

consciência que este é um fator inerente aos concursos, é o primeiro passo para desculpabilizar todos os envol-

vidos e aceitar uma derrota, até porque “um concurso perdido, é uma oportunidade para testar e desenvolver aspetos 

específicos de um projeto de Arquitetura; um momento em que o arquiteto pode desenvolver livremente novas habilida-

des, conhecimentos e ideias.”629 Ainda assim, o fator económico não pode ser ignorado e se o prémio dos concursos 

é essencial para a saúde económica de um atelier, logicamente que os participantes exigirão objetividade e justiça. 

625 Rybczynski, W. (2002) The  Bilbao Effect. The Atlantic Ed; in GUILHERME, Pedro M. H. Salvador; Competitions serve a larger purpose 
in architectural knowledge, Architecture & Education Journal, Nr 11; 2014; Lisboa; , Revista Lusófona de Arquitectura e Educação 
Ed; Páginas 440.

626 Larson, Magalli. S; Architectural competitions as discursive events. Theory and Society; 1994; Páginas 469 – 504 in GUILHERME, 
Pedro M. H. Salvador; Competitions serve a larger purpose in architectural knowledge, Architecture & Education Journal, Nr 11; 
2014; Lisboa; , Revista Lusófona de Arquitectura e Educação Ed; Páginas 438.

627 Hill, J; Actions of architecture; 2013; Londres & Nova Iorque; NY: Routledge Ed; in GUILHERME, Pedro M. H. Salvador; Competitions 
serve a larger purpose in architectural knowledge, Architecture & Education Journal, Nr 11; 2014; Lisboa; , Revista Lusófona de 
Arquitectura e Educação Ed; Página 438.

628  HILDE DE HANN PAGINA 18

629 González, L. A. & Fernández, F. J. M.; Aprendiendo de los concursos. Lainvestigación en arquitectura, Nr 7; 2012; Arquitecturaentre 
Concursos Ed; Página 40 in GUILHERME, Pedro M. H. Salvador; Competitions serve a larger purpose in architectural knowledge, 
Architecture & Education Journal, Nr 11; 2014; Lisboa; , Revista Lusófona de Arquitectura e Educação Ed; Páginas 438 - 439.
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Fig 183 
Autor desconhecido; a Acrópole; Atenas; 448 a.C.

http://www.opera10.com.br/2016/08/3-ata-artes-
visuais-arte-grega-por.html _ Página 54.

Fig 181
Zaha Hadid Architects; Heydar Aliyev Center; Azerbaijão; 
2007.

 https://www.dezeen.com/2014/07/02/design-mu-
seum-designs-of-the-year-prize-zaha-hadid-hey-
dar-aliyev-centre-azerbaijan/ _ Página 8.

Fig 182
Bjarke Ingels Group; VIA 57 West; Nova Iorque; 2016.

http://www.keywordbasket.com/YmlnIGFyY2hp-
dGVjdHMgbmV3IHlvcms/ _ Página 10.
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Fig 184 
Phillipo Brunelleschi; Cúpula de Santa Maria del Fiore; Flo-
rença; 1420−1430.

https://www.shutterstock.com/pt/video/clip-
4499012-santa-maria-del-fiore---duomo-di _ 
Página 56.

Fig 185 
William Thornton; Capitólio de Washington; Washington 
D.C.; 1792.

https://www.vice.com/en_us/article/8xp9bx/for-
the-first-time-since-2010-people-who-accept-cli-
mate-change-control-the-house-science-commit-
tee _ Página 62.

Fig 186 
William Wilkins; Galeria Nacional; Londres; 1831.

http://artsindustry.co.uk/component/content/fea-
tured?id=featured&start=216 _ Página 64.

Fig 187 
Joseph Poelaert; Palais de Justice de Bruxelas; Bélgica 
1866−1883.

https://www.periodpaper.com/collections/all/
xggc5 _ Página 66.

Fig 188 
Maurice Koechlin, Gustav Eiffel; Torre Eiffel; Paris; 1884-
1889.

https://viagenscinematograficas.com.br/2015/03/
paris-torre-eiffel-em-fotos.html _ Página 68.

Fig 189
Carlos Ott; Bastille Ópera House; Paris; 1983

https://parishash.wordpress.com/page/18/ 
_ Página 74.
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Fig 190 
Daniel Widrig; VOID - Duhamel Competition Entry; Saar-
land, Alemanha; 2011.

https://www.beautiful-instagram.club/share/
Bz44lrZngwF _ Página 101.

Fig 191 
Maya Lin; Vietnam Veterans National Memorial; Wahing-
ton D.C.; 1979−1982.

https://www.wdl.org/en/item/222/ _ Página 105 
(referências).

Fig 192
Maya Lin; Vietnam Veterans National Memorial; Wahing-
ton D.C.; 1979−1982.

https://www.tes.com/lessons/a0-FMScviMgAgg/
vietnam-memorial-and-maya-lin 
_ Página 105 (referências).

Fig 194
César Pelli; World Financer Center; Lower Manhattan; 
1986.

https://www.eyeem.com/search/pictures/City%20
Center?marketScore=great&marketStatus=com-
mercial&page=29&q=City+Center&replace-
Query=true&sort=relevance _ Página 110.

Fig 193
César Pelli; Gran Torre Santiago; Santiago do Chile; 2006 
−1982.

http://www.-www.arquitextos.com.br/revistas/
read/minhacidade/14.170/5282 _ Página 109.
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Fig 196
César Pelli; Petronas Twin Towers; Malásia; 1994 −1996.

https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/viagens-e-tur-
ismo/artigos/malasia-o-melting-pot-onde-nao-fal-
tam-arranha-ceus-templos-florestas-e-praias-mag-
nificas _ Página 112.

Fig 195
César Pelli; Torre Cristal; Madrid; 2004 −2008.

http://www.hmilfordarchitects.com/home/project/
torre-de-cristal.html _ Página 112.

Fig 198
Grosvenor Goodhue; Capitólio do Nebraska;1ª fase em 
1919; 2ª fase em 1920.

https://imgur.com/gallery/nEpmmll _ Página 148.

Fig 199
Bernard Tschumi; Parque La Villette; Paris; 1982.

https://cn.dreamstime.com/%E5%BA%93%E5%AD
%98%E7%85%A7%E7%89%87-parc-monceau-im-
age80045962 _ Página 154.

Fig 197
Hollowich Kushner (HWKN); Wendy; Nova Iorque MOMA; 
2012.

https://www.archdaily.com/207062/hwkn-wins-
the-2012-young-architects-program-at-moma-ps1-
in-new-york _ Página 114.
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Fig 200
George E. Street; Tribunal Real de Justiça; Londres; 1886.

https://www.bylineinvestigates.com/govern-
ment/2019/6/7/piers-morgan-strongly-implicat-
ed-in-phone-hacking-court-document-alleges 
_ Página 196.

Fig 202
OMA 2º Classificado; Paris; Westifield Forum des Halles; 
2004.

https://oma.eu/projects/les-halles _ Página 200.

Fig 201
David Mangin; Paris; Westifield Forum des Halles; 2004.

https://chris311830.blogspot.com/2018/06/le-
ventre-de-paris-de-emile-zola.html _ Página 200.

Fig 205
Eero Saarinen; Auditório Kresge do MIT; Massachusets.

https://hiveminer.com/Tags/eerosaarinen,massa-
chusettsinstituteoftechnology _ Página 205.

Fig 203
Jör Utzon; Sydney Opera House; Australia; 1956.

https://www.johnlechnerart.com.au/warehouse/
art_print_products/opera-sunrise-sydney-op-
era-house-circular-quay-benelong-point-nsw-
australia?product_gallery=33323&related_prod-
ucts=true&source_page_id=73191 _ Página 204.

Fig 204
Eero Saarinen; TWA Flight Center do Aeroporto J. F. Ken-
nedy; Nova Iorque.

https://medium.com/@PAPress/eero-saarinens-
twa-terminal-143d9341ce68 _ Página 205.
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Fig 206
Philadelphia Collaborative Group; Sydney Opera House 
Competition; 2º Classificado.

https://www.archdaily.com/911580/7-reject-
ed-proposals-for-sydney-opera-house?ad_medi-
um=gallery _ Página 206.

Fig 207
Paul Boissevain & Barbara Osmond; Sydney Opera House 
Competition; 3º Classificado.

https://www.archdaily.com/911580/7-reject-
ed-proposals-for-sydney-opera-house?ad_medi-
um=gallery _ Página 206.

Fig 208
sir Eugene Goossens; Sydney Opera House Competition; 
4º Classificado.

https://www.archdaily.com/911580/7-reject-
ed-proposals-for-sydney-opera-house?ad_medi-
um=gallery _ Página 206.

Fig 210 
S. W. Milburn & Partners; Sydney Opera House Competi-
tion; 6º Classificado.

https://www.archdaily.com/911580/7-reject-
ed-proposals-for-sydney-opera-house?ad_medi-
um=gallery _ Página 206.

Fig 211
Kelly & Gruzen Studio; Sydney Opera House Competition; 
7º Classificado.

https://www.archdaily.com/911580/7-reject-
ed-proposals-for-sydney-opera-house?ad_medi-
um=gallery _ Página 206.

Fig 209 
Peter Kollar & Balthazar Korab; Sydney Opera House Com-
petition; 5º Classificado.

https://www.archdaily.com/911580/7-reject-
ed-proposals-for-sydney-opera-house?ad_medi-
um=gallery _ Página 206.
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Fig 213
BIG; Museu Marítimo da Dinamarca; 2007 − 2013.

https://concursosdeprojeto.org/2015/01/08/mu-
seu-maritimo-nacional-dinamarca/big-museumari-
timodinamarca-00-corte-transversal/ 
_ Página 248.

Fig 214
BIG; Museu Marítimo da Dinamarca; 2007 − 2013.

https://www.dezeen.com/2013/10/18/danish-na-
tional-maritime-museum-by-big/ _ Página 248.

Fig 215
Frank Gehry; Walt Disney Concert Hall; Los Angeles; 1988.

https://talentstar.com/opportunities/gehry-part-
ners/cultural-performance-spaces-concert-halls/ _ 
Página 250.

Fig 212
Peter Eisenmen; Wexner Certer Ohio University; 1983.

https://www.re-thinkingthefuture.com/top-archi-
tects/a278-15-works-of-peter-eisenman-every-ar-
chitect-should-visit/ _ Página 244.

Fig 216
Frank Gehry; Walt Disney Concert Hall; Los Angeles; 
Proposta vencedora do concurso − 1ª edição.

https://brewminate.com/rite-of-spring-frank-geh-
ry-and-the-walt-disney-concert-hall-of-the-los-an-
geles-philharmonic/ _ Página 251.

Fig 217
Frank Gehry; Museu Guggenheim Bilbau; 1991 − 1997. 

https://artglish.com/2018/01/19/friday-live-6/ 
_ Página 253.

Fig 218
Moreau Kusunoki; Museu Guggenheim de Helsínquia; 
2011 − 2013. Não construído.

https://www.travelandleisure.com/articles/gug-
genheim-helsinki-winning-design-revealed _ 
Página 254.
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Fig 219
OMA; Museu Nacional de Belas Artes do Québec.

http://www.magazineprestige.com/EN-PAGE-
COUVERTURE-La-Fondation-du-Musee-national-
des-beaux-arts-du-Quebec _ Página 259.

Fig 220
Kengo Kuma; Cidade das Artes de Besançon; 2006.

https://www.archdaily.com/381197/cite-des-arts-
et-de-la-culture-kengo-kuma-and-associates?ad_
medium=gallery _ Página 262.

Fig 221
Kengo Kuma; Fundação de Artes Contemporânea de 
Marselha; 2006/2007.

https://feelofimg.pw/star-80-marseille-2013.html _ 
Página 263.

Fig 222
Thom Mayne; Lighthouse Tower La Défense; Paris 2006.

https://defense-92.fr/immobilier/unibail-rodam-
co-annonce-travailler-sur-un-projet-alternat-
if-a-la-tour-phare-39044 _ Página 264.

Fig 223
Bjarke Ingels Group; MECA; Bourdeux; França; 2011.

https://www.artribune.com/progettazione/ar-
chitettura/2019/06/bordeaux-meca-bjarke-in-
gels-group/ _ Página 265.

Fig 224
OMA; CCTV Headquarters; Pequim; China; 2002.

http://www.rock-cafe.info/suggest/moma-build-
ing-beihing-6d6f6d61.html _ Página 314.
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Fig 226
OMA; Casa da Música do Porto; 2001.

https://www.esmae.ipp.pt/noticias/concurso-esta-
gios-na-casa-da-musica2 _ Página 318.

Fig 225
Steven Holl; Igreja de Santo Ignácio; Seattle.

https://www.archdaily.com/115855/ad-clas-
sics-chapel-of-st-ignatius-steven-holl-archi-
tects/5013871828ba0d15070006b2-ad-classics-
chapel-of-st-ignatius-steven-holl-architects-photo _ 
Página 316.

Fig 227
Herzog & de Meuron; Beijing National Stadium; China; 
2003.

https://akspic.com/tag/architect _ Página 320.

Fig 228
MAD Architects; Harbin Opera House; Harbin; 2010.

https://px3.fr/winners/px3/2016/8055/ _ Página 
328.

Fig 229
Herzog & de Meuron; Museu Blau de les Ciences Naturals; 
Barcelona; Espanha; 2000.

https :// f inear tamer ica .com/featured/mu-
seu-blau-de-les-ciencies-naturals-panoramic-imag-
es.html _ Página 330.

Fig 230
BIG; Kimball Art Center; Utah; 2ª Proposta; 2015.

https://www.dezeen.com/2014/08/28/big-kim-
ball-art-center-second-proposal-rejected/ _ Página 
332.
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Fig 231
BIG; Kimball Art Center; Utah; 1ª Proposta; 2013 − 2014.

https://www.archdaily.com/196160/kimball-art-
center-big _ Página 332.

Fig 232
Rem Koolhaas; Seattle National Library; 1998.

https://www.grantpitcher.com/product/seat-
tle-public-library/ _ Página 334.

Fig 233
HWKN; Fire Island Pines Pavillion.

https://www.archdaily.com/239678/hwkn-com-
missioned-to-rebuild-fire-island-pines-pavilion 
_ Página 335.

Fig 234
Snøhetta; Oslo Opera House; 1999.

http://www.lozie.com/home/opera-house-os-
lo-snohetta/_ Página 336.

Fig 235
Snøhetta; Alexandria National Library; 1989.

http://www.archidatum.com/gal-
lery?id=4195&node=4197 _ Página 336.

Fig 236
Snøhetta; Alexandria National Library; 1989.

https://www.luxorandaswan.com/blog/alexan-
dria-attractions/alexandria-library/_ Página 336.
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Fig 237 Fig 238 Fig 239.
BIG; Biblioteca Nacional do Cazaquistão; Astana.

https://www.archdaily.com/33238/national-li-
brary-in-astana-kazakhstan-big _ Página 340.

Fig 240 ‘The Professor’s Dream’ 1848 
de Charles R. Cockerell (1788 - 1863).

A Cascata dos Concursos.



380 381

0 0 B . 4 . 5 _ r e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

LIVROS

ANTHONY, Kathryn H.; Design Juries on trial: The renaissance of the design studio; 1992; Nova 
Iorque; Van Nostrand Reinhold Ed. 

ANDERSSON, Jonas E. ZETTERSTEN, Gerald Bloxham & RÖNN, Magnus; Architectural Competi-
tions - Histories and Practice, 130 Years of Finnish architectural competitions; 06.2013; The Royal 

Institute of Tecnology and Rio Kulturkooperativ Ed.

BAEZA, Alberto Campo; Textos Críticos DPA; 2017; Espanha; Ediciones Asimétricas Ed.

BALJON, Lodewijk; Designing Parks: An Examination of Contemporary to Design in Landscape Ar-
chitecture, Based on Comparative Design Analyses of Entries for the Councours International; 

1982-3.

BATISTA, Luís Santiago, Marketing Reaction, Habitar Portugal 2006/2008 in Arquitetura em Concur-
so; 2016; Porto; Dafne Ed, 1ª Edição.

BARTOLOMÉ, Bennassar; La Europa del Renacimiento; 2004; Madrid; Anaya Ed.7

BARZILAY, HAYWARD & LOMBARD; L’Invention du Parc: Parc de La Villete; 1983. 

BERDAL, Virgine; Connaissance des Arts, Hors-Série n 630; 2014; Domaine National de Chambord 
Ed

BENJAMIN, Walter; Documentos de cultura, documentos de barbárie: (escritos escolhidos); 1986; 
São Paulo: Culttrix/Edusp.

BENEVOLO, Leonardo; Introdução à Arquitetura; 10.2009; Lisboa; Edições 70  LDA Ed.

BERGDOLL, Barry; Competing in the Academy and the Marketplace: European Architecture compe-
titions in  CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions 

and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada.

BIERCE, Ambrose Gwinnett; Dicionário do Diabo; 2006; Lisboa; Tinta-da-China Ed.

BISMARCK, Pedro Levi; O empreendedor como Arquitecto, série a #2; 2018; Porto.

BODEN, Margaret A; Creativity and Art: Three Roads to surprise; 2011; Nova Yorke; Oxford Univer-
sity Press.

BODEN, Margaret Ann (1990); The Creative Mind, Myths and Mechanisms; 2004; Londres; Routled-
ge Ed; Primeira Edição.

BONO, Edward De; Serious Creativity; 1992; Nova Iorque; in PROVOST, Lloyd & LANGLEY, Gerald; 
The Importance of Concepts in Creativity and Improvement, Quality Process.



382 383

BORGES, Vera; Reputação, mercado e território. O caso dos arquitectos. Sociologia, Problemas e 
Práticas; 2014; Lisboa; ISCTE-IUL Ed.

BOULLÉE, Etienne-Louis in ETLIN, Richard A.; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture 
and its Legacy; 1994; Chicago e Londres; University of Chicago Press.

BURKE, Peter; Popular Culture in Earlly Modern Europe; 1978; Nova Iorque in LIPTSTADT, Héléne; 
The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of 

New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed. 

BRADFORD, Sarah in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in 
Architecture, The Architectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed.

BRAUDEL, Fernand; The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Vol 2; 
1995; Berkeley; University of California Ed.

CAMILLE Crossman; Judging Architectural Quality: Judgment Criteria and Competition Juries in 
CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the 
Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; 

Potential Architecture Books Ed.

CANNATÀ, Michele FERNADES, Fátima MOURA, Eduardo Souto de MONEO, Rafael & GRASSI, 
Giorgio; Construir no tempo: Souto de Moura, Rafael Moneo, Giorgio Grassi; 1999; Lisboa; Estar Ed.

CERTEAU, Michel D. (1795); A escrita da História; Forense Universitária Ed; 1982.

CHASLIN, Franchoise; Les Paris des François Mitterand: History Des Grandes Projects Architectu-
raux.

CHATENET, Monique; Chambord; Éditions du Patrimoine; Paris; 2001.

CHUPIN, Jean-Pierre; A World of Potentialities in CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HE-
LAL, Bechara; Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: 

An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; Potential Architecture Books Ed.

CHUPIN, Jean-Pierre CUCUZELLA, Carmela HELAL, Bechara; Architecture Competitions and the 
Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry; 2015; Canada; Montreal; 

Potential Architecture Books Ed.

CHOAY, Françoise; A Alegoria do Patrimônio; 2006; Estação Liberdade: UNESP 3 Ed; São Paulo.

CHRISTIANSEN, J; 2005 in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based 
Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed.

COLLINS, Peter; Architectural Judgment; 1971; McGill-Queen’s University Press Ed.

CUFF, D; Through the looking glass: Seven New York architects and their people in ELLIS, R. & CUFF, 
D; Architects people; New York: Oxford University Ed.

CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Beijing Municipal Planning Commission; 2004 in Con-
cept and Fake, The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. No. 81; 2007; Zurich; Dieter von 

Graffenried Ed.

DAL CO, Francesco; Tadao Ando: Le opere, gli scritti, la critica; 12.2001; Lisboa; DinaLivro Ed.

De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural Competi-
tions of the Last 200 years; 1998; London; Thames and Hudson Ed.

De JONG, Cees MATTIE, Erik; Architectural Competitions: 1792-1949, Vol 1; 1997; Benedikt Taschen 
Ed.

de MONTECELOS, Jean-Marie Pérouse; Histoire de la Architecture Française, De la Renaissance à 
la Révolution; 1989; França; Menges Ed.

DELEUZE, Gilles; O que é a Filosofia?; 1992; Lisboa; Coleção TRANS, Editora 34 Ed; Introdução: 
Assim Pois a Questão.

ECO, Umberto; Como se faz uma Tese; 1989; Lisboa; Editora Presença Ed; 2ª Edição.

ECKERT, Kevin; The Importance of Concept; 11.06.2013; BUILD LLC, web Press Blog WA Ed.

ENGEMAN, Thomas S; The jornal of Politics: Hythloday’s Utopia and More’s England: an Interpreta-
tion of Thomas More’s Utopia, Vol 44 no 1; 1982; Chicago; University Chicago Press Ed.

ETLIN, Richard A; Symbolic Space, French Enlightenment Architecture and its Legacy; 1994; Chica-
go e Londres; University of Chicago Press.

FATHY, Hassan; Arquitetura para os Pobres: Uma experiência no Egipto Rural; DinaLivro; Lisboa; 
11.2009.

GOLDSCHEIDER, Ludwig; Michelangelo (1996); Oxford; Phaidon Ed.

FAZIO, Mariano FERNÁNDEZ, Labastida; Historia de la filosofía: Filosofía contemporánea; 2005.

FRIEDMAN, Mildred; Gehry Talks: Architecture and Process; 2002; Universe Ed.

GUERDAN, René; François Ier. Le roi de la Renaissance; 1986; J’ai lu Ed.

GUILHERME, Pedro M. H. Salvador; Competitions serve a larger purpose in architectural knowledge, 
Architecture & Education Journal, Nr 11; 2014; Lisboa; Revista Lusófona de Arquitectura e Educa-

ção Ed.
 



384 385

GROAT, L. N., & Despres; The Significance of architectural theory for environmental design research 
In ZUBE, E. H. e MOORE, G.T.; Advances in environment, behaviour, and design; New Yorke Ed.

HAMLIN, Talbot F; Competitions, Pencil Points; 1938.

HARVIE, David; Eiffel: The Genius Who Reinvented Himself; 2006; Stroud, Gloucestershire; Sutton 
Ed.

Herzog & de Meuron & Ai Weiwei in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, 
The Parkett Series with Contemporary Artists, Vol. No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed.

HOLL, Steven; GA Document 110 in MCCARTER, Robert; Steven Holl; 10.2015; Phaidon Press Ed.

HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Christian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and 
Diagrams: Construction and Design Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed.

IBELINGS, Hans; Supermodernismo: Arquitectura en la era de la Globalización; 1998; Barcelona. 

KAZEMIAN, R & RÖNN, Magnus; Finnish architectural competitions: structure, criteria and judg-
ment process in AL-QAYSI, Nagham & PIROOZFAR, Poorang & SOUTHALL, Ryan; Judgment in 

architectural competitions as communicative deliberate practice.

KOOLHAS, Rem & MAU, Bruce; S,M,L,XL; 1998; Office for Metropolitan Architecture Ed; Nova Ior-
que.

KOOLHAAS, Rem; Globalization in KOOLHAS, Rem & MAU, Bruce; S,M,L,XL; 1998; Office for Metro-
politan Architecture Ed; Nova Iorque.

KOOLHAS, Rem; Três Textos sobre a Cidade; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed.

LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive events, Theory and Society; 
1994; Temple University Press Ed; Filadélfia.

LANDAU, Sarah Bradford in Coming to Terms: Architecture Competitions in America and the Emer-
ging Profession, 1789 to 1922 in LIPTSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Com-
petitions in Architecture; The Architectural League of New York, ; 1989; Pinceton Achitectural Ed.

LANGLEY, Gerald & NOLAN, Kevin & NOLAN, Thomas; NORMAN, Clifford & PROVOST, Lloyd; The 
Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational; 11.1996; Jossey-Bass Pe-

busher Ed. 

LEES-MILNE, James; Saint Peter’s – the story of Saint Peter’s Basilica in Rome (1957); London; 
Hamish Hamilton Ed.

LIPSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Archi-
tectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed. 

LIPOVETSKY, Gilles, SERROY, Jean; O Capitalismo Estético na Era da Globalização; 2014; Lisboa; 
Edições 70 Ed.

LISCOMBE, R. W; William Wilkins, 1778–1839; 1980; Cambridge; Cambridge University Press Ed.

LOPES, Carlos Nuno Lacerda; Arquitetura e modos de habitar, conversas com arquitectos (02); João 
Álvaro Rocha; 2012; CIAMH; Porto.

LOYRETTE, Henri; Gustave Eiffel; 1985; Nova York; Rizzoli Ed.

MÄKINEN, M in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assess-
ment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed.

MANVILLE, Michael & SHOUP, Donald; People, Parking, and Cities; Los Angeles; Department of 
Urban Planning at the University of California Ed.

MCCARTER, Robert; Steven Holl; 10.2015; Phaidon Press Ed.

McLEOD, MARY; The Battle or the Monument in LIPSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, 
Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton 

Achitectural Ed.

MICHELET, Jules; Renaissance et Réforme; 1998; Paris; Robert Laffont Ed.

MINKE, Gernot; Building with Bamboo, Design and Tecnology of a Sustainable Architecture; 2012; 
Basel; Birkhäuser Ed.

MONEO, Rafael; Inquietud Teorica Y Estrategia Proyectual en la Obra de Ocho Arquitectos Contem-
poraneos; 2004; Actar D Ed, Barcelona.

MOSSÉ, Claude; Los orígenes del socialismo en la Antigüedad in DROZ, Jaques; Historia general del 
socialismo. De los orígenes; 1875; Barcelona.

MUELLER, Werner & VOGEL, Ghunter; Atlas de Arquitectura 1; 10.1996; Portugal & Espanha.

MUMFORD, Lewis; The culture of Cities, New Urban Types; 1938; San Diego/Nova Iorque/Londres; 
Harcourt Brace Jovanovich Ed.

NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition Work; 1999; Cambridge Univer-
sity Ed; Nova Iorque.

NORBERG-SCHULZ, Christian; Genius Loci, towards a phenomenology of architecture; 1980; Rizzoli 
International Publications; Nova Iorque. 

NORDBERG, T in RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assess-
ment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed.



386 387

NORTON, Paul F; Latrobe; Jefferson and the National Capitol; 1977; Página 3 in LIPTSTADT, Héléne; 
The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architecture; The Architectural League of 

New York, Pinceton Achitectural Press; 1989.

OUROUSSOFF, Nicolai; Koolhaas, Delirious in Beijing; 01.2011; Nova Iorque; New York Times Ed.

PALLADIO, Andrea; I QUATTRO LIBRI DELL’ARCHITETTURA.

PALLASMA, Juhani; Habitar; 2016; Barcelona; Gustavo Gil Ed.

PALLASMA, Juhani; The eyes of the skin; 2005; Grã-Bretanha; John Wiley & Sons Ed.

PERRAULT, Dominique & ANDRINO, Juan; DPA Notice of Intent - Chambord Inachevé; 2018; Domain 
du Chambord Ed.

PERRAULT, Dominique; Bases do Concurso; Artistic statement of the contemporary part of the exhi-
bition, Tender: Call for Architectural Projects - Chambord Inachevé; 2018; Domain du Chambord Ed.

PESSOA, Fernado; Introdução à Estética, e de Teorias Literárias; 1966; Lisboa; Ática Ed in Arquivo 
Pessoa, Obra Inédita; http://arquivopessoa.net/textos/1846; Consultado em 11.2018.

PETTEGREE, Andrew; Europe in the Sixteenth Century; 2002; Oxford; Blackwell Ed.

PROVOST, Lloyd & LANGLEY, Gerald; The Importance of Concepts in Creativity and Improvement, 
Quality Process.

QAYSI, Nagham & PIROOZFAR, Poorang & SOUTHALL, Ryan; Judgment in architectural competi-
tions as communicative deliberate practice.

RAPOPORT, A; The Meaning of the Built environment: A non-verbal comunication approach; 1999; 
Tucson: University of Arizona Press.

RASHID, Mahbub; The Relationship Between Geometry and Num Ratio as an open Problem in Le-
doux’s Architecture; 2007; Kansas University.

REED, Nancy; Architect Gehry to Design New Concert Hall; 1988; Santa Monica Outlook Ed.

Revista Lusófona de Arquitectura e Educação Vol 11; 2014; Architecture & Education Journal Ed.

RODCHENKO, Aleksandr; Everything is Experiment in Experiments for the Future: Diaries, Essays, 
Letters and other Writings.

RODRIGUEZ, Cecilia; Louvre Museum, Suffocating And Overcrowded, Had To Close; Forbes Magazi-
ne; Artigo Consultado em 05.2019.

RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue Based Assessment of design Pro-
posals, Vol 4 Nr 1; 2011 FORMakademist Ed.

SAND, John; Trabajos centrales de la filosofía Vol 3 El siglo XIX; 2005; McGill-Queen’s University 
Press Ed.

SANTOS, Pedro Flores; Devir do Projeto, Arquitetura nos concursos do séc. XX Português; Disserta-
ção de Doutoramento em Arquitetura; 2018; Porto; FAUP.

SCHUDSON, Michael; O modelo americano de jornalismo: excepção ou exemplo?; Repositório Co-
munidade e Cultura Ed; 2007.

SERLIO, Sebastiano; On Architecture, Vol 2; 1996; Yale; Hart & Hicks Ed.

SEVIER, Christopher Scott; Aquinas on Beauty; 2015; Lanhnam e Londres; Lexington Books Ed.

SHARP ,Dennis in De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Archi-
tectural Competitions of the Last 200 years; 1998; London; Thames and Hudson Ed.

SIZA, Álvaro; 01 Textos / Álvaro Siza; 2009; Porto; Civilização Ed.

SIZA, Álvaro; Imaginar a evidência, 2000; Edições 70.

SIZA, Álvaro (2007); Ser Teórico In. SIZA, Álvaro; 01 Textos/Álvaro Siza; Porto; 2009; Civilização Ed.

Smithsonian Studies in American Art, Vol 1; 1987, Página 39 in McLEOD, MARY; The Battle or the 
Monument in LIPSTADT, Héléne; The Experimental Tradition, Essays on Competitions in Architec-

ture; The Architectural League of New York; 1989; Pinceton Achitectural Ed.

SOBREIRA, F; Public Strategies for Architectural Quality; Journal of Planning and Quality Research, 
Vol 7 in PAISIOU, Sofia; A brief Review of the (International) Tradition of Competitions

SUMMERSON, John; The Life and Work of John Nash Architect; 1980; George Allen & Unwin Ed.

SUMMERSON, John; Georgian London; 1962; Londres; London Penguin Ed.

SUNDMAN M & PAKKALA, P in  RÖNN, Magnus; Architectural Quality in Competitions: A dialogue 
Based Assessment of design Proposals, Vol 4 Nr 1; 2011; FORMakademist Ed.

TÁVORA, Fernando; Da organização do espaço; 1980; Porto; Faup Edições; 3.ª edição.

TSCHUMI, Bernard; Concept, Context, Content in Event-Cities 3: Concept vrs Context vrs Content; 
2004; Cambridge University Press; Ed.

TSCHUMI, Bernard; The Manhattan Transcripts; 1979.



388 389

TYLER, Royall; Calendar of State Papers 1554 − 1558; Vol 13, Spain, (1954); 04.2013; Institute of 
Historical Research Ed.

VALQUARESMA, Andreia & COIMBRA, Joaquim L.; Creativity through time − Evolutive Retrospective 
of the Concept; 06.2011; Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto Ed; Artigo inserido num Conference Paper.

VENTURI, Robert; Complexity and Contradiction in Architecture; 1971; New York: The Museum of 
Modern Art.

WEIWEI, Ai in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett Series 
with Contemporary Artists, Vol. No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed.

WILSON, Richard; Journal of The Society of Architectural Historicians, v:50; JSAH, L:3; 03.09.1991; 
University of California Ed.

WITZLING, Larry; Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 20, No.3; 08.2003; USA, Wis-
consin & Chicago, School of Milwaukee; Locke Science Publishing Company Ed, IL Ed.

WOHLWILL, J. F; Human Behaviour and the environment: Advances in Theroy and Research (Vol. 1); 
Nova Yorke; Plenum Ed.

ZEVI, Bruno; Saber Ver a Arquitetura; 1977; Lisboa; Arcádia; 2ª Edição.

ZUMTHOR, Peter; Pensar a Arquitetura; 2009; Barcelona; Gustavo Gil. SL Ed; 2ªEdição Ampliada.

ENTREVISTAS

Barry Elbasani entrevistado in LARSON, Magali Sarfatti; Architectural Competitions as Discursive 
events, Theory and Society; 1994; Temple University Press Ed; Filadelfia.

Bjarke Ingles entrevistado in Conferência de Imprensa in CARTER, BEth; BIG wins Kimball Art Center 
redesign competition by unanimous vote; 02.2012 in https://www.zdnet.com/article/big-wins-kimbal-

l-art-center-redesign-competition-by-unanimous-vote/. 

Bjarke Ingels entrevistado in https://concursosdeprojeto.org/2009/09/02/biblioteca-cazaquistao-
big/.

Bjarke Ingels: EUA Times Magazine; 20.04.2018; USA, LLC, d/b/a TIME Ed.

Bjarke Ingels entrevistado in NAIDOO, Ridhika; BIG: new national library in astana, kazakhstan; 
designboom Ed in https://www.designboom.com/architecture/big-new-national-library-in-astana-ka-

zakhstan/.

CÉSAR Pelli Entrevistado por Jack L. Nasar in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design 
Competition Work; 1999; Nova Iorque; Cambridge University Press Ed.

Cesar Pelli entrevistado por Paola Singer in César Pelli’s Nonchalant Architecture: The Argentine 
architect elevates even the most basic projects; Surface Artigo Online; Publicado em 10.04.2016 in 

https://www.surfacemag.com/articles/cesar-pelli-architecture/.

César pelli entrevistado pela Plataforma Competitions; 1995 in https://competitions.org/2016/08/
interview-cesar-pelli-1995/.

César Pelli entrevistado por Frank Twohill in Branford Community Television; 11.2018; BCTV in ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=E_QMoHenkKc.

Daniel Sundlin, Partner at BIG NYC entrevistado por Benjamin Hossbach in HOSSBACH, Benjamin 
LEHMHAUS, Christian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construction 

and Design Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed.

Frank Barkow & Regine Leibinger entrevistados por Benjamin Hossbach in HOSSBACH, Benjamin 
LEHMHAUS, Christian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construction 

and Design Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed.

Jacques Herzog in CURIGER, Bice & BURCKHARDT, Jacqueline; Concept and Fake, The Parkett 
Series with Contemporary Artists, Vol. No. 81; 2007; Zurich; Dieter von Graffenried Ed.

James Scott Entrevistado por Peg Granis in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design 
Competition Work; 1999; Nova Yorke; Cambridge University Press.



390 391

James Stirling entrevistado por Jorge Glusberg para a Plataforma online Competitions; 1993 in 

https://competitions.org/2017/01/interview-james-stirling-spring-1993/.

Louis Becker entrevistado por Benjamin Hossbach in HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Chris-

tian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construction and Design Manual; 

09.2016; DOM Publishers Ed.

Ma Yansong numa entrevista a Alexandra Seno in SENO, Alexandra A; ARCHITECTURAL RECORD: 

Harbin Opera House; 12.2015 in https://www.architecturalrecord.com/articles/11368-harbin-opera

-house.

Ma Yansong numa entrevista a Nick Myall in MYALL, Nick; World Architecture News; 12. 2015 in ht-

tps://www.worldarchitecturenews.com/article/1516119/mad-architects-complete-harbin-opera-house.

Ma Yansong numa entrevista CNN in SPRINGER, Kate; 2016 in https://edition.cnn.com/style/arti-

cle/harbin-opera-house/index.html.

Markus Allmann Entrevistado por Benjamin Hossbach in HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Ch-

ristian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construction and Design Ma-

nual; 09.2016; DOM Publishers Ed.

Michael Graves entrevistado in Anthony, H.; Design Juries on trial: The renaissance of the design 

studio; 01.03.1992; Nova Iorque in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition 

Work; 1999; Cambridge University Press Ed; Nova Iorque.

Michael Mckinnel entrevistado in NASAR, Jack; Design by Competition - Making Design Competition 

Work; 1999; Cambridge University Ed; Nova Iorque.

Peter Oud in De HAAN, Hilde & HAAGSMA, Ids; Architects in Competition: International Architectural 

Competitions of the Last 200 years; 1998; London; Thames and Hudson Ed; Página 18. 

Peter Zumthor entrevistado por Jerome Morissette in Different Kinds of Silence - The Best Documen-

tary Ever; Publicado em 18.11.2019.

Richard Serra entrevistado pelo editorial da plataforma Artsy; Overview in http://www.artsy.net/ar-

tist/richard-serra.

Seven Holl numa conversa com Sol Madrilejos, Juan Carlos Sancho e Antón Garcia in Concepts 

and Melodies; El Croquis, Vol 172; 2014.

Stanley Collyer, Interview: Steven Holl (Summer 1998); 1998; CompetitionsOrg in https://competitions.

org/2016/05/steven-holl/.

Stanleey Collyer, Editor-in-Chief; Competitions in HOSSBACH, Benjamin LEHMHAUS, Christian 

& EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construction and Design Manual; 

09.2016; DOM Publishers Ed.

Steven Holl in Stanley Collyer, Interview: Steven Holl (Summer 1998); 1998; CompetitionsOrg in 

https://competitions.org/2016/05/steven-holl/.

Thomas Hoffmann-Kuhnt, Publisher entrevistado por Benjamin Hossbach in HOSSBACH, Benja-

min LEHMHAUS, Christian & EICHELMANN, Christine; Competition Panels and Diagrams: Construc-

tion and Design Manual; 09.2016; DOM Publishers Ed.

Zaha Hadid Architects entrevistados por ArchDaily; Centro Heydar Aliyev / Zaha Hadid Architects; 
11.2013 in https://www.archdaily.com/448774/heydar-aliyev-center-zaha-hadid-architects.



392 393

WEBSITES 

A.J.; KOOLHAAS’ CONCRETE CASA; 07.04.2005 Architects’ Journal Ed; WebBlog in https://www.
architectsjournal.co.uk/home/koolhaas-concrete-casa/132648.article.

ABOUT YAC in https://www.youngarchitectscompetitions.com/.

Arcspace; Oslo Opera House; 08.2012 in https://arcspace.com/feature/oslo-opera-house/.

Balouo Salo competition_culturalcenter; Tema e Programa in www.kairalooro.com.

BeijiNG National Stadium; 2007; Design Buildings Ed in https://www.designingbuildings.co.uk/
wiki/Beijing_National_Stadium.

Bibliotheca Alexandrina in https://snohetta.com/project/5-bibliotheca-alexandrina.

Büro Ole Scheeren num Conferência TEDTalks; 02.2016 in https://www.youtube.com/watch?v=i-
QsnObyii4Q.

CARTER, Beth; BIG wins Kimball Art Center redesign competition by unanimous vote; 02.2012 
in https://www.zdnet.com/article/big-wins-kimball-art-center-redesign-competition-by-unanimous-

vote/.

CCTV Headquarters in Beijing, Designed by OMA, Completed; 04.2012; OMA WebSite in https://
oma.eu/news/cctv-completed.

CCTV Headquarters in https://en.wikiarquitectura.com/building/cctv-headquarters/.

FAIRS, Marcus; Casa da Música wins RIBA European award; 22.06.2007; DeZeen in https://www.
dezeen.com/2007/06/22/casa-da-musica-wins-riba-european-award/.

Collins English Dictionary in https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shortlist.

Competitions Archi in http://competitions.archi/.

DEM; CED News; 07.2010; Barry Elbasani, Berkley Architect and Friend of CED, Dies at 69 in https://
ced.berkeley.edu/events-media/news/barry-elbasani-berkeley-architect-and-friend-of-ced-dies-at-69.

DIMCIC, Milos; VideoBlogue ProArchitectes; 2018 in https://www.youtube.com/watch?v=I1Y3PQ-
z8od4; Consultado a 02.2019.

en.wikiarquitectura.com/building/casa-da-musica-in-porto.

eVolo; About in http://www.evolo.us/about/ .

EVOLO Competitions in http://www.evolo.us/icemill-skyscraper-pure-water-for-global-sustainabi-
lity/.

FISHER, Thomas; Award: Kimball Art Center; The Journal of the American Institute of Architects 
Ed; 02.2013 in https://www.architectmagazine.com/awards/p-a-awards/award-kimball-art-center_o.

Guggenheim Helsinki Design Competition; About the Competition in http://designguggenheimhel-
sinki.org/en/about.

HASAN, Zoya Gul; Herzog & de Meuron’s Museu Blau in Barcelona Through the Lens of Denis 
Esakov; 09.2017 in https://www.archdaily.com/879651/herzog-and-de-meurons-forum-building-nil

-a-photographers-perspective.

Herzog & De Meuron; 190.2 Museu Blau Barcelona in https://www.herzogdemeuron.com/index/
projects/complete-works/176-200/190-2-museu-blau-barcelona.html.

HINES, Thomas S; Rite of Spring: Frank Gehry and the Walt Disney Concert Hall of the Los Angeles 
Philharmonic; 2017; The Iris in https://blogs.getty.edu/iris/rite-of-spring-frank-gehry-and-the-walt-

disney-concert-hall-of-the-los-angeles-philharmonic/#_ftn3.

Hotel Domus Elqui - Dibujos; 12.01.2019 in www.duquemotta.com.

https://habitarporto.org/2017/01/29/o-habitar-e-parceiro-da-27-edicao-do-concurso-pladur-por-que-
deverias-participar.

https://www.dezeenjobs.com/company/buro-ole-scheeren/.

Joan Sorano in Award: Kimball Art Center; The Journal of the American Institute of Architects Ed 
in https://www.architectmagazine.com/awards/p-a-awards/award-kimball-art-center_o.

KOOLHAAS, Rem & LOON, Ellen In OMA Speech About the New Music House in oPorto; 20.04.2018; 
OMA WebSite in https://oma.eu/projects/casa-da-musica.

Laboratoire d’étude de L’architecture Potentielle; Leap Architecture Ed in https://leap-architecture.
org/chercheur/jean-pierre-chupin/.

M. I. Companies in https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2017/sectors/archi-
tecture.

MADSEN, Deane; 08.2014 in City Hall Rejects BIG Revisions for Utah’s K.A.C. in https://www.archi-
tectmagazine.com/design/buildings/city-hall-rejects-big-revisions-for-utahs-kimball-art-center_o.

Magnus Rönn: Architect, Associate Professor, Architecture and Civil Engineering, Building Design; 
Chalmers Ed; STAFF in https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/mronn.aspx.



394 395

MCMANUS, David; St Ignatius Chapel Seattle : Building; 11.2009; Seattle; e-architect Ed in https://
www.e-architect.co.uk/seattle/st-ignatius-chapel.

MERIN, Gile; Rem Koolhaas on Competition “Torture,” Urban Erasure, and Europe’s Ills; 2017; ME-
TROPOLIS Online Maganize; in https://www.metropolismag.com/architecture/rem-koolhaas-com-

petition-torture-advocating-erausre-europe-ills/.

MoMA; Whats’ on; Young Architects Program (YAP) in https://www.moma.org/calendar/groups/8.

MOORE, Rowan; Danish National Maritime Museum – review; 2013; The Guardian in https://www.
theguardian.com/artanddesign/2013/oct/27/danish-maritime-museum-ingels-review.

NICOLAI, Ouroussoff; A Vision of a Mobile Society Rolls off the Assembly; 12.2005; Nova Iorque; 
The New York Times Ed in https://www.nytimes.com/2005/12/25/arts/design/a-vision-of-a-mobile-

society-rolls-off-the-assembly-line.html.

NONKO, Emily; A New Brooklyn Office Building, Designed to Inspire; 09.2018; The Bridge, Brooklyn 
Business News in https://thebridgebk.com/new-brooklyn-office-building-designed-inspire/.

KAPLAN, Sam Hall; Competing for a Shape in History: ARCHITECTS in COMPETITION by Hilde 
de Haan and Ids Haagsma; 08.1988; Los Angeles Times Ed in https://www.latimes.com/archives/

la-xpm-1988-08-21-bk-1328-story.html.

PAGNOTTA, Brian; AD Classics: The Guggenheim Museum Bilbau / Gehry Partners; 2013; Ar-
chdaily in https://www.archdaily.com/422470/ad-classics-the-guggenheim-museum-bilbao-frank-

gehry.
Parc de La Villete: OMA’s Proposal; architectrureforthefuture in https://architectureforthefuture.

wordpress.com/2016/01/15/parc-de-la-villette-omas-proposal/.

PETRIE, Richard; Client architect Language: The Most Powerful Secret To Selling Architecture; 
25.03.2015; LinkedIn in https://www.linkedin.com/pulse/most-powerful-secret-selling-architecture-

services-richard-petrie.

Phuong Le; The Building Will Be an ‘Invitation’; 12.1999; Seattle Post-Intelligencer Ed, P. A-1 in WIL-
MA, David; Dutch architect Rem Koolhaas unveils his design for The Seattle Public Library’s new 

Central Library; Atualizado em 12.2004 in https://www.historylink.org/File/4163.

Punkto in https://www.revistapunkto.com/2009/12/punkto-punkto-e-uma-revista-irregular.html. 

RAIZON, Dominique; RFI - Urbanisme - Future lifting des Halles à Paris; 2004; Archive Jornal Onli-
ne in http://www1.rfi.fr/actufr/articles/052/article_27382.asp.

Rem Koolhaas : Designing the Central Library Structure in https://www.youtube.com/watch?v=j-
2j8sz2BwK0. 

reTHINKING Competitions; About in http://rethinkingcompetitions.com/.
Riba book shops.com; About the Author in https://www.ribabookshops.com/item/competition-pa-

nels-and-diagrams-construction-and-design-manual/87273/.

Robin Updike; Downtown Library Space-Age Design Goes Beyond Books; 12.1999; The Seatt-

le Times Ed, P. A-1 in WILMA, David; Dutch architect Rem Koolhaas unveils his design for The 
Seattle Public Library’s new Central Library; Atualizado em 12.2004 in https://www.historylink.org/

File/4163. 

SCHADE-BÜNSOW, Boris; Competitions are an economin disaster; 2015;  Bauwelt Magazine Ed in 
https://www.bauwelt.de/themen/betrifft/110-vergebliche-Jahre-Wettbewerbe-volkswirtschaftliches-

Desaster-Martin-HaasAmandus-Sattler-2406892.html.

SCHOOF, Jacob; Designed for All Senses: the Architecture of Steven Holl; 2017; Daylight and Ar-
chitecture Magazine, Vol 27; Velux Group’s Magazine Ed in https://iva.velux.com/competitions/

international-velux-award-2020/posts/designed-for-all-senses-the-architecture-of-steven-holl.

SWED, Mark; Now comes the true test; 2003; Los Angeles Times; consultado em 05.2019 in ht-
tps://web.archive.org/web/20080604190946/http://www.latimes.com/entertainment/news/arts/

cl-et-swed29oct29,0,1082257.story.

SUNDLIN, Daniel; About me in  https://www.linkedin.com/in/daniel-sundlin-37614682.

Sydney Opera House Memorandum to Competitors; Archives Office of N S W in https://www.re-
cords.nsw.gov.au/sites/default/files/Galleries/Sydney%20Opera%20House/Sydney%20Opera%20

House%20Memorandum%20to%20Competitors%20NRS12703.pdf.

TED; Our Oranization in https://www.ted.com/about/our-organization.

COOP HIMMELB(L)AU, Wolf D. Prix & Helmut Swiczinsky + Partner; Guggenheim Museum Bilbau 
in http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/guggenheim-museum-bilbao.

TEMEL, Ceren; Bilbao’s Bilbau Effect; 2014 in http://www.iaacblog.com/programs/bilbaos-bilbao
-effect/.

The Plan; BIG - Bjarke Ingels Group, Danish Maritime Museum; Italia; Bolonha in https://www.the-
plan.it/eng/webzine/international-architecture/en-danish-maritime-museum.

TONNY C; 2009, Páginas 5 - 8 in BeijiNG National Stadium; 2007; Design Buildings Ed in https://
www.designingbuildings.co.uk/wiki/Beijing_National_Stadium.

TREMLETT, Gilles; Ceiling falls on ‘cultural olympics’; 2004; Madrid; The Guardian Ed in https://
www.theguardian.com/world/2004/aug/11/spain.gilestremlett.

Université de Montréal/Faculté de l’aménagementÉcole d’architecture in https://architecture.
umontreal.ca/professeurs/professeurs/in/in29197/sg/Camille%20Crossman/.

WALSH, Niall Patrick; 2019; in https://www.archdaily.com/911580/7-rejected-proposals-for-sydney
-opera-house0.

Wikiarquitetura in https://en.wikiarquitectura.com/building/petronas-towers/.

WILMA, David; Dutch architect Rem Koolhaas unveils his design for The Seattle Public Library’s 
new Central Library; Atualizado em 12.2004 in https://www.historylink.org/File/4163. 



396 397

OUTROS

Ata do Concurso Reabilitar para Habitar #17; 2017 (sem acesso posterior)

ARAVENA, Alejandro in Documentário Alejandro Aravena Interview: Advice to the Young; Louisiana 
Channel, 5.2019.

Cambridge Dictionary; 2018; Cambridge University Press Ed.

Carlos Ferrater em Conversas de Ateliê; 04.2018; Barcelona; Office of Architecture in Barcelona.

Carta de Peter Giles a ENGEMAN, Thomas S; The jornal of Politics: Hythloday’s Utopia and More’s 
England: an Interpretation of Thomas More’s Utopia, Vol 44 no 1; 1982; Chicago; University Chicago 

Press Ed.

Conferência de abertura do Concurso Pladur Edição de 2017; FAUP

Conversas de Ocasião com o arquiteto Dominique Perrault; 25.05.2019; França; Château du Cham-
bord. 

Conversas de Taller com o arquiteto German Squella na Unidade Curricular de Projeto; 09.2017.
Conversas de Trabalho e Ocasião com Afonso Castro.

Conversas de Trabalho e Ocasião com Francisca Trigo Cabral Penteado.

Conversas de Trabalho e Ocasião com o arquiteto Luís Izquierdo.

Conversas de Ocasião com Rodrigo Alves in 11.2018; Porto.

Conferência na disciplina Arquitecturas en Latino America lecionada pelo Professor Alberto Sato; 
6.09.2017; Chile; Santiago; Campus el Contador.

David Jolly in Visita à Ciudad Abierta; 2017; Ritoque; Santiago do Chile.

Dicionário da Língua Portuguesa; Porto Editora 6ª Ed.

Documentário Lina Bo Bardi; 1993; Dirigido por Aurélio Michiles.

Enunciado do Concurso; Anexo à Las Bases: Características del Hogar; Chile, Santiago; UPINMO-
BILIARIO Ed; 2017

Enunciado do Concurso, reTHINKING #16, 2018.

Enunciado do Concurso, Rethinking #17, Global Warming Cultural Center; 2018.

Eric Johannot; Visita comentada ao Chateâu de Chambord; 10 2018.

Fabrice Moonen; Visita comentada ao Chateâu de Chambord; Outubro 2018.

História de Hollwich Kushner − HWKN; o gabinete dos arquitetos Marc Kushner e Matthias Hollwich 
in Fast Company; Artigos; Informação; Vídeos.

INGELS, Bjarke; Big Time Documentary, 2017; Historien om Bjarke Ingels, Kaspar Astrup Schroder.

INGELS, Bjarke in Big Time: Historien om Bjarke Ingels; Documentário dirigido por Kaspar Astrup 
Schröder; 2017.

JUNKSPACE - Contemporary Architecture; 2015; Artigo online cosultado em 4.03.2019.

Marc Kushner numa Conferência TEDTalks; 2014 in https://www.ted.com/talks/marc_kushner_
why_the_buildings_of_the_future_will_be_shaped_by_you/transcript?language=en#t-231480;%20

Consutado%20em%2008.2019.

NIEMEYER, Oscar, O propósito da Aquitetura in Doumentário Biográfico A vida é um sopro; Fabiano 
Maciel

NIEMEYER, Oscar, Uma frase emblemática in Doumentário Biográfico A vida é um sopro; Fabiano 
Maciel

Nuno Brandão Costa em Conversas de Ateliê; 10.09.2018; Porto, Bairro da Bouça

Nuno Brandão em Conversas de Ateliê, Segunda Reunião; 20.09.2018; Porto, Bairro da Bouça.

Steven  Holl na Conferência de Encerramento do Workshop Internacional de Arquitetura Porto Aca-
demy, Edição de 2018.


