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NOTAS INTRODUTÓRIAS:

Os registos fotográficos e desenhos foram elaborados pela autora.

As citações transcritas encontram-se nas suas respectivas línguas originais, com 

o propósito de se manter com rigor o sentido dos argumentos e ideias apresen-

tados. 
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A presente dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura aborda 

como problemática central o  espaço público, a partir da  sua relação com a 

arquitectura, partindo da hipótese de que o projecto de um equipamento público 

se pode constituir como oportunidade de qualificação urbana. Tal hipótese está 

na génese do desenvolvimento de um projecto para um Centro de Workshops 

em Estocolmo, no tecido medieval de Gamla Stan, no âmbito de um concurso 

internacional designado “#StockholmCall”, lançado a 2 de Setembro de 2019.

Assim, sob o pretexto e a par do desenvolvimento de um projecto, para um 

equipamento público, desenvolvemos uma reflexão sobre a possibilidade de 

um equipamento se constituir como estratégia e instrumento privilegiado de 

estruturação e qualificação urbana. A relação entre a arquitectura e o espaço 

público e, consequentemente, a cidade, surge, então, como premissa, como 

suporte e fundamento do projecto proposto, a partir do qual desenvolvemos uma 

reflexão teórica em torno da problemática enunciada, procurando identificar um 

conjunto de autores e arquitectos que se constituíssem como referência.

resumo
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The present Master degree in Architecture thesis abords as central problematic 

the public space, from its relation with architecture, staring the hypothesis 

that a project of a public equipment can constitute an opportunity of urban 

qualification. Such hypothesis is in the core of the development of a project for 

a Workshop Center in Stockholm, within the medieval center of the city, Gamla 

Stan, as a scope to answer an international architectural competition named 

“#StockholmCall”, launched in september 2nd 2019.

Thus, under the pretext and alongside the project, for a public equipment, we 

have developed a discourse about the possibilty of an equipment be apart of a 

strategy and a privileged instrument for the urban structuring and qualification. 

The relationship between achitecture and public space, hence, a city, appears 

as a premise, as a support and foundation for the proposed project, from which 

we have developed a theoretical reflexion around the enunciated problematic, 

looking to identify a set of authors and architects that we defined as a reference

abstract
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“A maior parte dos projectos que realizei encontra-se no interior de cidades, acres-

centando-lhes algo (por pequeno que seja). Ocupar um espaço significa transformar a 

cidade. Pode não ser mais do que uma célula de um tecido uniforme; ou pode ser obra 

pública, ou algo que interesse a um grande número de cidadãos com capacidade de 

realização. Conforme o caso, o carácter de uma arquitectura será ou não dominante. 

O protagonismo inerente à sua condição o deve determinar. Será, de qualquer modo, 

testemunho de urbanidade.”01 

01 Siza, Álvaro, 01 Textos (Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 2019), 236.
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imagem 1   |  vista da cidade a partir da corbertura do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo
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A presente dissertação parte de uma problemática que convoca o cruzamento de 

diferentes escalas urbanas, e que parte do papel central que a arquitectura pode 

desempenhar na construção, estruturação e qualificação da cidade, a partir de 

um diálogo com valores essenciais da circunstância em presença, como sejam a 

memória e a sua identidade. Partindo do exposto, entende-se como necessário, 

num primeiro momento, estudar e interpretar o lugar como estrutura sobre a qual 

o projecto se organiza, na medida em que simultaneamente informa e condiciona 

o desenvolvimento de uma solução. O lugar e programa assumem-se, assim, 

como premissas para o desenvolvimento do projecto e, este, como oportunidade 

para determinar e formalizar as indeterminações  colocadas pelas circunstâncias 

em presença, reforçando, assim, a ideia de que o lugar e a sua memória podem ser 

vistos como estrutura passível de ser desenvolvida.

Seguindo a reflexão proposta, através deste cruzamento colocamos a hipótese de 

(re)pensar e desenhar o equipamento público, enquanto objecto arquitectónico 

que se gera a partir do seu programa, mas também a partir da sua relação com 

o sistema urbano em que está inserido, ou seja, com a cidade, num determinado 

01. introdução

I. objecto e objectivo
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tempo e lugar. Paulo Mendes da Rocha dá-nos o mote e ponto e referência, 

revelando-nos o seu modo particular de ver, pensar e fazer a arquitectura, 

afirmando que, “Se é espaço, deveria ser público”. 

Perseguindo esta ideia, a investigação, reflexão e projecto desenvolvidos 

procuraram dar resposta à seguinte questão: poderá a arquitectura a partir do 

projecto de um equipamento constituir-se como estratégia e instrumento capaz 

de construir espaço colectivo, promovendo a estruturação e qualificação do tecido 

urbano em que se insere?

Numa tentativa de responder à problemática e hipótese apresentadas, formula-se 

uma ideia de projecto arquitectónico como instrumento para a cidade, apoiada 

numa reflexão com base em projectos da Arquitectura Moderna Brasileira, 

destacando-se o percurso teórico e prático do arquitecto Paulo Mendes da 

Rocha. Igualmente, servindo de apoio à definição da problemática e validação 

da hipótese, surgiu a oportunidade de se desenvolver um projecto, em resposta a 

um concurso, que a partir das condições e programa definido nos permitiu testar 

a hipótese colocada, equacionando a possibilidade de se tornar premissa para o 

desenho do projecto.

O processo de pensamento e desenho do projecto que se apresenta não procura 

uma forma ou um estilo. Pelo contrário, fundamenta-se nos valores da prática 

da arquitectura, como oportunidade para ser alcançada uma solução ajustada 

e pertinente, capaz de responder ao que se considerou ser a resposta formal 

oportuna ao programa e ao sistema de espaços públicos existente e ao que se 

considerou serem as necessidades, desafios e aspirações da sociedade e da cidade. 

Desta forma, a reflexão desenvolveu-se em torno da problemática inerente à 

cidade e ao edifício como instrumento para a sua estruturação e qualificação.
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O projecto que se apresenta no terceiro capítulo surge, assim, como conclusão e 

validação do nosso entendimento, que se revela na questão e hipótese inicialmente 

colocadas. Por fim, termina-se a reflexão defendendo como princípio que informa 

o processo de concepção arquitectónica, a democratização da cidade, através de 

uma arquitectura que se constitui como estratégia e como instrumento para a sua 

construção. Com base no estudo que se desenvolve para a reflexão apresentada 

no segundo capítulo, bem como no projecto apresentado a concurso, concluímos 

pela defesa de um princípio de democraticidade na construção da cidade, através 

da exploração das dimensões pública e social da arquitectura, enquanto premissa 

para pensar o edifício, em particular os equipamentos públicos, na relação com o 

espaço público e com a cidade.
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Partindo de uma análise e reflexão desenvolvidas em torno de um conjunto de 

obras que se consideram oportunas para a temática do equipamento público como 

oportunidade de construção de espaço público e de qualificação urbana, e que 

constitui o corpo teórico da dissertação que se apresenta, procuramos consolidar 

o princípio exposto, da democratização do espaço como fundamento para a 

construção da ideia de projecto, como apoio e suporte para o desenvolvimento 

de um projecto. 

Assim, a reflexão teórica que se desenvolveu com base no debate contemporâneo 

sobre a cidade e o espaço público, que tem por base autores de referência no 

campo teórico e no campo da prática profissional, permitiu consolidar a 

premissa enunciada como hipótese da dissertaçao, o equipamento público como 

oportunidade de construção de  espaço público e de qualificação urbana. No 

campo teórico, e como suporte para a reflexão, retomam-se as ideias de alguns 

dos principais teóricos sobre a cidade contemporânea, destacando-se, entre eles, 

Lewis Mumford, Vittorio Gregotti, Christian Norberg-Schulz, Aldo Rossi, Jordi 

Borja, Ignasi de Solà-Morales, Nuno Portas. Para a reflexão que desenvolvemos, 

II. metodologia
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consideramos fundamental convocar simultaneamente o debate das ideias que 

emerge a partir do exercício da profissão, no campo da produção arquitectónica.

Neste contexto, entendeu-se ser oportuna e pertinente, a análise da obra de Paulo 

Mendes da Rocha, apoiada previamente por uma investigação que teve como 

propósito enquadrar o debate sobre a cidade e o espaço público na Arquitectura 

Moderna e Contemporânea Brasileira. 

Com base na reflexão desenvolvida, consolida-se o conceito proposto a partir da 

resposta a um concurso de ideias internacional, “#StockholmCall”, lançado a 2 

de Setembro de 2019. Promovido pela START. News & Contests for Architects, o 

concurso propunha o desenho de um centro de workshops em Estocolmo, Suécia, 

para artesãos e designers, capaz de contribuir para a manutenção e exaltação 

da tradição sueca da carpintaria, e que, simultaneamente, reactivasse na ilha de 

Gamla Stan a importância e dinâmica cultural. Como é sugerido no concurso, o 

projecto de salas de workshops de carpintaria e salas de exposição deve procurar 

oferecer aos visitantes e aos habitantes da cidade novos espaços de interação 

e diálogo social e cultural. O projecto que se apresenta formulou-se, então, no 

âmbito deste concurso, que definia como elementos de entrega a apresentação de 

um painel A0, no qual cada candidato poderia organizar livremente os conteúdos 

que considerasse oportunos à comunicação da solução apresentada, definindo-se 

como data limite de entrega o dia 15 de Dezembro de 2019.  

Tendo em conta o exposto, no primeiro capítulo, “02. equipamento público 

versus espaço público”, desenvolveu-se uma investigação e reflexão em torno do 

debate contemporâneo sobre a cidade atual e o espaço público, identificando-se 

os autores de referência no campo teórico. A partir desta análise, procurou-se, 

então, definir um conceito de “arquitectura urbana”, com qual se propõe a ideia 

de equipamento público como oportunidade de construção de  espaço público e 

de qualificação urbana.
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Num segundo momento, “II. o espaço público na arquitectura moderna 

brasileira”, reconheceu-se a importância de abordar e interpretar o conceito 

desenvolvido no contexto da Arquitectura Moderna e Contemporânea Brasileira. 

Assim, parte-se da análise de 5 obras projectadas neste contexto, a partir da 

qual se estruturou, numa última fase, a reflexão em torno da ideia de redefinir o  

projecto de um objecto arquitectónico enquanto projecto de uma “arquitectura 

urbana”.

No seguimento desta reflexão, no segundo capítulo, “03. um projecto de espaço 

público”, a proposta de projecto que se desenvolveu representa a concretização de 

uma proposta, que se desenvolveu em torno do entendimento que construímos a 

partir do debate e referências estudadas, na medida em que nos permitiu aclarar 

um conjunto de princípios que consideramos fundadores de uma prática que 

se deseja oportuna e consequente. Inserido no tema do equipamento urbano,  

optou-se por criar um edifício que refletisse esta ideia de projecto de arquitectura 

como oportunidade de construção de espaço público e de qualificação urbana, em 

torno da qual a dissertação se desenvolve. 

A dissertação apresenta, assim, uma narrativa estruturada a partir de um processo 

de reflexão em torno da problemática do espaço público na cidade atual, e do 

modo como a arquitectura se propõe como solução, produzida em relação com o 

lugar e a partir de preocupações com as diferentes escalas, com a reformulação da 

identidade do lugar e com as exigências e ambições da sociedade. É no seguimento 

desta ideia, que se propõe, por último, como princípio a democratização do espaço 

como fundamento para a construção da ideia de projecto.
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“The city, as one finds it in history, is the point of maximum 

concentration for the power and culture of a community. It is 

the place where the diffused rays of many separate beams of 

life fall into focus, with gains in both social effectiveness and 

significance. The city is the form and symbol of an integrated 

social relationship (…).”01 

01 Mumford, Lewis, The Culture of Cities (New York: Harcourt Brace Jova-
novich, 1970), 3.

imagem 2   |  Avenida Paulista, São Paulo, Brasil
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A problemática do espaço público parte, desde logo, de um entendimento da 

cidade, como lugar marcado pela presença do Homem, de uma civilização. A 

cidade deve ser entendida como manifestação de uma cultura mas, também, 

como um conjunto de estruturas e elementos que se organizam através de redes 

de percursos e vias. Desta forma, constitui-se como uma estrutura organizada 

composta por diferentes elementos, que contribuem para a sua caracterização, 

desde espaços de permanência, elementos de ligação e conexão, métodos 

construtivos que remetem a um determinado lugar, e através da relação do lugar 

com as condições climáticas, temperatura, humidade, luz. 

“La ciudad es una realidad histórico-geográfica, sociocultural, incluso política, una 

concentración humana y diversa (urbs), dotada de identidad o de pautas comunes y con 

vocación de autogobierno (civitas, polis).”01

Segundo Jordi Borja, os conceitos de cidade, espaço público e cidadania deverão 

ser entendidos como essenciais para a compreensão do espaço urbano, definido 

01 Borja, Jordi, La Ciudad Conquistada (Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2003), 21.

02. equipamento público versus 
espaço público
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como uma estrutura marcada por complexidades e contradições, das quais 

resulta uma dinâmica essencial à vida urbana. A cidade, que se determina por 

uma conquista complexa da humanidade e por uma produção cultural que se 

prolonga na história, é, então, determinante para a consolidação do conceito de 

cidadania, conceito este que corresponde ao direito político inerente ao espaço 

urbano. 

Quando assegurado no contexto urbano, o estatuto de cidadania torna-se essencial 

para reforçar a estabilização dos valores e direitos indissociáveis à cidade, como 

a liberdade, a coesão social, a proteção da identidade colectiva, a democracia 

participativa e a igualdade social. Desta maneira, para Borja, a cidadania define 

um estatuto que garante a consolidação dos direitos individuais e colectivos de 

uma sociedade, para a qual a cidade é indispensável, quando entendida como a 

estrutura que garante a permanência desse mesmo estatuto na vida urbana.

Como condição para os conceitos de cidade e de cidadania, é determinante 

considerar a  necessidade de definição da ideia de cultura, enquanto transformação 

de circunstâncias e forças, desencadeadas por um lugar, em significados, através 

de processos de abstração e interpretação, e que permitem ao homem situar-se 

num contexto. É a partir deste processo, que a estruturas urbanas se estabelecem, 

partindo do esforço de conversão de um ambiente natural num contexto conotado 

por uma cultura, estruturada e definida por uma civilização. Neste sentido, 

proporciona-se o desenvolvimento de relações urbanas e sociais fundamentais 

para a estruturação de uma sociedade, da sua cidadania e para a definição de uma 

cultura, podendo-se, por isso, afirmar que a sociedade se define pela sua cultura 

mas, também, a cultura precisa de uma sociedade devidamente estabilizada num 

lugar para se afirmar.
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“(…). En el transcurso de la civilización humana, la ciudad representa el esfuerzo más 

notable de una transformación completa  del ambiente natural, el paso más radical 

del estado de naturaleza al estado de cultura con la creación de un “microclima” 

particularmente adecuado para el desarrollo de algunas de las relaciones humanas 

fundamentales.”02

A cidade conserva, assim, no decorrer da história, um papel funcional, social e 

político, que se adapta às transformações da sociedade e às suas necessidades, 

ou seja, a cidade moderna entende-se aqui como um produto social, fortemente 

associado às relações sociais e de produção. Com a cultura e as necessidades dos 

seus habitantes como principais condições, o conjunto urbano procura, então, 

organizar-se através de construções de diferentes escalas, vias e percursos, 

que estruturam a circulação e a distribuição dos elementos construídos, mas 

também, enquanto lugar de dinâmica social, no qual se refletem as contradições 

da sociedade e a partir do qual se possibilita o diálogo entre os seus habitantes.

“(…). E, assim, ela mesma é não só o lugar da condição humana, como até uma própria 

parte desta condição, que se representa na cidade e nos seus monumentos, nos bairros, 

nas residências, em todos os factos urbanos que emergem do espaço habitado. (…)”03

Seguindo esta ideia, entende-se que a unidade da cidade e das suas estruturas 

é, por isso, consolidada através da relação que se estabelece no conjunto das 

partes e elementos que constituem o contexto urbano. Isto é, estes elementos 

que se inter-relacionam e comunicam, conferem unidade à cidade, fortalecem 

a definição da identidade do lugar e da cultura nela estabelecida, e, assim, 

garantem a continuidade e comunicação entre as diferentes partes. Para Borja, 

“La cultura del proyecto urbano hoy no se traduce en hace productos urbanos, 

que son meras piezas desarticuladas, sino elementos de ciudad que construyen 

un puzzle significante.”, isto é, o funcionamento justo e eficaz da cidade atual 

02 Gregotti, Vittorio, El territorio de la arquitectura (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1972), 76.

03 Rossi, Aldo, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001), 50.
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imagem 3   |  Museu dos Coches, Lisboa (Paulo Mendes da Rocha, 2015)
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exige a definição de um sistema de relação entre as diferentes estruturas urbanas. 

Consequentemente, torna-se possível a dissolução das exclusões e segregações, 

mas, também, a promoção de estratégicas básicas de convivência colectiva e uma 

gestão democrática da cidade, segundo um conceito de espaço público.

Também para Aldo Rossi, a cidade é organizada em partes complexas, que, 

quando parte de um conjunto estruturado, determinam a estética urbana e, 

consequentemente, deve ser vista através dessas mesmas partes que a definem, 

assumindo que, só assim, se estrutura um todo, uma unidade. Contudo, é o 

conjunto das partes organizadas entre si, o factor mais importante e determinante 

para a compreensão da cidade, sendo, também, o conjunto que permite o estudo 

de todos os elementos, como o sistema viário e de circulação e a topografia e 

características naturais do lugar. 

“(…). Cremos, pelo contrário, que o todo é mais importante que cada uma das partes; 

e que apenas o facto urbano na sua totalidade portanto também o sistema viário e a 

topografia urbana até às coisas que se podem apreender passeando de um lado para o 

outro numa rua, constituam esta totalidade. (…)”04

Em continuidade com esta ideia, o entendimento da cidade como conjunto de 

diferentes partes, pressupõe uma certa complexidade na sua organização e na 

definição da cultura que lhe é inerente. A cidade atual, é seguramente marcada por 

dinâmicas sociais e culturais contraditórias e, como consequência, por conflitos 

políticos, sociais e culturais entre os diferentes colectivos que nela se estabelecem. 

Desta forma, a cidade deve ser entendida no seu todo como uma construção num 

determinado território, estruturada a partir de redes de conexão mas, também, 

por uma certa descontinuidade, uma grande diversidade de centralidades, uma 

alternância entre zonas de grande densidade e de difusão, e, também, por uma 

acentuada heterogeneidade de núcleos populacionais. 

04 Rossi, Aldo, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001), 52.



28

Partindo desta interpretação da ideia de cidade como estrutura construída a 

partir de um conjunto de partes, surge a necessidade de entender o lugar, quanto 

à sua construção e organização, como estrutura a partir da qual a arquitectura 

se pode desenvolver. Como referido, a cidade é um facto humano, organizado 

em elementos arquitectónicos e por estruturas que transformam a natureza em 

artefactos dotados de cultura, e, neste contexto, é a arquitectura, como obra 

de arte, que permite esta transformação do lugar, definindo a relação entre o 

Homem e o território, e dando origem à complexa estrutura da cidade. Assim, a 

arquitectura determina as partes que constituem a estrutura urbana, e esta, por 

sua vez, necessita da arquitectura para se definir, estabelecendo-se uma relação 

interdependente, capaz de assegurar a unidade das diferentes partes.

“A concepção do facto urbano como obra de arte abre o caminho ao estudo de todos 

aqueles aspectos que esclarecem a estrutura da cidade. A cidade, como coisa humana por 

excelência, é constituída pela sua arquitectura e por todas as obras que constituem o seu 

modo real de transformação da natureza.”05

A cidade, compreendida como uma estrutura complexa, é, então, o contexto 

que se defende como base e premissa para a arquitectura enquantoestratégia e 

instrumento de estruturação e qualificação do espaço urbano, isto é, a cidade 

é adquirida como o lugar onde a arquitectura se desenvolve, e o projecto como 

construção que contribui para a estruturação e qualificação desse mesmo lugar. A 

arquitectura, enquanto construção conotada de significados pela cultura e pelas 

circunstâncias relativas ao seu autor e ao lugar, deve procurar uma resposta às 

necessidades e à complexidade da cidade, definindo espaços que lentamente se 

transformam em lugares com significado dentro do contexto urbano.

“(…). The place represents architecture’s share in truth. The place is the concrete 

05 Rossi, Aldo, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001), 52.
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manifestation of man’s dwelling, and his identity depends on his belonging to places.”06

Desta forma, a arquitectura, quando pensada com o lugar como premissa, 

impulsiona o desenvolvimento de uma situação arquitectónica associada a um 

determinado lugar, suas circunstâncias e identidade. Esta transformação tem 

como condição as necessidades humanas e sociais de uma sociedade urbana, 

assim como, todas as circunstâncias inerentes ao lugar que envolve a construção 

arquitectónica. É, portanto, a arquitectura que assegura a formação de significados 

associados ao lugar onde se projecta, assegurando a adaptação de uma sociedade 

ao contexto. 

Norberg-Schulz afirma que o Homem só é capaz de se adaptar a um lugar, “dwell”, 

quando se consegue orientar e identificar com um determinado ambiente, ao 

qual atribui significados. Segundo esta ideia que remete para um princípio de 

adaptação, assegurado pela arquitectura, o projecto ultrapassa a ideia de “abrigo”, 

visto que o lugar se torna dotado de significados e assume um carácter próprio, 

formalizados pela cultura e pela interpretação dos seus habitantes, conferindo 

ao mesmo o “genius loci”, o espírito do lugar e a sua identidade. É, então, a 

arquitectura que tem como objectivo visualizar e interpretar o “genius loci”, 

assegurando, assim, a estruturação de lugares com significados, nos quais uma 

sociedade se consegue adaptar e identificar, o que, num contexto urbano, permite 

que a construção das diferentes estruturas da cidade responda à complexidade  e 

diversidade das necessidades dos seus habitantes. 

“The city is a fact in nature (…). But it is also a conscious work of art, and it holds within 

its communal framework many simpler and more personal forms of art. (…). The city is 

both a physical utility for collective living and a symbol of those collective purposes and 

unanimities that arise under such favouring circumstance.(…).”07

Como estrutura construída no meio natural, pode-se, desta forma, definir o 

06 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 6.

07 Mumford, Lewis, The Culture of Cities (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), 5.
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projecto arquitectónico como um espaço marcado pela sua geografia, que eleva 

esse mesmo contexto a um lugar que assume utilidade perante a vida colectiva de 

uma sociedade, mas, também, que se define como um símbolo das necessidades 

colectivas dos seus habitantes. A arquitectura pressupõe uma resposta a estas 

condições, partindo das mesmas como circunstâncias, que transforma em 

premissas para o desenvolvimento do projecto, incentivando a criação de lugares 

aos quais uma sociedade é capaz de atribuir significados e de se identificar. Desta 

forma, impulsiona a construção de estruturas urbanas que incentivam a vida 

colectiva na cidade, ao mesmo tempo que respondem às necessidades de uma 

sociedade e da sua cultura.

“The making of places we call architecture. Through building man gives meanings 

concrete presence, and he gathers buildings to visualize and symbolise his form of life as 

a totality. (…).”08

A complexidade da cidade, que se reflete nos elementos construídos como 

anteriormente referido, define, também, uma exigência de mobilidade por todo 

o contexto urbano, o que pressupõe inevitavelmente a definição de sistemas de 

conexão e ligação capazes de relacionar as diversas centralidades da cidade atual. 

Este sistema, que garante a continuidade e relação entre os vários momentos 

urbanos, define-se como um sistema organizado em redes de percursos e vias, 

elementos de ligação e conexão, que estruturam o conjunto de construções e 

espaços de permanência, que arquitectura assegura e formaliza. Os sistemas 

de circulação, são, então, essenciais para que a multiplicidade e a diversidade 

das estruturas urbanas seja compensada, contribuindo para a diminuição da 

segregação e incentivando uma realidade social heterogénea capaz de se organizar 

através do uso colectivo destas estruturas.

Por último, o contexto urbano, que se define por estruturas que respondem às 

08 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 170.
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necessidades e exigências dos seus habitantes e por um sistema de relação e 

ligação entre as mesmas, recorre igualmente a estratégias construtivas e materiais 

que remetem à cultura consolidada no lugar. A arquitectura, como criadora 

de espaços com significado para uma sociedade, vai assumir, então, diferentes 

métodos construtivos e soluções que evocam o lugar onde se projecta, assim 

como, estratégias de resposta às necessidades do mesmo, como, por exemplo, a 

sua relação com a luz.  

Desta forma, o projecto de arquitectura deve procurar responder ao seu contexto 

através de diferentes estratégias projectuais, que definem o modo como se 

constrói, como se abre, como se organiza, representando não só a interpretação do 

arquitecto mas, também, aquelas que são as necessidades da sociedade que o vai 

habitar. As opções do projecto, muitas vezes optimizadas pela técnica, permitem, 

assim, a adaptação da arquitectura ao lugar, conferindo-lhe a flexibilidade e 

capacidade de responder às necessidades do mesmo, isto é, o rigor intrínseco 

aos métodos construtivos e as diferentes técnicas permitem que as opções de 

projecto assumam um carácter de imprevisibilidade e diversidade na resposta às 

condições do lugar.

“The urban paths and swears are constituted by buildings which embody the meanings 

gathered by the city. We have already shown that this embodiment depends upon how the 

buildings ‘stand’, ‘raise’ and ‘open’, and have mentioned that their “behaviour” is usually 

condensed in ‘motifs’ which characterise an urban environment as a whole. (…).”09

Com as necessidades da sociedade e as características do contexto refletidas 

nos métodos construtivos, nos materiais e nas aberturas estabelecidas entre o 

edifício e a envolvente, o contexto supera a condição de ser apenas premissa para 

o desenvolvimento do projecto, ficando formalizados na história e na tradição 

das estruturas construídas. A intencionalidade estética e construtiva do projecto, 

09 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 176-177.
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como resultado da interpretação do arquitecto é, assim, vista como uma resposta 

às necessidades do lugar e, como resposta e formalização de uma estratégia para 

a criação de um ambiente propício a quem o habita, mas, ao mesmo tempo, como 

manifestação da cultura, ao recuperar elementos tradicionais como resposta a 

necessidades recentes da sociedade. 

“A cidade moderna resulta de uma dinâmica lenta e constante, intrínseca à firmação da 

indústria e das relações de produção de tipo capitalista; em suma, a cidade é um produto 

social e este é determinado pelas relações sociais de produção (que confiam à cidade 

determinado papel).“10

Numa tentativa de consolidar esta aproximação a um ideia de espaço urbano na 

sua relação com a arquitectura, é essencial entender que as formas urbanas e de 

organização da cidade variam ao longo da história, isto é, estas são características 

de cada cidade e de cada época, sendo inerente à cidade o seu papel funcional, 

social e político. No contexto atual, assiste-se a uma expansão fragmentada e 

descontínua do espaço urbano, que impulsiona a desconfiguração dos espaços 

públicos e da paisagem urbana, e, consequentemente, a alteração da morfologia 

dos centros urbanos. Assim, a problemática da incerteza da definição da cidade 

contemporânea e das suas estruturas torna-se clara, enquanto sistemas que 

reagem ao crescimento das sociedades e à evolução das suas necessidades de das 

suas exigências, comprometendo o modo como a estrutura urbana é capaz de 

corresponder à sua função social, política e cultural. 

Como resposta ao problema, esta reflexão, procura, então, definir um conceito 

de cidade como conjunto de estruturas, capazes de tornar significativa a vivência 

nas diferentes partes do espaço urbano, a partir da criação de modelos urbanos 

e modelos de espaço publico que construam a cidade atual, em resposta às 

necessidades dos seus habitantes. É a partir deste conceito, que emerge a definição 

de uma ideia de projecto de arquitectura capaz de suportar a diversidade e a 

10 Indovina, Francesco. O Espaço Público: Tópicos sobre a sua Mudança, in Cidades - Comunidades e 
Territórios, 5 (Dezembro 2002): 120.
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especificidade das várias partes da cidade, rejeitando a ruptura com os tecidos e as 

construções pré-existentes,  e as características culturais e sociais do lugar. Desta 

forma, o projecto torna-se determinante  enquanto oportunidade para construir, 

estruturar e qualificar a cidade, sem que a arquitectura ganhe autonomia e se 

alheie do desenho urbano, e como garantia da conservação da dimensão colectiva 

e da unidade da cidade.

No seguimento desta reflexão, e reconhecendo, então, a cidade como criação 

humana e como conjunto de estruturas privadas ou colectivas que respondem 

às necessidades sociais e colectivas dos seus habitantes, entende-se como 

pertinente, no contexto da cidade atual, colocar o seguinte problema: poderá o 

desenvolvimento de um projecto funcionar como oportunidade para repensar, 

reactivar e qualificar o sistema de espaços públicos de uma cidade? E deverá o 

edifício, como resultado da interpretação do lugar e das necessidades da sociedade, 

assumir-se como estratégia e instrumento para a cidade e para a construção, 

estruturação e qualificação do seu sistema de espaços públicos? Numa tentativa 

de formalizar a hipótese levantada pela reflexão, procura-se, então, identificar 

estratégias que aproximem a arquitectura da ideia de espaço público, explorando 

o potencial dos edifícios como instrumento para a cidade, com o contexto urbano 

como condição para o projecto. 
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imagem 4   |  Acesso superior da Galeria Prestes Maia, Praça do Patriarca, São Paulo (Paulo Mendes da Rocha, 2002)
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DEFINIÇÃO DE UM CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO

O espaço público existe na cidade sob a forma de momentos de atravessamento,  

momentos de permanência, cuja identidade é determinada por um conjunto 

de circunstâncias, que se constituem, na fase inicial de desenvolvimento de um 

projecto, como premissas e condições. Este estabelece-se num equilíbrio com a 

memória do lugar, num jogo de relação e proporção entre formas e estratégias de 

relação com o programa e com as condições climáticas, temperatura, humidade, 

luz (característicos da geografia em que se desenvolve), e estrutura-se a partir 

de uma inevitável inter-dependência com os percursos e sistemas de conexão, 

assim como, com os vários factos urbanos em presença, numa profunda relação 

e interdependência com a matéria e os métodos construtivos que possibilitam a 

sua materialização.

“Para la arquitectura la noción de espacio está ligada al desarrollo de la cultura 

I. o equipamento público como 
oportunidade de construção de  
espaço público e de qualificação 
urbana
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moderna. Podemos afirmar que la arquitectura como producción de espacio, de espacios 

pseuclidianos, en el repertorio infinito de posibilidades abierto por las modernas 

ciencias físicas, biológicas y psicológicas, es exactamente paralela al desarrollo de las 

investigaciones a las cuales nos acabamos de referir.”01

A arquitectura enquanto criadora de espaço público ou de espaço privado de 

utilização colectiva emerge com particular premência no contexto da cultura 

moderna, ao mesmo tempo, que a ideia de um espaço público traduzido em 

modelos concretos e em sistemas de espaços abertos contínuos e estruturalmente 

bem definidos que, até meados do século XX, correspondiam à referência 

principal de espaço público, começava a ser rejeitada no contexto da cidade 

contemporânea. Consequentemente, o conceito de espaço público torna-se, cada 

vez mais, de difícil definição e sujeito a diversas interpretações e significados, em 

grande parte, provocados pela atual condição cultural, bastante diversificada e 

heterogénea, e pela crise disciplinar que se assiste na arquitectura e no urbanismo.

“Assim, em diferentes graus e em contextos distintos, assistimos nas últimas duas 

décadas, à construção e renovação em grande escala do “espaço urbano europeu”, 

segundo princípios e estratégias de intervenção que fazem do projecto do espaço público 

um âmbito prevalentemente vinculado, ora a um problema de design de exteriores, ora 

a uma perspectiva técnica ou comercial, ora ainda vinculado a especulações teórico-

formais e iconográficas.”02

Contudo, é necessário definir concretamente, ainda que sujeito a diferentes 

interpretações, um conceito de espaço público enquanto construção e estrutura 

urbana. Para isso, retoma-se a definição de Nuno Portas, com a qual nos apresenta 

o espaço público como uma construção material, provida de significados, os 

quais são específicos de uma determinada sociedade à qual corresponde uma 

01 Solà-Morales, Ignasi de, Diferencias : Topografia de la Arquitectura Contemporánea (Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2003), 104.

02 Coelho, Rodrigo. Formas e desígnios do espaço público na cidade contemporânea: o projecto do espaço 
público na construção da cidade: casos portugueses. A: Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. 
“VII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Montevideo, junio 2015” (Barcelona: 
DUOT, 2015), 3.
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determinada cultura, e cuja função é reservada a uma utilização colectiva, 

integrando simultaneamente sistemas de mobilidade e sociabilidade. Podendo ser 

descrito como um “espaço colectivo”, porque, independentemente da natureza da 

propriedade pública ou privada, lhe está associado esse sentido de uso, encerra, 

então, na sua condição, as necessidades dos habitantes da cidade, e são essas 

mesmas necessidades que se constituem como premissas que definem o programa 

e determinam o desenho que o configura. Desta forma, assumem-se, assim, como 

possíveis parâmetros de definição do espaço público, a universalidade do uso, o 

seu carácter de propriedade pública, assim como, o acesso ilimitado, gratuito e 

sem condicionamentos ao espaço que define. 

Nuno Portas sobre o conceito de “espaço público”, “(…). O termo “espaço” denota neste 

lugar uma construção material, um ambiente sensível, uma conformação inteligível, que 

a particularização de “público” reserva para os usos e sistemas colectivos da mobilidade 

e sociabilidade dos citadinos. (…). Em última análise não tem necessariamente de corres-

ponder ao domínio público no sentido administrativo do termo. Daí que alguns autores 

prefiram usar a expressão mais abrangente, “espaço colectivo”. (…).”03

O espaço público, enquanto estrutura urbana, pressupõe, então, um domínio 

público, de uso social colectivo e multifuncional, e, como consequência, é 

reconhecido como um factor que espoleta a definição de novos centros sociais e 

culturais na cidade. Quando estes pressupostos se materializam, o espaço público 

retoma a capacidade de qualificar a sua envolvente, através da continuidade 

que define com o tecido urbano e da sua organização, do desenho de formas e 

materiais que determinam a imagem e identidade da cidade e da sua cultura, 

mas, também, quando se assume como espaço de diálogo e interação cultural e 

social. 

03 Portas, Nuno, A Cidade como Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte: 2007), 211-212.
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UM PROJECTO DE ESPAÇO PÚBLICO

“La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad 

de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad para generar mixturas de grupos 

y comportamientos, por su cualidad de estimular la identificación simbólica, la expresión 

y la integración cultural.”04

Partindo da cidade como conjunto de diferentes centralidades, interessa  aqui o 

conceito de projecto de espaço público enquanto valor comum para o conjunto 

urbano, valor este que assegura a presença obrigatória, no seu desenho, de 

atributos arquitectónicos e urbanísticos, em consonância com a dimensão 

física, cultural e social do contexto urbano em que é projectado. Contudo, como 

um dos principais problemas atuais da cidade contemporânea, marcada pelo 

alastramento fragmentado e descontínuo da mancha urbanizada e pela perda de 

atributos formais e funcionais do espaço público, assiste-se a uma carência de 

estratégias para expressar significados sociais, estéticos, funcionais e culturais, 

no projecto de espaço público projectado no contexto urbano. 

Com este problema claramente assumido nas intervenções atuais na cidade, 

entende-se como determinante a procura de estratégias que permitam articular 

e construir novos espaços públicos, ou intervindo nos pré-existentes, de forma a 

que se retome o conceito  de espaço público enquanto estrutura que materializa 

e incentiva, de forma qualificada,  a experiência colectiva e social nas diferentes 

partes da estrutura urbana. No contexto da cidade, enquanto “(…) lugar da 

palavra, o que impõe a organização de espaços nos quais a palavra possa ser 

expressa (…).”05, torna-se, então, necessário que o projecto de espaço público se 

assuma como oportunidade de impulsionar a relação e diálogo entre os habitantes, 

através do desenho de espaços marcados pela imprevisibilidade e casualidade e 
04 Borja, Jordi, La Ciudad Conquistada (Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2003), 124.

05 Indovina, Francesco. O Espaço Público: Tópicos sobre a sua Mudança, in Cidades - Comunidades e 
Territórios, 5 (Dezembro 2002): 119.
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“(…). Sob o ponto de vista da arquitectura urbana não pode haver edifício que não faça 

cidade ou seja, não há tipologia que não esteja, por estrutura, penetrada por uma mor-

fologia urbana. (…).”01 

01 Portas, Nuno, A Cidade como Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte: 2007), 15.

imagem 5   |   Praça das Artes, São Paulo (Brasil Arquitetura, 2012)
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momentos de socialização e diálogo, promovendo, dessa forma, a identidade do 

lugar e a conotação desses mesmos espaços, que, consequentemente, adquirem 

interesse público na cidade. Acredita-se, assim, que, perante os processos 

de crescimento que se verificam nas cidades atuais e, consequentemente, os 

desequilíbrios na forma e estrutura urbana, é necessário pensar no projecto de 

espaço público como base e estrutura para as intervenções arquitectónicas na 

cidade, enquanto condição para a vida urbana e para o diálogo social e cultural. 

“O espaço público deve ser considerado fun dador da cidade (poder-se-á dizer em todas 

as épocas e em todos os regimes); no fundo, o espaço público é a cidade.”06

Assim sendo, o espaço público constitui-se como um elemento estruturador da 

cidade, que se considera fundamental para a organização de uma sociedade num 

determinado lugar, e, partindo do entendimento de que a arquitectura se define 

como arte transformadora de um “espaço” em “ lugar”, dotado de significados, 

levanta-se a seguinte questão: Poderá a arquitectura ser um oportunidade 

para reativar, desenhar e qualificar o espaço público e, dessa forma, funcionar 

como estratégia e instrumento para a qualificação da cidade? Perante a questão 

levantada, assume-se como necessário para a reflexão, a definição de algumas 

das proposições para este projecto de arquitectura enquanto oportunidade de 

qualificação do espaço público, sendo estas, a diversidade e a instabilidade da 

cidade como premissa para o projecto, a ideia de forma construída que se associa 

inequivocamente ao conceito de espaço público, e, por último, as referências dos 

projectos que expressam formas e ideias precisas de cidade e que se consideram 

paradigmas e marcas da evolução das formas e tipos de espaço público. 

“The basic aim of the second phase of modern architecture is to give buildings and places 

individuality, with regard to space and character. This means to take the circumstantial 

conditions of locality and building task into consideration, rather than basing the design 

06 Indovina, Francesco. O Espaço Público: Tópicos sobre a sua Mudança, in Cidades - Comunidades e 
Territórios, 5 (Dezembro 2002): 119.
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upon general types and principles. (…).”07

A vinculação entre o projecto e estes factores, determinante para a proximidade 

entre arquitectura e o contexto urbano, assim como, com os seus habitantes e 

a sua cultura, assegura a identidade do objecto arquitectónico e a proximidade 

do mesmo com o lugar, enquanto oportunidade para o qualificar qualificar. 

Para isso, o arquitecto, como especialista na interpretação dos significados do 

espaço urbano, torna-se, inevitavelmente, parte da circunstância que determina 

o desenvolvimento do projecto, juntamente com o lugar propriamente dito, e o 

lugar como conjunto de acontecimentos materiais e imateriais que se assumem 

como premissas e condições para o projecto.

“(…). Man does not obviously only “build” nature, but also builds himself, society and 

culture, and in this process he may interpret a given environment in different ways.”08

A OPORTUNIDADE DE UMA ARQUITECTURA DE ESPAÇO PÚBLICO

Assim, a ideia da arquitectura como oportunidade de construção, estruturação 

e qualificação do espaço público que se tenta definir, deve garantir como base, 

o conceito de uma arquitectura mais urbana, que se abre para a cidade e que 

dialoga com mesma, respondendo às necessidades e exigências que em cada 

momento se colocam, promovendo a continuidade entre as diferentes estruturas. 

A relação do projecto com as características da cidade e as suas necessidades é, 

então, inevitável e necessária.

“In the transformation of the environment, architecture has a peculiar part to play. 

This arises not merely because buildings constitute such a large part of man’s daily 

07 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 195.

08 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 168.
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surroundings; but because architecture reflects and focuses such a wide variety of 

social facts: the character and resources of the natural environment, the state of the 

industrial arts and the empirical tradition and experimental knowledge that go into 

their application, the processes of social organisation and association, and the beliefs 

and world-outlooks of a whole society. (…).”09 

A arquitectura assume, nesta reflexão, um papel crucial na transformação da 

envolvente, não apenas pelo impacto do edifício e do construído propriamente 

dito num lugar e na vida dos seus habitantes, mas, também, pelos significados 

que envolvem o projecto e que o mesmo transmite. Somente desta forma, 

quando desenvolvida com a cidade como premissa e circunstância, a 

arquitectura assume um papel relevante e um estatuto na cidade que reflete um 

variado conjunto de factores sociais e características do meio natural que lhe 

é envolvente, como o clima, designadamente a temperatura, humidade, luz e a 

topografia, mas, também, fatores relacionados com a memória do lugar e a sua 

tradição, como métodos construtivos e materiais.

“De todas as precedentes observações é possível constatar que o papel e a função do 

espaço público e de uso público sofreram um acréscimo relativamente ao passado, e este 

não pode ser senão o ponto de partida para colocar tal papel na nova cultura da cidade. 

Exactamente por isto tal papel e função não podem senão fazer parte do projecto cidade; 

um projecto que, de forma consciente, se antagoniza a qualquer ideia de fragmentação, 

desarmonia, ocasionalidade, privatização e oportunismo individualista.”10

Nesse sentido, o projecto de arquitectura enquanto qualificação e desenho do 

espaço público, deve assumir-se, então, como o princípio e condição de qualquer 

projecto pensado no contexto urbano, sendo essencial para a cidade atual assumir 

e promover esta aproximação da arquitectura com o lugar, garantindo uma 

continuidade na cidade, reforçando o fluxo de pessoas e o controlo de momentos 

de ruptura, pensando-os e projectando-os. Torna-se determinante, garantir o 

09 Mumford, Lewis, The Culture of Cities (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), 403.

10 Indovina, Francesco. O Espaço Público: Tópicos sobre a sua Mudança, in Cidades - Comunidades e 
Territórios, 5 (Dezembro 2002): 123.
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conceito de uma arquitectura mais urbana nas intervenções na cidade, enquanto 

procura pela construção do espaço físico com o habitat de uma sociedade como 

directriz, isto é, a cidade e o espaço público são entendidos como estruturas que 

devem ser interpretadas, desenvolvidas e, assim, melhoradas, promovendo o 

enaltecimento da sua cultura e tradições que estão na sua génese e lhe conferem 

a sua identidade.

A URGÊNCIA DE UM PROJECTO DE ESPAÇO PÚBLICO

No século XX, a cidade moderna, transformada pelas revoluções industriais 

e pelas guerras mundiais, principalmente em contexto europeu, começa a 

densificar-se e a expandir-se, como referido anteriormente, e, como consequência, 

as relações sociais e culturais no contexto urbano tornam-se cada vez mais 

complexas e dispersas. A socialização, é, muitas vezes, retomada no domínio 

privado, retirando ao espaço público a primazia da função social e cultural no 

contexto urbano, e, simultaneamente, as cidades sofrem uma nova estruturação 

social e cultural que retira a capacidade de significação dos espaços urbanos. É 

aqui, que se acredita que o espaço público se constitui como foco de uma estratégia 

de intervenção que pode dar resposta à problemática desenvolvida na cidade 

moderna, a partir do momento, que possibilita a renovação e a qualificação das 

cidades, do ponto de vista formal e funcional.

No contexto urbano atual, marcado pela expansão, fragmentação e privatização da 

cidade, é evidente a necessidade da emergência desta arquitectura qualificadora do 

espaço público, visto que, cada vez são mais significantes os factores de degradação 

e de desqualificação das cidades, como, por exemplo, os automóveis, a falta de 

limpeza e manutenção, a falta de segurança, a privatização do espaço público, 

entre outros. Quando se entender o espaço público como lugar com significados 
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que resultam da perceção dos seus utilizadores  e como construção social e 

cultural, torna-se clara a urgência de qualificar estes espaços, impulsionando 

melhorias para a experiência dos seus utilizadores e, consequentemente, 

aumentar a frequência dos mesmos, impulsionando a definição e redefinição de 

novas e renovadas centralidades. “Não há dúvida que a estrutura e qualidade da 

cidade influencia a percepção e determina o comportamento dos seus habitantes 

ou frequentadores. Neste contexto, um papel fundamental é desempenhado 

pelos espaços públicos e de uso público e sobretudo pela sua qualidade e pela 

sua “projecção” (coisa diferente do equipamento urbano).”11, ou seja, um espaço 

público, quando qualificado, permite assegurar a socialização e o diálogo cultural, 

enquanto um espaço de socialização.

“Concebo a arquitectura em sentido positivo, como uma criação incrível da vida civil e da 

sociedade em que se manifesta; ela é, por natureza, colectiva. (…)”12

Perante a urgência de qualificar o espaço público na cidade atual, torna-se, então, 

oportuno a integração destas estratégias no projecto de arquitectura em contexto 

urbano, promovendo, assim, um conceito aberto e participativo da cidade e da 

arquitectura, no qual o espaço público é visto como uma oportunidade de elevar 

a arquitectura a estratégia e instrumento para a cidade. Assim, o projecto é 

pensado em articulação com as diferentes estruturas urbanas, definindo-se não 

só como um momento de permanência e quebra de continuidade da cidade, 

mas como uma construção que articula os sistemas de circulação e conexão aos 

espaços expositivos. O edifício deve, então, procurar construir cidade, partindo 

do desenvolvimento da estrutura urbana como premissa para as estratégias do 

projecto e para a sua organização. Desta forma, esta arquitectura urbana participa 

na organização e estruturação da cidade, contribuindo para o seu desenho e 

estabilização, isto é, a sua estrutura é definida como parte integrante da cidade e 

11 Indovina, Francesco. O Espaço Público: Tópicos sobre a sua Mudança, in Cidades - Comunidades e 
Territórios, 5 (Dezembro 2002): 121.

12 Rossi, Aldo, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001), 31.
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da envolvente, organizando-se a partir dos factos urbanos e da qualificação das 

estruturas pré-existentes na cidade.

“(…). Sob o ponto de vista da arquitectura urbana não pode haver edifício que não 

faça cidade ou seja, não há tipologia que não esteja, por estrutura, penetrada por uma 

morfologia urbana. (…).”13

A arquitectura mais urbana pode, então, definir-se como uma intervenção na 

cidade, onde o edifício se estrutura como oportunidade para qualificar o contexto 

urbano, e a partir do qual, se enaltece a importância do uso quotidiano da 

arquitectura e do equipamento na construção e do espaço urbano, servindo as 

necessidades e as exigências dos habitantes da cidade e coexistindo em equilíbrio 

com os diferentes sistemas em presença. Neste seguimento, entendendo ser 

oportuna a continuação da reflexão para o âmbito do contexto da Arquitectura 

Moderna Brasileira, retomam-se os seus princípios, em particular referentes 

à Escola Paulista, na tentativa de formular concretamente esta ideia de 

arquitectura urbana, enquanto uma ideia de arquitectura, na qual a liberdade 

formal adquirida deve funcionar como instrumento para liberdade projectual, e 

esta como resposta às necessidades e problemas da sociedade. Desta maneira, 

possibilita-se o  alcance de uma arquitectura mais aberta e livre, que funciona 

como instrumento para a cidade, uma arquitectura mais urbana, na qual o edifício 

se assume como parte da estrutura urbana e assegura a relação e comunicação 

entre os espaços de permanência e sistemas de ligação que organizam o contexto 

urbano. É, então, definida uma arquitectura construída no contexto urbano, 

que, com o domínio e controlo da escala, da forma, dos sistemas construtivos 

e dos materiais, impulsiona a qualificação do espaço público e restabelece o seu 

carácter significante e referencial na cidade. 

13 Portas, Nuno, A Cidade como Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte: 2007), 15.
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“Nunca me interessaram os edifícios isolados, autorreferentes, porque não é assim que 

funciona a vida. Os edifícios são instrumentos para a cidade (…). 

Os edifícios isolados não encarnam a liberdade arquitetônica: ao contrário, representam 

incompreensão, incapacidade. A arquitetura é sempre uma invenção, algo vivo que deve 

mudar com o mundo e com a vida dos homens, portanto depende claramente não só de 

um contexto físico, mas também de muitos outros contextos.”01

01 Rocha, Paulo Mendes da, and Maria Isabel Villac, América, Natureza E Cidade (São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012), 89.
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imagem 6   |  Auditório Ibirapuera de Oscar Niemeyer no Parque  Ibirapuera, São Paulo
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Durante o século XX, com o início do pensamento moderno, começaram a surgir 

as primeiras indicações da crescente preocupação, no âmbito da arquitectura, 

com a  identificação do indivíduo no contexto urbano e a na sua relação com 

o espaço público, enquanto momento de diálogo e socialização. À medida que 

a Arquitectura Moderna se definia no panorama internacional, tornava-se clara 

uma das suas principais falhas que colocava em causa esta mesma relação entre a 

cidade e a arquitectura, “The failure of early modern architecture to address the 

‘domestic’ in relation to the ‘metropolitan’ is connected to the disciplinary and, 

to some extent, professional separation of urban and architectural planning.”01.  

Apesar de abordadas nos Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna,  

as diferentes escalas de intervenção da arquitectura, desde a escala doméstica à 

regional e urbana, o planeamento pareceu ser sempre uma disciplina paralela à 

arquitectura. Perante este problema, os Team 1002 dão início a um pensamento 

01 Di Palma, Vittoria, Intimate Metropolis: Urban Subjects in the Modern City (London: Routledge, 
2009), 175.

02 O grupo Team 10 era constituído, incialmente, pelos arquitectos Jaap Bakema, Aldo van Eyck, Alison e 
Peter Smithson e Georges Candilis. Estes representavam um grupo de membros mais novos do CIAM e pertenciam 
ao CIAM X Committee, grupo que se dedicava ao planeamento das reuniões seguintes dos CIAM. (Team 10, Team 
10: 1953 – 1981: In Search of a Utopia of the Present, (Rotterdam: NAi Publishers, 2005), 11-13)

II. o espaço público na Arquitectura 
Moderna brasileira
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que se inicia com o problema inerente a esta separação entre a arquitectura e o 

urbanismo,  procurando, assim, a definição de uma arquitectura onde o contexto 

se entende como um conjunto indivisível de partes. 

“ln contrast to earlier attempts to articulate different scales of operation in functionalist 

or expressionistic ways, ‘configurative design’ was predicated on the idea that such 

articulation and integration could only be achieved by structural and formal means. lt 

was in this sense that van Eyck stated that ‘a house must be like a small city if it’s to be a 

real house; a city like a large house if it’s to be real city’, a suggestive and conceptually 

powerful image that became a paradigmatic figure of thought for his followers.”03

Aldo van Eyck afirma-se no contexto da Arquitectura Moderna, como um dos 

principais arquitectos que começa a questionar a abordagem modernista 

relativamente à relação entre a arquitectura e a envolvente, assim como, à 

componente social da arquitectura em contexto urbano, acreditando que o 

projecto arquitectónico poderia desempenhar um papel catalisador numa nova 

e melhor sociedade. “Van Eyck conceived of the relation of interior and exterior 

spaces not in terms of functionality or aesthetics, nor as a metaphor for an open 

society, but in analogy to human mental dispositions and psychic processes“, 

isto é, van Eyck ambicionava retomar a ideia de arquitectura que responde às 

disposições sociais de uma comunidade estabelecida num certo contexto, num 

período pós-guerra em que o conceito de comunidade urbana rapidamente se 

extinguia.

“(…) van Eyck firmly believed that it was architecture’s task to provide a fertile setting in 

which modern society could begin to develop its own contemporary’form’.”04

03 Di Palma, Vittoria, Intimate Metropolis: Urban Subjects in the Modern City (London: Routledge, 
2009), 177.

04 Di Palma, Vittoria, Intimate Metropolis: Urban Subjects in the Modern City (London: Routledge, 
2009), 186.
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Desta forma, surge uma tentativa de encorajar o encontro e a relação social e 

cultural nos diferentes espaços construídos no contexto urbano, com base em 

estratégias formais da arquitectura, criando, assim, uma ordem dinâmica 

e complexa capaz de responder às necessidades e exigências da sociedade. 

Começa-se, então, a definir o conceito  de espaço colectivo como princípio para a 

definição do espaço urbano. Para van Eyck, a definição desta ideia determinava, 

também,  a necessidade de pensar no interior e exterior, no espaço individual e 

colectivo, como duas realidades em diálogo permanente, como que se a cidade se 

definisse enquanto extensão do interior da arquitectura, assim como, o edifício 

enquanto prolongamento da cidade.  Desta forma, o pensamento moderno inicia 

o processo de associar à arquitectura um sentido colectivo, ainda que não em 

continuidade com a cidade “antiga”, determinante para a definição de um novo 

conceito de arquitectura enquanto construção que possibilita aos seus habitantes 

se identificarem com a realidade na qual se constrói, atribuindo de novo 

significados ao edifício para que este, num contexto de cidade, se possa assumir 

como centralidade e representação social e cultural do contexto.

“Esse conteúdo é que caracteriza, para nós, a “arquitectura brasileira”. Eram edifícios, 

Pampulha, Ministério… absorvendo o que vinha de fora como “arquitectura moderna” 

de uma forma peculiar e significativa de um verdadeiro universo tocado pela brasilida-

de. (…)

A tese que se desenvolvia nesses projectos era uma tese em sociedade, isto é, uma arqui-

tectura à qual se pode atribuir a condição própria da arquitectura: inventar e propor 

soluções que possam levar a sociedade a conquistas novas, fazendo fluir no seu desenho 

as conquistas já efectivas do Homem. (…)”05

No seguimento desta reflexão sobre o conceito de uma arquitectura como 

estratégia e instrumento para a cidade, vê-se a oportunidade e necessidade de 

estudar alguns dos projectos desenvolvidos no contexto da Arquitectura Moderna 

Brasileira, tendo em conta que na sua génese se identifica o princípio ou desejo 

05 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 143, 144.
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imagem 7  |  Escadaria do Museu de Arte Contemporê-
nea da Universidade de São Paulo
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de aproximação entre o objecto arquitectónico e a cidade, na medida em que a 

constrói e qualifica.  

Segundo Paulo Mendes da Rocha, a Arquitectura Moderna Brasileira afirma-

se como o movimento que parte da Arquitectura Moderna e que desenvolve 

uma atenção particular em relação à sociedade e ao papel da cidade e dos seus 

habitantes no desenvolvimento de um projecto. Isto é, a sociedade torna-se 

condição da arquitectura e premissa do procedimento projectual, sendo, também, 

um objectivo final, ou seja,  procura-se uma arquitectura que enalteça a cultura 

do lugar e promova o seu desenvolvimento social.

Neste contexto, as questões formais são pensadas e desenvolvidas como 

oportunidades de relação do projecto com o lugar, a paisagem e a sociedade, 

reforçando a ideia de que as soluções formais alcançadas na Arquitectura 

Moderna são recorridas enquanto estratégias para privilegiar a aproximação 

da arquitectura ao lugar e às suas circunstâncias. Desta forma, a cultura e 

os habitantes de uma cidade assumem-se como condição principal para o 

desenvolvimento do projecto, permitindo que o edifício reflita na sua plenitude 

as necessidades e hábitos da sociedade, não apenas na sua organização, mas, 

também, nas estratégias construtivas, que respondem às necessidades sociais do 

lugar onde o projecto é construído.

“O exemplo da casa, naquela época, nunca foi para nós o que tinha mais ênfase; as 

ligações com as questões ligadas aos problemas do lazer e do trabalho, do dia e da noite 

dos transportes ou da fixação do homem em relação ao trabalho, que a arquitectura 

brasileira começava a abordar, é que despertavam maior interesse. O “pilotis”, por 

exemplo, antes da solução formal era adotado mais como uma técnica para recuperar 

área em relação à paisagem, espaço para lazer. A visão de um edifício pela primeira vez 

possível com destino inventado pelos próprios hábitos das populações urbanas.”06 

06 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 144.
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A cidade começa, então, no contexto brasileiro, a afirmar-se como uma “conquista 

social”, reforçada por uma arquitectura cujo princípio tem por base estruturas que 

criam acontecimentos colectivos e qualificam o espaço urbano. É com base nesse 

objectivo que se desenvolvem novas formas de estruturar e organizar os espaços 

de convivência,  e se incentiva à criação de uma arquitectura que incorpore nos 

seus princípios de organização espaços de permanência e estruturas de circulação 

e conexão com a cidade. Assim, o edifício e a sua organização ganham o estatuto 

de “prolongamento” do espaço urbano, em continuidade com as suas estruturas.

“A qualidade da cidade, perspectiva que pode ter a arquitectura contemporânea é, então, 

compreendida como uma conquista social. Uma realização concreta de novas formas de 

viver. É essa, em linhas gerais, a consciência que permitiu o florescimento, numa escala 

mais ampla, da arquitectura na nossa geração. (…)”07

No panorama da Arquitectura Moderna Brasileira, destaca-se a Escola Paulista 

de Arquitetura Moderna, com a formação de arquitectos que estabelecem, desde 

os anos 1950, um movimento que tem por base o modernismo mas que reforça 

e repensa a ideia de conquista social por parte da arquitectura contemporânea. 

Na Escola Paulista a  problemática central reflete sobre a relação da arquitectura 

com o urbanismo, do edifício com a cidade, numa tentativa de formulação de uma 

arquitectura que contribua para a organização e estruturação do contexto urbano, 

e que, simultaneamente, seja capaz de responder directamente às necessidades e 

exigências da sociedade.

Seguindo os princípios da Arquitectura Moderna Brasileira, a Escola Paulista 

desenvolve um pensamento sobre a arquitectura no qual o projecto reinvidica 

liberdade formal, que se revela essencial, num contexto de desejada e necessária 

liberdade projectual , que lhe permite resolver e responder às necessidades e 

problemas da sociedade. Desta forma, é potenciada uma arquitectura mais aberta 

07 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 144.
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e livre, que funciona como instrumento para a cidade, mais urbana e social, 

reforçadando a importância do uso quotidiano da arquitectura, enquanto projecto 

de arquitectura que serve os habitantes da cidade e coexiste em equilíbrio com os 

sistemas e estruturas da mesma.

“Liberta-se a arquitetura de ter que exprimir-se nos exemplos isolados dos palácios e das 

catedrais. Agora, estamos diante da completa arquitetura das cidades (…).”08

Assim, partindo da Arquitectura Moderna Brasileira como exemplo de cruzamento 

da arquitectura com a cidade, do edifício com o espaço público, procura-se 

desenvolver uma reflexão centrada no estudo obras do referido período, mas 

também obras recentes, contemporânes nas quais está presente o mesmo princío 

e cruzamento. Integram o conjunto de obras selecionado, o Museu de Arte de 

São Paulo (Lina Bo Bardi, 1947), a Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de 

São Paulo (João Artigas, 1961), o MUBE em São Paulo (Paulo Mendes da Rocha, 

1995), SESC 24 de Maio em São Paulo ( Paulo Mendes da Rocha, 2017) e o IMS 

Paulista (Andrade Morettin, 2017). 

A obra de Artigas, enquanto arquitecto determinante da definição da Escola 

Paulista Moderna, representada nesta reflexão pelo edifício da FAU-USP, reforça 

a ideia do valor social na obra arquitectónica e expõe um pensamento em que 

as atividades e espaços urbanos invadem a arquitectura. O edifício em questão, 

é estruturado e organizado com estes espaços como premissa, levando a que o 

projecto assuma a forma da cidade, isto é, assuma as suas estruturas, a sua rede 

de circulação, os seus materiais, cultura e a sua organização. 

08 Rocha, Paulo M., and Rosa Artigas, Paulo Mendes da Rocha (São Paulo: Editora Cosac Naify, 2002), 
174.



56

“As atividades e os espaços da cidade invadem o edifício e o próprio edifício toma a 

forma da cidade, com seus volumes soltos.”09 (“Homenzinhos que se olham”, por Maria 

Luiza Corrêa)

Neste contexto, considerou-se oportuno desenvolver, também, a reflexão de 

outros dois projectos em São Paulo, que refletem um conjunto de valores que 

caracterizam a Escola Paulista: o SESC 24 de Maio (de Paulo Mendes da Rocha, 

arquitecto referência dessa mesma escola) e o Instituto Moreira Salles (projectado 

pelo escritório Andrade Morettin). Nos dois projectos, a cidade prolonga-se para 

o interior do edifício, convidando o habitante a percorrer o espaço configurado 

pela arquitectura e permitindo que o edifício se organize a partir de uma profunda 

relação e articulação com a cidade e com as suas estruturas.

No âmbito dos diferentes casos analisados, dá-se especial destaque à obra de 

Paulo Mendes da Rocha, com um percurso teórico e prático que demonstra esta 

atenção e estudo do espaço público como premissa para o desenvolvimento dos 

seus projectos, surgindo, por isso, como referência central no desenvolvimento 

da dissertação.

09 Artigas, João Batista Vilanova, Caderno dos riscos originais : projecto do edifício da FAUUSP na cidade 
universitária (São Paulo: FAUUSP, 1998), 25.
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imagem 8   |  Vista da cidade a partir da cobertura do SESC Avenida Paulista, São 
Paulo (Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados, 2018)
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1. MASP , São Paulo (Lina Bo Bardi, 1947)

2. FAUUSP, São Paulo (Vilanova Artigas, 1961)

3. Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, 

São Paulo (Paulo Mendes da Rocha, 1995)

4. SESC 24 de Maio, São Paulo (Paulo Mendes 

da Rocha, 2017)

5. IMS Paulista, São Paulo (Andrade Morettin, 

2017)
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Numa procura de estratégias projectuais e elementos de organização e estrutura-

ção para o projecto desenvolvido no âmbito do concurso internacional de ideias 

#StockholmCall, que o aproximassem da ideia de edifício como instrumento para 

a cidade, desenvolveu-se, então, uma análise de algumas obras da Arquitectura 

Moderna e Contemporânea Brasileira. Como tal, a reflexão centrou-se na análise, 

em diferentes casos de estudo, da capacidade dos equipamentos urbanos para 

requalificar e regenerar o espaço público e refletir sobre de que modo é que são 

determinantes na cidades enquanto catalisadores do diálogo social e cultural e na 

valorização do contexto urbano, ao mesmo tempo que promovem a diversidade 

social e cultural do mesmo e a sua democratização.

Esta análise desenvolveu-se a partir de uma matriz de leitura que se organizou 

tendo por base as seguintes entradas: espaços de permanência, elementos de li-

gação e conexão, métodos construtivos que remetem a um determinado lugar, e 

relação do lugar no qual se desenvolve com a luz.
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FICHA TÉCNICA:

área do projecto: 11.804 m2

área do terreno: 6.852 m2

morada: Avenida Paulista 1578, São Paulo

arquitectura: Lina Bo Bardi

estrutura e fundações: Eng.º J. C. Figueiredo Ferraz
GSEducationalVersion

imagem 9  |  Museu de Arte de São Paulo, São Paulo (Lina Bo Bardi, 1968)

Esquema de leitura da inserção urbana, de compreensão da morfologia urbana em presença, e da relação dos 
equipamentos com os espaços públicos relevantes da envolvente urbana.
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Museu de Arte de São Paulo  

1957-1968, Lina Bo Bardi

O Museu de Arte de São Paulo surge, em 1946, a partir de uma ideia formulada 

por Pietro María Bardi, marido de Lina Bo Bardi, e de Assis Chateaubriand, para  

a criação de um novo museu de arte para a cidade. Construído no terreno do an-

tigo Belvedere Trianon, junto à Avenida Paulista, o MASP inaugura a sua activi-

dade em 1968 e, desde então, representa um ponto de referência social e cultural 

na cidade de São Paulo.

Para o desenho do MASP, a cidade é enquadrada como premissa e as necessi-

dades e exigências do contexto urbano como condições para o projecto, sendo 

determinante a intenção de assegurar a continuidade do projecto com a estrutura 

urbana, enquanto  estrutura principal para organizar o equipamento. Na sua re-

lação directa com a cidade, o museu define como principais pontos de contacto e 

permeabilidade com a mesma, a entrada ao nível da Avenida Paulista e o emba-

samento do lado da Avenida 9 de Julho, na parte traseira, onde é construído um 

auditório e uma sala de projecções.
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Idealizado como um volume suspenso sobre a malha urbana, o edifício ergue-

-se relativamente à Avenida Paulista e liberta completamente o piso térreo das 

restantes estruturas do mesmo, estratégia que permite concretizar uma desejada 

permeabilidade entre a cidade e o momento de entrada no museu. Desta forma, o 

prolongamento das estruturas e dos espaços presentes no contexto urbano, neste 

caso, do Parque Trianon e da Avenida Paulista, é reforçado através do desenho 

deste espaço livre, ao mesmo nível da cidade, que estabelece um diálogo e comu-

nicação directa com essas mesmas estruturas, sendo determinante para a requa-

lificação do espaço público envolvente. No lado oposto, o embasamento, por sua 

vez, retoma o diálogo com o movimento da Avenida 9 de Julho, de uso exclusivo 

rodoviário, e com o cruzamento de outras infra-estruturas rodoviárias, definindo, 

assim, um momento de separação entre o potencial conflito entre as estruturas 

rodoviárias e o equipamento e espaço público urbano. 

Assim, como um volume excepcional, o MASP é construído numa malha urba-

na densa, característica da cidade de São Paulo, que junto à Avenida Paulista se 

assume em  altitude, isto é, ao contrário das zonas mais residenciais da cidade, 

a estrutura urbana surge aqui marcada por uma grande concentração de arra-

nha-céus e grandes equipamentos. Em contraste com a densidade de construído, 

quer na zona frontal como na traseira, existem dois grandes vazios urbanos, um 

que corresponde à grande mancha verde potenciada pelo Parque Trianon e o ou-

tro resultante do grande eixo rodoviário definido pela Avenida 9 de Julho. É em 

relação com estes dois vazios, que o piso térreo  do MASP, completamente livre 

das estruturas do equipamento, se transforma num espaço de prolongamento e 

continuidade e restabelece o privilégio de uma vista ampla sobre a cidade de São 

Paulo.

O contexto em que se insere o museu, como foi referido, é claramente condi-

cionado por uma densa estrutura urbana, que é pontualmente interrompida por 

grandes eixos de ligação e conexão, que organizam e asseguram a continuidade 
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da circulação na cidade e que, muitas vezes, delimitam áreas de maior interesse 

social e cultural. Um dos principais eixos, onde se concentra um densidade de 

edifícios e equipamentos, e associado consequentemente a uma maior riqueza e 

diversidade funcional, é a Avenida Paulista. É numa tentativa de requalificação 

da mesma enquanto centralidade urbana e momento de concentração social e 

cultural, que Lina Bo Bardi procura no projecto do MASP uma relação directa 

com a mesma, promovendo a continuidade do percurso e do fluxo de pessoas da 

cidade para o edifício. Com esse objectivo, a continuidade com o elemento de cir-

culação é garantida através do grande “átrio” de entrada, aberto e livre, definido 

apenas nos seus limites por 4 pilares, que suportam todo o edifício do museu, 

aparentemente suspenso, e que funciona como cobertura desse mesmo espaço. 

Desta forma, o equipamento, construído como suspenso do piso térreo no centro  

do quarteirão, aproxima-se do contexto urbano e da cidade através da plataforma 

pública que define na sua base. É no “átrio” de entrada que a continuidade do 

percurso e da circulação se assegura, e que é prolongada para o edifício através 

das escadas que  descem do interior do museu e pousam no “átrio” do piso térreo, 

estabelecendo a ligação entre a cidade e os vários pisos do museu. Enquanto es-

paço público bastante permeável mas com limites claramente perceptíveis, quer 

pela mudança do pavimento quer por pequenos muretes construídos nos seus 

limites, o piso térreo representa o principal momento de permanência do Museu 

e de relação entre o equipamento e a cidade. 

Assim, o momento de permanência que se define no espaço de entrada confi-

gurado no piso térreo, permite assegurar a continuidade e a articulação entre 

os percursos da cidade e o sistema de circulação do próprio edifício, ao mesmo 

tempo que, funcionando como um espaço público, requalifica o contexto urbano 

envovlente e promove o encontro e diálogo entre os seus utilizadores. Neste sen-

tido, é clara a sua intenção de democratizar o espaço público, requalificando-o 

simultaneamente, quando configura este espaço permeável, sem entradas defini-
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imagem 13  |  Museu de Arte de São Paulo, sala de ex-
posição subterrânea

imagem 10  |  Museu de Arte de São Paulo, vista do espaço de entrada exterior

imagem 11  |  Museu de Arte de São Paulo, sala de ex-
posição principal 

imagem 12  |  Museu de Arte de São Paulo, escadaria de 
acesso ao primeiro piso 
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“Sobre a obra de Lina Bo Bardi, “(…) daí as formas de Lina me darem a impressão de 

uma arquitetura que é da paisagem, também, como se fossem. Grandes pedras, grandes 

espaços, tudo isso como uma magnificência da América (…)”01

01 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 169.

imagem 14  |  Vista do Museu de Arte de São Paulo a partir da  Avenida Paulista
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das para a cidade e com um carácter expositivo  e de permanência que promove 

a interação cultural e social. 

O MASP, enquanto construção singular na Avenida Paulista, conseguiu assumir-

-se na cidade como estrutura capaz de revitalizar e dinamizar o contexto urbano 

envolvente, tornando-se determinante na estruturação e qualificação do sistema 

de espaços públicos da cidade.  Como momento expositivo e de permanência, do 

museu e da cidade, o “átrio” de entrada é, então, símbolo de um espaço de reu-

nião, diálogo e convívio dos habitantes. Lina Bo Bardi procurou não só desenhar 

e projectar atributos que permitem às pessoas beneficiar da permanência neste 

espaço, mas, também, estruturas que organizam e orientam a circulação das mes-

mas em relação com os percursos urbanos. Desta forma, a qualidade espacial do 

espaço, assim como, a permeabilidade visual e espacial, promovem e estimulam 

a ocupação e a permanência desta estrutura, impulsionando a requalificação do 

espaço público enquanto estrutura singular e funcional na cidade. 

Retomando alguns dos princípios da Arquitectura Moderna Brasileira referidos 

anteriormente, o MASP assume, construtivamente, um conjunto de estratégias 

e métodos que impulsionam a aproximação e continuidade entre o projecto e o 

contexto urbano, ao mesmo tempo que respondem às necessidades e exigências 

do lugar. O museu organiza-se através de um grande embasamento construído 

em betão, cuja cobertura é o chão do “átrio” de entrada, desenvolvido ao nível da 

Avenida Paulista, no qual se ergue e suspende o museu propriamente dito, como 

um volume que se solta da sua própria base e se apoia em quatro grandes pilares 

de betão, ligados por duas vigas, que suportam e se apoiam na cobertura, e duas 

outras grandes vigas centrais que sustentam o piso da Pinacoteca do museu.  
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Desta forma, é clara a intenção de desenvolver um sistema construtivo capaz de 

responder às ambições do projecto enquanto estrutura que requalifica o contexto 

urbano. Ao mesmo tempo que assume esta intenção, proporciona, também, uma 

relação entre o projecto e a luz essencial para a sua proximidade ao contexto, 

visto que, o volume completamente suspenso permite o sombreamento do piso 

térreo, conferindo-lhe atributos de abrigo e qualificando-o enquanto espaço de 

permanência. No interior do edifício retoma-se a luz e a amplitude da envolvente 

através de grandes planos de vidro, que possibilitam a permeabilidade entre o in-

terior e o exterior. Desta forma, são os grandes espaços completamente abertos e 

livres, potenciados pela estrutura de betão, que permitem o diálogo desimpedido 

com a cidade e a envolvente, demonstrando, assim, o uso dos sistemas construti-

vos e dos materiais enquanto impulsionadores do diálogo entre a arquitectura e 

o contexto em que se constrói. 
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“O famoso vão do MASP não foi uma excentricidade (…). É que 

aquele terreno onde estava o antigo Belvedere do Trianon, foi do-

ado por uma família de São Paulo que impôs como condição a ma-

nutenção daquela vista (…).”01 

01 Simões, João Carmo, Civitas (Lisboa: monde editora lda, 2018), 12.

imagem 15  |  Vista do Museu de Arte de São Paulo a partir da Avenida Paulista
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FICHA TÉCNICA:

área do projecto: 20.000 m2

morada: Rua do Lago 876, Cidade Universitária, São 

Paulo

arquitectura: João Vilanova Artigas, Carlos Cascaldi

estrutura e fundações: Eng.º J. C. Figueiredo Ferraz

construção: Administração da Cidade Universitária
GSEducationalVersion

imagem 16  |  Vista exterior da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de São Paulo

Esquema de leitura da inserção urbana, de compreensão da morfologia urbana em presença, e da relação dos 
equipamentos com os espaços públicos relevantes da envolvente urbana.
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Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo  

1961-1969, João Vilanova Artigas

O projecto para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo foi de-

senvolvido numa fase em que a Arquitectura Moderna Brasileira começava a de-

senvolver uma definição mais clara e concreta, e a Escola Paulista Moderna a 

afirmar-se no contexto da arquitectura no Brasil. João Vilanova Artigas desenha 

a Faculdade de Arquitectura e Urbanismo como oportunidade de afirmação dos 

ideais que ganhavam força nos anos 60, pensando na cultura brasileira e nos 

habitantes da cidade como premissas para o projecto. O edifício da FAU-USP 

distingue-se, portanto, pela resposta às necessidades e hábitos da sociedade, a 

partir dos quais confronta diferentes funções num mesmo espaço, destacando a 

interação entre a função cívica e a cognitiva. 

“A imagem da cidade tem, portanto, no edifício da FAU de Artigas, além dos sentidos 

cívico e poético, função cognitiva. Poderíamos afirmar ainda que o saber ali torna-se 

ontológico, pois o edifício funda uma nova escola, que propõe novas relações dentro de si 

e com a cidade. (…).” 01(“Homenzinhos que se olham”, por Maria Luiza Corrêa)

01 Artigas, João Batista Vilanova, Caderno dos riscos originais : projecto do edifício da FAUUSP na cidade 
universitária (São Paulo: FAUUSP, 1998), 27.
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Em sintonia com a cidade, a Faculdade assume o pensamento desenvolvido pelo 

Movimento Moderno, expandindo-o e reforçando-o através das relações que são 

estabelecidas entre a cidade e o edifício, nas quais o desenvolvimento do projecto 

parte das características e estruturas do contexto urbano como premissas e con-

dições. Com o objectivo de ocupação da cidade universitária, o projecto pretende 

aproximar a mesma dos seus habitantes, particularmente das escolas, trazendo 

para a Arquitectura Moderna Brasileira o conceito de diálogo e interação entre a 

cidade e a escola. Neste sentido, é promovida, simultaneamente, a ideia de que 

a arquitectura deve fomentar e incentivar o desenvolvimento de uma sociedade 

aberta e democrática, ao mesmo tempo que responde às suas necessidades, par-

tindo de um princípio em que a educação é fundamental para a evolução social, 

cultural e política da cidade e dos seus habitantes.

“(…) O edifício da FAU é o ponto alto dessa afirmação - antes de ser um local de ensino, 

é a concepção de um templo à educação como atividade fundamental da sociedade (…). 

Se a cidade está nas casas, com certeza as casas e as cidades estão, antes de mais nada, 

nas escolas.”02 

A FAU-USP herda, então, da Arquitectura Moderna Brasileira um vínculo com o 

lugar, a paisagem, que se reflete nas relações directas que estabelece entre o equi-

pamento e a cidade mas, também, na sua continuidade entre a sua organização 

interior e os percursos urbanos envolventes. O grande volume, aparentemente 

encerrado e maciço, surge em equilíbrio com o território, resultado da interpre-

tação do seu carácter único e grandioso por parte do arquitecto. Desta forma, o 

edifício reserva nos pisos inferiores uma permeabilidade assumida, que permite 

a relação directa com a envolvente, a cidade, não interrompendo a circulação de 

quem a habita. 

A continuidade das estruturas urbanas é, então, assegurada e reforçada e, con-

02 Martins, Ana Margarida, Catarina Rosendo, and Francelina Rocha, A cidade é uma casa. A casa é uma 
cidade. Vilanova Artigas arquitecto. Exposição (Almada: CMA, 2001), 48.
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sequentemente, o projecto afirma-se como parte integrante dos sistemas de co-

nexão e relação que organizam a cidade, desenhando no seu interior um novo 

sistema de circulação, que, em relação com o exterior, incentiva os habitantes da 

cidade a percorrerem o interior do edifício. Assiste-se, portanto, a uma fluidez na 

relação entre a cidade e os percursos projectados no edifício, reforçando a sinto-

nia com a estrutura urbana e retomando a ideia de espaço fluído desenvolvida na 

Arquitectura Moderna.

“Por isso Artigas toma o espaço fluido da arquitectura moderna- já inventado em sin-

tonia com a cidade (o espaço relacional) e com o pensamento sistémico moderno - e o 

expande mais, dilata-o, criando distâncias maiores entre as pessoas e os volumes, pelo 

uso de rampas e a criação do vazio entre eles. (…).”03 (“Homenzinhos que se olham”, por 

Maria Luiza Corrêa)

No interior do edifício, os percursos reforçam, também, a ideia de continuida-

de espacial, com o recurso a rampas que estabelecem a comunicação entre os 6 

pisos, e através da continuidade definida entre os vários espaços que organizam 

o interior. No seguimento desse princípio, as diferentes áreas da Faculdade são 

projectadas como espaços interligados, com estruturas que não as dividem com-

pletamente, apenas seccionam as diferentes funções, contribuindo, assim, para  a 

continuidade espacial do interior do edifício.

Ao mesmo tempo que a continuidade espacial no interior do edifício é assegura-

da, também a continuidade dos percursos de circulação é articulada através do 

grande momento de permanência projectado no espaço de entrada, completa-

mente aberto para o exterior do edifício. Este espaço totalmente permeável com a 

cidade, de carácter expositivo e de permanência, proporciona uma oportunidade 

de convívio aos utilizadores do edifício, mas, também, aos habitantes da cidade, 

promovendo, desta maneira, a comunicação e interação entre a faculdade e a ci-

03 Artigas, João Batista Vilanova, Caderno dos riscos originais : projecto do edifício da FAUUSP na cidade 
universitária (São Paulo: FAUUSP, 1998), 27.
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“Esta relação com a natureza, que em peças de grande escala sugere uma interpretação 

do próprio território e do carácter portentoso da paisagem brasileira, reverterá num dos 

padrões indicadores da especificidade da arquitetura contemporânea deste país.(…)”01 

01 Martins, Ana Margarida, Catarina Rosendo, and Francelina Rocha, A cidade é uma casa. A casa é uma 
cidade. Vilanova Artigas arquitecto. Exposição (Almada: CMA, 2001), 61.

imagem 17  |  Sistema de rampas interior da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de São Paulo
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Sobre FAU-USP, Artigas refere que, “O prédio da FAU, como proposta arquitectónica, 

defende a tese da continuidade espacial. Seus seis pavimentos são ligados por rampas 

suaves e amplas, em desníveis que procuram dar a sensação de um só plano. Há uma 

interligação física contínua em todo o prédio. O espaço é aberto e as divisões e os andares 

praticamente não o seccionam, mas, simplesmente lhe dão mais função.

É uma escola de acabamento simples, modesto como convém a uma escola de arquitetos, 

que é também um laboratório de ensaios. A sensação de generosidade espacial que sua 

estrutura permite, aumenta o grau de convivência, de encontros, de comunicação. Quem 

der um grito, dentro do prédio, sentirá a responsabilidade de haver interferido com todo 

o ambiente. Aí, o indivíduo se instrui, se urbaniza, ganha espírito de equipe. O concreto 

utilizado não é só uma solução mais económica, como corresponde à necessidade de se 

encontrar meios de expressão artística, lançando mão da estrutura do edifício, sua parte 

mais digna.(…)”01

01 Martins, Ana Margarida, Catarina Rosendo, and Francelina Rocha, A cidade é uma casa. A casa é uma 
cidade. Vilanova Artigas arquitecto. Exposição (Almada: CMA, 2001), 131.

imagem 18  |  Vista para o exterior a partir espaço de entrada da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de São 
Paulo
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dade, tão ambicionada por Vilanova Artigas. 

“(…) a sensação de generosidade espacial que sua estrutura permite, aumenta o grau de 

convivência, de encontros, de comunicação. (…)”04

No “átrio” de entrada, o arquitecto organiza o acesso a todos os percursos que 

estruturam a circulação do projecto, articulando diferentes estruturas de ligação 

dos vários espaços, como o acesso às rampas que conectam todos os pisos de 

salas de aula e serviços, a entrada dos espaços administrativos, e o acesso ao au-

ditório e espaço expositivo. Desta maneira, o “átrio” de entrada permeável para 

o exterior assume-se no projecto como o principal momento de permanência e 

de distribuição, servindo a faculdade e os habitantes da cidade, e como estrutura 

essencial para a continuidade dos diferentes percursos internos e urbanos. 

“Parece que tentou dar ao então secundário galpão coberto a função urbana perdida: 

um espaço sem portas, onde poderiam se realizar festas com a participação da comuni-

dade.” 05(“Homenzinhos que se olham”, por Maria Luiza Corrêa)

Estes espaços amplos e abertos, assim como, a comunicação que é estabelecida 

entre eles, reforçam a premissa sobre a qual o projecto é pensado e estruturado, 

a necessidade de reforçar a convivência e a vida em comunidade. Isto é, os espa-

ços sem entradas definidas definem um conceito democrático da arquitectura, no 

qual o edifício é aberto para a cidade e os seus habitantes, reforçando o carácter 

público do edifício arquitectónico.

O carácter público que funciona como premissa para o desenho e organização 

do projecto, assim como, a vontade de aproximação e continuidade da arquitec-

tura com a cidade, refletem-se, simultaneamente, nos métodos construtivos uti-

lizados. Artigas projecta um grande volume de betão, onde se concentra grande 

04 Simões, João Carmo, Civitas (Lisboa: monde editora lda, 2018), 316.

05 Artigas, João Batista Vilanova, Caderno dos riscos originais : projecto do edifício da FAUUSP na cidade 
universitária (São Paulo: FAUUSP, 1998), 24.
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“(…) pensei-o como a espacialização da democracia, em espaço dignos, sem portas de entrada (…).”01

01 Simões, João Carmo, Civitas (Lisboa: monde editora lda, 2018), 316.

imagem 20  |  Vista do exterior da Faculdade de Arqui-
tectura e Urbanismo de São Paulo

imagem 19  |  Espaço expositivo principal da Faculdade 
de Arquitectura e Urbanismo de São Paulo

imagem 21  |  Vista do exterior da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de São 
Paulo
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parte do programa, e que surge aparentemente suspenso, libertando o “átrio” de 

entrada, à semelhança do referido anteriormente em relação ao MASP. 

O grande volume maciço em betão apoia-se em pilares que pousam no terreno, 

promovendo um contraste entre a aparente leveza desses pilares e o peso do volu-

me em betão, e, também, entre a permeabilidade do piso térreo e o encerramento 

total dos restantes pisos. 

Recorrendo a alguns dos princípios da Arquitectura Moderna Brasileira, o arqui-

tecto utiliza o betão à vista para a construção de todo o edifício e grandes planos 

de vidro, opções que contribuem para a simplicidade das linhas que desenham o 

projecto. Desta forma, é determinante o uso económico e funcional do sistema 

construtivo, mantendo visível o seu aspecto original e recorrendo às suas poten-

cialidades para definir um jogo de cheios e vazios, marcado pelos planos comple-

tamente fechados e as grandes superfícies em vidro ou totalmente abertas para 

o interior.

“A questão de se é empena ou pórtico não importa, é importante o significado do fecha-

mento como algo que desce, que abriga, e que a construção fica por dentro.”06

A ideia do “átrio” de entrada como um espaço público da faculdade oferecido à ci-

dade é retomada no modo como a permeabilidade é garantida através dos pilares 

que suportam o volume e na abertura total desse espaço para o exterior, existin-

do apenas claras divisões para os espaços administrativos e salas de aula. Desta 

maneira, o momento de entrada é, portanto, pensado como uma praça para a 

cidade que, através das opções de projecto, do sistema construtivo e dos materiais 

determinados pelo arquitecto, ganha um sentido de abrigo através da suspensão 

do grande volume de betão, reforçando o carácter de convívio e permanência do 

espaço.

06 Martins, Ana Margarida, Catarina Rosendo, and Francelina Rocha, A cidade é uma casa. A casa é uma 
cidade. Vilanova Artigas arquitecto. Exposição (Almada: CMA, 2001), 29.
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FICHA TÉCNICA: 

área do projecto: 2.746 m2

área do terreno: 6.920 m2

morada: Rua Alemanha 221, São Paulo

arquitectura: Paulo Mendes da Rocha

colaboradores: Geni Takeuchi, Alexandre Delijaicov, 

Carlos Dantas Dias, Rogério Marcondes Machado, 

Pedro Mendes da Rocha

estrutura e fundações: Mário Franco, Luciano De-

court, Maria Noronha

instalações elétricas e hidráulicas: Mari Hashigoushi

construção: JHS Construção e Planejamento
GSEducationalVersion

imagem 22  |  Espaço exterior coberto do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia

Esquema de leitura da inserção urbana, de compreensão da morfologia urbana em presença, e da relação dos 
equipamentos com os espaços públicos relevantes da envolvente urbana.
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Museu Brasileiro da Escultura e 
Ecologia
1986-1995, Paulo Mendes da Rocha

O Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, projectado por Paulo Mendes da Ro-

cha, está inserido numa zona residencial da cidade de São Paulo, e é construído 

no lote adjacente ao Museu da Imagem e do Som, ao qual se deveria interligar. 

O projecto está implantado num terreno triangular, entre a Avenida Europa e a 

Rua Alemanha, numa zona de grande densidade construtiva de baixa altitude, 

que contrasta com os grandes equipamentos e arranha-céus que definem o centro 

de São Paulo. Assim, esta zona residencial de grande densidade de construído, 

apesar de relativamente próxima do centro urbano, consegue distanciar-se do 

movimento e confusão dos áreas centrais de São Paulo. 

Neste contexto, o projecto demonstra uma procura de inserção na paisagem e 

na envolvente através da definição de diferentes planos, projectados a diferentes 

cotas, que se desenham numa tentativa de relação com as diferentes estruturas 

e espaços existentes na envolvente. Desta forma, existe uma intenção por parte 

do arquitecto, de projectar o museu enquanto espaço contínuo à cidade, requali-
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ficando as estruturas do espaço público que lhe são adjacentes, recorrendo como 

princípio à definição de espaços e percursos estruturadores do projecto em con-

tinuidade com a cidade. 

O momento de entrada no espaço exterior do Museu é definido à cota da rua 

principal através de uma “praça” a partir da qual se organizam os acessos às dife-

rentes estruturas de circulação do equipamento. Assim, neste primeiro momento 

de permanência é assegurada a continuidade entre o fluxo de circulação da cidade 

e do museu, sendo possível o acesso, a partir da praça de entrada e que é abrigada 

pelo grande volume suspenso, ao anfiteatro exterior que, por sua vez, permite a 

descida para a entrada do museu propriamente dito e ao percurso mais recolhido 

de acesso à circulação de serviço. 

Desta maneira, com os espaços expositivos projectados no subsolo e apenas o 

volume suspenso visível à cota da rua, a relação entre os diferentes planos e cotas, 

através de rampas ou escadas, torna-se essencial para assegurar a continuidade 

dos percursos. No seu interior, o programa enterrado divide-se em vários espa-

ços de exposição, organizados de modo a que a continuidade entre o exterior e o 

interior seja assegurada, através de rampas, escadas e aberturas para o exterior, 

que permitem a entrada de luz natural para o interior dos espaços. Neste sentido, 

os espaços interiores do museu não são projectados segundo uma relação directa 

com o exterior, contudo, a mesma é estruturada indirectamente através da con-

tinuidade de percursos entre a cidade e o equipamento, garantindo que os utili-

zadores e habitantes da cidade sejam, de igual modo, convidados a frequentar os 

espaços interiores do museu, promovendo o carácter de convívio e diálogo social 

e cultural do equipamento. 
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“O museu de esculturas foi concebido como um jardim, com uma sombra e um teatro ao 

ar livre, rebaixado no terreno. O edifício principal não aparece a céu aberto, a não ser 

por um alpendre, lugar de abrigo simpático sobre o jardim, ponto de referência e parâ-

metro de escala entre as esculturas e o observador.”01 

O museu é, então, projectado como um volume subterrâneo, que se organiza em 

múltiplos planos e que cria um jogo de sucessões e interrupções entre eles, sem 

nunca negligenciar a procura de diferentes estratégias de relação com as duas 

ruas adjacentes. Neste sentido, a decisão de definir uma interação entre os vá-

rios planos que estruturam o equipamento, possibilita que os dois pisos sobre os 

quais o museu se organiza configurem duas praças, a diferentes cotas, com rela-

ções distintas com a cidade. A primeira, que se assume como principal momento 

de entrada, organiza os diferentes acessos aos percursos de circulação do museu 

em relação aberta e directa com a cidade, garantindo a continuidade entre as 

estruturas urbanas e o equipamento, e a segunda, construída a uma cota inferior, 

permite um acesso directo ao museu,  mais privativo e de carácter de serviço.

Assim, o programa interior do museu construído no piso subterrâneo, juntamen-

te com o volume suspenso, contribuem para uma estratégia de libertação do piso 

térreo, correspondente à praça principal, reservando-o como espaço de perma-

nência e expositivo para uso colectivo dos habitantes da cidade. Desenvolve-se, 

portanto, uma ideia de museu como praça para a cidade, submergindo os espaços 

dedicados ao  programa propriamente dito do museu, e, assim, oferecendo um 

espaço aberto e de uso colectivo à cidade como momento de entrada para o equi-

pamento.  É neste espaço, sem entradas e completamente aberto para a cidade, 

que o arquitecto procura acrescentar valor e requalificar o sistema de espaços 

públicos existente, desenhando um momento de permanência sem entradas, per-

meável e propício à interação social e cultural, como oportunidade de democrati-

zação do espaço privado de uso colectivo. 

01 Simões, João Carmo, Civitas (Lisboa: monde editora lda, 2018), 90.
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imagem 24  |  Sala expositiva do Museu Brasileiro da 
Escultura e Ecologia

imagem 23  |  Espaço exterior coberto do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia

imagem 25  |  Espaço exterior de anfiteatro do Museu 
Brasileiro da Escultura e Ecologia

imagem 26  |  Espaço exterior de anfiteatro do Museu 
Brasileiro da Escultura e Ecologia
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imagem 27  |  Espaço exterior coberto do Museu Brasileiro da 
Escultura e Ecologia
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Construtivamente, Paulo Mendes da Rocha retoma diferentes estratégias para 

desenvolver a relação do museu com a paisagem e a envolente, quer a nível ma-

terial, quer estruturalmente. O edifício, destinado à exposição de obras de escul-

tura, é caracterizado  no seu exterior por uma grande laje de betão que atravessa 

todo o terreno  que cria uma cobertura a cerca de um quinto da área exterior. 

Apoiado apenas nas duas extremidades em dois grandes pilares, o volume de be-

tão permite a definição de um momento de permanência na praça de entrada 

para o terreno do museu, retomando um carácter de abrigo no espaço exterior e 

qualificando este mesmo espaço. 

“(…) o museu propriamente dito, devido ao aproveitamento das diferenças de nível exis-

tentes ao longo dos limites do terreno, está projetado como um falso subsolo que, voltado 

para o interior, redesenha o lote na superfície.”02 

O museu, através das estratégias projectuais e construtivas utilizadas, assume-se 

como uma estrutura que requalifica e desenha o espaço público, completamente 

permeável, do ponto de vista formal e visual, incentivando a interação entre os 

seus utilizadores, quer no grande espaço de permanência definido na praça de 

entrada, quer à medida que se percorrem os diferentes níveis enterrados e semi-

-enterrados que estruturam o equipamento. Desta forma, está presente o senti-

do democrático da arquitectura como princípio orientador do projecto, no modo 

como os espaços são projectados em relação aberta e contínua com as estruturas 

urbanas, sem entradas nem restrições, retomando nos espaços do museu, a ideia 

de espaço colectivo como estrutura funcional, social, cultural e política das cida-

des. 

02 Simões, João Carmo, Civitas (Lisboa: monde editora lda, 2018), 90.



88

FICHA TÉCNICA:

área do projecto: 27.865 m2

morada: Rua 24 de Maio e Rua Dom José de Barros, 

São Paulo

arquitectura: Paulo Mendes da Rocha,

colaboradores: MMBB arquitetos (Fernando Mello 

Franco, Marta Moreira, Milton Braga)

estrutura e fundações: Kurkdjian e Fruchtengarten 

Engenheiros Associados, MAG Projesolos Engenheiros 

Associados

instalações elétricas e hidráulicas: PHE Projetos 

Hidráulicos e Elétricos

construção: JHS Construção e Planejamento
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imagem 28  |  Espelho de água do piso de cafetaria do SESC 24 de Maio

Esquema de leitura da inserção urbana, de compreensão da morfologia urbana em presença, e da relação dos 
equipamentos com os espaços públicos relevantes da envolvente urbana.
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SESC 24 de Maio, São Paulo
 2000-2017, Paulo Mendes da Rocha

O SESC 24 de Maio, obra do arquitecto Paulo Mendes da Rocha juntamente com 

o escritório MMBB Arquitectos, foi inaugurado em 2017, e nasce da vontade de 

criar um novo edifício destinado a albergar a instituição SESC (Serviço Social do 

Comércio). Apesar da natureza privada da instituição, destaca-se a sua importân-

cia no campo cultural, graças ao interesse público que assume nas áreas do co-

mércio, turismo e serviço da cidade de São Paulo. É a partir dessa vontade, que se 

criam condições para a construção de um novo edifício para o SESC, criando um 

conjunto de espaços recreativos e serviços abertos e gratuitos para a comunidade.

Na obra de Paulo Mendes da Rocha, o SESC é um dos seus projectos mais urba-

nos, na medida em que ocupa uma estrutura edificada pré-existente, construída 

numa parcela da densa malha urbana característica da zona central da cidade. 

Assim, o projecto para o SESC 24 de Maio parte de um edifício em desuso pré-

-existente na zona central da cidade de São Paulo, localizado no cruzamento entre 

a Rua 24 de Maio e a Rua Dom José de Barros, e estrutura-se com base numa 
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vontade de densificação e diversificação da vivência social do centro de São Paulo, 

assegurando o diálogo permanente entre o edifício e dos seus utilizadores com a 

cidade.

A partir deste projecto, Mendes da Rocha tem a oportunidade de desenvolver 

uma resposta ao problema da reutilização e da transformação do património ur-

bano construído, projectando um edifício que se adapta ao pré-existente e qua-

lifica o espaço público envolvente. Mais do que centrar o desenvolvimento do 

projecto estritamente na relação entre recuperação e construção nova, explorou-

-se no projecto um equilíbrio entre o programa e a sua adaptação às condições 

existentes, e, sobretudo, na relação do novo equipamento com a população local.

Desta forma, Paulo Mendes da Rocha evidencia uma clara tentativa de reforçar e 

qualificar a cidade para os seus habitantes, ao mesmo tempo que constrói e ocupa 

um lugar nobre no centro de São Paulo. O projecto assume, assim, como princi-

pal premissa, a valorização do centro urbano através da construção de espaços 

abertos e permeáveis de uso colectivo em continuidade com o espaço público en-

volvente . Como instrumento para a cidade, o SESC 24 de Maio proporciona aos 

habitantes da cidade um conjunto de espaços públicos que se organizam em con-

tinuidade com a estrutura urbana, sendo o edifício pensado desde o seu interior 

para o exterior e privilegiando a vista para a cidade. 

Nesse sentido, foi determinante assegurar a continuidade da estrutura urbana 

e das estruturas de circulação, a partir do desenho de um sistema de circulação 

vertical no interior do edifício, composto por um conjunto de rampas, que esta-

belece a ligação entre os 11 pisos. O equipamento estrutura-se, assim, com base 

num percurso que se  define com início na “praça” de entrada, projectada no piso 

térreo, e se prolonga por todo o edifício, assegurando a continuidade da circula-

ção urbana no interior do equipamento. Desta forma, as rampas que conectam os 

diferentes pisos pode ser percepcionada como uma estrutura capaz de retomar o 

GSEducationalVersion
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percurso da cidade, que é projectada como um elemento urbano que dá continui-

dade à circulação exterior no interior do projecto. A continuidade da circulação, 

reforça, assim, o carácter colectivo, aberto e permeável da utilização do equipa-

mento, ajudando a promover a interação e aproximação entre os seus programas 

e os habitantes da cidade. 

Paulo Mendes da Rocha assume, portanto, esta vontade de relação e continui-

dade entre a cidade e o projecto quando projecta os espaços do edifício e o seu 

sistema de circulação caracterizado por um uso colectivo, mas, também, ao re-

forçar a importância dos momentos de relação directa e aberturas com a cidade. 

Isto é, não só o sistema de circulação evoca as estruturas urbanas, mas, também, 

os momentos de permanência e expositivos, como o “átrio” de entrada, projec-

tado em contacto  directo com a rua, ao nível do piso térreo, e os vários espaços 

completamente abertos, formal e visualmente, para a cidade  construídos nos 

diferentes pisos. 

O projecto reflete, então, esta  intenção de transformação do lugar e das ruas que 

definem o lote construído, através da abertura de uma “praça” no piso térreo, com 

carácter de galeria de passagem livre, que retoma o conceito de uso comunitário 

e colectivo da arquitectura. Assim, é retomada a estrutura urbana no interior do 

edifício, através do momento de permanência que se proporciona no “átrio” de 

entrada e que reflete uma vontade de democratização do espaço privado e do 

arquitecto enquanto actor. Definido como um espaço de uso colectivo, comple-

tamente permeável para o contexto urbano, convida os habitantes ao seu atra-

vessamento e à sua utilização, afirmando-se como espaço de interação cultural e 

social na cidade. 

Neste sentido, também os restantes momentos de permanência desenhados no 

projecto assumem uma relação directa e aberta com a cidade, em parte, porque 

o acessos aos mesmos é feito através das rampas de uso colectivo que partem da 



93

imagem 29  |  Piso da cafetaria do SESC 24 de Maio
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imagem 30  |  Espelho de água do piso de cafetaria do SESC 24 de Maio
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“praça” de entrada, completamente aberta para a cidade, mas, também, porque 

se abrem totalmente para a cidade, através de vistas desimpedidas. A “Praça do 

Sol”, desenhada no piso da cobertura, é projectada em continuidade com o con-

texto e a envolvente, com o intuito de oferecer aos utilizadores do equipamento 

uma vista desimpedida e privilegiada sobre a cidade, rejeitando a ideia de uma 

cobertura unicamente dedicada a equipamentos técnicos. Oferece-se, assim, um 

miradouro aos habitantes. Seguindo o mesmo princípio, o piso da cafeteira dese-

nha-se como uma “praça” dentro do próprio edifício, coberta mas completamente 

aberta para a cidade, com vários momentos de permanência que a qualificam en-

quanto espaço colectivo, e com espelhos de água nos seus limites, que assumem 

a função de retomar a vista da cidade no interior do edifício.  Nos restantes pisos 

do edifício, onde são organizados os diferentes espaços de exposição, oficinas de-

dicadas à tecnologia e artes, estúdios de dança e ginástica, um biblioteca e, tam-

bém, uma clínica dentária, a relação com a cidade é igualmente assegurada, não 

através de um diálogo directo com a envolvente, mas garantida através de uma 

fachada transparente que permite uma abertura  completa para a cidade.

Assim, as opções de projecto assumidas pelo arquitecto denunciam claramente 

esta vontade de qualificar o sistema de espaços públicos da cidade através de um 

equipamento que se abre democraticamente para o contexto urbano. Do ponto 

de vista construtivo, o revestimento em vidro das fachadas, sustentado por uma 

estrutura de aço, permite que os diferentes pisos e as suas actividades sejam vi-

síveis do exterior, evocando o carácter comunitário e colectivo dos espaços cons-

truídos no equipamento, que se abre complemente para a cidade, mas, também, 

permitem que no interior dos mesmos seja garantida a continuidade visual com 

a cidade. Esta procura permanente da relação entre o interior com a luz exterior, 

característica da Arquitectura Moderna Brasileira, surge, então, de um modo cui-

dado e controlado, garantindo, ao mesmo tempo, a existência de momentos de 

sombra e abrigo e espaços complemente abertos para o exterior. 
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imagem 31  |  Piso da cafetaria do SESC 24 de Maio

imagem 32  |  Sistema de Rampas interior  do SESC 
24 de Maio

imagem 33  |  Momento de entrada do piso térreo  do 
SESC 24 de Maio
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Quanto à relação com o edifício pré-existente, salientamos o facto de no projec-

to desenvolvido se procurar respeitar o lote enquanto lugar do projecto e par-

te constituinte do contexto urbano, contudo foi inevitável a demolição de certas 

partes do mesmo, de maneira a possibilitar a construção de uma nova estrutura 

independente, que se apoia em quatro pilares de betão que atravessam todo o nú-

cleo central e que sustentam todos os grandes auditórios e salas construídos nos 

diferentes pisos. Assim, o equipamento é erguido como uma nova construção na 

cidade, claramente independente do ponto de vista formal, em relação à pré-exis-

tência, recorrendo ao segundo edifício, de uso técnico, como elemento de relação 

com a envolvente, mas que retoma na cidade o papel funcional, social e político, 

do espaço público.
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FICHA TÉCNICA:

área do projecto: 8662,0 m2

morada: Avenida Paulista, São Paulo

arquitectura: Andrade Morettin Arquitetos Associados

estrutura e fundações: Ycon Engenharia / GOP, Mo-

retti Engenharia Consultiva

instalações elétricas: LZA Engenharia, 

construção: All’e Engenharia
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imagem 34  |  Vista da Avenida Paulista a partir da entrada do Instituto Moreira Salles

Esquema de leitura da inserção urbana, de compreensão da morfologia urbana em presença, e da relação dos 
equipamentos com os espaços públicos relevantes da envolvente urbana.
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Instituto Moreira Salles, São Paulo
2017, Andrade Morettin Arquitetos Associados

Como último caso de estudo, selecionamos uma obra que, apesar de ser contem-

porânea, tem na sua génese os mesmos princípios e ideais identificados nas obras 

anteriores. O Instituto Moreira Salles surge como um projecto para um Centro 

Cultural na Avenida Paulista, que, tal como nos restantes casos de estudo, resulta 

de uma estratégia de qualificação da cidade e do seu sistema de espaços públicos.

A Avenida Paulista, como já referido, define-se como um dos principais eixos e 

centralidade da cidade de São Paulo, reunindo uma grande variedade de pro-

gramas, que lhe conferem importância social, cultural e económica no contexto 

urbano. Como grande estrutura urbana nela se distribuem diferentes momentos 

de permanência e expositivos que contribuem para o carácter comunitário, plural 

e democrático da cidade de São Paulo. O IMS demonstra, enquanto equipamento 

construído neste contexto, uma intenção de recuperar o espaço público enquanto 

estrutura funcional no projecto e que possibilita o diálogo e interação entre os 

seus utilizadores. Esta ideia de arquitectura aberta para a cidade surge associada 
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a uma escala generosa e condição geográfica privilegiada, consequente da proxi-

midade à extremidade da Avenida, onde se abre uma vista ampla sobre o vale de 

Pacaembu e a cidade.

“Para que o edifício proposto reunisse tais qualidades, passamos à análise e interpre-

tação de dois parâmetros fundamentais para a concepção do projeto: o programa e o 

contexto urbano. O que interessava aqui, para além dos complexos requisitos funcionais 

que se apresentavam, era determinar as articulações e as qualidades desejadas para 

os espaços internos do museu, assim como definir que tipo de relação que se pretendia 

estabelecer entre o novo edifício e a cidade.”01 (descrição enviada pela equipa de projeto.)

Neste sentido, a nova sede do IMS, uma instituição já consolidada no cenário cul-

tural brasileiro e com importante papel no acervo e na promoção de exposições 

e eventos culturais, reflete um princípio de relação direta e continuidade com a 

cidade, ao mesmo tempo que oferece um espaço interior tranquilo e acolhedor 

necessário para o seu programa. Assim, como uma das estratégias desenvolvi-

das no projecto para garantir esta harmonia entre o equipamento e a cidade, o 

arquitecto desenha os percursos de circulação do edifício em continuidade com 

os sistemas de ligação e conexão da cidade. Com essa intenção, o percurso pro-

veniente das estruturas urbanas envolventes é estrategicamente direccionado e 

prolongado para o interior do edifício, de forma, a que a transição entre o exte-

rior e o interior, a cidade e o equipamento, se desenvolva através de um percurso 

aparentemente contínuo. 

Esta estratégia projectual parte, então, da transferência do piso térreo, como 

principal elemento articulador com a cidade, da base para o centro do edifício, 

aproximadamente quinze metros acima do nível da Avenida Paulista. O piso tér-

reo livre, assume-se, assim, como uma espécie de entrada, à semelhança do ob-

servado nos projectos anteriores, completamente permeável e aberta para o es-

01 “Instituto Moreira Salles / Andrade Morettin Arquitetos Associados.” ArchDaily Brasil. Last modified 
Novembro 8, 2017. https://www.archdaily.com.br/br/883093/instituto-moreira-salles-andrade-morettin-arquite-
tos.
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paço urbano, funcionando como uma  plataforma de distribuição dos diferentes 

percursos e estruturas de circulação que organizam o projecto. Desta forma, este 

momento de entrada é desenhado em relação directa com as estruturas urbanas, 

através da extensão da rua para o interior do edifício e do prolongamento dos 

sistemas de circulação da cidade para os percursos interiores do edifício, neste 

caso, conduzindo o visitante para escadas rolantes que se desenvolvem ao longo 

do equipamento. 

O equipamento público é projectado, então, como uma oportunidade de qualifi-

cação do sistema de espaços públicos da cidade, incentivando uma relação aberta 

entre o edifício, as estruturas urbanas e os habitantes, e promovendo a interação 

cultural e social no contexto do edifício. A condição restritiva imposta pelos limi-

tes do lote onde se constrói é ultrapassada a partir do prolongamento da entrada 

do edifício para o espaço urbano envolvente, condição que é igualmente reforçada 

através da articulação entre a cidade e os seus percursos com o interior do edifí-

cio. Com o princípio de promover o contacto entre os habitantes e o equipamento 

no contexto do momento de entrada, é projecto no piso térreo o restaurante do 

museu, completamente aberto para a cidade e de uso comunitário. 

No seguimento deste princípio, o programa organiza-se verticalmente do mais 

aberto e público para o mais restrito e privado, estando sempre presente a in-

tenção de assegurar a continuidade da circulação dentro do equipamento. Desta 

forma, existe uma separação entre os sistemas de circulação para o público, de-

senhado em continuidade com o percurso urbano, e para os serviços, sem que a 

relação com a cidade seja comprometida. A administração ganha independência 

relativamente ao restante programa ficando assegurada a sua privacidade e auto-

nomia, através de um sistema de circulação exclusivo. 
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imagem 35  |  Vista do edifício Instituto Moreira Salles a partir da Avenida Paulista

imagem 36  |  Acesso às escadas rolantes do piso térreo imagem 37  |  Fachada lateral do edifício Instituto Mo-
reira Salles

imagem 38  |  Espaço exterior do piso térreo
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imagem 39  |  Vista da Avenida Paulista a partir da entrada do Instituto Moreira Salles
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Com a separação dos programas de carácter público e privado, torna-se clara 

a importância que é dada ao desenho de espaços colectivos, marcados por mo-

mentos de permanência e expositivos, aos quais são atribuídos áreas generosas e 

abertas para a cidade. O piso térreo pensado como o momento de permanência 

principal, de convívio e, também, de distribuição, e de contacto directo com a 

cidade, é aproveitado para a construção do restaurante e da loja, programas de 

carácter mais colectivo e público, sobre os quais surge suspenso o volume dedica-

do ao restante programa. O museu é projectado nos pisos superiores do edifício, 

como elemento articulador entre o equipamento e a envolvente, através da rela-

ção formal e visual aberta para a cidade, isto é, o museu projectado a uma cota 

superior à rua, possibilitando uma vista privilegiada sobre a mesma.

Desta forma, a espacialidade do edifício é claramente determinada pela relação 

entre os vazios do edifício que se constituem como momentos de permanência, 

e pelas estruturas de circulação projectadas em continuidade e relação com es-

tes espaços. O piso térreo é, neste projecto, o principal momento de distribuição 

dos diferentes percursos que organizam o equipamento, ao mesmo tempo que 

direcciona os habitantes da cidade para o interior do edifício, assumindo-se, por 

isso, como um “átrio” de entrada e extensão da Avenida Paulista. Neste sentido, 

é este momento de permanência que evoca no equipamento a dimensão colectiva 

e valores como a democratização do espaço, constituindo-se como estrutura pro-

motora do diálogo e do confronto social e cultural na cidade.

As opções construtivas resultam, naturalmente, deste princípio e desejo de re-

lação entre o edifício e a cidade, quando se projecta a fachada através de uma 

estrutura metálica com um revestimento em vidro translúcido. Desta forma, ao 

mesmo tempo que concede ao edifício uma leitura de um volume íntegro e defi-

nido, esta solução permite que a luz, e, consequentemente, a percepção da en-

volvente, participem na vida no interior do edifício, ao mesmo tempo, que este 

também se torna visível a partir do espaço urbano, reforçando, assim, o princípio 
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de continuidade entre a arquitectura e a cidade. 

Do ponto de vista da materialidade, são, também, assumidas relações com a cida-

de, quando, por exemplo, no piso térreo elevado se recupera a utilização da calça-

da portuguesa, antigamente utilizada na Avenida Paulista, enquanto que, o piso 

térreo propriamente dito, é construído com um revestimento do mesmo material 

de que é construído o pavimento da Avenida atualmente.

Assim, é perceptível no projecto a transição da cidade para o interior do equi-

pamento, partindo do piso térreo completamente aberto, em confronto directo 

com o contexto urbano, passando pelo piso térreo elevado, que, igualmente per-

meável, restabelece o diálogo com a cidade, até aos espaços resguardados que 

recebem o programa do museu, promovendo o contacto dos utilizadores com a 

cultura e tradição do lugar. É neste sentido, que a democratização da arquitectura 

se concretiza, neste caso em particular a partir de uma qualificação do seu siste-

ma de espaços públicos, enquanto estrutura funcional, social, cultural e política, 

no contexto da arquitectura.
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imagem 40  |  Contraste entre a Avenida Paulista e o piso térreo elevado do Instituto 
Moreira Salles
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“O urbano não é nada. O urbano é um estado de espírito. O urbano é o Homem. Nós so-

mos o urbano. E o urbanismo é a nossa intriga. Uma nova intriga entre os homens que 

vivem em cidades. É isso, na minha opinião, que é o urbanismo. A existência de um ser 

urbano que vive na confiança, vive na esperança, na solidariedade do outro. (…)”01 

01  Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lis-
boa: monade editora lda, 2018), 17.

imagem 41  |  Espaço exterior coberto no Museu de Arte Moderna de São Paulo no Parque Ibirapuera
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O conceito de uma arquitectura “urbana”, desenvolvido nas obras anteriormente 

abordadas, retoma a cidade como circunstância e premissa de projecto, isto 

é, o lugar assume-se como condição chave para a estruturação e organização 

do projecto. Nesse sentido, possibilita-se uma interessante abordagem às 

necessidades dos habitantes de uma cidade, na medida em que se abre um campo 

de possibilidades a partir da criação de espaços colectivos de articulação e de 

interação entre os diferentes factos urbanos e os seus habitantes. 

A partir da estratégia de qualificação do sistema de espaços públicos e, 

consequentemente, da cidade, como princípio orientador, a arquitectura 

“urbana” pode, então, definir-se como um projecto que se organiza em função de 

um conjunto de estruturas, programas, acontecimentos que retomam a condição 

funcional, social e cultural do espaço público no contexto do equipamento 

construído. Desta forma, a unidade presente na cidade, enquanto conjunto de 

diferentes estruturas que se inter-relacionam, é reforçada e formalizada com o 

III. o projecto de uma arquitectura 
“urbana” 
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desenvolvimento de projectos arquitectónicos mais “urbanos”, que consolidam e 

reforçam a continuidade e relação entre os diversos espaços de permanência e os 

sistemas de ligação.

“(…) A cidade, na sua vastidão e na sua beleza, é uma criação nascida de numerosos e 

diferentes momentos de formação; a unidade destes momentos é a unidade urbana no 

seu conjunto; a possibilidade de ler a cidade com continuidade reside no seu proeminente 

carácter formal e espacial.”01

No contexto da cidade atual, contrariando a ideia de Aldo Rossi de unidade 

urbana, assiste-se a uma crescente indefinição formal e desarticulação dos espaços 

públicos. Como consequência, torna-se urgente a emergência do conceito de uma 

arquitectura que promova a interação social e cultural entre os habitantes e a 

qualificação do espaço público que passa a constituir-se como potencial estrutura 

do projecto. Como base nesta ideia, está o lugar como premissa e circunstância 

que determina o desenvolvimento do projecto, de modo a conferir significado ao 

espaço construído e a assegurar a continuidade e unidade do espaço urbano. Os 

casos analisados anteriormente demonstram, então, a capacidade da arquitectura 

desenvolver e construir lugares onde a integração e qualificação do espaço 

público enquanto estrutura do equipamento que estabelece continuidades  com 

a cidade, capazes de operar uma transformação significativa da vivência urbana, 

qualificando-a.

Partindo da ideia de Noberg-Schulz de que o propósito da arqutitectura deve 

focar-se essencialmente na significação do lugar, “(…). The existential purpose 

of building (architecture) is therefore to make a site become a place, that is, to 

uncover the meanings potentially present in the given environment.”02, acredita-

se que é necessário elevar este propósito à resposta das necessidades e exigências 

da sociedade. Como condição, o edifício deve procurar relacionar-se com a 
01 Rossi, Aldo, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001), 85-86.

02 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 18.
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cidade e a sociedade que nela habita, partindo dessa base para a sua definição 

enquanto objecto de arquitectura, e, assim, alcançar o protagonismo enquanto 

estrutura urbana que se define em continuidade com o espaço público e a cidade 

e que contribui para a atribuição de significados ao lugar em que se constroi.

“Acredito que ao construir a cidade contemporânea estamos realizando a mais alta 

aspiração humana. A arquitectura tem um novo ímpeto, tem a visão para transformar 

o espaço. Deve trabalhar com a natureza ao estabelecer desenhos e desfrutar das 

virtudes deste nosso planeta. Temos que ter consciência de nossa dimensão humana, 

da dimensão de seres humanos que são parte da natureza e da arquitectura, ligados ao 

estabelecimento do espaço entre a natureza.”03 

Neste sentido, acreditando que a arquitectura deve contribuir directamente 

para a definição de cidade enquanto construção humana e cultural e espaço de 

convivência e confronto social e político, defende-se, então, o conceito de uma 

arquitectura que parte do contexto urbano como condição do projecto e cujo 

objectivo passa pela promoção do encontro e diálogo na sociedade. Desta forma, 

é explorada e potencialiazada uma vertente mais colectiva e social do uso dos 

espaços construídos, incentivando uma maior abertura e relação com o lugar e 

com a sociedade em que se insere. Como principais estratégias de aproximação 

do projecto com a estrutura urbana, definem-se momentos de permanência e 

expositivos, de cooperação e diálogo, e estruturas de circulação, com um carácter 

de uso colectivo, que reforçam, simultaneamente, a ideia do edifício como 

instrumento para a cidade e como estrutura democrática. 

“Na arquitectura retiramos um pedaço do globo terrestre e colocamo-lo numa pequena 

caixa. E de repente existe um interior e um exterior. (…) Desenrola-se então o jogo entre 

indivíduo e o público, entre a privacidade e o público.”04

03 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 90.

04 Zumthor, Peter, Atmosferas: entornos arquitectónicos: as coisas que me rodeiam (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2006), 48.
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No seguimento da ideia de uma arquitectura que promove a relação ente o 

indivíduo e o público, defendida por Peter Zumthor, os momentos de permanência 

e as estruturas de circulação que organizam o edifício, pensados como espaços 

de uso colectivo, estabelecem, então, a aproximação da arquitectura à dimensão 

humana, ou seja, estes são projectados enquanto apoio à definição da continuidade 

entre o equipamento e a cidade, participando, também, no desenvolvimento da 

relação e da transição entre as várias escalas da cidade, desde a escala urbana do 

território, à escala humana do equipamento. Consequentemente, estes espaços 

incentivam a interação e cooperação entre os habitantes da cidade, elevando 

o projecto de arquitectura à condição de componente unificadora da estrutura 

urbana e qualificando o seu sistema de espaços públicos, enquanto estrutura 

funcional e social da cidade.

O espaço público, enquanto estrutura formal inserida na organização do projecto, 

retoma o carácter democrático e social na arquitectura, a partir do momento 

que evoca no equipamento estruturas que suportam o diálogo entre os seus 

utilizadores. Como demonstrado nos diferentes casos analisados, a construção 

de espaços de permanência, abertos e permeáveis aos fluxos, movimento e 

vivências da cidade, permite o alcance da relação entre as diferentes estruturas 

urbanas nos vários espaços do projecto, assim como, incentiva a participação da 

sociedade no contexto do projecto arquitectónico, reforçando o carácter colectivo 

e democrático da arquitectura. 

“A cidade viva também precisa de uma vida urbana variada e complexa, onde as 

atividades sociais e de lazer estejam combinadas, deixando espaço para a necessária 

circulação de pedestres e tráfego, bem como oportunidades para participação na vida 

urbana.(…).”05

05 Gehl, Jan, Cidade Para Pessoas (São Paulo: Perspectiva, 2013), 63-65.
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“(…) Portanto, o que fica daqui como resumo, pulando necessariamente alguns capítu-

los, mas que se torna evidente como questão, é do que trata a ideia de como fazer essas 

cidades enquanto lugares maiores de convivência e cooperação. É essa a grande questão 

da arquitectura.”01 

01 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 215.

imagem 42  |  Praça das Artes, São Paulo (Brasil Arquitetura, 2012)



114

“Os pontos centrais são respeito pelas pessoas, dignidade, entu-

siasmo pela vida e pela cidade como lugar de encontro. (…).”01 

01 Gehl, Jan, Cidade Para Pessoas (São Paulo: Perspectiva, 2013), 229.

imagem 43  |  Espaços exteriores de diferentes pisos do SESC 24 de Maio, São Paulo
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Recorrendo ao exemplo da cidade de São Paulo, onde se inserem as obras 

estudadas previamente, é possível confirmar a presença e a exploração deste 

conceito de arquitectura “urbana”, inserida numa densa e compacta malha 

urbana, em continuidade com as suas diferentes estruturas. A alta densidade 

de construído na cidade, entendida como factor de potencial desqualificação 

da vida urbana e social, surge, nestes casos, qualificada através da combinação 

de diferentes espaços de uso colectivo, que estrategicamente se definem em 

continuidade com os elementos que organizam a estrutura urbana pré-existente. 

Partindo da afirmação de Jan Gehl, as estruturas de circulação e os momentos 

de permanência, oferecidos aos habitantes da cidade através da sua abertura e 

uso coletivo, desenvolvidas nos diferentes projectos, potenciam a participação 

dos habitantes da cidade na vida do equipamento, bem como na sua envovlente 

e , bem como potenciam a dimensão social da obra, na medida que incentivam a 

interação e o confronto social, político e cultural.  

Em síntese, podemos afirmar que, as intervenções analisadas partilham entre 

si o reconhecimento da importância do espaço público enquanto estrutura 

social da cidade, assumindo o projecto de arquitectura como oportunidade para 

reestruturar e qualificar o sistema de espaços colectivos que ganha novas relações, 

sentidos e coerência. Os espaços de permanência, as estruturas de circulação, 

os métodos construtivos e a relação com interior/exterior, são entendidos como 

bases para a definição de estratégias determinantes na aproximação do projecto 

à cidade e aos seus habitantes, e para a definição e materialização do domínio 

colectivo, contribuindo para a construção e qualificação do sistema de espaços 

públicos e promovendo, dessa forma, a restauração do conceito democrático da 

arquitectura. 
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“A obra de Paulo Mendes da Rocha nos permite conhecer o Brasil sem perder as aquisi-

ções do estilo Internacional da Arquitectura Moderna e Contemporânea. 

O que chama a atenção em seu trabalho é uma clarividência certeira no que diz respeito 

à implantação do projeto. Paulo é mestre na interpretação das direções essenciais da 

construção sempre surpreendentes em relação ao terreno. Basta citar o edifício do Mu-

seu Brasileiro da Escultura, em São Paulo, que atravessa seu sítio de maneira dinâmica 

(…). Esse lado lúdico, resultado de todas as articulações formais, é o que torna evidente 

no edifico a arquitetura do mestre.”01 

01 Rocha, Paulo M., and Rosa Artigas, Paulo Mendes da Rocha (São Paulo: Editora Cosac Naify, 2002), 7.

imagem 44  |  Anfiteatro exterior do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, São Paulo
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Numa procura pela exploração desta dimensão colectiva na arquitectura, a obra 

de Paulo Mendes da Rocha demonstra uma vontade de retomar os princípios e 

ideais desenvolvidos no estilo Internacional da Arquitectura Moderna, quando 

retoma a reflexão em relação ao uso colectivo da arquitectura. Como já foi 

referido, o Movimento Moderno marcou um posição crítica relativamente à 

reconstrução da cidade europeia. Apesar de tal posição não ter assentado numa 

lógica de continuidade de prolongamento da cidade no edifício, surgem novos 

ideais, novos entendimentos relativamente ao uso colectivo de espaços privados, 

juntamente com a emergência de novas funções no espaço urbano. 

“Le Corbusier emphasised that the base of CIAM’s judgments must be “dwelling”, the first 

of a hierarchy of four functions: dwelling, work, amusement (soon changed to “leisure”), 

and circulation. (…). The concentrated city, favoured with modern techniques, assures 

the liberty of the individual within the housing fabric and organizes the collective life in 

relation to recreation (loiters).”06

Desta forma, o sentido colectivo da arquitectura enquanto intervenção em 

contexto urbano, é retomado como determinante na sua obra, levando a que a 

implantação dos seus projectos se converta, então, numa preocupação central. O 

arquitecto parte, assim, do pressuposto de que a arquitectura é capaz de retomar 

na cidade a criação de espaços funcionais de uso colectivo, que potenciam a sua 

dimensão social. Nesse sentido, desenvolve e destaca a relação entre a construção 

e a envolvente, o terreno e a cidade, tendo como base para o desenvolvimento 

do projecto a interpretação do lugar e das suas características, necessidades e 

exigências. Estes princípios incentivam o desenvolvimento de uma vertente 

lúdica presente na sua arquitectura, que resulta dessas mesmas articulações 

formais entre o edifício e o lugar.

06 Mumford, Eric, The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960 (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 
2000), 79.
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No contexto da Arquitectura Moderna Brasileira, a grande maioria dos edifícios 

surgiam aparentemente isolados, contudo, foi também neste período, que 

se incitaram importantes avanços relativamente às perspectivas sociais e 

urbanísticas abordadas na arquitectura, algo que se reflete nas obras analisadas, 

e em particular, no percurso de Mendes da Rocha, que assume esta preocupação 

como princípio para o desenho dos seus projectos. A Arquitectura Moderna 

Brasileira desenvolveu, também, um aprimoramento dos modelos e das técnicas 

construtivas, de maneira a que as mesmas  assumissem no desenho o papel 

de estratégias projectuais para a aproximação do edifício com a cidade e para 

a resposta às necessidades sociais e urbanas. Assim, com os casos estudados e 

com a abordagem à obra de Paulo Mendes da Rocha, entende-se a maneira como 

os edifícios da Arquitectura Moderna Brasileira influenciaram a arquitectura 

contemporânea, principalmente no vínculo que é estabelecido com a cidade.

Paulo Mendes da Rocha afirma que, “Fui formado com a certeza de que os Homens 

transformam uma beleza original, a natureza, em virtudes desejadas e necessárias para 

que a vida se instale nos recintos urbanos. (…).”07

Paulo Mendes da Rocha, partindo deste princípio, desenvolve na sua obra um 

conceito de arquitectura “oportuna no lugar”, projectada com base na cidade e nas 

suas necessidades como condição para o projecto. Com a transformação do lugar 

e da natureza, através da arquitectura como resposta às necessidades do mesmo e 

dos seus habitantes, o arquitecto  alcança o desenvolvimento de uma arquitectura 

inserida em equilíbrio na estrutura urbana, promovendo a qualificação dos 

espaços colectivos que define em relação com a cidade. Construtivamente, a obra 

de Mendes da Rocha reflete igualmente uma vontade intencional de aproximação 

do projecto com o lugar, característica da Arquitectura Moderna Brasileira, na 

procura de materiais e sistemas construtivos que remetem para a envolvente e no 

07 Rocha, Paulo M., and Rosa Artigas, Paulo Mendes da Rocha (São Paulo: Editora Cosac Naify, 2002), 
69.
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modo como projecta a relação do edifício com a luz. A engenharia e os métodos 

construtivos são, dessa forma, assumidos como estratégias para alcançar a forma 

desejada e necessária para o contexto em que o edifício é construído.

“Paulo Mendes da Rocha acredita que a arquitetura não pode ser encarada como um 

objeto pronto, estático na paisagem, e nem a cidade como um conjunto de monumentos 

auto-referentes. (…) no seu entender, a arquitetura é modificadora do espaço e da 

paisagem. Atende social e esteticamente as necessidades humanas. (…).”08

É com base nestes princípios que Paulo Mendes da Rocha procura desenvolver os 

seus projectos, como objectos em relação e continuidade com o lugar e a cidade, 

fundamental na definição da cidade segundo Aldo Rossi, rejeitando a ideia de 

cidade a partir de um conjunto de edifícios auto-referentes, até aí dominante no 

panorama da Arquitectura Brasileira. Desta forma, os projectos são pensados 

e estruturados com a condição de assegurar a resposta às necessidades da 

comunidade, da cidade em que se insere, sendo a partir desta ideia que começa 

a formalizar e estruturar um conceito de arquitectura mais social. A sua obra 

reflete, então, uma ideia da arquitectura como um “abrigo”, isto é, um edifício 

que dá resposta às necessidades da sociedade, ultrapassando  a resposta estrita 

a um programa, refletindo as preocupações e necessidades dos habitantes, assim 

como, a sua cultura. Simultaneamente, consolida o testemunho da história desse 

mesmo lugar.

“A arquitectura não é mais do que isso, você ultrapassar as necessidades de abrigo, de 

transpor um rio com uma ponte, e fazer essas obras com formas tais que você conte a 

sua história. Não é à toa que você descobre uma cidade jamais conhecida, como acontece 

na arqueologia, e acaba lendo a história daquele povo pelas formas que lá encontra, que 

registram a vida. É uma condição nossa.”09

08 Rocha, Paulo M., and Rosa Artigas, Paulo Mendes da Rocha (São Paulo: Editora Cosac Naify, 2002), 
11.

09 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 17-18.
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A arquitectura como instrumento para a cidade é, então, a principal premissa 

para a obra de Paulo Mendes da Rocha, na sua organização e concepção e nos 

seus métodos construtivos e materiais. O princípio de estruturação do projecto no 

lugar parte da procura de consolidação da ideia de arquitectura como resposta às 

necessidades do lugar, da cidade, recorrendo ao desenho de espaços e percursos 

de uso colectivo, como momentos de aproximação do projecto com a estrutura 

urbana, e tratando a relação do seu interior com a luz como vínculo entre o lugar 

e a obra.

“Mas sim, não há espaço privado. A arquitectura constrói espaços para amparar a 

imprevisibilidade da vida, não para determinar comportamentos. A cidade é o lugar 

da liberdade. Você não pode constranger as pessoas no espaço público Caso contrário, 

elas desenvolvem a consciência de espaço no espaço imaginando dentro delas, num 

individualismo atroz.”10

Desta maneira, a sua obra, assim como os diferentes casos analisados,  rejeitam 

a ideia de espaços privados, isolados dos habitantes da cidade, e assumem a 

ideia de edifícios projectados em sintonia com a envolvente, com as diferentes 

estruturas urbanas, de permanência e circulação, e com a luz e estratégias 

construtivas oportunas e características do lugar. O projecto procura, assim, 

uma resposta às necessidades estéticas e sociais da estrutura urbana na qual se 

insere, qualificando o sistema de espaços públicos na sua condição funcional, 

social e cultural, e organizando-se como estrutura transformadora da envolvente 

e da paisagem, porém em completa sintonia e continuidade com todas as suas 

estruturas e habitantes.

10 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 120.
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“Segundo Paulo Mendes da Rocha, o território orienta o projeto, o projeto humaniza a 

natureza.”01 

01 Rocha, Paulo M., and Rosa Artigas, Paulo Mendes da Rocha (São Paulo: Editora Cosac Naify, 2002), 9.

imagem 45  |  Espaços exteriores do piso da cafetaria do SESC 24 de Maio, São Paulo
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“Se pudéssemos dizer, faziam-se os edifícios como se queriam as cidades. (…)”01

01 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 145.
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“Portanto, o objecto da arquitectura é o desenho da cidade, e não 

a sua decoração com uma sucessão de artefactos esdrúxulos. De-

satar o nó da divisão esquizofrénica entre arquitectura e urbanis-

mo, ou arte e técnica, é uma tarefa do mundo de hoje. A cidade, 

antes de tudo, é um discurso.”01 

01 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de 
Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: monade editora lda, 2018), 41.

imagem 46  |  Museu dos Coches, Lisboa (Paulo Mendes da Rocha, 2015)
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Na sequência dos diferentes casos de estudo abordados, levanta-se, então, a 

seguinte questão: poderá o desenvolvimento de um projecto funcionar como 

uma oportunidade para repensar, reactivar e qualificar o sistema urbano, 

designadamente, o sistema de espaços públicos? Como tentativa de resposta a esta 

questão, e após a análise anteriormente realizada a algumas obras, consideradas 

exemplos paradigmáticos de estratégias capazes de responder a este problema, 

ensaia-se uma hipótese, através do desenvolvimento de um projecto, que parte 

de uma estratégia de aproximação da arquitectura à ideia de espaço público, 

explorando o potencial dos edifícios como estratégia e  instrumento para a cidade.

Seguindo a ideia de Aldo Rossi e de Paulo Mendes da Rocha de que a cidade deve 

ser entendida como um “discurso”, e considerando a continuidade entre as suas 

estruturas como uma condição para o desenvolvimento do projecto, procuramos 

criar uma arquitectura menos objectual e mais “urbana” , que parte e se funde 

num diálogo com a cidade. Assim, apresentamos um projecto que considera as 

03. um projecto de espaço público
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preocupações enunciadas na primeira parte, explorando a ideia de equipamento 

como oportunidade de construção, estruturação e qualificação do espaço público. 

É neste âmbito que se responde ao concurso “#StockholmCall”, cujo tema se 

centra na formulação de uma proposta arquitectónica para um centro cultural 

de exposições e de workshops na zona antiga de Gamla Stan, em Estocolmo, na 

Suécia. Assim, vimos neste concurso a oportunidade e pertinência de desenvolver 

o tema do espaço público na sua relação com o equipamento, com a arquitectura, 

acrescendo as exigências que o programa e o clima colocam neste contexto.

“(…) Aqui, o conceito de “locus”, de que parti para efectuar estes raciocínios, adquire todo 

o seu significado; torna-se o contexto urbano, identifica-se com o facto considerado em 

si.”01 

Como princípio essencial no desenvolvimento projectual, entendeu-se a relação 

entre a arquitectura e a sua estrutura organizadora com as estruturas urbanas 

envolventes, e reconhece-se, então, a importância dos eixos, traçados e fluxos da 

cidade como princípios orientadores do projecto arquitectónico. 

Os eixos e traçados consolidam a permanência da cultura e dos ideais dos seus 

habitantes no desenho da cidade, isto é, são estes elementos que organizam a 

estrutura urbana e permitiram o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Nesse 

sentido, a permanência e requalificação, na cidade, destas estruturas de circulação 

e conexão, constituiu-se como ponto de partida e âncora, tendo orientado o 

desenho dos momentos de permanência, isto é, as vias e os eixos de circulação 

assumem-se como estruturas do contexto urbano essenciais para o desenho do 

projecto.

01 Rossi, Aldo, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001), 165.
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imagem 47  |  Acesso à cobertura da Oslo Opera House, Oslo, Noruega (Snøhetta, 2008)
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“A única abordagem bem-sucedida para o projeto de grandes cidades para as pessoas 

deve considerar a vida e o espaço da cidade como ponto de partida. É o aspecto mais 

importante - e o mais difícil - e não pode ser deixado para mais tarde no processo. Se é 

fato que deve haver uma sequência, esta começa ao nível dos olhos e termina em uma 

vista aérea. Naturalmente, o melhor dos mundos é trabalhar com as três escalas, ao 

mesmo tempo, de forma holística e convincente.”02 

Considerando o espaço urbano, desde as suas estruturas de circulação aos 

momentos de permanência, e as suas necessidades como princípio para o projecto, 

o seu desenvolvimento assume como condição, simultaneamente, a procura pela 

concordância e equilíbrio entre as diferentes escalas. Isto é, numa arquitectura 

mais colectiva e democrática torna-se indispensável o desenvolvimento e 

articulação das várias escalas na sua organização, só assim, o projecto alcança 

a conquista da condição humana, marca da individualidade de uma sociedade 

na cidade. Desta forma, a estrutura urbana como âncora do desenvolvimento 

do projecto e a relação da mesma com a escala humana no desenho do edifício, 

assumem-se como princípios fundamentais de aproximação da arquitectura 

à cidade e aos seus habitantes no decorrer do desenho do projecto, condição 

determinante para o desenho de uma arquitectura mais pública e urbana. 

“Interaction between social activities in the public spaces and the social process must, 

therefore, in all circumstances be viewed on several levels - taking into account the 

prerequisites that exist in individual areas and the varied interests and needs of different 

kinds of residents or users within the areas.”03 

Neste sentido, o projecto desenvolvido a partir da envolvente urbana e das 

necessidades, exigências e aspirações dos seus habitantes e com as suas 

estruturas como princípios organizadores do edifício, é entendido, por isso, 

como oportunidade de reclamar para a arquitectura a sua função social, cultural 

e política. Promovendo a interação social e o confronto cultural nos espaços 

colectivos que cria e no sistema de espaços públicos que estrutura e qualifica, 

02 Gehl, Jan, Cidade Para Pessoas (São Paulo: Perspectiva, 2013), 198.

03 Gehl, Jan, Life Between Buildings. Using Public Space (Washington, D.C.: Island Press, 2011), 53.
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consideramos que o projecto representa fundamentalmente uma vontade de 

retomar na arquitectura a intenção de democratizar os espaços públicos, e, 

consequentemente, a cidade atual. 
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imagem 48  |  Vista da parte antiga de Gamla Stan da cidade de Estocolmo
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Com a intenção de evidenciar o espaço público na cidade atual como ponto de 

partida para a concepção do edifício, o projecto é desenvolvido partindo da 

reestruturação e requalificação do espaço público existente e da criação de novos 

momentos de permanência de uso colectivo com os quais se pretendia promover  

o diálogo e o confronto social e cultural nesta zona da cidade de Estocolmo. 

Partindo desse objectivo, numa fase inicial, desenvolve-se uma primeira 

aproximação ao contexto urbano onde o edifício é projectado a partir de uma 

análise e compreensão da estrutura urbana e das necessidades e aspirações dos 

seus habitantes, enquanto princípios orientadores do projecto.

No programa do concurso propunha-se, então, o desenho de um centro de 

exposições e de workshops na zona antiga de Gamla Stan, em Estocolmo, uma 

cidade com características particulares organizada em diferentes assentamentos, 

alguns com setecentos anos de história, distribuídos por catorze ilhas, distribuídas 

pelo Lago Malaren. No contexto da cidade antiga, a massa de construído é 

I.  #StockholmCall, um projecto 
entre a cidade e a frente de água
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maioritariamente definida por edifícios do fim do século XIX, como igrejas 

góticas e parques urbanos, que se organizam segundo um equilíbrio claro entre 

a arquitectura e a natureza, coexistindo como partes integrantes da estrutura 

urbana e, assim, contribuindo para a sua unidade e harmonia.

Atendendo à envolvente mais próxima, que dialoga directamente com o terreno 

proposto para o projecto, Gamla Stan constitui uma parte do centro antigo da 

cidade de Estocolmo, caracterizada por uma estrutura urbana que se organiza, 

maioritariamente, a partir de ruas estreitas medievais, que preservam o traçado 

e os edifícios antigos, estando muito presente a memória e a história da cidade, 

no lugar. Ao mesmo tempo que se assiste a uma preservação e manutenção das 

estruturas do passado, aproximando os habitantes da cidade à sua história, 

também assiste à emergência de intervenções contemporâneas, com as quais 

se procura estabelecer novas relações urbanas, que respondem às necessidades 

e desafios da sociedade contemporânea, em equilíbrio e harmonia com o seu 

passado. Desta forma, nesta procura pela aproximação da sociedade às diferentes 

estruturas urbanas, organizam-se iniciativas, de que são exemplo, a transformação 

da linha de metro em espaço de exposição de arte para artistas locais, partindo, 

assim, de uma ideia de estrutura urbana como recurso da comunidade e para a 

utilização dos habitantes da cidade.

“A política urbana com ênfase em instalações e obras temporárias dá uma contribuição 

valiosa para um seleção atrativa de experiências e imprevisibilidade.(..). Há sempre 

algo novo para se olhar, além de muitos comentários, surpreendentes e bem humorados, 

para se descobrir sobre o local, a cidade e a vida contemporânea.”01

O projecto desenvolvido procura, do mesmo modo, esta resposta às necessidades 

da cidade e dos seus habitantes, através da construção de um centro cultural e 

expositivo para a cidade, com espaços para  workshops e pequenas salas expositivas 

abertas para a comunidade e em diálogo permanente com as estruturas urbanas. 
01 Gehl, Jan, Cidade Para Pessoas (São Paulo: Perspectiva, 2013), 179.
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imagem 49  |  Ruas e cosntruções medievais em Gamla Stan, Estocolmo



Assim, o projecto para o “Stockholm Workshop Center”, no centro histórico de 

Gamla Stan,  e concretamente na pequena ilha de Stadsholem, assume-se como 

um projecto que procura acentuar o interesse cultural do distrito com base 

numa procura da definição e da requalificação dos sistemas de circulação e das 

estruturas de permanência da cidade, reforçando a sua relação com o edifício e, 

assim, promovendo a interação social e cultural entre a comunidade.

Neste sentido, o programa proposto parte de uma vontade de responder 

às circunstâncias locais, de promover o diálogo entre os habitantes e, 

consequentemente, a sua aproximação à cidade através da criação de espaços 

abertos e de uso colectivo. Refletindo esta intenção de desenvolvimento de 

uma arquitectura mais urbana e social, o projecto organiza-se em diversos 

espaços, como laboratórios de workshops de carpintaria e áreas de exposição, 

que oferecem à cidade oportunidades de interação e diálogo entre os seus 

utilizadores. Ao mesmo tempo que se desenvolve uma resposta às necessidades 

atuais da sociedade e da cidade, o edifício procura, também, retomar a memória 

do lugar na cidade e nos seus habitantes através do ensino de um ofício, a arte da 

carpintaria, característica da cidade e do país.

“The ‘identity’ of a place is determined by location, general spatial configuration and 

characterising articulation. (…).”02

Desta forma, o projecto construído no limite da cidade procura, não só, devolver 

aos seus habitantes o usufruto e o vínculo entre a cidade e a frente de água, mas, 

simultaneamente, reativar e criar espaços de carácter público e social no contexto 

urbano, partindo das condicionantes da sociedade e do lugar para o desenho do 

projecto. Enquanto oportunidade de desenho de um espaço que promove a relação 

e continuidade entre a cidade e a envolvente natural, assim como,  com a sociedade, 

o equipamento retoma, também, o uso colectivo em função da comunidade nos 
02 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 179.
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espaços que define. Neste sentido, como resposta ao programa proposto no qual 

se exige o ensino das tradições locais e o uso comunitário dos seus espaços, o 

projecto irá, de igual modo, promover um princípio de democraticidade a partir 

de espaços de utilização colectiva que favorecem o contacto e interação política 

e social.
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 Esquissos desenvolvidos ao longo do processo de desenvolvimento da ideia de projecto.
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“Aquilo de que se fala aqui é da possibilidade de, trabalhando dentro desse contexto 

confuso, errático, se tentar mostrar alguma coisa. Trata-se de, no edifício, na sua pequena 

escala, tentar ser cidade o mais possível. É a isso que se pode chamar arquitetura, uma 

forma de dentro do particular enquanto edifício. (…)”01 

01 Simões, João Carmo, Civitas (Lisboa: monde editora lda, 2018), 339, 340.
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No sentido de consolidar a relação e a continuidade entre o projecto e a cidade, 

assume-se, enquanto ideia central e conceito para o desenho e organização dos 

espaços, o percurso e as estruturas de circulação. Partindo da envolvente, o 

percurso desenvolve-se no projecto através de rampas e caminhos, estabelecendo 

uma relação entre as diferentes áreas, entre o interior e exterior, mas, também, 

conectando todos os pisos nos quais se desenvolve o programa. Assim, estruturado 

segundo estes princípios, o equipamento organiza-se a partir do estabelecimento 

de relações com a cidade, com dois volumes que definem entre si um conjunto de 

espaços colectivos, interiores e exteriores, e de interação social, explorando uma 

forte relação e continuidade entre a cidade e o edifício, também assegurada, em 

parte, pelas estruturas de circulação.

Deste modo, o projecto parte da cidade como premissa para o seu desenho, 

no qual os sistemas de espaços públicos e os fluxos provenientes das ruas que 

o envolvem são interpretados como oportunidades e pontos de apoio para o 

desenho. Desenhar, repensar e requalificar o espaço público do sistema urbano 

II. o projecto como estratégia e 
instrumento para a qualificação da 
cidade
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pré-existente tornam-se, então, o principal objectivo do projecto, ambicionando 

uma arquitectura mais colectiva e social, e reforçando uma forte relação com 

a cidade, reforçando, assim, no contexto urbano, a dimensão democrática da 

arquitectura e do espaço público.

O desenho e jogo dos volumes realça, de igual modo, a tentativa de interação que 

se deseja entre a arquitectura e a cidade, no sentido em que estes são projectados 

como dois volumes aparentemente independentes, que definem entre si vários 

espaços de uso colectivo, com os quais se pretende favorecer a continuidade do 

movimento das pessoas que provém das ruas adjacentes.

Em continuidade com as ruas envolventes, o percurso principal estrutura o 

projecto e os novos espaços colectivos definidos pelos dois edifícios, permitindo 

que a cidade se prolongue para o projecto, transformando-se num espaço público 

que invade e compreende as áreas mais encerradas do programa. Desta forma, 

os edifícios não são, então, projectados como estruturas isoladas, mas sim, como 

instrumentos para a cidade, que definem as novas áreas colectivas desenhadas 

em continuidade com a cidade e estruturadas pelo percurso principal e que se 

assume como fio condutor do projecto.

“The ‘character’ of a man-made place is to a high extent  determined by its degree of 

“openness”. The solidity or transparency of the boundaries make the space appear 

isolated or as part of a more comprehensive totality. We here return to the inside-

outside relationship which constitutes the very essence of architecture. (…). Zones 

of transition may also be used to relate the internal structure of the place to the 

structure of the natural or man-made environment. We may in this context again 

remind of Robert Venturi, who says: “architecture occurs at the meeting of interior 

and exterior forces of use and space.”01 (Venturi, “Complexity and contradiction”, p.88)

01 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture (New York: Rizzoli, 
1980), 63.
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Assim, o desenho do projecto é estruturado pelo sistema de circulação das pessoas, 

que se organiza a partir de um percurso central que estrutura todo o sistema de 

circulação, desenvolvido da cidade até aos diferentes pisos e espaços do edifício, 

através de rampas numa permanente relação com a cidade, proporcionada 

pela permeabilidade da fachada que possibilita uma permanente relação entre 

exterior e interior. Entendemos, então, que o desenho deste percurso, enquanto 

elemento de forte articulação entre o equipamento e o contexto urbano, funciona 

como estratégia para desenhar uma arquitectura que se abre para a cidade e 

para os seus habitantes, criando um conjunto de momentos de permanência e 

expositivos que se organizam de forma permeável e aberta, com a intenção de 

promover a interação e o confronto social e cultural.

“(…) uma certa dissolução do objecto, com níveis e escalas para dominar a volumetria, e 

permitir o espaço aberto, a função pública.”02 

Relativamente ao processo construtivo, sendo um Centro de Workshops com 

laboratórios de trabalho da madeira, considerou-se oportuno o desenvolvimento 

de uma construção baseada numa estrutura de madeira que desenha e caracteriza 

o interior de ambos os edifícios, perpetuando a tradição e memória do lugar. O 

sistema estrutural em madeira que suporta a fachada, ao mesmo tempo procura 

dela se libertar, acentuando sua presença e a leitura do seu próprio ritmo no 

interior do edifício. Esta estrutura em madeira é, então, projectada como suporte 

para a “pele” dos edifícios, construída com recurso a uma estrutura de malha 

metálica, que conferem uma certa leveza e transparência aos dois volumes, 

permitindo a entrada de luz natural controlada no interior do edifício.

Contudo, considerando as exigências que o clima impõe na materialidade e nos 

sistemas  construtivos do projecto, assume-se que, perante o sistema de madeira 

apresentado, se torna necessário definir elementos de diferente carácter, capazes 

02 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 176.
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Representações tridimensionais da proposta apresentada.
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de garantir a robustez do projecto. Neste sentido, o percurso que estrutura o 

edifício é pensado, não só como principal tema para o seu desenho e organização, 

mas, também, como elemento fundamental para a construção do equipamento. 

As rampas, projectadas em betão, e os vários percursos asseguram a definição de 

um núcleo sólido estrutural que suporta todos os pisos, assim como, a estrutura 

em madeira que suporta exclusivamente a fachada. O piso térreo é desenvolvido 

e interpretado como uma base sólida e robusta na qual pousam os dois volumes, 

aparentemente suportados pela leve estrutura em madeira, sendo construído 

integralmente em betão. Desta forma, os dois edifícios translúcidos contrastam 

com a solidez e robustez da base sobre a qual são construídos e com o núcleo em 

betão que suporta as suas lajes e que estrutura os diferentes pisos.

“A arquitectura não se dirige a um estética desvinculada de uma realidade social. Ela, 

ao contrário, só pode existir enquanto vinculada a essa realidade, e junto com ela vencer 

uma aventura terrível, que é a do viver. A obra de arte, de arquitectura, executada a 

cada instante, propõe entretanto o projecto maior, de ordem mais ampla. (…)”03

Como conclusão, o projecto é, então, visto como uma oportunidade de repensar 

e requalificar a cidade e os seus espaços públicos, retomando a condição social 

e cultural dos mesmos. O desenho dos dois edifícios estruturados e conectados 

a um sistema de rampas e a um percurso principal, é, assim, entendido como 

uma oportunidade de estabelecer novas áreas em continuidade com a cidade, 

reforçando a ideia de uma arquitectura mais colectiva e social e rreforçando o 

papel e dimensão democrática da arquitectura em contexto urbano.

03 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 13.
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Por fim, é com base no estudo desenvolvido na primeira parte da dissertação 

e no projecto apresentado, que se reflete sobre a possibilidade de uma maior 

democratização da cidade num tempo que tende para a sua privatização, a partir 

da exploração das dimensões colectiva e social da arquitectura, que surgem como 

premissa para pensar o edifício na relação com o espaço público.

“A sociedade deve, portanto, dotar-se de novos instrumentos para tentar controlar 

essa revolução urbana, tirar partido dela e limitar seus eventuais prejuízos. Para isso, 

é necessária a formulação de um novo urbanismo, adequado aos desafios e às formas 

atuais de pensar e de agir nesta terceira modernidade.”01 

Segundo Ascher, é evidente a necessidade de repensar os princípios do 

urbanismo na cidade atual, como resposta à evolução do espaço urbano e da sua 

organização, em função da progressiva privatização, da crescente diversidade e 

heterogeneidade social e cultural. É urgente e essencial que a cidade e a partir, 

sobretudo, do seu sistema de espaços públicos, se constitua como lugar político, 

01 Ascher, François, Os Novos Princípios do Urbanismo (São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010), 18.

III. o princípio da democratização 
do espaço como fundamento para 
a construção da ideia de projecto
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social e cultural. Neste sentido, entende-se como determinante a definição de 

uma arquitectura mais urbana, capaz de responder a esta evolução das cidades 

e às necessidades, desafios e aspirações dos seus habitantes, assumindo como 

condição a oportunidade de controlo e desenho da cidade. Perante o contexto 

contemporâneo, pretende-se, então, um projecto de arquitectura que se 

desenvolva como um instrumento para a cidade, assumindo as potencialidades e 

da circunstância em presença, que se constituem como premissa para o desenho 

do projecto.

“Ora se não é um problema de estética que aqui está em causa mas antes a qualidade 

urbana, ou seja, a expressão em espaço da vida quotidiana, então teremos de inverter o 

processo, partindo da vida associada, das relações sociais, da experiência dos indivíduos 

(…) - e certamente que uma outra cidade renasce, a partir de dentro, e se estrutura (…).”02

Procurando a estruturação e qualificação da cidade com base na vida urbana, 

como defende Nuno Portas, a arquitectura urbana, enquanto conquista social, 

a partir do envolvimento da sociedade no projecto e o recurso à mesma como 

condição para o desenvolvimento projectual, revela-se capaz de requalificar a 

condição colectiva,  social e política do contexto urbano. Desta forma, o projecto 

quando se torna capaz de promover interações sociais, culturais e políticas, 

incentiva, simultaneamente, a procura de novas repostas e soluções para os 

diferentes problemas da sociedade. Entende-se, por isso, como um dos principais 

contributos da arquitectura urbana que defendemos, a sua capacidade de 

qualificar o sistema de espaços públicos e de impulsionar melhorias e alterações 

nas políticas urbanas, através da promoção do confronto e diálogo que promove 

entre os habitantes da cidade. 

02 Portas, Nuno, A Cidade como Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte: 2007), 188.
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“Arquitectura é uma conquista social, não um tipo de conhecimento que possa ficar com 

alguns poucos e através do seu trabalho aparecer, para a sociedade, como uma dádiva 

(…). Quanto ao planejamento, só nos interessa quando pudermos identificar aquele que, 

no seu geral, atenda aos mais amplos interesses da sociedade. Não é o planejamento em 

si que resolve problemas, mas sim o seu interesse político.”01 

01 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 146.

imagem 50  |  Átrio de entrada da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de São Paulo, São Paulo (Vilanova Ar-
tigas, 1969)
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Assim, seguindo a afirmação de Paulo Mendes da Rocha, a arquitectura enquanto 

conquista social e resposta aos interesses e necessidades de uma sociedade é 

determinante para a ambição do desenvolvimento e criação do conceito de uma 

cidade para todos. A sociedade urbana complexa, com interesses, necessidades 

e exigências diversas e, às vezes, individualizadas, quando possibilitado e 

incentivado o confronto social e cultural entre os seus membros, impulsiona a 

procura de novos mecanismos mais eficazes de representação da sociedade e dos 

seus interesses e necessidades. Desta forma, compreendendo a complexidade 

social e cultural do contexto urbano, surge uma oportunidade de inovação das 

políticas urbanas na cidade atual. 

“In recent years, urban research has become increasingly concerned with the social, 

political and economic implications of the techno-political and socio-scientific consensus 

that the present unsustainable and unjust environmental conditions require a 

transformation of the way urban life is organized.”03

Recuperando o pensamento de Swyngedouw, formula-se uma necessidade de 

interação social que, enquanto  condição social que se estabelece na cidade, afecta 

directamente as políticas urbanas que são definidas, refletindo as necessidades e 

potenciais da sociedade. Como consequência, leva a que a criação de diferentes 

estruturas sociais e culturais na cidade impulsione o processo político no contexto 

urbano. Para isso, a igualdade social deve estar presente na ordem política urbana, 

o que, por si só, exige que todos os habitantes tenham a mesma oportunidade de 

dialogar e interagir, tornando, por isso, determinante a existência de estruturas 

que permitam esta interação social e cultural na sociedade. 

“What is at stake, then, is the practice of genuine democracy, of a return to the polis, the 

public space for the encounter and negotiation of disagreement, where those who have 

no place and are not counted or named, can acquire or, better still, appropriate voice and 

03 Swyngedouw, Erik. “The Antinomies of the Postpolitical City: In Search of a Democratic Politics of 
Environmental Production” International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 33.3 (Setembro, 2009), 
603.
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become part of the police.”04 

É neste sentido que uma arquitectura mais “urbana” e qualificadora do sistema de 

espaços públicos, assume um papel democrático na cidade, a partir do momento 

que constrói espaços capazes de proporcionar uma prática social, enquanto 

condição base e essencial de qualquer estado que se deseja democrático. Ao 

definir e desenhar estes espaços, de uso colectivo e que retomam o papel do espaço 

público, cria-se um incentivo ao diálogo e ao confronto entre os seus habitantes, 

promovendo, desta forma, a interação social, cultural e política.  Assim, dá-se 

início a um processo de recuperação da condição política do espaço urbano, o 

conceito de “polis”, a partir da qualificação do sistema de espaços públicos 

enquanto espaço privilegiado de diálogo entre a comunidade e, de suporte a 

estruturas políticas na cidade que contribuem para a democratização da mesma. 

“(…) O mundo precisa ser construído para ser tão incomensuravelmente possível quanto 

já o foi a existência humana. O projeto como um lugar, um mirante, de onde se pode ver 

a realidade, antes de tudo como uma projeção futura.

A visão de uma desejada cidade para todos.”05

Neste sentido, formula-se um conceito democrático de arquitectura, aceitando-a 

como estratégia e instrumento para a qualificação e a criação de uma cidade para 

todos, como Mendes da Rocha prevê. O projecto parte, então, da interpretação 

do contexto social, enquanto condição para a organização e, consequentemente, 

para a definição formal do edifício que deverá sempre incorporar as necessidades, 

desafios e aspirações da sociedade que serve. O equipamento é, então, projectado 

numa relação de harmonia e diálogo com a cidade, ultrapassando o estatuto de 

monumento isolado no contexto urbano.

04 Swyngedouw, Erik. “The Antinomies of the Postpolitical City: In Search of a Democratic Politics of 
Environmental Production” International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 33.3 (Setembro, 2009), 
613.

05 Rocha, Paulo M., and Rosa Artigas, Paulo Mendes da Rocha (São Paulo: Editora Cosac Naify, 2002), 
176-177.
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A arquitectura urbana deve, então, seguindo o pensamento de Aldo Rossi, “Os 

factos sociais, ao apresentarem-se precisamente como conteúdo, precedem as 

formas e as funções e, por assim dizer, compreendem-nas.”, procurar a construção 

de edifícios ou equipamentos cujas estratégias formais, de organização e de 

articulação dos vários espaços são pensadas e desenvolvidas com a sociedade 

como condição, refletindo o modo de vida dos seus habitantes.

“(…) A pergunta pode pois ser posta nestes termos:  se a arquitectura dos factos urbanos 

é a construção da cidade, como pode desta construção estar ausente aquilo que constitui 

o seu momento decisivo - a política? Mas, com base em todas as argumentações aqui 

expostas, nós não afirmamos a ligação política como até afirmamos a proeminência 

desta ligação é, nomeadamente, o seu carácter decisivo.”06 

Assim, a arquitectura urbana torna-se determinante na construção e evolução da 

cidade, desencadeando, como é referido por Aldo Rossi, um interesse político. 

Por outro lado, e em simultâneo, a política apresenta-se como apoio necessário 

e decisivo para o desenvolvimento da arquitectura urbana, visto que determina, 

impulsionando ou inibindo, a capacidade de criação de espaços colectivos e 

abertos para a cidade.

“Torna-se hoje muito clara a consciência da mútua relação espaço organizado - 

comportamento humano, a todos os níveis de qualidade e de quantidade, o que permite 

encarar o problema da Cidade como forma (e não soma de formas) e suas determinantes 

no comportamento global do Homem, indivíduo ou membro de uma comunidade, e, 

paralelamente, a acção do Homem no quadro da Cidade, de onde resultam acções e 

reacções mútuas de causa e efeito que nos levam a afirmar que, se sem Homem não há 

Cidade, também sem Cidade não há Homem.”07 

Complementando esta ideia de Aldo Rossi, para Nuno Porta,  assim como a relação 

entre a política urbana e a arquitectura, é inevitável a relação entre o espaço 

urbano e a sociedade, e, consequentemente, a influência que a cidade estabelece 

06 Rossi, Aldo, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001), 241.

07 Portas, Nuno, A Cidade como Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte: 2007), 10-11.
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“O que é monumental hoje é o desejo humano e a consciência sobre a cidade. (…) A visão 

de riqueza está nas cidades. Abandona-se tudo para vir para a cidade. Em princípio, 

como primeiro movimento, não é mau - é uma manifestação de inteligência e de conceito 

de urbanismo. É uma consciência sobre as virtudes da vida nas cidades. No entanto, o 

realizar dessas cidades é um desastre. Esse monumento estaria hoje na realização dessas 

cidades para todos. (…) As coisas têm, por razões inexoráveis de nossa condição na na-

tureza, lugar certo ou lugar errado. Se você puser em lugar errado, não adianta fazer de 

ouro. Esse é o drama da arquitectura contemporânea. Você aplica uma fortuna no edifí-

cio como fato isolado, ele brilha mais do que seria conveniente, chega a incomodar o vi-

zinho, e não significa nada. Ao contrário: é um espécie de pedra no caminho da cidade.”01 

01 Rocha, Paulo Mendes da, Futuro Desenhado: ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da Rocha (Lisboa: 
monade editora lda, 2018), 107.

imagem 51  |  Vista da cidade a partir da cobertura da Oslo Opera House, Oslo, Noruega (Snøhetta, 2008)
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imagem 52  |  Piso da cafetaria do SESC 24 de Maio, São Paulo, Brasil (Paulo Mendes da Rocha, 2017)
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no indivíduo, e, contrariamente, a determinação do papel da comunidade no 

desenho e na organização da cidade. A qualidade de vida urbana alcançada 

quando se desenvolve esta arquitectura criadora e qualificadora de espaços 

públicos e espaços privados, de uso quotidiano e colectivo, é resultado, então, 

da capacidade de resposta às necessidades dos seus habitantes e da eficácia ao 

nível da promoção de diálogo social e cultural. Esta arquitectura persegue, como 

desígnio, a democratização da cidade e das suas estruturas, promovendo maior 

equidade, inclusão e a participação de todos os seus habitantes. 

“This latter claim Castells (1977) developed in what he called simply the “urban ideology”—

the belief that the city, along with its generalization within an “urban society”, is the 

causal force for social transformations that in fact are driven by class antagonism.“08 

Como consequência desta relação, e recuperando a ideia de Wachsmuth, que 

defende que, segundo os padrões de evolução das cidades, estas funcionam como 

ecossistemas urbanos, nos quais as estruturas físicas e sociais experienciam 

ciclos de vida, marcados por momentos de evolução e de detriorização. Assim 

como para Nuno Portas, o contexto urbano reflete ao longo da história a cultura 

e os ideiais da sociedade que lhe está associada, e, nesse sentido, é esta sociedade 

urbana que impulsiona as transformações e a evolução social, formal, cultural 

e política das cidades. No seguimento desta ideia, a arquitectura enquanto 

estratégia e instrumento para a (re)qualificação da cidade deve definir como 

prioridade a vontade de resposta às necessidades da sociedade, na medida que só 

assim se assegura a condição humana como ponto de partida para o planeamento 

urbano, prevendo que este se consiga adaptar à evolução das necessidades e das 

exigências que em cada momento se colocam.

Esta conquista, que parte de uma arquitectura mais próxima do contexto 

urbano e dos seus habitantes e que retoma no seu desenho e organização uma 

preocupação cultural e social, impulsiona o desenvolvimento de uma política 

08 Wachsmuth, David, “City as Ideology: Reconciling the Explosion of the City Form with the Tenacity of 
the City Concept.” Environment and Planning D: Society and Space 31, no. 1 (Janeiro, 2014), 79.
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urbana mais próxima da sociedade. A prioridade do desenho e da qualificação 

dos espaços de carácter público e social contribuí para a transformação das 

cidades atuais em cidades mais democráticas, onde os espaços ganham uma 

intenção social, cultural e política, enquanto espaços que contribuem para a 

sociedade e as suas potencialidades, que definem locais de encontro e confronto 

para os seus habitantes. Desta forma, a função social destes espaços fomenta a 

sustentabilidade social e uma sociedade mais democrática e aberta, permitindo 

que a cidade se assuma como um espaço desenhado para todos os seus habitantes, 

com espaços de uso colectivo, que contribuem para o desenvolvimento de cidades 

mais seguras, sustentáveis e sociais. 

“E assim se concretiza mais a ideia-base deste ensaio: a unidade de composição não é o 

“edifício+rua”, mas contínuos ambientes significativos postos como propostas em diálogo 

(…) com a zona ou a cidade existentes em que constituem intromissão e emergência. 

(…). O fragmento de arquitectura em relação à estrutura urbana que interpreta e logo 

modifica, com a novidade para a cidade dos valores arquitectónicos que designe.”09 

Com base nesta ideia, recupera-se o pensamento de Boaventura de Sousa 

Santos, que afirma que a compreensão de uma só cultura global é impossível no 

contexto atual, “(…). Daí a necessidade de a complementar com mecanismos de 

democracia participativa. A relativa maior passividade do Estado decorrente de 

perda do monopólio regulatório tem de ser compensada pela intensificação da 

cidadania activa, sob pena de essa maior passividade ser ocupada e colonizada 

pelos fascismos societais.”. Desta forma, acredita que as cidades devem procurar 

definir um estatuto de organismo complexo e global, recorrendo à arte e à política 

desenvolvidas e pensadas em conjunto, de maneira a assegurar uma resposta à 

dinâmica da cidade atual e a criação de uma identidade colectiva, concretizando 

a ideia de Paulo Mendes da Rocha de uma cidade para todos. 

09 Portas, Nuno, A Cidade como Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte: 2007), 184.
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“É, em si mesmo, uma conexão importante o fato de tanto o caráter quanto a gama da 

vida urbana serem dramaticamente influenciados pela qualidade do espaço público. A 

conexão torna-se ainda mais interessante se olharmos as relações entre as atividades 

necessárias, opcionais e o significativo grupo de atividades sociais. Se a vida na cidade é 

reforçada, criam-se as pré-condições para fortalecer todas as formas de atividade social 

no espaço urbano.”10 

É neste sentido, que a arquitectura mais urbana e social, na qual a condição 

humana e cultural se assume como premissa para o desenho do projecto, está, 

então, na base da consolidação do sentido colectivo no contexto urbano em 

que opera e da recuperação da condição democrática nas cidades. Desta forma, 

criam-se condições no espaço urbano para desenvolver uma capacidade de 

resposta às necessidades, desafios, exigências e aspirações de uma sociedade, 

garantindo a existência de espaços de uso colectivo que incentivam o diálogo 

e o confronto social, político e cultural, promovendo a criação de estruturas e 

espaços que favorecem um vida em democracia. Assim, e como conclusão, 

assume-se este desejo e ambição pela definição e restauração da condição política 

e social da arquitectura no contexto urbano atual, capaz de reforçar o sentido de 

comunidade através da criação e da qualificação do sistema urbano, através de 

espaços colectivos que adquirem um estatuto político, social e cultural. 

10 Gehl, Jan, Cidade Para Pessoas (São Paulo: Perspectiva, 2013), 22.
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imagem 53  |  Acesso à cobertura da Oslo Opera House, Oslo, Noruega (Snøhetta, 2008)
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“Para ele [Artigas], a articulação dos espaços de um edifício e a sua relação com a cidade 

refletem a maneira de viver e de pensar de um povo, de uma civilização num dado mo-

mento. Mas antes disso, os espaços por si só, a sua existência ou inexistência, refletem 

o mesmo. Além disso. Acreditava que a arquitetura, ao rearticulá-los e ao criar novos 

espaços para novas atividades, é capaz de transformar a maneira de viver e de compre-

ender a vida, into é, de aturar nos hábitos e na consciência das pessoas. Podemos dizer 

que Artigas acreditava numa arte e numa arquitetura política.”01

 (“Homenzinhos que se olham”, por Maria Luiza Corrêa)

01 Artigas, João Batista Vilanova, Caderno dos riscos originais : projecto do edifício da FAUUSP na cidade 
universitária (São Paulo: FAUUSP, 1998), 21.
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Partindo da reflexão inicial, desenvolvida ao longo do capítulo 02. equipamento 

público versus espaço público, que antecede a apresentação do projecto e 

informou o seu desenvolvimento, finaliza-se o processo de reflexão através 

da identificação de um conjunto de princípios e ideias que consideramos 

estruturantes para o exercício da arquitectura e que estão na origem do projecto, 

desenvolvido e apresentado expondo uma linha de pensamento que estrutura 

toda a dissertação. É neste sentido, que se desenvolve o projecto, como resposta 

a um concurso de ideias, a partir do qual se consolidam as ideias e conceitos 

desenvolvidos  previamente. 

Partindo de um entendimento inicial da cidade na sua dimensão física, social 

e cultural, defende-se que quer os programas, quer os objectos arquitectónicos 

que os albergam devem emergir do contexto, entendido nas suas dimensões 

territorial e temporal, mas também como respostas, às necessidades, desafios e 

aspirações  da sociedade. Desta forma, o projeto urbano desnvolvido, que surge 

04. considerações finais
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com base no conhecimento que se foi consolidando ao longo da investigação 

desenvolvida, permite a estabilização de um posicionamento teórico face à 

arquitectura projectada no contexto da cidade e o lançamento de uma reflexão 

final sobre o princípio da democratização do espaço como fundamento para a 

construção da ideia de projecto. 

Considerando o equipamento público como estrutura essencial para a coesão e 

continuidade da cidade, entendeu-se ser fundamental a sua construção enquanto 

estrutura que estabelece a relação entre as diferentes escalas, territorial, urbana e 

humana. Assim, com a investigação e a reflexão teórica desenvolvidas e o desenho 

do projecto procuramos abordar e colocar em evidência a importância de que se 

reveste a compreensão e a qualificação das diferentes estruturas urbanas para o 

estabelecimento de continuidades entre a cidade e a arquitectura, qualificando-

as. Partindo de uma leitura atenta e da compreensão do sistema de espaços 

públicos existente, nomeadamente dos espaços de permanência e dos espaços de 

atravessamento, que se constituem como elementos de ligação e conexão urbana, 

à compreensão dos materiais e métodos construtivos característicos do lugar, 

consideraram-se, ainda, premissas e preocupações do projecto as condições 

climáticas, designadamente a temperatura, humidade, luz, etc.

Neste sentido, procurou-se convocar na arquitectura as estruturas urbanas 

enquanto desígnio, e, em simultâneo, desenvolver uma solução de espaço colectivo 

do equipamento em continuidade com os espaços públicos pré-existentes, 

explorando novos sentidos, estruturas e formas urbanas na cidade atual, que se 

apoia na ideia de projecto de um equipamento público como oportunidade de 

intervenção no sistema de espaços públicos e de construção de espaço colectivo 

como condição essencial para a qualificação urbana da cidade contemporânea.
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Como conclusão, desenvolveu-se uma atitude crítica face à pertinência da 

arquitectura na cidade, na qual se destaca a ambição por uma arquitectura 

enquanto espaço para o confronto e diálogo social, cultural e político, lançando-

se o princípio da democratização do espaço como fundamento para a construção 

da ideia de projecto. 
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“(…). Deve-se destacar, como objetivo-chave para o futuro, um maior foco sobre as ne-

cessidades das pessoas que utilizam as cidades.

Esse é o plano de fundo para a proeminência da dimensão humana no planejamento 

urbano, neste livro. As cidades devem pressionar os urbanistas e os arquitetos a refor-

çarem as áreas de pedestres como uma política urbana integrada para desenvolver ci-

dades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis. Igualmente urgente é reforçar a função 

social do espaço da cidade como local de encontro que contribui para os objetivos da 

sustentabilidade social e para uma sociedade democrática e aberta.”01 

01 Gehl, Jan, Cidade Para Pessoas (São Paulo: Perspectiva, 2013), 6.
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#1_Theme&Location 
The fourteen islands on Lake Malaren that make up the city of Stockholm preserve a seven hundred year of 
history that racount the story of the Swedish capital. The buildings of the late nineteenth century, the 
Gothic churches, parks characterize a european capital in which architecture and nature coexist in perfect 
balance. The metroline is a place of art: among these is the subway line where the stops become a moment 
to discovery the works of local artists exhibited in them. Craftsmen and designers contribute to maintain 
the local tradition, especially Gamla Stan, a maze of medieval streets that make up the old center. 
Stockholm Workshop Center will be built on the islet of Stadsholem to keep the cultural ferment of the 
entire district alive. Woodworking laboratories and exhibition areas will offer visitors a new space of 
interaction. An architecture that, by placing itself on a border line, becomes a connection between the 
town and the coast. 

 

 

 
#2_Who can participate 
There is no limit for the competition. I allowed to contest all those who want to deal with the theme 
proposed, whatever their country of origin. There are no age limits, can enroll graduate students, 
graduates or professionals. You can participate as an individual or as a group (max 5 components). In the 
second case it is necessary to elect a leader to have a contact person to which official communications. 
Each participant may submit only one project and not be part of more than one grouping. All competitors 
have the same rights and must fulfill the same obligations. Groups can be mixed or use more professional, 
they may be made simultaneously by graduate and undergraduate students.  
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#3_Entry 
Application is open until the last day of the delivery processed 15th of Dicember 2019.  

The application procedures are:  
FIRST ENTRY: dal 02nd of September – 04th of November the fee entry is of 30,00 euros for team 
(regardless of the number of competitors) and 20,00 euros if the participant is unique. 

SECOND ENTRY: dal 05th of November – 15th of Dicemberthe fee entry is of 40,00 euros for team 
(regardless of the number of competitors) and 25,00 euros if the participant is unique. 
The methods of payment are the following:  

-PayPal: You can submit your entry fee by referring to the startfortalents@gmail.com 

-Bank Transfer: For those wishing to pay by bank transfer can write to the email startfortalents@gmail.com 
and ask specific information about the bank.  

There are no refunds in any circumstances. Sending the registration fee you accept every point of this 
regulation.  

FAQ: For any questions you can write to our mail before the 15th of November.  
The official languages of the competition are: English, Italian, Spanish.  

 

 

#4_Download&program 
Following the payment, we must send the payment receipt and the Form A (point 6 of regulation) to 
email startfortalents@gmail.com. Only after this will send and area photos (no high-resolution images 
because it shouldn’t uses for rendering) and reference 2D dwg file. It is forbidden to use a different plan 
than the one provided. Since this is a competition of ideas cannot find any reference to building restrictions 
do not constrain the work of competitors. 

Functional Spaces (it is a design suggestion and not a constraint. Functional or dimensional additions can be 
provided): 



214

Reception: 50 mq + Restaurant area: 200 mq + 2 Exposition rooms: 100 mq for each one + 2 Laboratory 
for wood working: 100 mq for each one + Book shop: 70 mq + Dressing room for staff: 30 mq + 2 Offices 
for staff: 50 mq for each one + Plant room (water / electricity): 100 mq + Storage equipment for 
maintenance: 70 mq + Green park area: free dimension + Parking (external and underground): 20/30 cars 
Height limits are not imposed and it is possible to provide underground spaces. The area must be considered free of 
any pre-existence. 

 

#5_Project area 
Place: Stockholm, Sweden, Kornhamnstrong 

Surface: 1644 mq  

 

#6_ Drawing&Deadlines 

The files in digital format must be sent in a single moment, with each title in the alphanumeric code chosen 
at the discretion of the participants, by 23:59 (Stockholm time) on 15th of Dicember 2019 to the email 
startfortalents@gmail.com; if the files exceed the capacity email you can use WeTransfer service to send 
its. Following the delivery the file cannot be re-submitted; in this case the participant will be excluded from 
the contest. This is part of the competition documentation: 
-FORM A: Attached to this announcement and to be delivered in.pdf format and complete in each part of its. The form 
A must be sent both to the payment of the registration fee and to the delivery phase (panel and project report) 
together with the payment receipt. 

-PROJECT PANEL: A digital file format A0 and drawn horizontally. It should be delivered in .jpg format with a 
resolution not exceeding 150 dpi. Anyone can decide how to draw up their work by inserting the elaborate plans, 
sections, three-dimensional reconstructions, render etc. The thesis project must contain at the top right an 
alphanumeric identifier (max 6 units) that each participant will choose freely. EXAMPLE (ARCH01, 1PROG2, LAB123, 
etc. etc.) 

-RELATION OF PROJECT: A folder A4 .word format, minimum 3000 characters and maximum 4000 characters including 
spaces, format Arial 11, where not inserted images or graphics design. Internally they are described reasons formal 
and functional characterization of most of the proposal. In the header you must insert the alphanumeric code. 
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#7_Jury 

The jury of contest is it: 
3NDY STUDIO - AM3 ARCHITETTI ASSOCIATI – BIANCHIVENETOARCHITETTI – DIDONÈ COMACCHIO ARCHITETTI – 
INOUT ARCHITETTURA – KM429 ARCHITETTURA -  LAPRIMASTANZA – MORANA RAO ARCHITETTURA – OPPS 
ARCHITETTURA – PARDINI HALL ARCHITECTURE – RRS STUDIO – WALTER LEONE ARQUITECTO  

Evaluation criteria: 

Integration context: 1-3 points - Formal and functional choices: 1-3 points- Project communication: 1-3 
points 
The results will be publish not later than il 12th of January 2020. The work of the jury is incontestable. 
Besides the winners and the eventual mentioned works, the rest of the participants will be consider tied. 

 

 

#8_Results&Prize 

The winners will be announced on the website of the Association no later than the date of 12th of January 
2020. Will be deserving the first three works as well as any other projects which are not excluded special 
mentions. 
#The winner will receive a prize of 1000,00 euro (excluding TAX). 
#Top three finishers will have an annual subscription to the DOMUS magazine in digital format. 
#The winners and mentioned might take part for life at all our future competitions that we will propose on 
our portal. 
The mentions are planned - for which there are no cash prizes – that the jury will agree to other worthy projects. All 
projects with recognition will be published on our site. For the winner: It is necessary to respond to our interview within 
30 days from the publication of the results to proceed with the payment of the prize. Attendance certificates can be 
requested between the closing date of the contest and the date of publication of the results. 
Follow the results on our profile Facebook and Instagram @startfortalents 
 
 


