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I 

 

RESUMO 

 

 

 

 

A presente dissertação propõe explicar e demonstrar como a arquitectura, quando 

colocada fora da sua autonomia disciplinar, é interpretada e apreendida no ambiente 

mediático. Este objectivo é sustentado através de um processo metodológico baseado na 

investigação netnográfica. 

A abordagem à dimensão mediática da arquitectura iniciou-se através da reunião e 

interpretação da análise de dados do processo que envolveu o meio de comunicação 

social digital, a internet, e uma das obras mais visíveis do cenário arquitectónico 

português, o estádio municipal de Braga do arquitecto Eduardo Souto Moura. 

Esta reflexão pretende, portanto, debruçar-se sobre o fenómeno contemporâneo de 

exposição mediática que projecta a representação e a construção da imagem pública da 

arquitectura.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The following dissertation intends to explain and demonstrate how architecture, when 

placed out of its disciplinary autonomy, is interpreted and apprehended within the media 

environment. This main goal is supported by a methodological process founded on 

netnographic research.  

The approach to the architecture's mediatic dimension began with a gathering and 

interpretation of the process's data analysis which involved the digital social media, the 

internet, and one of the most notorious works of the Portuguese architectural scene, the 

"Estádio Municipal de Braga" of Eduardo Souto Moura.  

Therefore, this reflection wants to address the contemporary phenomena of the mediatic 

exposure that projects the representation and construction of the architecture's public 

image. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

O presente trabalho é um estudo sobre a recepção da exposição da arquitectura nos 

meios de comunicação e pretende debruçar-se sobre a interpretação e apreensão do 

campo arquitectónico pela esfera pública. 

Recentemente a arquitectura tem sido protagonista nos meios de comunicação 

tradicionais como os jornais e a televisão. Este facto torna mais evidente a necessidade 

de enquadrar a produção arquitectónica na produção cultural contemporânea, estudando 

cruzamentos e relações que ultrapassam o estrito campo arquitectónico.  

No campo específico da arquitectura – composto por arquitectos, as instituições de 

ensino e investigação, as organizações profissionais, os meios especializados de 

divulgação, etc. que definem esse subsistema social – o pensamento e a prática 

arquitectónicas, normalmente ligada ao campo académico, caracterizam-se por uma 

atitude mais autónoma. Esta relativa autonomia do campo disciplinar da arquitectura é 

apenas parcial. A prática arquitectónica é um trabalho de elevadíssima exposição social 

e o trabalho do arquitecto é o veículo principal da sua inserção social 

A arquitectura surge, então, como um objecto e alvo de diversas interferências 

exteriores ao seu campo específico o que, naturalmente interfere com a própria 

construção do saber académico.  

Foi a partir deste confronto dos campos da arquitectura que surgiu a premissa deste 

trabalho: procurar os tipos de exposições, representações e apreensões da arquitectura 

quando posicionada fora do seu campo específico.    
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Começou-se por fazer um breve apontamento como a arquitectura se foi integrando 

no quotidiano, isto é, o percurso que atravessou até chegar ao cidadão comum. Tratou-

se assim, de compreender a predominância e a relevância desta disciplina na rotina da 

sociedade.  

A partir deste esclarecimento foi-se buscar uma figura representativa do campo 

autónomo da arquitectura. Emergiu logo, uma das figuras da arquitectura actualmente 

mais próxima da esfera mediática e consequentemente do público – Eduardo Souto 

Moura revela-se o arquitecto português mais visível nesta fase contemporânea de 

mediatização da arquitectura.  

Para que se iniciasse o confronto entre os dois campos propôs-se uma análise sobre 

o arquitecto e a sua obra enquanto componente disciplinar do campo especializado. 

Encontrar-se-á, então, uma apresentação sobre o seu trajecto profissional e as 

características que definem melhor o seu trabalho para se permitir um paralelo com as 

representações exteriores à disciplina. 

Em seguida faz-se uma passagem para o domínio alargado da arquitectura e para 

testá-lo foi necessário recorrer a um exercício metodológico. Este pode ser descrito 

através da utilização de um recurso capaz de reunir diversas produções interpretativas 

da arquitectura. Foi então que surgiu o meio digital, a internet.  

A escolha da internet justifica-se por ser uma das ferramentas mais utilizadas no 

quotidiano do cidadão. Desde a ascensão deste meio, deparamo-nos com a crise da 

utilização e da impressão em papel e, portanto, com a veloz progressão dos suportes 

tecnológicos – os telemóveis, os tablets, os computadores portáteis e a internet wireless 

– e com um radical desconfinamento dos modos de produzir e distribuir informação.  

A utilização da internet enquanto espaço público da sociedade apresenta as 

condições fundamentais para se iniciar uma análise sobre os diferentes tipos de 

apropriação da arquitectura. Conseguiu-se tal objectivo através da organização de uma 

estratégia que se define pela pesquisa de um determinado objecto arquitectónico na 

internet. Lembrando a figura mais exposta, Eduardo Souto Moura, foi escolhida uma 

das suas obras mais próximas do público: o Estádio Municipal de Braga.  
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O método utilizado dá pelo nome de netnografia e trata de uma espécie de etnografia 

construída com base na informação que circula na internet. Para isso, introduz-se o caso 

de estudo – o Estádio do Braga – num motor de busca da internet e durante um 

determinado período de tempo recolhem-se os resultados apresentados, distinguindo a 

natureza, a língua usada, os temas que os cibernautas abordam em relação ao objecto de 

estudo e o modo como organizam narrativas visuais e escritas acerca do assunto.  

Ambiciona-se portanto, através desta análise das publicações num lugar frequentado 

por todo o género de pessoas, compreender como estas recebem, apropriam e 

interpretam a arquitectura. 

Este trabalho parte com o princípio de observar o campo mediático da arquitectura 

através do método mencionado, de forma a explorar e reconhecer as várias dimensões 

exteriores fugindo à discussão disciplinar do seu campo específico. Por fim, tal 

reconhecimento irá conduzir-nos à leitura e análise das diversas influências do meio 

público sobre a construção mediática da arquitectura. 
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I.  

A ARQUITECTURA NO QUOTIDIANO 

“A arquitectura é a arte que é mais social” Horta Correia in (GADANHO, 2011, p. 113) 

 

 

 

A arquitectura é parte integrante do nosso quotidiano: encontra-se presente, 

evidentemente, à nossa volta - onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde 

passamos os nossos tempos de lazer. Ela é parte inalienável da cultura e do que 

significa, num sentido mais lato, ser homem. O modo como a percebemos baseia-se na 

experiência e no contacto directo que temos com a materialização desta disciplina. 

Contudo, para além deste contacto, existe também a influência diária ou semanal de 

informação da disciplina através de meios de comunicação, tais como jornais, revistas, 

televisão e internet.  

Compreendamos que a mediatização da arquitectura pelos meios de comunicação foi 

inicialmente originada pela importância dada aos arquitectos no que respeitava a 

assuntos de urbanização e da construção de equipamentos públicos para a cidade, o que 

fazia com que se distinguissem no domínio de assuntos relativos à urbe. Acrescenta-se, 

assim, que tal notoriedade social dos arquitectos contribuiu também para esta 

visibilidade social.  

O envolvimento entre a arquitectura e a imprensa começou a surgir a par de eventos 

culturais de grande dimensão onde estava em causa a construção de edifícios 

excepcionais para funções igualmente excepcionais. A concretização, num passado 

relativamente recente, da expo 98 em Lisboa assume-se como um claro exemplo dessa 

realidade: a arquitectura projectou-se mediaticamente, talvez como nunca antes na 

história moderna do nosso país, naquele que foi considerado um evento cultural 

singular. Conquistando novos campos no mundo mediático, oportunidades destas foram 

aproveitadas para que se começasse a discutir aberta e publicamente as transformações 



 

6 

 

da cidade e a construção de novos edifícios. Mais do que isso, criou-se um palco onde 

os arquitectos puderam expressar os seus conhecimentos específicos da disciplina, tal 

como a técnica e estética, passando a intervir como representantes do país.  

No contexto da Expo 98, Álvaro Siza Vieira foi o arquitecto que se destacou pelo 

seu trabalho no Pavilhão de Portugal e tornou-se rapidamente num símbolo “da nova 

portugalidade” (GADANHO, 2011, p. 140). Compreendamos, pois, que os símbolos 

funcionam, sobretudo, como um veículo para o protagonismo mediático porque, através 

deles, a arquitectura torna-se passível de ser facilmente apropriada pelo senso comum. 

Para além do símbolo arquitectónico como património cultural, existe um outro 

factor que aproxima a arquitectura ao público: os prémios. Estes, nacionais ou 

internacionais, encontram preferencialmente um lugar de destaque nos media. Esta 

atribuição de prémios ao campo arquitectónico, tanto ao arquitecto como às suas obras, 

foi essencialmente marcante para a construção da visibilidade mediática deste. Mais que 

os prémios nacionais, foram os internacionais que produziram maior notoriedade, 

amplificando o seu efeito na opinião pública.  

A arquitectura através da crescente exposição que foi alcançando nos meios de 

comunicação, aproximou-se do cidadão comum que a recebeu como um dos mais 

recentes bens culturais do país e um sinal inequívoco de cosmopolitismo. Assim, devido 

à divulgação, o seu papel na sociedade era definido por vários autores: os especializados 

(aqueles dentro da disciplina), os media (aqueles que promoveram a arquitectura no seu 

meio) e os receptores (aqueles que recebem a notícia e a comentam). 

Com o papel visível da arquitectura perante a esfera pública, a sua imagem revelou-

se um mecanismo eficaz de apropriação. Vejamos neste sentido, que a informação e 

publicidade se apropriam do arquitecto e da obra arquitectónica ao compreender o 

domínio visual que se lhes tornou inerente, uma vez que a imagem tem a capacidade 

inigualável de reflectir valores culturais e se toma facilmente reconhecível pela esfera 

pública – Figura 1. Também, graças à publicitação, os arquitectos começaram a ganhar 

estatuto de figuras públicas: a sua opinião passou a ser ouvida com um renovado 

respeito pelos cidadãos e enquanto cidadãos são considerados uma mais-valia para o 

território. A arquitectura passou a viver num tempo onde a recepção da sua imagem se 
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torna decisiva na sua aprovação o que, sujeitou os arquitectos a uma avaliação exterior e 

superficial, fugindo do controlo interno da disciplina.  

Como vimos, a presença da arquitectura nos meios de comunicação foi capaz de 

provocar atenção na esfera pública e de aumentar o número de receitas. Esta passou a 

ser abordada em variados domínios relacionados com “as tendências de moda e estilo de 

vida, com o mercado imobiliário, com as culturas criativas urbanas” (GADANHO, 2011, p. 

39) entre outros. A arquitectura tornou-se, então, reflexo de uma sociedade e a produção 

de informação a ela dilatou-se expressivamente, conquistando um espaço fundamental 

nos meios de comunicação, reflectido nas palavras de Pedro Barreto, a arquitectura está 

na moda. (cf. GADANHO, 2011). 

Entrou-se, portanto, num novo tempo: um tempo em que a arquitectura deixou de 

ser apenas uma prática exclusiva de um grupo especializado para se tornar numa prática 

cultural, comentada e analisada pela esfera pública. O projecto do arquitecto não é, 

agora, apenas dependente dele: ele encontra-se sujeito ao escrutínio público. O campo 

arquitectónico converteu-se progressivamente num objecto de expressão dos vários 

domínios da sociedade, quer sejam eles sociais, políticos e/ou económicos. A opinião 

pública assume-se, hoje, como uma realidade essencial na sua recepção.  
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Figura 1. Publicidade Alfa Romeo, Pavilhão Barcelona de Mies Van der 
Rohe 
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II.  

O ARQUITECTO E A ARQUITECTURA: EDUARDO SOUTO MOURA 

 

 

 

 

No ano 1980, Eduardo Souto Moura forma-se em arquitectura pela Escola Superior de 

Belas-Artes do Porto. Inicia o seu ofício como participante no marcante projecto SAAL 

(Serviço de Apoio Ambulatório Local) em 74, dirigido por Nuno Portas. Tratou-se de 

uma intervenção na sociedade, segundo o lema de direito à cidade, de construção de 

habitação social com a colaboração dos próprios habitantes. Com o seu fim em 76, o 

SAAL criou um primeiro impacto no cenário urbano-arquitetónico português.  

Souto Moura exerceu ainda o cargo de Professor na Faculdade de Arquitectura no 

Porto e em Faculdades estrangeiras, tal como Lausanne e Dublin. No seu percurso 

enquanto estudante e arquitecto adquiriu saberes com outros arquitectos. Eles são 

Fernando Távora, cujo ensinamento manteve-o ligado à arquitectura tradicional 

portuguesa mesmo enquanto se formava no contexto do movimento moderno e as suas 

palavras “A boa arquitectura é aquele lugar onde as pessoas se sentem bem” (BELÉM, 

2012, p. 12) memorizou; Álvaro Siza é uma eterna referência enquanto profissional de 

arquitectura para Souto Moura e referindo-se aos seus edifícios como “gatos a dormir ao 

sol” (ANGELILLO & PAIS, 1996, p. 30); e com Mies Van der Rohe apreende a atenção pelo 

emprego de diferentes matérias e o depurar da forma. Fora do campo arquitectónico 

também se interessou por personalidades de outras artes, como o poeta Herberto Helder 

e o compositor Miles Davis.  

No seu princípio, a arquitectura de Eduardo Souto Moura era maioritariamente 

constituída e especializada em habitações unifamiliares. No entanto, com a ascensão do 

seu nome no mercado devido à progressão da sua identidade arquitectónica inteligível, 

levou-o a desenvolver obras maiores com programas mais complexos.  
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Vejamos, dento do campo autónomo disciplinar, como a identidade arquitectónica 

deste arquitecto se pode definir:  

O Contexto E A Pré-Existência 

Souto Moura atenta sempre na obra o estado de equilíbrio entre o construído e a 

natureza. Para ele, a estruturação de um projecto tem que sobretudo originar momentos 

físicos com a natureza presente no lugar: a obra arquitectónica conquista a 

transformação do sítio com delicadas intervenções nessa sua realidade, levando a obra a 

encontrar-se como parte integrante da paisagem e do lugar. Assim, Souto Moura destina 

que o projecto conduza um “significado substancial e inovador para dentro do 

contexto”. (ANGELILLO & PAIS, 1996, p. 16) 

No caso do projecto da Casa em Moledo, Figura 2, Souto Moura usa o aluir da rocha 

e implanta a casa como uma caixa de vidro para se camuflar na paisagem. O projecto, 

então, “assume o carácter de reconfiguração do terreno, de complementação de um sítio 

natural.” (STRÖHER, 2005, p. 111) 

Aquando a construção da Torre do Burgo, Figura 3, o arquitecto esperava que a sua 

inserção naquele contexto, uma torre de 14 pisos servida por uma grande praça, pudesse 

gerar uma nova origem urbana para aquela zona do Porto. 

Por fim, durante a execução do projecto público de grande dimensão da Estação de 

Metro do Porto, Figura 4, que envolveu outros arquitectos nomeados por Souto Moura, 

surgiu um aqueduto medieval: pelo respeito à pré-existência, o arquitecto ditou que se 

criasse um piso intermédio para que a ruína não fosse destruída.  

A História 

Para Souto Moura a arquitectura deve manter um constante diálogo com a história dos 

lugares pois, como diz Mies Van der Rohe é fundamental entender que “a arquitectura 

tem uma relação directa com a civilização” (BELÉM, 2012, p. 35) e, portanto, deve 

respeitá-la.  
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Figura 2. Casa em Moledo 

Figura 3. Torre do Burgo Figura 4. Estação Metro do Porto 
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Com o Museu Grão Vasco, Figura 5, em Viseu o arquitecto queria, sobretudo, 

manter o carácter distintivo deste e para isso certificou-se que ocorreria um trabalho 

exímio de restauro, e atento, também, à intervenção de ambientes pré-existentes e 

novos. 

Um das suas atitudes em relação à história do lugar parte da compreensão que tem 

pela ruína. Com a ruína, Souto Moura conhece a história e capacita-o para lidar com 

esta, quer seja deixá-la ou torná-la numa nova arquitectura.  

Na Casa do Gerês, Figura 6, um dos seus primeiros trabalhos, o arquitecto adopta a 

ruína existente de um celeiro e, fundamentado com a ideia de que ali a ruína significava 

natureza, torna-la num objecto de contemplação do lugar. Nas palavras de Alexandre 

Alves Costa sobre este projecto afirma que “ (…) ele preserva um tipo de necessidade 

nostálgica por um suporte físico para a memória do sítio (…) “ (STRÖHER, 2005, p. 109) 

O Pormenor 

Os seus trabalhos aparentam um certo minimalismo não só formal mas também 

estrutural devido à compreensão construtiva do arquitecto. Ele procura através de um 

processo complexo a simplicidade construtiva do edifício. Souto de Moura dissimula – 

“mente e diz a verdade ao mesmo tempo” (MOREIRA, 2006/2007, p. 9) – partes do projecto. 

A atenção ao pormenor é, então, fruto de um intenso trabalho de conjugação da 

estrutura, do plasticismo e da forma da obra.  

Um dos modelos mais adoptados e característicos de Souto Moura é o pormenor do 

contacto do plano de vidro com a laje, Figura 7, que ao ser espelhado conquista uma 

barreira do exterior para a intimidade interior através da reflexão da natureza, e que, 

também, permite no seu interior uma continuidade visual para o espaço exterior.  

O Tipo, Forma E Estrutura 

As obras de Souto Moura são reconhecidas pela qualidade e nitidez dos espaços 

arquitectónicos que realiza. Quanto à tipologia da arquitectura a sua opinião diz-nos que 

deve ser considerada como uma parte para a realização de um todo, o projecto: Rossi  
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Figura 6. Casa do Gerês 

Figura 5. Museu Grão Vasco 

Figura 7. Pormenor Casa Ponte Lima 
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diz que sem tipologia não há arquitectura. A articulação dos espaços nos trabalhos de 

Souto Moura encontra-se, portanto, juntamente ligada à estrutura e estética que aplica. É 

importante, para a sua arquitectura, existir uma relação estável entre a forma e a 

estrutura (o emprego do plano livre é uma solução que lhe permite posteriormente a 

flexibilidade na organização espacial). 

Constata-se, então, a aplicação deste trio arquitectónico – tipo, forma, estrutura – na 

sua arquitectura doméstica. É necessário apontar que até dentro da sua arquitectura 

doméstica existe uma diferenciação tipológica, entre a casa do Norte e a casa do Sul: “O 

tipo está relacionado com a disposição da casa a uma determinada forma de vida. É 

inegável que no Sul há uma actividade muito mais ligada ao exterior que no Norte; e aí 

as casas são muito mais abertas. Por exemplo: os lotes no Norte são mais fechados e as 

casas abrem-se para sul; enquanto no Sul é o contrário.” (ANGELILLO & PAIS, 1996, p. 28) 

Os exemplos principais da arquitectura tipológica-doméstica de Eduardo Souto 

Moura são, a Norte, a Casa 2 em Nevogilde, Figura 11, Casa em Baião, Figura 10, e a 

Casa do Bom Jesus em Braga, Figura 9, e a Sul, a Casa na Serra da Arrábida, Figura 12, 

e a Casa em Alcanena, Figura 8, entre muitas outras. Nas casas a Norte Souto Moura 

consegue normalmente identificar um elemento que define o espaço, seja ele a 

topografia do terreno, um muro ou uma árvore, e estas são normalmente definidas por 

casa-caixa. Já nas casas a Sul, o terreno já é quase sempre deserto e plano, o que leva o 

arquitecto habitualmente à multiplicação de volumes e direcções delas.  

A Matéria 

Num tempo em que a industrialização arrasa com a construção tipicamente tradicional 

portuguesa – pois estimula à pré-fabricação/ semitrabalhado – o arquitecto Souto Moura 

ainda trabalha e reaviva a utilização do material artesanal, não só por questões estéticas 

mas principalmente por questões de identidade e contexto territorial. Contudo, por não 

se abstrair do contexto, procura sempre aliar a recente inovação tecnológica e a técnica 

tradicional: a síntese de duas técnicas materiais opostas confere à sua arquitectura 

densidades e complexidades distintas. Como exemplo de inovação, já referido 

anteriormente, a Torre do Burgo, Figura 3, tem um  revestimento que tanto é usado 

como factor estético e elemento estrutural. 



 

 

 

Figura 11. Casa 2 em Nevogilde 

Figura 10. Casa em Baião 

Figura 9. Casa do Bom Jesus 

Figura 12. Casa na Serra da Arrábida

  

. Casa na Serra da Arrábida Figura 8. Casa em Alcanena 
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Um segundo edifício relevante neste tópico é a Casa das Artes, onde é exímio o trabalho 

sereno entre a conjugação dos diferentes tipos de materiais e texturas utilizadas, como o 

granito do Norte, o tijolo de fabrico artesanal do Sul, os perfis de aço inoxidável, o 

betão descofrado de cores inesperadas e a madeira africana vermelha – Figura 13. 

Em Busca De Uma Finalidade 

Quando lhe perguntaram sobre o que sentia com a hipótese da câmara de Braga demolir 

o Mercado Cultural do Carandá, Figura 14, Souto Moura reage com serenidade e 

responde dizendo que tinha cumprido a sua missão e que se, até então, a sua função não 

era usada, o que desejava era que permanecesse na memória das pessoas. Nota-se um 

arquitecto capaz de distinguir entre o fim de finalidade de uma obra e nas suas palavras 

explica o que procura a sua arquitectura: “O objectivo final é a obra ficar autónoma e 

perene em relação ao tempo, isto é, ser poesia.” (ANGELILLO & PAIS, 1996, p. 32) 

O Estádio Municipal De Braga 

Em 2004 realizou-se um evento europeu desportivo de futebol – o Euro 2004 – e 

Portugal foi o país seleccionado para recebê-lo. Para cumprir os requisitos mínimos 

exigidos pelas associações FIFA e UEFA, Federação Internacional de Futebol Federado 

e União das Federações Europeias de Futebol respectivamente, foi necessária a 

construção de novos campos desportivos. Entre os projectos solicitados, como 

Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro, foi o Estádio Municipal de 

Braga que mais protagonismo recebeu no seio do público – Figura 15. 

Eduardo Souto Moura recebeu por volta de 1997 a encomenda do projecto pela 

Câmara Municipal de Braga. Aquando a sua visita ao terreno proposto, junto a um curso 

de água, o arquitecto e os seus projectistas revelaram que se trataria de desenhar um 

estádio convencional. Contudo, depois de analisar atentamente o local, descobriram 

uma pedreira abandonada que os cativou para a realização de um projecto arrojado, 

criativo e único. Após a visita de muitos estádios na Europa, a equipa previu duas 

soluções, uma com 4 bancadas e outra com duas bancadas, sendo, nesta última, uma 

escavada na rocha. A decisão de escolha coube ao cliente, que optou  pela segunda: a 

solução mais arriscada. 
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Figura 14. Mercado Cultural Carandá 

Figura 13. Casa das Artes 

Figura 15. Estádio Municipal Braga 
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A ideia base do projecto era a de encaixar o estádio na pedreira, e que esta não se 

tornasse apenas num elemento estético visual mas que contribuísse para a própria 

estrutura e construção. Foi proposto que se usasse o desbaste da pedra para componente 

do betão a ser utilizado. A importância do contexto e a continuidade da linguagem 

presente representam a dualidade complexa da arquitectura característica de Souto 

Moura. O estádio Municipal de Braga tornava-se, então, num elemento da natureza, por 

usar a sua matéria, e ao mesmo tempo, um elemento artificial, por ser redesenhado pelo 

homem. 

O outro elemento fundamental para o projecto era a construção da cobertura, cuja 

ideia inicial traduzia-se numa cobertura única que “deveria ser tão leve e simples quanto 

possível: arcos, treliças, postes, cabos e membranas, não encaixavam no conceito. Uma 

cobertura suspensa como a do Pavilhão de Portugal na Expo 98 acabou por surgir como 

solução natural.” (Ordem dos Engenheiros e Secil, 2006, pp. 17-18) Contudo, devido a alguns 

problemas estruturais e por não permitir uma iluminação natural para o campo, optaram 

pela solução de dividir a cobertura em duas partes. Esta foi rigorosamente testada, para 

se premeditar as acções ventosas, a sombra dos cabos na transmissão televisiva e 

sobretudo a qualidade de iluminação solar. Para o arquitecto a cobertura é descrita como 

“placas tectónicas sacudidas por um terramoto” (NUFRIO, 2008, p. 53). Foram basilares os 

inúmeros testes para assegurar a solidez e a realização do projecto: não só a cobertura 

foi testada como também toda a estrutura das bancadas. Aconteceu que através de 

provas de deformação dos pilares de betão definiu-se que a melhor solução para a 

fixação dos pilares ao solo e para responderem eficazmente aos esforços, as aberturas 

circulares neles seriam as mais indicadas. 

O Estádio Municipal de Braga é um projecto que para ser definido é necessário falar 

dos problemas que a engenharia teve de enfrentar, e ao condicionar um plano, obrigou a 

intensa procura arquitectural para dar novas respostas. Por fim, em poucas palavras, o 

Estádio extrai a energia do lugar e transforma-se numa obra formalmente rigorosa e 

simples, omitindo que a “simplicidade é o único pressuposto para haver complexidade.” 

(ANGELILLO & PAIS, 1996, p. 32) 
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O ARQUITECTO MEDIÁTICO 

O panorama arquitectónico português nos finais do século XX e a partir do século XXI, 

começou a deixar o campo de exclusividade para se tornar num campo de referência 

para a sociedade. Pedro Gadanho, que considerava o arquitecto Souto Moura como 

parte da última de três fases da mediatização generalista da arquitectura, caracterizou 

este tempo como a relação que a arquitectura e o urbanismo criaram com a esfera 

pública aumentando, então, as encomendas e a internacionalização da cultura 

arquitectónica. (cf. GADANHO, 2011) 

Sendo assim, a maneira como a sociedade se sentia relacionada com este campo era 

a de adoptar uma figura à qual se fizesse corresponder a maneira de fazer “à 

portuguesa”. Foram muitos os arquitectos que se tornaram estrelas, não só no campo 

nacional mas também no campo internacional. Inclusivamente, o campo internacional 

era um dos principais e mais importantes factores que elevava a carga do estrelato do 

arquitecto.  

Muitos destes arquitetos-estrela foram Tomás Taveira, que pela polémica gerada 

pela exposição da sua vida pessoal levou o público ao conhecimento da sua arquitectura 

e da sua opinião arquitectónica, e Álvaro de Siza Vieira, que ao contribuir com o 

projecto do Chiado após o incêndio de 1988 e a obra do pavilhão de Portugal para a 

exposição mundial de 98, transformou-se num dos símbolos intocáveis da arquitectura 

portuguesa. Pode-se, assim, dizer que foram estes os dois arquitectos que desimpediram 

o caminho mediático para que a arquitectura começasse a ser vista como uma marca 

representativa da cultura portuguesa.  

A seguir a Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto Moura iniciou a sua ascensão como 

ícone de consumo do campo arquitectónico. Actualmente é um dos arquitectos mais 

reconhecidos pela sua arquitectura singular e pelo seu envolvimento em variados 

projectos urbanos. Pode-se dizer que esta ascensão foi evoluindo através da construção 

de projectos mais próximos e influentes do quotidiano do público: tal como as Estações 

de Metro do Porto e o Estádio Municipal de Braga. Contudo, foi principalmente com o 

segundo projecto que Eduardo Souto Moura conseguiu uma projecção significativa no 

campo mediático disponível ao público através dos meios de comunicação. Entre o 
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carácter inovador da proposta relacionada intrinsecamente e uma cultura considerada de 

massas, o futebol, e com a dimensão de um evento a nível europeu, proporcionou, em 

primeiro lugar, ao arquitecto o reconhecimento nacional e internacional. Como 

consequência, com este reconhecimento adveio a promoção da cidade e do país. Este 

arquitecto havia-se imposto como uma nova celebridade do campo arquitectónico. 

Transformou-se num objecto de desejo pelos organizadores da cidade pois 

desempenhava o papel do construtor de novos ícones da visualidade portuguesa. (cf. 

GADANHO, 2011). 

Outro contributo importante, para além da construção de um ícone português, foi a 

conquista de prémios pelo arquitecto. São mais de 40 prémios que tem na sua carreira, 

entre estes destacam-se o Prémio da I Bienal Ibero-Americana, Prémio Pessoa, Prémios 

Secil, FAD e o mais importante de todos o Pritzker. Os prémios actuam no público e no 

mundo da arquitectura como certificadores da qualidade do arquitecto e, para além 

disso, fazem correr imprensa com os títulos adquiridos por um arquitecto português.  

Como vimos, Eduardo Souto Moura está claramente consolidado como um dos mais 

importantes protagonistas do star-system arquitectónico português. Um dia quando lhe 

perguntaram sobre a internacionalização da sua obra e a influência desta sobre os 

estudantes e os jovens arquitectos, Souto Moura disse: 

“A minha maior ambição é a obra ser anónima, que é o contrário de passar 

despercebida.” (ANGELILLO & PAIS, 1996, p. 32) 
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III.  

A EXPANSÃO DA ARQUITECTURA 

 

 

 

 

A INTERNET COMO ESPAÇO PÚBLICO 

“ (…) as cidades são lugares cheios de desconhecidos que convivem em estreita 

proximidade.” (BAUMAN, 2009, p. 33) 

Actualmente, com o desenvolvimento de tecnologias, dos meios de transporte e a 

frenética composição dos estilos de vida enfrentamos o irromper de novos conceitos de 

cidade e da sua vivência. 

Num olhar concebido pelo senso comum, a ideia de cidade ainda é remetida para o 

conceito tradicional: “um artefacto, contentor e conteúdo social, com centro, forma e 

limites perfeitamente legíveis” (CABRAL, DOMINGUES, & PORTAS, 2011, p. 39) usualmente 

ligado a um centro histórico. Contudo, numa aproximação à realidade sobre o ponto de 

vista do conhecimento especializado, de arquitectos e urbanistas, temos vindo a assistir 

à transformação deste conceito base de cidade para a implementação do sistema urbano. 

Segundo Melvin Weber em 1966, descrevia o urbano como “um vasto domínio sem 

lugares nem limites, organizado por redes de interconexões percorridas por fluxos, e 

onde a sociabilidade e relação não se baseiam na proximidade física ou na vizinhança, 

mas no movimento.” (CABRAL, DOMINGUES, & PORTAS, 2011, p. 29) 

Neste caso, esta abordagem da sociabilidade e da relação da realidade urbana remete 

indubitavelmente para a função da organização social enquanto instrumento de 

compreensão e estruturador desse sistema urbano. Isto é, através das transformações da 

sociedade, principalmente originadas pela evolução da técnica – mobilidade, o novo 

universo de comunicação, … – a constituição do território foi-se adaptando a estas.  
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Assim, nesta época hipermoderna fortemente caracterizada pela cultura 

hipertecnológica (cf. LIPOVETSKY & SERROY, 2010), onde a comunicação social não 

passa de uma troca de experiências através de meios electrónicos, a caracterização dos 

espaços da urbe serão directamente influenciados por esta organização virtual social 

desenvolvida.  

Um dos principais espaços atingidos foi o intitulado espaço público. Esta noção de 

espaço encontra-se, desde sempre, ligado à realidade da cidade, aos valores da cidadania 

e ao futuro da sua civilização. Diz-se, num domínio comum, que o espaço público 

representa o lugar de uma esfera de colectividade onde os representantes da sociedade 

são, ali, identificados como iguais. Portanto, público representa a ideia onde é possível a 

vida em comum, quer seja num espaço público, semi público/ privado ou privado. O 

espaço público deve, então, surgir como um elemento organizador da sociedade, onde 

esta possa interagir socialmente em busca da partilha de opiniões e acções. 

Visto isto, ao longo dos tempos a ideia de espaço público foi sempre alvo de 

diversas representações. No inicio, a concepção da ágora grega, seguida do fórum 

romano, representavam-se como locais de reunião para os habitantes da cidade. Foram 

estas as primeiras criações de espaço público: a esfera do cidadão. Justifica, então, que 

na sua origem grega “público, queria dizer em primeiro lugar, exposto aos olhares da 

comunidade, ao seu juízo e à sua aprovação. O espaço público é o espaço cívico do bem 

comum.” (INNERARITY, 2010, p. 107) Além do desenvolvimento de relações interpessoais, 

estes locais públicos são considerados privilegiados espaços de qualidade 

arquitectónica: existia o espaço mas, também, o construído. A edificação, então, 

desempenhava as funções de serviço necessárias à praça enquanto exprimia fisicamente 

o espírito de uma civilização.  

No século XIX, com a revolução industrial e o êxodo rural, adveio o crescimento 

populacional urbano provocando uma rápida adaptação da cidade às novas necessidades 

exigidas por um maior número de habitantes. Como resultado, a urbanização massiva, 

por vezes descontrolada, foi indispensável para a criação de lugares públicos 

apropriados que fossem capazes de incitar o desenvolvimento das relações humanas 

para integrar o indivíduo na sociedade.  
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Segundo Lipovetzky e Serroy a civilização actual é caracterizada pela 

hipermodernidade, uma sociedade embalada pelo hipercapitalismo, hipertecnicização, 

hiperindividualismo e sobretudo pelo hiperconsumo. Assistimos, então, a um conceito 

generalizado da forma de vida regularizada pela cultura-mundo: uma cultura que se 

apoderou “das esferas da vida social, dos modos de existência e da quase totalidade das 

actividades humanas. (..) é o mundo que se transforma em cultura e a cultura em 

mundo.” (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 14) 

Vejamos que actualmente o conceito de espaço público reflecte esta globalização de 

um determinado estilo de vida social: o hiperindividualismo – caracterizado pela 

manifestação segura da identidade e da sua partilha – e o hiperconsumismo – definido 

pela vontade individual da aquisição frenética de informações. No entanto, ambas são 

potenciadas pela evolução dos meios tecnológicos, tal como o meio de comunicação 

digital, a internet. A sociedade pode, portanto, apresentar culturas diversas mas que se 

encontram organizadas pelo mesmo modelo da lógica do capitalismo e do tecnicismo, 

do individualismo e do consumismo. (cf. LIPOVETSKY & SERROY, 2010) 

Esta nova comunidade via no espaço público a representação da interacção da 

multiculturalidade e dos diferentes modos de vida: "o instrumento da vida impessoal, o 

molde no qual se torna válida como experiência social a diversidade e complexidade de 

pessoas, interesses e gostos”, diz Sennet. (INNERARITY, 2010, p. 111)  

Assim, o conceito tradicional de espaço público alarga-se para o campo das ciências 

sociais e como resultado dá-se a necessidade de o entender não só como um âmbito 

físico mas sobretudo como um âmbito público: definido por Habermas como a esfera 

pública. Já esta, refere-se ao espaço social – “espaço intersubjectivamente partilhado de 

uma situação de discussão despoletada quando os participantes encetam relações 

interpessoais ao interpretarem actos de fala e ao assumirem obrigações ilocutórias” 

(SILVA, 2002, p. 161) – desenvolvido pela interacção comunicativa. 

Esta noção de espaço público – a esfera pública – cai na amplificação do seu sentido 

e remete para a sua percepção não como estrutura mas como uma acção, na medida em 

que o espaço público possa ser representado como uma rede de comunicação de 

informação e de partilha de opiniões  
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Este pressuposto implica que o espaço público se possa referir ao usufruto da 

liberdade comunicativa, no qual a sociedade estabelece um sistema de interacção, 

socialização e integração social.  

Os meios de comunicação surgem, então, como manifestações da esfera pública pois 

através deles difundem-se e produzem-se discursos e opiniões sobre diversos assuntos: 

segundo Habermas a esfera pública representava “uma rede altamente diferenciada de 

esferas públicas locais e supra-regionais, literárias, científicas e política, interpartidárias 

ou específicas de associações, dependentes dos media” (SILVA, 2002, p. 138).  

Vejamos, portanto, que as tecnologias de comunicação, como a imprensa, a televisão 

e agora a internet, são importantes instrumentos que oferecem, publicitam e distribuem 

tudo o que diga respeito à consciência colectiva, actuando, assim, como fomentadores 

da união das esferas públicas – locais e supra-regionais, literárias, científicas, políticas, 

interpartidárias ou específicas de associações – resultando num espaço público global. 

Na era da tecnologia e da globalização, assistimos, assim, devido à evolução dos 

meios de comunicação, tal como o telefone ou a internet – através da possibilidade de 

reconstituir as relações sociais –, à crescente importância de outros espaços públicos, 

secundarizando o espaço público físico enquanto lugar dominante do encontro e de 

troca de opinião. Também, com o desenvolvimento da rede digital, a relação entre o 

tempo e a distância verifica-se quase nula: isto é, podemos assistir a diferentes eventos 

em directo e interagir com outros utilizando os suportes tecnológicos – pois, acusamos a 

recepção de informação em segundos. 

Pelo Diccionário Metapolis de Arquitectura Avanzada. Frederico Soriano propõe 

uma série de atributos para classificar o espaço público: móvel, disperso e 

indeterminado, vazio porque é imaginação e também informação, rematando com a 

frase que o espaço público está num equilíbrio instável. (2001, p. 203) Será que neste 

equilíbrio instável, é permitida a abertura deste conceito para o mundo digital? É 

passível haver uma nova apropriação que designará a internet como o renovado e 

recente espaço público do século XXI?  
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Entre os anos 1960 e 70, o teórico Marshall Mcluhan, cujo trabalho se apoia na 

compreensão dos meios de comunicação, apercebeu-se o quanto as tecnologias viriam a 

influenciar as relações humanas: a Global Village é o principal exemplo deste 

prenúncio. 

“The global village develops when Technologies collapse physical 

and perceptual time and space, a collapse in which cultural and spatial 

differences collide and epistemologies of human otherness. (…) When 

this collapse happens, when human relations to geography blur, one 

culture – the village – begins to emerge.” 1 (JACKSON, 2010, p. 315) 

Neste caso, a sua previsão da era de globalização traçava uma ideia onde a sociedade 

se encontrava totalmente conectada para desenvolver relações pessoais através da troca 

global de experiências e culturas – a internet. 

Com a oferta para se aprender novas línguas na sociedade, já não se pode considerar 

a língua como barreira na compreensão entre todos os Homens. Assim, no mundo 

digital, a formação de novas relações passa a ser constante devido à facilidade de anular 

as diferenças culturais e físicas. Constatamos que a “internet is the new railroad”2  

(MITCHELL, 2000, p. 16). Doravante, este meio de comunicação tornar-se-á um 

fundamental instrumento da circulação da informação e um novo veículo da 

comunicação espacial – entre pessoas de lugares diferentes e distantes.  

A vida em sociedade através de um espaço público físico começa a desvanecer-se 

porque ascende-se uma renovada sociedade que exige uma permanente e rápida relação 

com o seu outro. A internet satisfez esta necessidade de troca de conhecimentos 

contínua através da conexão global num só sítio. Este meio de comunicação 

                                                 

1 “A vila global desenvolve-se quando as Tecnologias colapsam fisica e perceptualmente o tempo e 

espaço, o colapso no qual as diferenças culturais e espaciais colidam e as epistemologias da alteridade 

humana. (…) Quando este colapso acontece, quando as relações humanas com a geografia desvanecem, 

uma cultura – a vila – começa a emergir.” Tradução livre 

2 “internet é o novo caminho de ferro” Tradução livre 
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amplamente difundido poderá num futuro próximo ser um dos importantes factores para 

se extinguir o isolamento rural ou de outras partes do mundo. A sociedade frequenta, 

agora, um espaço global virtual, a internet: uma rede de interligações multiculturais, um 

espaço global – “o espaço global é aquele em que qualquer ponto pode ser exposto 

imediatamente à totalidade.” (INNERARITY, 2010, p. 260) 

Embora a internet domine a característica primordial do espaço público, a 

interacção, é lhe privada a existência física da arquitectura e do desenho urbanístico: 

O cimento da sociedade é a interacção e apesar de esta já não necessitar ser puramente 

física, o espaço público contínua a representar um lugar onde o cidadão se sente 

integrado, enquanto usufrui da arquitectura e da paisagem da sua civilização. Todavia, a 

internet não é um espaço público capaz de substituir estes atributos mas pode 

assemelhar-se através da proliferação constante de imagens e fotografias de paisagens 

e/ou de arquitecturas ajudando a transmitir sensações ao cibernauta. Assim, nas palavras 

de Lipovetzky e Serroy a internet tornou-se num instrumento primordial “do 

relacionamento com o mundo” e através dela afirmaram-se “novas formas de vida 

transnacional e novas percepções do mundo, marcadas por interdependências e 

interconexões crescentes.” (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 19) 

Assim, falar de espaço público é falar, para além do lugar vazio, do cheio edificado 

– edifícios públicos e privados, mobiliário urbano: o conceito de sistema urbano 

comandado pela organização social não se completa sem a prestação de infra-estruturas. 

Outrora, o espaço público desempenhava sobretudo o papel de lugar físico de difusão de 

informação pela sociedade. Hoje, com a acessibilidade a meios de comunicação e com o 

ritmo frenético da vida, o cidadão opta por frequentar cada vez menos o espaço público 

físico. Cessa, então, ser considerado como um lugar do quotidiano do habitante. 

Com a possibilidade e a capacidade da internet, consegue-se, agora, aceder a um 

espaço global virtual que através de fóruns, videoconferências, salas de chat, entre 

outros, obtém igualmente relações com outras entidades, em qualquer ponto do 

território. Além desta condição, o cidadão que antigamente se deslocava à rua para 

resolver assuntos privados às tais infra-estruturas – tal como pedir informações num 

banco, marcar consultas ou tratar dos impostos – agora afasta-o com a possibilidade de 

obter a resolução desses mesmos através de um computador em sua casa. A própria 
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internet não depende da condição climática, ou se chove ou se está frio, ou se está sol 

ou se está calor, e nem mesmo da condição temporal dos edifícios, as horas de abertura 

ou de encerramento. A possibilidade do espaço público digital conseguiu suprir este 

hábito do cidadão graças à fácil, rápida e confortável opção que o define. 

A tecnologia internet tornou-se, então, parte integrante da vida do indivíduo: “foi 

domesticada para a podermos utilizar em nosso proveito e domesticou-nos na medida 

que nos informou sobre a melhor forma de gerir o nosso quotidiano enquanto 

recorremos ao seu uso.” (SEBASTIÃO, 2012, p. 177) 

Vejamos, que não se crê na extinção do tradicional espaço público físico mas que 

existe agora um novo tipo de espaço público que não tem forma: é um espaço público 

digital, a internet. O espaço público físico evocará eternamente a comparência física do 

cidadão para o convívio porque mesmo com a interacção cara-a-cara pelo mundo 

digital, é inato ao Homem procurar o toque e/ou receptividade corpo-a-corpo. Para J. 

Mitchell, o autor do conceito e-topias – cidades ligadas globalmente por serviços 

electrónicos –, considerava que seria “too simplistic to think of online meeting places as 

direct substitutes of physical ones. Instead, we should treat them as useful new additions 

to the architect’s (…) repertoire.” 3 (MITCHELL, 2000, p. 87)   

Como vimos, num futuro onde a tecnologia será parte integrante do nosso 

quotidiano, o espaço público físico deverá ser novamente repensado para que possibilite 

novas condições para o cidadão. O espaço público digital incumbe-se, então, de ser um 

complemento na vida diária de cada habitante de sociedade.  

Actualmente, assistimos a uma sociedade que convive numa cultura 

hipertecnológica (cf. LIPOVETSKY & SERROY, 2010): definida pela multiplicação 

acelerada de relações sociais virtuais. A universalização da internet foi capaz de 

partilhar e conectar globalmente estilos de vida e culturas, transformando-a num 

importante meio de comunicação da vida contemporânea. O tradicional espaço público 

                                                 

3 “demasiado simplista pensar em lugares de encontro on-line como substitutos directos dos físicos. Em 

vez disso, devíamos tratá-los como novas vantajosas adições do repertório do arquitecto.” Tradução livre 
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grego e romano enfraqueceu, portanto, com a modernização da civilização, e, também, 

o espaço público físico transladou e mutou-se para responder à nova sociedade 

tecnológica. O espaço público digital, a internet, foi a solução.  

Concluímos, que a internet é um símbolo que representa a evolução da relação 

humana e veramente revelou-se um campo público indispensável para compreender a 

sociedade. 

 

SELECÇÃO DO MEIO: A INTERNET 

Na procura pela compreensão de como se constrói a mediatização da arquitectura e 

como ela é recebida, percebida e apropriada pela esfera pública, seleccionou-se um 

meio de comunicação adequado a este estudo: o escolhido entre muitos foi a internet.  

Por volta do ano 1960, começaram a surgir as primeiras experiências com um 

sistema baseado em computadores ligados em rede, vulgarmente denominado como 

internet, que desde então foi progressivamente apropriado pela sociedade. Como 

instrumento de comunicação a sua utilização pela população é cada vez mais frequente 

no seu quotidiano: por se encontrar cada vez mais acessível, por ser gratuita em diversos 

espaços públicos (como cafés, bibliotecas, museus, escolas ou até na rua da cidade) e 

devido ao desenvolvimento de novas tecnologias que permitem ao utilizador transportar 

confortavelmente consigo um telemóvel, um tablet ou um computador portátil. O 

utilizador vai-se sentindo progressivamente tentado a estar permanentemente conectado 

à rede digital pois importa-lhe estar a corrente do que se passa no seu mundo.  

A internet, relativamente aos outros meios de comunicação tradicionais, consegue 

fornecer um acesso facilitado à divulgação e à partilha de informação, e ao debate de 

opiniões, demonstrando ser um importante recurso contemporâneo na constante 

actualização e aquisição de conhecimentos. Estas características tornaram-na num vital 

instrumento de difusão de comunicação em massa que, hoje, é consultado e usado 

diariamente por um número crescente de utilizadores. 
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Nos meios de comunicação mais tradicionais, como a televisão ou a imprensa, é 

habitual acontecer que a informação seja apenas divulgada enquanto é actual e obtém 

audiência, e quando se desvaloriza no seio público essa é, então, excluída. Já a internet, 

é uma ferramenta que permite a acessibilidade de informação, independentemente da 

sua popularidade e seja esta passada ou recente. Noutras palavras, existe uma 

interminável arrecadação de informação que não se limita ao tempo e que depende 

somente da procura do utilizador e não do informador.  

Esta acumulação praticamente infinita de informação na internet resulta num 

processo de verificação de conteúdo oposto a outros meios de comunicação, como os 

jornais ou a televisão. Isto é, a publicação de material escrito ou fotografado na rede 

digital não é alvo de edição: não há um mecanismo que verifique e autentifique o 

conteúdo das publicações. A validação de informação é uma acção que parte de quem 

lê. O utilizador deste meio aplica o seu senso comum na apropriação de informação que 

lhe é concedida. Também, ao contrário da publicação de notícias em jornais ou revistas 

e de programas televisivos não existe na internet um editor. A sua ausência potencia a 

qualquer utilizador, quem quer que seja, editar e divulgar conteúdos informativos: o 

que, então, pode resultar em dados que vão desde a verdade ao embuste. 

A internet representa, portanto, um espaço electrónico aberto à concentração de 

qualquer tipo de informação, potencializando a instabilidade desta forma digital de 

interacção e comunicação.  

São estes os factores que caracterizam a internet como um dos principais meios de 

comunicação do século XXI. Portanto, vejamos agora, como a arquitectura se comporta 

nele. 

 A internet é um importante instrumento de publicidade porque possibilita ao 

utilizador divulgar o que pretende, através da criação de um espaço específico nela. No 

contexto arquitectónico, o arquitecto pode usufruir desta característica para se auto 

promover: por meio de websites privados ou páginas de redes sociais, este exibe a sua 

obra, o seu campo de actividade e o seu contacto. Pretendem num curto espaço de 

tempo, arrecadar o maior número possível de clientes e apreciadores da sua estética e 

trabalho. Para além desta individualização, existem também websites inteiramente 
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dedicados à área de arquitectura que enquanto fornecem informação, ajudam à sua 

divulgação e promoção. Pode-se verificar neste tipo de espaços uma constante 

renovação de conteúdos possibilitando aos utilizadores interessados estarem sempre em 

permanente actualização do seu conhecimento.  

A promoção arquitectónica na internet funciona em duas vertentes: quem publica e 

quem pesquisa. Contudo, longe deste domínio publicitário, é o espírito de novidade e de 

educação na matéria que induz os cibernautas a procurarem informação que os satisfaça. 

Vejamos que a facilidade e a rapidez de acessibilidade de conteúdos são duas 

condições fundamentais para que este meio de comunicação seja o predilecto desta 

geração cosmopolita: os websites de motores de busca são os exemplos ideais desta 

destreza. Portanto, repara-se que a internet devido à sua rápida eficácia de apresentação 

de informação, veio a substituir a tradicional pesquisa em instalações bibliotecárias, 

transmitindo, então, ao utilizador confiança e segurança neste método. Tal 

acontecimento potenciou o crescimento do ciberespaço: “um conjunto de espaços em 

rápida expansão que proporcionam diferentes formas digitais de interacção e 

comunicação” (SEBASTIÃO, 2012, p. 176) tal como as salas de chat, os fóruns, os 

Blogs, etc. 

Estamos, assim, a presenciar um novo conceito de cultura no qual a arquitectura é 

parte integrante: a cibercultura –Pierre Lévy definiu o termo em 2000 como “conjunto 

de técnicas materiais e intelectuais, práticas, atitudes, maneiras de pensar e valores que 

se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço.” (SEBASTIÃO, 2012, p. 176)  

Outra característica a favor da internet, que desequilibra o combate contra os outros 

meios de comunicação tradicionais é a acessibilidade ininterrupta: vinte e quatro horas 

por dia. Permite, desta forma, aos criadores e utilizadores do espaço desta rede digital a 

liberdade de aceder a esta quando achar necessário, sem interromper ou reorganizar o 

seu horário quotidiano, já que na televisão e rádio existe um factor limitador: o tempo 

de transmissão. 

Contudo, o principal objectivo de um meio de comunicação continua a ser a 

transmissão de informação e quando se fala desta na internet, ela responde com um 
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extenso depósito de conteúdos relativos à arquitectura: a televisão e a imprensa escrita 

limitam, por vezes, o seu conteúdo arquitectónico ao essencial ou adaptam-no ao 

público desejado. A internet confere ao utilizador o poder de informação, pois, é ele que 

decide até onde deseja aprofundar os seus conhecimentos.  

Todavia, o que realmente distingue este meio de comunicação seleccionado é o 

espaço aberto que dispõe ao cidadão. Não só as pessoas especializadas são autorizadas a 

escrever sobre o campo arquitectónico, também ele, é passível de ser criticado e 

comentado por todos que queiram: a internet abrange um público diverso e diferente, 

seja pela educação, pela sua cultura, pela sua religião, pela sua nacionalidade, pelo seu 

género e idade. Dentro deste meio de comunicação a oferta de opinião é inúmera e 

variada. A internet proporciona gratuitamente uma oportunidade de livre expressão para 

todos, que pode resultar numa expressão individualizada através da criação de websites 

ou Blogs particulares, ou numa expressão comum, através da utilização de fóruns ou de 

redes sociais. Salienta-se que a possibilidade de anonimato pode conferir ao utilizador 

um sentimento de liberdade e arrojo enquanto expressa a sua opinião.  

Por fim, enquanto nos meios tradicionais de comunicação a exposição de 

informação é encarregue por pessoas especializadas na área ou por arquitectos opinion-

makers, vemos que na internet existe, usualmente, também a possibilidade in loco de 

resposta por parte de quem lê, assinalando uma relação interactiva entre os utilizadores 

e publicadores. Este meio de comunicação de prática diária providencia, então, um 

amplo campo de reflexões que permite analisar como a arquitectura é apropriada pela 

sociedade. 

Repara-se que devido às características enunciadas como a acessibilidade de 

conteúdo e de pesquisa e a disponibilização a todo o Homem, a internet torna-se no 

meio de comunicação mais próximo do quotidiano e do público. Considerando a 

arquitectura como um bem cultural da sociedade, é evidente que se transformará num 

campo exposto por este mundo cibernauta. A arquitectura surgirá, portanto, como 

destaque nesta grande esfera global de interacções, comprovando ser um interesse 

cultural do cidadão, que voluntariamente comenta e partilha.  
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No século XXI, a internet tornou-se num fenómeno contemporâneo enquanto meio 

mediático e, agora, com a sociedade convertida ao digital, o comportamento desta deve 

ser interpretado pela actividade que produz neste.  

Concluindo, a exploração das potencialidades deste meio de comunicação 

possibilitará obter uma análise sobre a intensa exposição mediática da arquitectura e dos 

arquitectos e suas obras enquanto influência na evolução do pensamento e das práticas 

arquitectónicas. E ainda, perceber qual a preponderância deste processo mediático no 

campo interno e especializado da arquitectura, partindo da percepção que os media, 

neste caso, a internet, são uma instância de legitimação da obra e do seu autor. 

 

SELECÇÃO DO CASO DE ESTUDO: ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA 

O objecto escolhido que mais se apropriou para ser estudado foi o Estádio Municipal de 

Braga do Arquitecto Eduardo Souto Moura.  

A prática do futebol, que remonta ao tempo da idade média, foi iniciada pelos 

italianos e posteriormente inserida como desporto escolar pelos ingleses por volta do 

séc. XVIII. Hoje em dia, o futebol é uma modalidade assistida e comentada pela maioria 

da população. É um desporto de interesse geral, pela imprensa escrita especializada e 

não-especializada, pela televisão, pelo rádio e gera uma enorme troca de informação 

constante, tornando-se numa prática comentada diariamente pela sociedade. O papel do 

estádio começou, assim, a ser relevante para a cidade e os seus habitantes. 

Quanto ao objecto estádio, por volta dos anos 50, era uma estrutura que se situava 

habitualmente junto ao limite da cidade mas com o seu crescimento, a sua posição 

começou a ser incorporada na malha desta. Agora, no séc. XXI, a situação mantém-se a 

mesma e este é uma peça fundamental para estimular o desenvolvimento da área 

envolvente, através da intenção de novas malhas urbanas, da criação de novos espaços 

livres e públicos e a construção de novos equipamentos públicos ou privados e 

habitacionais.  
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Antigamente não existia uma relação de contexto que ligasse directamente este 

objecto à cidade e actualmente verifica-se o oposto: o estádio é uma adição valiosa para 

o crescimento e desenvolvimento da cidade e estimula a participação dos seus 

habitantes nela.  

Devido ao progressivo interesse e número de espectadores, exigiu-se que o estádio 

fosse um infra-estrutura capaz de incorporar um programa interior e também exterior 

mais complexo:  para tal a sua periferização era a solução pedida. Ainda, com a ajuda de 

transportes públicos e o uso alargado de veículos próprios que facilitava a acessibilidade 

à localização periférica, foi observada a ampliação dos estádios para receber um número 

maior de pessoas e um programa adequado para o conforto dos seus usuários – com 

serviços sanitários com saneamento, restauração e estacionamento. Estes recintos 

desportivos tinham-se, então, transformado em elementos dinâmicos e preparados para 

conquistarem a prática cultural da população.  

Falar de futebol é falar do estádio. Falar do estádio é falar da cidade. E falar da 

cidade é a falar dos seus habitantes. A popularidade do futebol determina a importância 

do objecto que é encarado como uma peça fundamental da identidade e da história da 

cidade. Para Powell e Sheard “o estádio tornar-se-á no edifício mais importante que 

qualquer comunidade pode ter e (…) será o instrumento de planeamento urbano mais 

útil que uma cidade pode possuir.” (ARRUDA, 2009/ 2010, p. 28) 

Com o Euro 2004 a realizar-se em Portugal, surgiu uma oportunidade de repensar e 

de construir novos estádios e propiciar transformações urbanas. “O Euro 2004 teve o 

dom de trazer a arquitectura para as páginas do desporto. Dada à importância brutal 

desta área para a realidade portuguesa quotidiana, isto podia considerar-se uma 

novidade importante na relação entre arquitectura e cultura de massas.” (GADANHO, 

2011, p. 31) Um evento com esta escala de propaganda nacional conseguiu projectar o 

campo arquitectónico, e consigo, os arquitectos e as obras para a sociedade. Esta 

sociedade começou a pronunciar-se sobre os acontecimentos arquitectónicos do Euro 

2004, amplificando a mediatização da arquitectura entre os meios de comunicação e a 

esfera pública. Tal aconteceu porque gerou-se uma perfeita união entre um evento 

distinto e a construção de um objecto arquitectónico público próximo do cidadão. Agora 

a arquitectura tinha, então, atingido um papel principal no dia-a-dia das pessoas, como 
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um tema de debates e das conversas quotidianas: afastou-se do seu contexto 

especializado e erudito para se tornar banalizada no contexto social.  

O Estádio Municipal de Braga foi uma das importantes peças do Euro 2004 a ser 

construída que “nos obrigou a olhar para cima”. (Ordem dos Engenheiros e Secil, 2006, p. 111) 

Além do título notável de Eduardo Souto Moura no mundo da mediatização, como um 

dos principais arquitectos célebres, foi a construção do seu Estádio que influenciou a 

quantidade de informação gerada sobre a arquitectura. A construção do projecto de 

Souto Moura iniciou a propagação do campo arquitectónico nos diversos meios de 

comunicação, tal como a televisão, a rádio e diversos jornais (nas secções de cultura, 

cidade e desporto).  

Após a sua construção, a obra foi premiada inúmeras vezes e destes destacam-se os 

Prémios Secil em 2004 e 2005, na categoria de arquitectura e engenharia civil 

respectivamente. Também, entre os diversos prémios atribuídos ao arquitecto Eduardo 

Souto Moura, é de realçar que o Estádio de Braga foi uma das obras mais mencionada 

aquando o discurso de entrega do mais importante prémio de arquitectura, o Prémio 

Pritzker, atribuído em 2011. Com a atribuição de prémios constante gerou que a obra se 

mantivesse regularmente presente em destaque nos media até aos dias de hoje.  

Com a grande exposição criada devido à importância que o futebol detém em 

Portugal, Souto Moura e o estádio estavam, então, nas variadas frentes mediáticas: o 

estádio tornara-se um ícone da nação.  

Ao longo dos tempos a arquitectura sempre actuou como representante da cidade e a 

sua caracterização reflectia-se nela. Eram as catedrais e a sua ostentação que 

demonstrava a riqueza e o poder da cividade. A arquitectura era, então, usada como uma 

forma de identificação de um lugar e no mesmo processo o estádio definiu-se como a 

forma de identidade da cidade de Braga e até mesmo do arquitecto Souto Moura. Era 

iminente pois “quando a arquitectura se coloca ao serviço da afirmação identitária 

confirma a sua capacidade para projectar e plasmar valores sociais e culturais 

consensuais.” (GADANHO, 2011, p. 68)  
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O estádio assumia-se como um ícone de excelência arquitectónica por ser uma 

referência para a cidade e por representar a cultura arquitectónica portuguesa. Esta 

relação entre o futebol e a arquitectura verificara-se fundamental para que se a 

reconhecesse na esfera pública: “a actividade arquitectónica tinha agora justo direito à 

presença no retrato habitual da vida urbana contemporânea.” (GADANHO, 2011, p. 133) 

Dez anos passados, o estádio municipal de Braga é ainda uma obra que consegue 

reunir todos os factores que a identificaram como uma ocasião de charneira para um 

novo momento de visibilidade da arquitectura. Trata-se de uma obra projectada para um 

evento europeu cujos motivos na candidatura incluíam o apoio da opinião pública e dos 

media, a paixão do público de todas as classes e idades e acima de tudo demonstrava a 

confiança de um investimento para as novas gerações.  

Fala-se do objecto exemplar para descobrir como se manifesta a visibilidade 

mediática da arquitectura na esfera pública: uma obra projectada por um arquitecto 

estrela de Portugal, uma obra que relaciona a paixão mais comum popular, o futebol, e 

uma obra que adquiriu o estatuto de património cultural de uma cidade e país. 
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IV.  

DE QUE SE FALA QUANDO SE FALA DE ARQUITECTURA NA INTERNET? 

“ O que se busca através da internet é uma democracia de expressão em que os cidadãos 

possam intervir directamente, uma democracia de vigilância dos poderes pela sociedade 

civil, e já não monopolizada pelos jornalistas, os media e os partidos.” 

 (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 180) 

 

MÉTODO DA NETNOGRAFIA 

Para se compreender o que o cibernauta comenta na esfera pública, sobre a obra e o 

arquitecto referenciados, foi necessário adoptar um método que possibilitasse catalogar 

os resultados obtidos para que a posteriori fossem analisados meticulosamente.  

Netnografia é um conceito utilizado pelo investigador R. V. Kozinets cuja definição 

assenta na etnografia, um método que analisa e estuda as práticas sociais e culturais. Por 

intuição, refere-se à componente etnográfica mas no seio do mundo digital, a internet.  

Os primeiros procedimentos da netnografia listam-se por “making a cultural entrée, 

gathering data” 4  e posteriormente “carefully analysing and interpreting those data, 

writing a research report, and conducting ethical research.” 5 (KOZINETS, 2010, p. 18) Para 

este, a netnografia não deve ser apenas considerada como uma recolha e análise de 

dados mas, também, deve atender a uma participação activa do pesquisador com a 

comunidade online, levantando questões e respondendo interactivamente com o sujeito 

cibernauta.  

Contudo, este caso de estudo adapta-se ao primeiro processo de recolha de 

informação do método netnográfico, três no seu total, denominado por “archival data, 

data that the researcher directly copies from pre-existing computer-mediated 

                                                 

4 “fazer uma entrada cultural, compilando informação” Tradução livre 

5 “analisar e interpretar meticulosamente essa informação, escrever um relatório de pesquisa e conduzir 

uma pesquisa ética.” Tradução livre 
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communications of online community members, data that she is not directly involved in 

creating or prompting.” 6 (KOZINETS, 2010, p. 98) Os processos restantes da netnografia 

chamam o pesquisador para a sua participação digital da sua investigação mas nesta 

pesquisa não é fundamental a co-criação de informação. Assim, não se procura uma 

relação interactiva com o cibernauta mas pretende-se usar a internet como campo de 

observação público do Homem-digital porque a questão central desta investigação, “O 

que se fala quando se fala de arquitectura na internet”, busca imparcialmente dados já 

disponibilizados publicamente. Foca-se não na participação mas na observação e 

recolha de dados que depois de analisados e interpretados se transformarão em reflexões 

essenciais do objectivo capital: compreender as dimensões mediáticas do campo 

arquitectónico. 

Dentro deste processo de recolha de informação netnográfica, foi igualmente 

necessário pensar uma estrutura eficaz para se obter resultados seguros. Assumiu-se que 

o método deveria afigurar-se ao procedimento que o usual utilizador da internet faria 

para adquirir informação rápida, eficaz e a mais fidedigna possível. A justificação para 

este modo funda-se no facto de que não se pretende uma forma de resposta, pelo 

contrário, a não participação do investigador liberta o tipo de dados que se pode obter. 

Inicialmente parte-se duma posição do investigador exposto a tudo, como um cibernauta 

leigo na matéria, para que não seja tentado a pré-analisar os conteúdos fornecidos.  

Desta forma, determinou-se um intervalo de tempo, entre 13 de Janeiro e 4 de Abril 

de 2014, dentro do qual se deveria proceder a uma pesquisa pelo espaço público digital. 

Para a eficiência da obtenção dos resultados foi intuitivamente usado um conjunto de 

palavras mais próximas ao objecto de estudo: são elas “Estádio Municipal Braga”. 

Portanto, como qualquer outro utilizador da internet a primeira acção desenvolvida 

quando se acede à internet para uma pesquisa sobre um tema desconhecido é a abertura 

de um motor de busca e depois inserir as palavras que lhe permitirão aceder às respostas 

                                                 

6  “informação de arquivo, informação que o investigador copia directamente de comunicações pré-

existentes mediadas por computadores  de  membros de comunidades on-line, informação que ele não 

está directamente envolvido na criação e provocação.” Tradução livre  
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que procura. Sendo regular o uso deste motor na língua mãe de cada país, aqui, utilizou-

se a mesma estratégia. 

Logo, ao reunir estas duas acções próximas do público, foram introduzidas as 

palavras “Estádio Municipal Braga” no motor de busca Google português. Dentro do 

período referenciado anteriormente foram, então, recolhidos os resultados apresentados. 

No fim, a soma total dos sites recolhidos para “archival data” foi a de 224. 

 

ARQUITECTURA EM REDE 

Através do método acima explicado, foram reunidos os sites e estabelecidas regras para 

que se procedesse a uma análise rigorosa quantitativa e qualitativa dos dados obtidos.  

Em primeiro lugar, os 224 websites foram separados por grupos de origem, isto é, 

pelo tipo de website para que se perceba qual a forma das fontes que se manifestam 

publicamente no mundo digital sobre o caso de estudo referenciado: 

- Os Fóruns são comummente tratados, também, como salas de chat. Caracterizam-

se por websites de discussão em grupo intensamente activas que permitem a publicação 

de comentários a todos os utilizadores da internet. Habitualmente são considerados a 

forma digital mais próxima da interacção física porque usualmente a troca de opiniões 

ocorre em tempo real acrescentando a possibilidade de registo de todos os comentários. 

São websites criados para grupos que pretendem juntar-se e debater um particular 

interesse em comum. 

- Os Blogs são websites com publicações apresentadas segundo uma ordem 

determinada – do mais recente para o mais antigo – escritas maioritariamente por um 

cibernauta ou, então, por um conjunto de contribuidores. São geralmente websites que 

se dedicam apenas a uma matéria e habitualmente limitam-se a transmitir opiniões 

pessoais. Pode-se, também, encontrar neles imagens, vídeos e a divulgação de outros 

Blogs e websites. Devido à sua natureza mais intimista, os seus criadores expõem-se 

espontaneamente e possibilitam a troca de comentários com outros utilizadores da 

internet.  



 

40 

 

- Por outro lado, existem os websites e, neste caso, referem-se a websites 

constituídos por variadas páginas interligadas geridas por um proprietário e uma maior e 

qualificada equipa. Em semelhança aos Blogs, podem-se limitar a um ou acolher vários 

temas mas apresentam-se sobretudo como sites de serviço público, isto é, de 

fornecimento rigoroso de informação.  

Destaca-se que a pesquisa netnográfica conseguiu obter estas variadas formas de 

comunicação existentes na internet. Quando se fala num espaço público tão aberto 

como a internet entendemos que a disponibilidade de criação de transmissões de 

informação é mais abrangente comparativamente aos métodos tradicionais dos media – 

com formatos rigorosos de escrita padronizados. Na internet a forma de publicação 

depende da vontade e criatividade do cibernauta que nos Blogs, fóruns e websites, 

concebem a apresentação dos seus comentários. Este caso de estudo, involuntariamente, 

reuniu estes diversos formatos de expressão digital.   

Vejamos, então, a totalidade de formas – websites, Blogs e fóruns – encontradas na 

pesquisa realizada dividida pela principal natureza detectada do website, sendo eles 

enumerados na Tabela 1. 

Fazendo uma aproximação aos dados recolhidos torna-se relevante apontar que o 

caso de estudo demonstra-se capaz de provocar dados suficientes para que se prossiga à 

análise do objecto de estudo pretendido: a exposição mediática da disciplina da 

arquitectura. Como se verifica na Tabela 1 encontraram-se variadíssimos exemplos de 

produção de discurso em modalidades ligadas ao campo arquitectónico – como 

arquitectura e artes – e outras mais distintas – como a produção de informação e o 

futebol.  

Fala-se de diversos textos e referências ao caso de estudo e nestes sites recolhidos 

salienta-se que os fóruns pertencem a sites do desporto bracarense, os Blogs/ Websites 

de arquitectura e artes a revistas on-line reconhecidas como Archdaily, Vitruvius ou a 

Architect Magazine, os Blogs/ Websites de Informação a jornais e revistas on-line 

nacionais e estrangeiras, tal como a Visão, o Jornal de Notícias, Chicago Tribune, 

Correio do Minho entre muitos outros, os Blogs/ Websites de Futebol são representados 

também por jornais e revistas online como o Mais Futebol e o Record mas também por 
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Tabela 1. Natureza do Website 

Grupos 
Total 

Blogs/ Websites Vários 87 

Blogs/ Websites Arq. e Artes 44 

Blogs/ Websites Informação 39 

Fóruns 27 

Blogs/ Websites Futebol  26 

Blogs/ Websites Políticos 1 

224 
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alguns Blogs particulares dedicados às equipas de futebol portuguesas, apenas um site 

dedicado à política mencionou a obra e foi o Webiste do Bloco de Esquerda, e por fim é 

fundamental mencionar que no grupo de Blogs/ Websites Vários se obteve mais do 

dobro dos resultados de outros grupos por sê-lo mais abrangente já que, aqui, foram 

incluídos os websites que não se adequavam às outras categorias – principalmente de 

engenharia, revistas de moda, restaurantes, associações – e por conterem diversas 

temáticas.  

Os Blogs e websites vários foi o grupo que obteve o maior número representativo 

nesta netnografia. Já o número da natureza dos websites com publicações de conteúdos 

relacionados com o Estádio Municipal de Braga não é alvo de grandes oscilações dentro 

dos grupos de arquitectura e artes, informação, fóruns e futebol pois apresentam dados 

muito próximos. Assistiu-se a uma forte evidência que a arquitectura é, agora, 

representada pelas diversas partes da totalidade da esfera social: a construção da sua 

imagem é desenhada pelas inúmeras diferentes expressões da opinião pública. Os 

resultados obtidos demonstram que o campo arquitectónico passou a ser tratado como 

um produto relevante da sociedade neste espaço público digital. 

Retiramos que a visibilidade da arquitectura já não depende somente da 

especialização porque tem-se tornado num fenómeno de consumo cultural de massas ao 

ser detectada em variados grupos que ao primeiro olhar em nada se relacionam com a 

actividade arquitectónica mas que se posicionam criticamente em relação a ela. 

Reflecte-se, assim, a capacidade de apropriação da arquitectura. 

Após a distinção da natureza dos sites deu-se como necessário o mesmo 

procedimento para a naturalidade dos sites – Tabela 2.  

Como se referiu anteriormente, o motor de busca utilizado para se efectuar a 

pesquisa tinha como definição a língua portuguesa e acrescenta-se o facto de que as 

palavras que foram introduzidas estavam igualmente escritas, o que definitivamente 

influenciou os dados obtidos. Certamente verificou-se uma disparidade dos números 

relativos a esta análise. Apesar destas circunstâncias, 30% do número total dos sites 

encontrados são estrangeiros: em português do Brasil, espanhóis e ingleses.  
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Grupos Português Estrangeiro 

B/ W Vários 70 17 

B/ W Arq. e Artes 22 22 

B/ W Informação 32 7 

Fóruns 27 

B/ W Futebol  18 8 

B/ W Políticos 1 

Total 170 54 
 

Tabela 2. Naturalidade dos Websites 
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Pode-se retirar da descrição desta tabela a importância que o objecto de estudo 

obtém na esfera pública internacional. Não se pode esquecer que se trata do Estádio 

Municipal de Braga, uma obra de um arquitecto popular mediático, Eduardo Souto 

Moura. E sendo ele uma recente estrela da arquitectura da visibilidade arquitectónica 

que protagonizou a construção deste ícone português naturalmente os dados 

demonstram o sucesso da visibilidade externa.  

Relativamente aos grupos reuniram-se os anos das publicações que apresentaram 

conteúdos relacionados com o objecto em estudo – Tabela 3. 

Apesar da finalização da sua construção em 2003 e mesmo com o evento em 2004, 

foi por volta do ano 2005 e 2007 que se verificou um aumento relativo à sua 

inauguração. Nos anos 2009 e 2010 os números voltaram a igualar-se. Todavia, 

verifica-se que o ano 2011 foi o vencedor na visibilidade do tema estádio de Braga nas 

redes. É inevitável mencionar imediatamente a evidente causa: o Prémio Pritzker do 

arquitecto Souto Moura. Após este ano, as publicações desceram mas mantiveram-se 

elevadas comparadas com os anos mais próximos da construção. 

Dentro dos 224 websites, mesmo passados 7 anos após a realização do evento 

europeu de futebol e nos anos que lhe seguiram, a referência ao ícone português 

continuou a gerar publicações constantes na esfera pública digital. 

No final, a recolha netnográfica passou pelo tema de publicação efectuada pelos 

diversos grupos apresentados – Tabela 4. Acrescenta-se, que a soma dos temas é 

superior à soma dos dados pois na mesma publicação podia-se encontrar a referência a 

diferentes temas. 

Ao fazer uma leitura geral da tabela, repara-se que os temas mais reproduzidos pelo 

meio digital em relação ao objecto tratado foram a “Arquitectura e Condições”, onde os 

cibernautas comentam sobre as infra-estruturas, a estética, o funcionamento e também 

publicam imagens; e “Prémios”, maioritariamente caracterizado por breves exposições 

escritas das conquistas geradas pela obra. Num segundo patamar encontram-se muito 

próximos os temas “Turismo / Conferências / Exposições”, representado por sociedades 

que promovem a visita à cidade de Braga, incluindo o Estádio como indispensável local 
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Tabela 3. Anos das Publicações  

 

Tabela 4. Temas das Publicações 

Grupos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S/ 

B/ W Vários 1 2 1 1 6 1 2 2 18 10 10 3 30 

B/ W Arq. e Artes 1 1 1 2 1 1 1 18 4 4 1 9 

B/ W Informação 1 2 2 18 5 5 3 3 

Fóruns 5 3 1 7 4 5 1 1 

B/ W Futebol  1 5 2 3 3 5 1 1 1 4 

B/ W Políticos 1 

Total 3 4 9 10 13 3 12 9 65 21 21 8 46 

Grupos 
Arquitectura 
e Condições 

Prémios 
Turismo / 

Conferências 
/ Exposições 

Economia/ 
Política 

Entrevistas 
e Biografia 

do 
Arquitecto 

Tops e 
Listas 

B/ W Vários 41 23 16 8 4 3 

B/ W Arq. e Artes 23 7 6 1 4 3 

B/ W Informação 12 20 3 2 4 

Fóruns 22 6 9 

B/ W Futebol  9 12 1 2 3 

B/ W Políticos 1 

Total 107 69 26 22 12 9 
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de passagem, e divulgação de debates e exposições; e “Economia/ Política”, cujos 

websites apresentam variadas críticas sobre o custo da obra e à gestão do cliente do 

munícipe. Nos últimos lugares estão os temas “Entrevistas e Biografia”, um assunto 

com um tom mais pessoal sobre a obra e vida profissional do arquitecto; e “ Tops e 

Listas”, onde o Estádio é identificado e listado com outras obras conforme os títulos 

produzidos.  

O passo seguinte ao recrutamento dos temas mencionados pela esfera pública na 

internet caracterizou-se pela divisão dos temas por ano. Foram dispostos numa grelha 

que apresenta o ano de publicação, sendo a entrada mais recente a 2003 – Tabela 5. 

São os temas “Arquitectura e Condições” e “Prémios” a obterem um número maior 

de resultados na netnografia – Tabela 4 – e, aqui, correspondem aos temas que mais 

oscilaram nesta barra temporal. O primeiro afasta-se da inauguração da obra e apenas 

entre os anos 2009 e 2013 apresenta um número considerável de publicações. 

Comparativamente ao segundo, que excepcionalmente pica no ano 2011, é um assunto 

estável durante os últimos 10 anos. Tirando o tema “Economia / Politica” que se 

mantém constante, os restantes raramente se pontuam na tabela. 

Observemos agora mais pormenorizadamente como neste espaço público digital de 

divulgação do século XX, os foristas, aqueles que participam em fóruns, os Bloggers, 

aqueles que possuem um Blog e os restantes opinion-makers se expressam em relação 

ao caso de estudo, Estádio Municipal de Braga.  
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 Tabela 5. Anos por tema  

Temas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S/ 

Arquitectura e 
Condições 3 1 1 5 5 2 12 7 27 14 9 2 19 

Prémios 3 8 6 2 37 4 3 1 5 
Turismo / 

Conferências / 
Exposições 1 1 2 3 4 15 
Economia / 

Política 1 3 6 1 3 1 2 2 3 
Entrevistas e 
Biografia do 

Arquitecto  1 3 1 1 6 
Tops e Listas 1 1 1 1 3 1 1 

Total 4 5 9 14 15 4 15 10 70 23 22 8 46 
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ARQUITECTURA / CONDIÇÕES  

Em primeiro lugar, este título refere-se aos conteúdos obtidos relacionados com a 

história da obra e as suas condições, caracterizadas neste meio mediático pela estrutura, 

construção e estética. Ainda se junta, neste caso, a publicação exclusivamente dedicada 

à exposição de imagens de arquitectura. Foram portanto recolhidos os resultados 

correspondentes ao Estádio Municipal de Braga.    

No meio cibernauta, a concentração de comentários e críticas em relação ao Estádio 

do Braga refere-se, principalmente, à qualidade e construção da arquitectura. Por se 

tratar de um equipamento público cultural, no qual são celebradas inúmeras partidas de 

futebol e outro tipo de eventos, é natural que os dados, assim, reflictam este tema em 

primeiro lugar pois a forma como percebemos arquitectura é através da sua 

experimentação. 

Portanto, aquando a realização da pesquisa, foi o modo como o público apreciou a 

obra, um dos principais factores que despertou a divulgação do Estádio: a arquitectura, 

com as suas virtudes ou defeitos, coube efectivamente nos assuntos de domínio 

quotidiano.  

Os exemplos mais reflexivos deste padrão de comentários foram os fóruns. Os 

fóruns como espaços de interacção social a tempo real são os principais modelos que 

reflectem a típica conversa cara-a-cara. Neste caso, devido à característica que 

apresentam aliada à possibilidade de anonimato, o seu resultado é uma transmissão de 

sensações de total liberdade ao participante que se sente compelido a fornecer 

imparcialmente opiniões.  

Os principais fóruns encontrados especializavam-se na discussão de problemas em 

relação à equipa desportiva Sporting Clube de Braga, o que por sua vez, significou 

mencionar inúmeras vezes o novo estádio construído para a cidade e para este clube. Na 

Figura 16, Figura 17, Figura 18 e Figura 19 os tópicos centrais tratados, em relação ao 

estádio municipal de Braga, referem-se a problemas e/ou a carências que este revela. Os 

foristas, assim, expressam-se objectivamente, conforme uma pré-experiência, em 

relação à funcionalidade e estrutura. Podemos verificar comentários sobre os acessos 
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exteriores e interiores, o estacionamento e serviços internos para o público, entre outros. 

Debatem, também, sobre o destino do estádio e que outro tipo de funcionalidades 

poderia cumprir. Devido à interacção rápida, a linguagem apresentada é, por vezes, mais 

descuidada mas franca.   

Na mesma linha da exposição clara, em relação ao objecto de estudo, juntam-se a 

estes alguns Blogs e Websites de vários conteúdos, de arquitectura e de futebol. Da 

mesma maneira, irreverentes como os fóruns, surgem exposições explícitas mas mais 

cuidadas sobre o estádio. Na Figura 20, Figura 21 e Figura 28 surgem textos que 

analisam meticulosamente e defendem uma posição face à construção e a 

funcionalidade do estádio.   

Todavia, após a apresentação destes primeiros exemplos acima enunciados, importa 

lembrar, que na internet não existe uma mediação do que se expõe, cabe a quem lê fazer 

o julgamento do que considera verdade ou não.  

Noutro cariz, o caso de estudo não é apenas assunto de crítica mas surge, também, 

como uma mais-valia para muitas empresas envolvidas na construção do Estádio. A sua 

apresentação num currículo resulta numa promoção eficaz e inteligente dos seus 

serviços, como na Figura 22 e Figura 23, as empresas Casais e Prégaia. 

Dentro deste tema, “Arquitectura e Condições”, naturalmente que não só a crítica é 

encontrada. A exposição especializada do objecto faz também parte da rede digital daí o 

aparecimento de sites como a Wikipédia – Figura 24 – e Blogs e Websites de 

arquitectura e artes, Figura 26 e Figura 27. Na mesma linha informativa surgem os 

Blogs e Websites de informação, como na Figura 29, Figura 30 e Figura 31 cujo 

propósito é fazer chegar ao público notícias relacionadas com esta obra. 

Numa visão exterior, apreendamos que em relação à arquitectura, tanto à obra como 

o arquitecto, cada vez mais a esfera pública se manifesta criticamente, bem ou mal, 

sobre ela. “A opinião assume-se como uma produção de significados subjectivos, 

aleatórios e espontâneos, que passariam a estar associados ao domínio do senso 

comum.” (GADANHO, 2011, p. 261) A arquitectura encontra-se, agora, entre o dilema da 

opinião comum e especializada. Por ser um objecto facilmente identificável e de 
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experiência directa, o público adopta espontaneamente uma posição, quer seja positiva 

ou negativa gerando-se, portanto, variadas opiniões na esfera pública sobre a 

arquitectura.  

A opinião pública vai ganhando terreno na construção mediática da obra de 

arquitectura mas repara-se que, em primeiro lugar, acontece que esta raramente se 

precede à realização da obra. Desta forma a opinião livre é posteriormente mais 

influenciada pela exposição de informação editada e opiniões especializadas de 

arquitectos que acedem habitualmente aos meios de comunicação. Em segundo, mesmo 

que não encontradas publicações relativamente à fase anterior da obra, importa dizer 

que mesmo 10 anos depois da inauguração da obra ainda são manifestadas opiniões e 

notícias em relação à função, estética e construção desta. Isto mostra a eficácia da 

divulgação pelos meios de comunicação na formação da opinião pública e na aquisição 

de hábitos pela sociedade na discussão social sobre a arquitectura. 

Dada a relevância do campo arquitectónico na visibilidade mediática demonstra-se 

que, entre os membros da comunidade digital, foi provocado um diálogo dinâmico 

sobre o caso de estudo. Os dados obtidos reflectem a influência da arquitectura nos 

assuntos quotidianos da cibercultura, reflectindo em geral, a capacidade do seu carácter 

social dentro deste mundo mediado. O público, então, perante a presença do assunto 

arquitectura imediatamente reage à sua exposição através de diferentes estratégias que 

adoptam – sejam elas opiniões pessoais ou meramente partilhas de notícias. 

Como já mencionado anteriormente, o campo autónomo arquitectónico vai-se 

defendendo da frenética exposição mediática através da personagem do arquitecto 

opinion-maker. Isto é, com a notoriedade da obra de arquitectura tanto o seu arquitecto 

ou outros foi-lhes concedido espaço nos meios de comunicação para representarem a 

imagem da arquitectura. Esta foi outra forma de expressão gerada pela contínua 

exposição: a expressão especializada em lugares públicos para a esfera pública. O 

arquitecto foi conseguindo um papel importante na construção da imagem mediática da 

arquitectura que se revelou fundamental para orientar e controlar a criação da opinião 

pública. Vejamos, então, que a necessidade da intervenção da figura do arquitecto 

opinion-maker desenvolveu não só a notoriedade pessoal mas principalmente ofereceu 

oportunidades para a exposição do debate mediático arquitectónico. 
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Por fim, encontra-se na Figura 25 uma opinião provocatória de alguém que se 

cansou, no ano de 2011, de opiniões formatadas sobre a obra em estudo.   
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Figura 17. Fórum, Carências do nosso estádio (2008) 

Figura 16. Fórum, O que deve melhorar no EMB? (2006) 
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Figura 19. Fórum, Acesso às bancas superiores (2011) 

Figura 18. Fórum, Ampliação do estádio (2009) 
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Figura 20. Blog/ Website Vários, Braga: uma cidade, dois estádios (2007) 

Figura 21. Blog/ Website Vários, 3 pecados mortais do estádio (2011) 
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Figura 22. Blog/ Website Vários, Casais (s/) 

Figura 23. Blog/ Website Vários, Prégaia (s/) 
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Figura 24. Blog/ Website Vários, Wikipédia 2013 

Figura 25. Blog/ Website Arq. Artes, Domingos: Paciência (2011) 
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Figura 26. Blog/ Website Arq. Artes, Archdaily, EMB (2011) 

Figura 27. Blog/ Website Arq. Artes, Arquitetura Falada, EMB (2012) 
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Figura 28. Blog/ Website Futebol, EMB (2006) 

Figura 29. Blog/ Website Informação, Ny Times (2009) 
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Figura 30. Blog/ Website Informação, JN, EMB (2011) 

Figura 31. Blog/ Website Informação, Sapo, Caixa de Segurança (2013) 
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PRÉMIOS 

Como previamente referido, este tema concerne aos “Prémios”, tanto atribuídos ao 

arquitecto como à sua obra, é um dos maiores e dos mais eficazes mecanismos para o 

aumento da visibilidade mediática dos mesmos, tanto a nível nacional como 

internacional. A publicação de material referente à conquista de um prémio por uma 

obra portuguesa comporta-se na esfera pública como a exaltação não só de um valor 

individual mas de um valor comum à nação.  

Este fenómeno da condecoração da arquitectura é a causa pelo repentino 

crescimento da actividade informativa online, como verificado na Tabela 3. Na Tabela 

5, também, podemos verificar que os anos mais activos na internet correspondem 

directamente aos anos dos prémios conquistados pelo arquitecto e obra: são eles os anos 

de 2004, 2005 e 2006 e sendo o ano de 2011 aquele que conquistou o maior número de 

publicações online. 

Tratamos, agora, de compreender que benefícios e riscos esta visibilidade dos 

Prémios acarretará para o modo como é exposta e recebida a arquitectura pela 

sociedade. 

A cultura arquitectónica portuguesa adquire com estes êxitos, forçosamente, a 

publicidade fundamental para que perto de um público possa ser recebida e admirada 

como um bem necessário e indispensável da cultura portuguesa. A atribuição de um 

prémio internacional, ou mesmo nacional, consegue influenciar o comportamento de 

uma sociedade relativamente à obra e ao seu arquitecto. Então, dá-se a consagração 

interna ou externa da arquitectura confirmada pela recepção do “prémio” ao seu autor 

ou obra. Este objecto, imediatamente, concede prestígio e autoridade ao campo 

arquitectónico na visibilidade mediática: é um mecanismo publicamente reconhecido e 

certificado que legitima a excepcionalidade da obra e/ou autor.  

Vejamos que dentro de todos os dados recolhidos o segundo tema mais comentado 

nas redes é a atribuição de prémios ao estádio municipal de Braga e ao seu arquitecto. 

Na Figura 32 e Figura 33 são apresentados fóruns cujo tópico proposto procura dar a 

conhecer aos foristas os reconhecimentos que uma obra do seu país e /ou da sua cidade 
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obtém, proliferando neste meio o orgulho criado por tais feitos. Noutros exemplos, que 

incluem os Blogs/ Websites de vários conteúdos, de arquitectura e artes, de futebol, de 

informação e de política – da Figura 34 à Figura 43 – acontece similarmente a mesma 

situação anterior. São textos e notícias que positivamente descrevem o prémio e a obra 

e/ou arquitecto que o recebeu e, sobretudo, salientam a importância que este tem face ao 

panorama internacional.  

Na Figura 41 encontra-se a publicação estrangeira de um texto sobre a recepção de 

um prémio pelo arquitecto Souto Moura. Neste caso, é valioso para o cenário da 

arquitectura portuguesa a sagração externa ao seu produto. Este campo procurou sempre 

a consolidação de um lugar visível no mediatismo internacional: “a consagração externa 

foi um dos mecanismos que assegurou a reprodução mediática da arquitectura” 

(GADANHO, 2011, p. 106) no panorama nacional – o que é internacional é bom. 

A recepção dos prémios e a importância concedida a estes, origina necessariamente 

a aproximação da população à cultura arquitectónica. Quando se verifica o aumento do 

interesse, da mesma maneira, passamos a assistir a uma proliferação rápida e frequente 

da arquitectura na informação disponível ao público. Devido a esse consumo 

auspicioso, o campo arquitectónico começa a conquistar um verdadeiro reconhecimento 

junto da sociedade. Esta visibilidade, com o tempo, proporciona que lentamente a 

arquitectura, ao ser interpretada e analisada por muitos, comece a tornar-se 

espontaneamente num símbolo do património cultural capaz de comunicar a identidade 

de uma nação. Atentamos que o cidadão comum está, portanto, presentemente 

envolvido no assunto “arquitectura”.  

Contudo, os “Prémios” não só apelam ao interesse pelo campo geral arquitectónico 

mas também impõem atenção sobre as figuras representantes deste. Pode-se verificar 

que com a projecção de uma obra pública também o seu criador adquiriu visibilidade no 

terreno mediático. O arquitecto, aqui, surgia como o representante da cultura 

arquitectónica da nação. Este tornou-se num recurso importante nesta área mediática 

pois, devido às suas conquistas, a sua opinião e saber revelaram-se fundamentais para 

atrair o público para se relacionar intimamente com a arquitectura. Tanto o arquitecto 

como a sua criação conseguem desempenhar papéis simbólicos e relevantes na 

confiança do trabalho arquitectónico português na sociedade. No caso de estudo, a sua 
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influência na esfera pública chegou a ser premiada como “Personalidade do Ano”, 

Figura 42. 

Como consequência, acontece, também, que o arquitecto, muitas vezes premiado, 

recebe uma enorme visibilidade que se reflecte no aumento da sua procura, não só como 

opinion-maker mas principalmente como profissional da área. A sua visibilidade 

exposta devido aos prémios, não só o desenha com uma das principais figuras no campo 

arquitectónico mas consegue abranger, desta forma, um maior número de possíveis 

interessados, assegurando a sua opção do investidor de uma obra.  

Apesar de favorável à visibilidade, a obtenção destes prémios poderá afectar a 

autonomia da criação de arquitectura, isto é, a importância de um reconhecimento 

interno ou externo será maior que a acção primitiva de criar. “O risco implícito é que o 

campo arquitectónico passe a regular-se por padrões de comportamento que 

correspondem a uma mera gestão de interesses, conflitos e trajectórias calculadas e 

assim, à perda da inocência.” (GADANHO, 2011, p. 101) E assim, devido ao fenómeno da 

mediatização originada pelos prémios, o cliente pode não se preocupar com a linha 

estética e formal do arquitecto, mas, apenas sim, com a posição mediática premiada dele 

no panorama nacional e internacional. 

Os “Prémios” são elementos entendidos, no mundo especializado e corrente, como 

capazes de qualificar uma obra e um arquitecto, surgindo, logicamente, como uma nova 

importante dimensão da produção arquitectónica. 
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Figura 32. Fórum, Obra Ibero-Americana (2006) 

Figura 33. Fórum, Obama homenageia SM (2011) 
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Figura 34. Blog/ Website Vários, Prémio (2004) 

Figura 35. Blog/ Website Vários, Prémio nacional (2007) 
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Figura 36. Blog/ Website Vários, Prémio Wolf (2013) 

Figura 37. Blog/ Website Arq. Artes, Pritzker (2011) 
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Figura 38. Blog/ Website Futebol, Secil (2004) 

Figura 39. Blog/ Website Futebol, FAD (2005) 
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Figura 40. Blog/ Website Informação, Expresso, Pritzker (2011) 

Figura 41. Blog/ Website Informação, Chicago Tribune, Pritzker (2011) 
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Figura 42. Blog/ Website Informação, Sic, Personalidade do Ano (2012) 

Figura 43. Blog/ Website Política, BE, Pritzker (2011) 
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TURISMO / CONFERÊNCIAS / EXPOSIÇÕES 

Durante a pesquisa efectuada pelo meio digital de comunicação surgiram publicações 

relacionadas com a divulgação e promoção de roteiros, conferências e de exposições, e 

estes ocuparam o terceiro lugar nos temas mais representativos do conteúdo mediático 

arquitectónico – Tabela 4. 

O turismo pode essencialmente definir-se como a vontade de satisfação de 

necessidades pessoais e culturais de alguém. Contudo, para além de se comportar como 

um fenómeno social é sobretudo a sua génese económica que se manifesta relevante no 

seu desenvolvimento. O marketing turístico, portanto, baseado nestas duas dimensões 

económica e social, viu na utilização da imagem arquitectónica um estímulo para a 

arrecadação de mais clientes e público. Isto é, a arquitectura enquanto identidade e 

objecto cultural que legitima a importância de uma nação ou local foi apropriada pelo 

marketing turístico que a transformou num artigo pronto a ser comercializado.   

Segundo Lipovetzky e Serroy “a cultura tornou-se um sector económico em plena 

expansão – capitalismo cultural.” (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 85)  Até o campo 

arquitectónico, devido à sua notoriedade social, tornou-se, então, numa indústria 

cultural que, por actuar na promoção e no desenvolvimento turístico de qualquer país, 

produz eficazmente a ascensão da actividade económica.  

Quando esta indústria cultural, a arquitectura, se une a um dos mais eficazes meios 

de comunicação, a internet, o ciberespaço torna-se numa essencial ferramenta 

promocional e de publicidade para o sector turístico. Actualmente, numa época 

hiperconsumista, caracterizada pela aquisição de suportes tecnológicos individuais e 

pela procura ávida do indivíduo pelo conhecimento, a relação entre internet e a cultura 

representa uma fórmula infalível na difusão da imagem do produto turístico e da sua 

aproximação ao público. 

Em seguida apresentam-se alguns exemplos encontrados de publicações que 

verificam esta união entre a arquitectura e a actividade turística no ciberespaço. 

Na Figura 44, vê-se um Website de programas turísticos dedicados à cultura e é nele 

descrito um unicamente dedicado às obras de Eduardo Souto Moura, ainda concluído 
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este ano. Já em Websites com temáticas de arquitectura e artes encontram-se, 

logicamente, informações e conselhos sobre como e onde visitar edifícios proeminentes 

do sistema arquitectónico – Figura 47. Curiosamente, devido à capacidade da amplitude 

da arquitectura foi encontrado num site de futebol a notícia de que o estádio municipal 

de Braga é cada vez mais visitado, apresentando em seguida contactos e preçário para 

tal – Figura 48.  

Actualmente, nesta civilização hipermoderna, existe, portanto, uma nova noção de 

cultura-mundo: uma cultura sem fronteiras e sem categorias – alta/ baixa cultura – capaz 

de ser apropriada por toda a civilização. (cf. LIPOVETSKY & SERROY, 2010) A 

arquitectura, cada vez mais visível no meio mediático, apresenta-se como uma 

dimensão desta nova cultura. Através da sua mercantilização pelos media e em 

particular pela internet e como expressão de uma identidade, disponibilizou-se sobre a 

forma de programa cultural à sociedade. (cf. GADANHO, 2011) 

Vejamos que, no caso de estudo, segundo o responsável pela coordenação de visitas 

ao estádio municipal de Braga, no último ano, 2013, entraram 5200 visitantes, o que 

corresponde aproximadamente a uma estimativa de um grupo de 14 pessoas por dia 

ininterruptamente todo o ano. Tal número, é a resposta da intensa divulgação e 

mediatização do campo arquitectónico enquanto produto turístico pela esfera pública.  

A arquitectura tem-se vindo a manifestar como um produto atractivo e competitivo 

no campo da mediatização e consequentemente no horizonte das actividades 

económicas. Isto é, garantia-se, assim, a auto promoção do campo arquitectónico mas 

sobretudo da cidade e de estabelecimentos particulares e públicos: “A apropriação do 

espaço público pelo turismo transforma um bem de uso comum num produto que é 

comercializado pelo sector privado” (DIAS & FIGUEIRA, 2011, p. 18) e também pelo sector 

público – exemplo acima das visitas pagas ao Estádio de Braga cujo dinheiro reverte 

para o equipamento público. 

Pelos resultados adquiridos encontram-se alguns exemplos da usufruição da obra 

arquitectónica por diversos sectores. No caso do Estádio de Braga, sucede que muitos 

restaurantes e pousadas usufruem do facto de se encontrarem em proximidade com a 

obra, descrevendo que naquele local se disponibiliza a vista para ou se encontra a x 
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metros de distância desta. No website dos Comboios de Portugal – Figura 45 – propõe 

quando o destino é Braga, que se deve visitar a “Obra-prima da arquitectura”. Mesmo 

aqui, a importância da arquitectura como atracção para uma viagem é essencial.  

Outro tipo de eventos encontrados na netnografia foram as divulgações de 

conferências ou de exposições relacionadas com a obra ou o arquitecto. Geralmente são 

organizados e promovidos por grupos dedicados à mesma área e atentam a sua 

divulgação para pessoas igualmente ligadas, tal como apresentado no caso da Figura 47. 

Noutro exemplo, na Figura 49, dá-se a notícia de uma exposição sobre Eduardo Souto 

Moura num museu situado na Rússia, revelando o poder da arquitectura enquanto bem 

comercializável e como um dos principais produtos exportáveis do país. 

A fundamental intenção do Homem é, ainda, a de tornar acessível a criação a todos e 

neste mundo de hiperconsumidores, a arquitectura foi capaz de responder eficazmente 

às necessidades do capitalismo cultural. Contudo, mesmo que esta seja vista como uma 

fonte de rendimento, importa salientar que também se consegue com ela 

consciencializar e sensibilizar o público à oportunidade de novas aprendizagens.  

Remata-se, então, dizendo que a arquitectura é uma protagonista quando se fala de 

programações culturais pois é a identidade de uma cidade e nação mas que, sobretudo, 

desempenha uma aliança com a rede de turismo e de divulgações de eventos já que ela 

se tornou num meio eficaz de atrair negócio. 
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Figura 45. Blog/ Website Vários, Cp (s/) 

Figura 44. Blog/ Website Vários, Cultour (2014) 
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Figura 47. Blog/ Website Arq. Artes, Guias de arquitetura (s/) 

Figura 46. Blog/ Website Arq. Artes, Experimenta Design (2013) 
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Figura 49. Blog/ Website Informação, Exposição SM (2014) 

Figura 48. Blog/ Website Futebol, EMB (2010) 
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ECONOMIA/ POLÍTICA  

Logo à partida, este caso de estudo sempre manteve uma ligação com o público por se 

identificar como um equipamento cultural ao dispor de uma cidade e porque representa 

uma obra fundamental e importante para a realização de um evento desportivo europeu 

de futebol. Tratou-se, então, de uma forte união entre a arquitectura e uma cultura de 

massas, o futebol. Como consequência, o Estádio Municipal de Braga, tornara-se alvo 

de uma intensa observação pelos meios de comunicação.  

A partir do momento em que se está a falar de uma obra pública, todo o processo de 

construção e realização da obra é examinada detalhadamente. Portanto, durante e após a 

edificação, foi escrutinado todo o valor total investido na obra e os principais interesses 

da uma câmara municipal para escolher tal arquitecto, tal lugar e tal orçamento. 

Vejamos que a seguir a “Arquitectura e Condições”, este é o assunto mais próximo e 

dominante na opinião da esfera pública: pois qualquer pessoa se considera capaz para 

discutir o custo/benefício de uma obra, principalmente quando nos referimos a uma obra 

com impacto público.  

Utilizando o caso de estudo como referência para este tema, foi encontrada no meio 

digital uma carta do cliente, Mesquita Machado, dirigida ao Presidente dos Estados 

Unidos e ao Arquitecto Eduardo Souto Moura, segundo a premissa de o congratular 

pelo prémio recebido. A carta diz-nos:  

“Ao Arquitecto Souto Moura... Ao Presidente Barack Obama... 

O nome Eduardo Souto Moura é indissociável do que de bom fizemos 

por Braga nas últimas décadas. (…) E foi também em Braga que o 

“Prémio Pritzker 2011” desenhou a sua obra-prima, referência ímpar da 

arquitectura mundial: o Estádio Municipal de Braga. 

Tomada a decisão, por força da necessidade e pertinência de um 

equipamento desportivo desta índole, achei por bem desafiar Souto 

Moura, em nome do Município de Braga, para projectar algo «que não 

fosse apenas um campo de futebol», algo que, face ao investimento  

avultado, viesse enriquecer sobremaneira o património municipal, o 

património arquitectónico nacional. 
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Souto Moura havia dito que gostava de um dia projectar um estádio… 

Braga deu-lhe essa oportunidade, ele respondeu com um desenho que 

enriquece o património arquitectónico mundial!!! Aliás, como ora é 

reconhecido. Como cidadão bracarense e como Presidente da Câmara 

Municipal de Braga não posso deixar de reafirmar o contributo que o 

arrojado e invulgar Estádio Municipal de Braga já deu e vai continuar a 

dar para a afirmação da cidade no contexto internacional. Também por 

isso – sabíamos – iria valer a pena o desafio comum que assumimos, 

felizmente compreendido e acarinhado pelos Bracarenses «de boa fé». 

(…) Se incréus houvesse ainda, que não há, bastaria interrogarem-se 

sobre as razões que levaram o Presidente dos Estados Unidos da América 

– com toda a relativização que quiserem dedicar-lhe – a pronunciar o 

nome da cidade de Braga para elogiar uma obra de arte aqui erigida e, 

consequente, parabenizar o seu autor. 

Ao Presidente Barack Obama, um agradecimento público pela 

verbalização de um justo reconhecimento. A Eduardo Souto Moura, os 

infinitos agradecimentos por ter feito arquitectura em Braga, por ter feito 

arte em Braga.” (MACHADO) 

Nesta carta, verificamos que o cliente, Mesquita Machado, não só demonstra o 

apreço pela qualidade do trabalho do arquitecto mas admite, principalmente, que foi a 

sua escolha de construir um novo estádio e, agora, aprovada internacionalmente como a 

mais acertada. Reflictamos sobre a referência “atrevida” de que uma das razões pela 

qual o arquitecto Eduardo Souto Moura recebeu tal prestigiado prémio foi graças à 

oportunidade que Braga – o presidente Mesquita Machado – deu para poder executar 

uma grande obra. Por fim, usando a figura consideravelmente reconhecida por muitos, 

Barack Obama, demonstra que, apesar das dúvidas de muitos e após os esforços dos 

Bracarenses, Braga e a sua obra foram confirmadas mundialmente como triunfantes.  

Conforme a descrição, é possível comprovar que o sector político aproveita-se do 

alcance visível da arquitectura, porque, neste caso, o equipamento cultural de Braga é o 

produto da acção de um presidente perante uma sociedade: “a época hipermoderna 

transformou radicalmente o lugar, o peso e a significação da cultura. Esta adquiriu uma 
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importância e uma centralidade inéditas na vida económica (…) tornou-se não só um 

foco de dissensões e de afrontamentos múltiplos, mas também um domínio cada vez 

mais politizado.” (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 31) 

Neste contexto, verificamos, que o cliente recebe usufrutos do convite feito ao 

arquitecto Eduardo Souto de Moura: devido à qualidade do desempenho do seu trabalho 

e do seu reconhecimento no meio mediatizado nacional e internacional. Foi uma peça 

fundamental para a auto promoção e projecção do nome da cidade durante e pós o 

evento europeu em 2004, que mesmo após 7 anos vê o seu projecto a atingir o ponto 

culminante.  

Todavia, não se pode negar que, certamente, foi pela imensa vontade do cliente que 

se realizou a construção de uma obra distinta e única. Teve o poder para criar 

oportunidades e fundos para a inteira liberdade de criação das opções tomadas pela 

equipa de arquitectura e engenharia. Desta forma, não só a política se aproveita do autor 

da obra arquitectónica, mas também ele pode ver nesta conduta uma maneira de obter 

facilmente cedências para as suas escolhas, pois sabendo que depende dele a boa 

imagem de um partido e da cidade. Desfrutando, então, da sua posição.  

Observemos que desta forma se pode afirmar que a actuação do campo 

arquitectónico nesta realidade económica e política não é inofensiva. Tanto a mão-de-

obra como a mão do desenho desenrolam o movimento de grandes quantidades de 

dinheiro e as figuras directas da arquitectura usufruem da sua situação autoritária para 

comandar. Isto é, pode-se dizer que a prática da arquitectura, a economia e a política 

reflectem reais jogos de poder. Contudo, a posição cultural, social e visível da 

arquitectura – desde a concepção de cidade, a arquitectura é o símbolo da excelência e 

riqueza de uma comunidade – no seio público é uma arma de arremesso contra o campo 

económico e político para conquistar os meios de maneira a atingir o fim que agrade aos 

três poderes. Fala-se de um vaivém de cortesias entre si.  

Agora, mesmo com o simbolismo que o estádio possui na cidade de Braga, surgiram 

nas redes notícias que davam a conhecer que o tal ícone havia cedido o seu nome para 

uma empresa de seguros – Figura 51 e Figura 55. O objecto icónico e distinto de 

arquitectura via o seu nome inicial, Estádio Municipal de Braga, trocado pelo de uma 
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empresa que comprou o naming right: cujo contracto consistia no investimento mensal 

na manutenção do estádio. Tal cedência foi forçosamente necessária para se ajustar a 

dívida dos custos de construção excedidos: de um orçamento proposto inicial de 30 

milhões para o investimento final de 160 milhões da câmara. Mas, não existe só esta 

vantagem económica, o retorno para a empresa verifica-se na efectividade de ter o seu 

nome associado a uma obra arquitectónica prestigiada. Assistimos, novamente, a uma 

cadeia de favores entre a arquitectura e outras áreas, a economia e a política.  

Uma das vantagens que esta associação traz é a possibilidade da prática 

arquitectónica alcançar flexibilidade do orçamento para a construção da obra. Porém, 

como já referido, acontece que, quando se trata de um equipamento público, existe um 

sentimento de curiosidade do público sobre a gestão do seu dinheiro.  

Nos fóruns, Figura 50, verificamos os comentários e críticas ao orçamento do 

estádio municipal. Neste caso, para o público é quase impossível dissociar o resultado 

da obra do dinheiro investido: surgem observações, após a experiência da obra, sobre o 

conhecimento do orçamento, onde o objecto final é descrito como “aquém”, tendo em 

consideração o seu custo. Noutros Blogs e Websites de vários conteúdos, arquitectura e 

artes e de informação – Figura 52 à Figura 56 – expõe-se os factos em relação ao custo 

deste estádio do Euro 2004. São publicações que dão a conhecer ao público a verdade e 

a situação económica originada por um objecto de arquitectura, procurando chegar 

apenas a uma conclusão: afinal foi uma despesa ou um investimento?  

Falar da dimensão da economia dentro do campo arquitectónico é para o 

conhecimento comum falar do investimento destinado às obras. Frequentemente é uma 

função entendida como competência do cliente pois é ele que convida, decide e atribui o 

orçamento que considera ser adequado.  

Segundo o Regulamento de Deontologia a definição de arquitecto é apresentada 

como “alguém consciente do carácter essencial da sua actividade como intérprete e 

servidor da cultura e da sociedade de que faz parte.” (GOMES & PROENÇA, 2011, p. 23) A 

sua actividade profissional não se limita apenas à aplicação da aprendizagem da 

disciplina mas, enquanto cidadão, deve ser capaz de interpretar as circunstâncias da 

sociedade que o rodeia. Entre estas duas posições, o arquitecto encontra-se num impasse 
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sobre o modo como deve agir face ao orçamento proposto de uma obra de interesse 

público.  

Contudo, devido à exposição do caso de estudo no meio digital, surgem sempre 

questões que procuram atribuir responsabilidades à forma como o dinheiro público é 

gerido. Quando se trata de uma obra pública realizada com dinheiros públicos é natural 

que o custo seja uma das principais armas de arremesso preferidas para defender ou 

desaprovar alguma coisa. É, portanto, comum surgirem duas figuras centrais nesta 

atribuição de erros: o político, que gere o orçamento e o arquitecto, que não só gere a 

obra mas também o custo. 

Por vezes, averigua-se que, entre a qualidade estética e a adequação do orçamento da 

obra, o arquitecto depara-se com um complicado conflito. Enquanto um profissional da 

sua área deveria “ter em consideração nos seus projectos os factores sociais em cada 

caso relevantes” e “procurar adoptar soluções capazes de assegurar a qualidade da 

construção, do bem-estar e a segurança das pessoas, salvaguardando a economia do 

processo construtivo nas obras de que é autor e responsável.” (GOMES & PROENÇA, 2011, 

p. 25) Então, a participação do arquitecto durante uma obra, já não responde somente a 

uma necessidade estética e funcional, nela está incutida, também, a preocupação 

económica e social e deve revelar-se como uma equação equilibrada.  

Portanto, a prática da arquitectura enfrenta um dilema fundamental ao bem-estar 

social: a adequação de orçamento à criação da obra. Já que no código deontológico não 

se verifica a exposição de deveres do arquitecto que disciplinem este dilema, torna-se 

vital procurar criar mais discussão ética sobre os custos, as responsabilidades e as regras 

para gerir orçamentos que por vezes deslizam, principalmente, quando se fala de uma 

obra pública erigida com fundos públicos. “Concretizar a responsabilidade não é só 

limitá-la como também alargá-la, num dimensão temporal que tenha em conta as novas 

circunstâncias em que decorrem as acções humanas (…)” (INNERARITY, 2010, p. 222) 

Exige-se uma atitude que compreenda que o sector económico e político são dois 

mecanismos que se cruzarão sempre com a cultura arquitectónica e o seu profissional: 

são posturas que comportam no futuro inquestionáveis vantagens. 
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Por fim, através destes exemplos, podemos retirar que a arquitectura mais uma vez 

envolve-se com outras modalidades – economia e política. A sua autonomia é, então, 

abatida quando confrontada com a realidade pública hipermoderna, onde o fenómeno 

económico impõe-se como principal alavanca de produção arquitectónica. Estas três 

actividades – a arquitectura, a economia e a política – possuem um amplo campo de 

acção multidisciplinar que pode ser explorado e exportado na esfera mediática.  
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Figura 50. Fórum, Oportunidade Perdida (2010) 
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Figura 52. Blog/ Website Vários, EMB custou mais de 100 milhões (2012) 

Figura 51. Blog/ Website Vários, Naming right (2007) 



 

83 

 

 

  

Figura 53. Blog/ Website Vários, Buraco da dívida de Braga (2013) 

Figura 54. Blog/ Website Arq. Artes, Estufar esse filó (2006) 
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Figura 55. Blog/ Website Futebol, Naming right (2007) 

Figura 56. Blog/ Website Informação, DN, Euro 2004 (2013) 
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ENTREVISTAS / BIOGRAFIA DO ARQUITECTO 

Em primeiro lugar importa apontar que, mesmo fazendo uma pesquisa com as palavras 

“Estádio Municipal Braga” ou seja, relativamente à obra, sucedeu que imediatamente 

surgiram sites que expunham todo o percurso profissional do arquitecto Eduardo Souto 

Moura e inclusive entrevistas ao mesmo. Retiramos, essencialmente, o poder de uma 

obra na ascensão de um arquitecto no meio de comunicação público.  

A visibilidade criada por uma obra arquitectónica gera, de igual forma, a mesma 

visibilidade para o seu arquitecto. É natural que, quando a arquitectura conquista o lugar 

de símbolo de património cultural, consequentemente, o seu arquitecto vai adquirindo 

um estatuto significativo nos meios de comunicação, aproximando-se ainda mais do 

público. Como resultado desta exposição, suscita que a sua actividade seja alvo de um 

intenso exame de observação. 

Dentro do ciberespaço é acessível a qualquer interessado pela cultura arquitectónica 

encontrar publicações referentes à exposição do percurso de ensino e de profissão do 

arquitecto: as denominadas biografias. São estas, uma das primeiras formas de 

exposição pública do arquitecto. Na Figura 57 e Figura 58, ambas retiradas de websites 

de arquitectura e artes, são dois exemplares deste tipo de conhecimento.  

A partir do momento que o arquitecto é exposto ao público, o interesse por este 

aumenta. Este protagonismo leva a que a esfera pública não se limite apenas a conhecer 

um percurso profissional mas que anseie pela exibição da personalidade e as posições 

do arquitecto face à sociedade e ao campo arquitectónico. 

As entrevistas são uma das formas usadas para se aceder ao carácter e opinião do 

arquitecto. São estas, Figura 59 e Figura 60, alguns dos exemplos da exposição mais 

particular dele.  

O arquitecto que vai adquirindo espaço nos meios de comunicação e rapidamente 

ascende ao lugar de figura mediática que dispõe os seus conhecimentos de profissão 

para que se crie o debate arquitectónico na sociedade. Vejamos que, este protagonismo 

de um arquitecto desperta a atenção da esfera pública e pode provocar que a arquitectura 
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se torne numa produção e, simultaneamente, num consumo cultural de ícones e autores. 

(cf. GADANHO, 2011) 
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Figura 58. Blog/ Website Arq. Artes, SM (s/) 

Figura 57. Blog/ Website Arq. Artes, SM (2011) 
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Figura 59. Blog/ Website Informação, SM (2011) 

Figura 60. Blog/ Website Informação, SM (2012) 
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TOPS / LISTAS 

No fim da tabela dos temas encontrados na pesquisa netnográfica encontra-se “Tops / 

Listas”. Como o nome indica, são publicações que apresentam, numa determinada 

ordem ou não, géneros de arquitectura em grupo segundo uma categoria.  

Neste caso de estudo as categorias apresentam-se conforme as duas referências 

antagónicas, positivas e negativas. Na Figura 63 e Figura 64 pode-se ler o estádio de 

Braga listado como uma obra relevante da nova arquitectura e como única, 

respectivamente. Importa referir, que ambos os websites apresentam-se numa língua 

estrangeira, demonstrando novamente a flexibilidade cultural da arquitectura. No 

entanto, na Figura 61 e Figura 62, há uma ambiguidade de posição relativa ao 

equipamento porque é apontado como uma das maravilhas e dos pesadelos da cidade 

bracarense e por ser caracterizado como arquitectura estranha pelo segundo website.  

Este tipo de classificações, relevantes ou não, demonstra o interesse gerado pela 

arquitectura na esfera pública. Origina-se, imediatamente, as duas oportunidades já 

mencionadas: a de promoção e a de reconhecimento da obra e do arquitecto, nacional e 

internacionalmente. Com menor consideração alcançado pelos Prémios, os Tops ou 

Listas são utilizados frequentemente pelo público como um meio eficaz de apresentar e 

salientar o que é considerado legitimamente bom ou não. Em consequência, conseguem 

determinar a consolidação da imagem pública de muitas obras de arquitectura, caindo 

novamente na tentação de as qualificar futilmente. Acrescenta-se, também, que nestes 

casos, a arquitectura não se apresenta totalmente exposta mas com o mínimo 

esclarecedor pois o seu objectivo é conseguir entregar rapidamente a informação ao 

interessado e para esse efeito, é usada só a imagem.  
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Figura 61. Blog/ Website Vários, Maravilhas e Pesadelos (2007) 

Figura 62. Blog/ Website Vários, 12 mais estranhos (2010) 
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Figura 63. Blog/ Website Arq. Artes, Where is the good architecture (2008) 

Figura 64. Blog/ Website Futebol, Unique Stadiums (2013) 
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IMAGEM / TEXTO / VÍDEO 

Numa tentativa de entender como é que o público se exprime pela internet sobre o 

caso de estudo, foram, portanto, analisados os 224 sites e separados por tipos de 

conteúdos, os que apresentam somente texto ou imagens, ou quem combine os dois 

tipos de representação, e ainda o vídeo – Tabela 6.  

Como indicado em cima, os conteúdos recolhidos da pesquisa encontram-se 

usualmente expostos em texto. A razão para este resultado pode-se cruzar com o tipo de 

temas preferidos para se discutir arquitectura e com a natureza dos sites – Tabela 4. Isto 

é, a própria natureza dos sites encontrados, como os Fóruns, os sites de Informação, de 

Futebol e até mesmo de Arquitectura, compelem para que a opinião ou a exposição de 

uma notícia seja dada em forma de texto e não de imagem.  

Acontece, hoje em dia, existirem sites específicos planeados para apenas receberem 

e divulgarem imagens, com o Flickr, Tumblr, Pinterest ou Olhares – Figura 65 e Figura 

66. Estes, encontrados durante a pesquisa, apresentam-se como lugares digitais que 

permitem a troca e publicação de fotografias a tempo real. Tal como outrora, a 

exposição por palavras, a fotografia vai alcançando um lugar na definição da 

personalidade de cada um. Entenda-se, portanto, que a fotografia, pessoal ou partilhada, 

é uma afirmação individual do gosto perante os outros.  

Também se encontrou uma ilustração do Estádio Municipal pelo arquitecto/ artista 

André Chiote – Figura 67 – cujo título num website dedicado às artes dizia “ícones do 

desporto”. Como já mencionado, a arquitectura quando protagonista no meio 

mediatizado nacional e o mais influente, o internacional, transforma-se num símbolo 

reconhecível no espaço público.  

A imagem em movimento, o vídeo, também foi um tipo de representação encontrado 

na pesquisa, apesar de em menor número. Estas publicações online aludem 

principalmente à apresentação da cidade, onde o Estádio Municipal de Braga é 

retratado.  
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Tabela 6. Representação das publicações  

Grupos Texto 
Imagem / 

Texto 
Imagem Vídeo 

B/ W Vários 41 27 16 3 

B/ W Arq. e Artes 14 21 8 1 

B/ W Informação 28 8 3 

Fóruns 22 5 

B/ W Futebol  13 10 2 1 

B/ W Políticos 1 

Total 118 72 29 5 
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Em consequência, nestes dois casos, a imagem e o vídeo, a arquitectura, enquanto 

um valor cultural, é utilizada por duas identidades distintas, a identidade individual e a 

identidade colectiva. Na identidade individual para a exibição de um gosto e na 

identidade colectiva para a exibição de uma qualidade patrimonial.  

Contudo, uma imagem é a representação de um momento isolado e a arquitectura 

não se lhe pode limitar, é necessário entender que esta nasce e explica-se através de 

pensamentos e experiências. Um dos mais importantes teóricos de comunicação 

Marshall Mcluhan afirma que “na era da fotografia a linguagem adquire um carácter 

gráfico ou icónico, cujo sentido tem escassa relação com o universo semântico, e 

nenhuma com a república das letras.” (MCLUHAN, 2008, pp. 71 - 72) E nos dias de hoje, 

com a integração da máquina fotográfica no quotidiano, até porque já se encontra 

agregada ao objecto mais pessoal e usado diariamente, o telemóvel, podemos estar na 

iminência de criar uma arquitectura dependente do culto visual.  

Conclui-se que o “Texto”, como já referido anteriormente, relaciona-se com os 

temas como a “Arquitectura / Condições”, “Prémios”, e “Administração de Dinheiro/ 

Política”, cujos problemas, comentários e informações são usualmente escritos para 

permitir a rápida compreensão e apreensão do sentimento em causa ao outro. Já a 

imagem é utilizada para referenciar igualmente o tema “Arquitectura / Condições” mas 

associa-se principalmente “Turismo/ Conferências/ Exposições” e “Tops e Listas”. 

Embora estejamos a assistir a uma ascensão do uso da fotografia e da multiplicação da 

partilha da imagem, as palavras serão sempre superiores pois são “complexos sistemas 

de metáforas e símbolos, que traduzem a experiência para os nossos sentidos 

exteriorizados.” (MCLUHAN, 2008, p. 202)  
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Figura 65. Blog/ Website Vários, Flickr (s/) 

Figura 66. Blog/ Website Vários, Tumblr (s/) 
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Figura 67. Ilustração do Estádio Municipal de Braga 
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REFLEXÃO FINAL 

 

 

 

 

Para tecer as considerações finais da actual dissertação importa relembrar o objectivo da 

sua produção: expor as interferências exteriores ao campo autónomo da arquitectura 

quando apresentada ao público através de um meio de comunicação social. 

A arquitectura enquanto protagonista do quotidiano foi adquirindo espaço na 

visibilidade mediática e portanto interessava analisar como esta se comportava fora dos 

seus limites disciplinares. Enquadrada, principalmente, como um assunto cultural foi 

conquistando novos e particulares lugares na tal esfera mediática, provocando a 

manifestação de diferentes formas de opinião pública. 

Verificámos que a Internet era uma ferramenta que reunia as características 

fundamentais para desempenhar o designado meio de comunicação social: era um lugar 

de encontro e enriquecimento entre a unidade e a diferença. Entre o comum e o 

particular. (cf. INNERARITY, 2010) Este foi o veículo adoptado para se proceder a uma 

investigação e análise sobre a crescente exposição do campo arquitectónico na esfera 

pública – através do processo netnográfico. 

O Estádio Municipal de Braga foi o caso de estudo utilizado para se recolher os 

dados necessários para responder ao objectivo do trabalho. Não coube aqui explicar 

como esta obra e o arquitecto são expostos no medium, mas, sobretudo, foi o atributo 

essencial para se entender e apontar os diferentes tipos de dimensões que dominam a 

exposição da arquitectura. 

Foi desta forma, com a utilização do ciberespaço enquanto um recente espaço 

público comunicativo, e uma obra de arquitectura, que se conseguiu identificar as 

interacções e relações que transpõem a autonomia do campo arquitectónico. 
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Numa primeira abordagem, os dados recolhidos foram distinguidos por diversas 

categorias, tal como a natureza, a língua utilizada e os anos das publicações. Os 

resultados da natureza dos websites e Blogs demonstraram que a arquitectura abrange 

diferentes terrenos, sejam eles do sector artístico, informativo, desportivo ou político. 

Quanto à língua das publicações efectuadas verificou-se a capacidade do alcance 

externo da construção da visibilidade do campo arquitectónico português. Já os anos 

referentes à edição do conteúdo apresentado revelam segundo um olhar geral os 

principais momentos em que o assunto arquitectura é mais propício à divulgação 

mediática. 

Após esta análise directa dos dados, fomo-nos aproximando da resposta à pergunta: 

mas afinal de que se fala quando se fala de arquitectura na internet? Observaram-se, 

portanto, através da investigação netnográfica os diferentes tipos de temas divulgados 

pelo domínio público: arquitectura e condições; prémios; turismo/ conferências e 

exposições; economia e política; entrevistas e biografia do arquitecto; e ainda tops e 

listas.  

Em “arquitectura e condições” verificou-se um padrão de comentários relativamente 

à estética e estrutura da obra. Apesar da constante partilha de dados informativos, foi-se 

evidenciando o arrojo da publicação de comentários pessoais à obra. Em segundo lugar 

surgiu o tema “prémios”. A atribuição de prémios à obra ou ao arquitecto coincide com 

os anos de maiores publicações neste meio de comunicação. Este fenómeno de 

notoriedade da arquitectura potenciou a visibilidade dela no mediatismos nacional e 

internacional. Com o “turismo/ conferências e exposições” a arquitectura foi explorada 

devido à sua potencialidade em termos económicos, sociais e culturais. A referência à 

“economia e política” está há muito presente na divulgação do campo arquitectónico 

pois é um assunto que qualquer pessoa se sente habilitada para debater. Revelámos o 

interesse pela figura do arquitecto no ciberespaço com “entrevistas e biografia”. Esta 

profissão foi conquistando privilégios na visibilidade pública e consequentemente 

captou a atenção e o respeito da sociedade. Em último lugar surgiram publicações 

relativas a rankings de classificação de obras de arquitectura organizados pela opinião 

pública – “tops e listas”. 
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A segunda abordagem à netnografia realizada debruçou-se sobre os vários tipos de 

representação do conteúdo exposto: texto, imagem ou vídeo. A forma como se 

comunica foi uma necessidade de uma visão que entendesse como se manifestam as 

interacções no ciberespaço relativamente ao campo arquitectónico.  

A finalidade desta investigação era a de clarificar através de uma demonstração real 

– netnografia do Estádio de Braga – como a arquitectura é apreendida quando sai do seu 

campo restrito e especializado. Comprovou-se, portanto a disponibilidade presente do 

objecto arquitectónico abranger diversas dimensões a que é sujeito nos recursos 

mediáticos.  

Este estudo traçou, com o estudo netnográfico, uma perspectiva transversal e 

abrangente à autonomia da arquitectura. A sua interpretação e representação através de 

um meio de comunicação social é escrutinada por diversas reproduções, sejam elas 

económicas, políticas, sociais ou culturais, da opinião pública e, através desta 

abundância de informação e polémica, o arquitecto pode recolher notas fundamentais 

sobre a sua prática profissional.  

Por último, digamos que não se tenciona formar um novo modelo de arquitectura 

mas apenas se procurou identificá-la como um recente fenómeno mediático. A partir da 

análise desta intensa exposição da arquitectura aponta-se para a necessidade de se fazer 

uma epistemologia da arquitectura que inclua as relações entre o seu campo específico e 

o modo como ela é introduzida num campo social mais vasto. Actualmente, esta 

dimensão social da arquitectura torna imprescindível estudar os modos de produção, de 

circulação e legitimação do pensamento arquitectónico. 

 

  



 

100 

 

 

  



 

101 

 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

 

 

 

 

 

ANGELILLO, A., & PAIS, P. (1996). Eduardo Souto Moura. Lisboa: Blau Lda. 

ARRUDA, M. J. (2009/ 2010). O Estádio na Cidade Contemporânea. Caso Particular 

dos Estádios de Futebol e o Euro 2004. Lisboa: UTL. 

BAUMAN, Z. (2009). Confiança e Medo na Cidade. Milão: Paravia Bruno Mundadori 

Editori. 

BELÉM, M. C. (2012). O Essencial sobre Eduardo Souto Moura. Imprensa Nacional - 

Casa da Moeda. 

CABRAL, J., DOMINGUES, Á., & PORTAS, N. (2011). Políticas Urbanas II. 

Transformações, Regulações e Projectos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

COUTO, J., FAIAS, C., & FAIAS, C. (2009). Marketing turístico: conceito e 

tendências. Açores: Universidade dos Açores. 

DIAS, R., & FIGUEIRA, V. (2011). A responsabilidade social no Turismo. Lisboa: 

Escolar Editora. 

Diccionario Metapólis de Arquitetura Avanzada. (2001). Barcelona: ACTAR. 

GADANHO, P. (2011). Arquitetura Em Público. 15 Anos de Expansão Mediática nas 

Páginas de Um Jornal Português. Porto: Dafne Editora. 



 

102 

 

GOMES, A. S., & PROENÇA, J. G. (2011). Colectânea de Legislação de Arquitectura. 

(2ª edição ed.). Lisboa: Quid Juris Sociedade Editora. 

INNERARITY, D. (2010). O Novo Espaço Público. Lisboa: Teorema. 

JACKSON, R. L. (2010). Encyclopedia of Identity. Vol 1. Thousand Oaks: CA Sage. 

KOZINETS, R. V. (2010). Netnography. Doing Ethnographic Research Online. 

London: Sage Publications. 

LIPOVETSKY, G., & SERROY, J. (2010). A Cultura-Mundo. A resposta a uma 

Sociedade Desorientada. Lisboa: Edições 70 Lda. 

MCLUHAN, M. (2008). Compreender os Meios de Comunicação: Extensões do 

Homem (1964). Lisboa: Relógio D'Água Editores. 

MITCHELL, W. (2000). E-topia: Urban Life, Jim - But Not as We Know it. Cambridge: 

MIT Press. 

MOREIRA, B. (2006/2007). Dissertação: Forma e Estrutura na Obra de Souto Moura. 

Oito Tópicos de Arquitetura: A Contradição como Parte do Projeto. Porto: FAUP. 

NUFRIO, A. (2008). Eduardo Souto Moura. Conversas com Estudantes. Barcelona: 

Gustavo Gili SL. 

Ordem dos Engenheiros e Secil. (2006). Prémio Secil Engenharia Civil 2005. Estádio 

Municipal de Braga. Rui Furtado. Porto: Ordem dos Engenheiros e Secil. 

SEBASTIÃO, S. P. (2012). Cultura Contemporânea. Contributos para os Estudos 

Culturais, Mediáticos e Digitais. Lisboa: ISCSP. 

SILVA, F. C. (2002). Espaço Público em Habermas. Lisboa: Imprensa de Ciências 

Sociais. 

STRÖHER, R. A. (2005). Casas do Norte de Eduardo Souto Moura. Arq Texto 6 . 

 



 

103 

 

INTERNET 

 

MACHADO, M. (s.d.). Obtido em 13 de Janeiro de 2014, de Braga Município: 

http://www.29.miktd.com/viewemail.php?id=f64da46a7673f68e564fc3122e6f183f&c=

2625&m_id=205241&uid=1d05c6c0ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

ANGELILLO, A., & PAIS, P. (1996). Eduardo Souto Moura. Lisboa: Blau Lda. 

ARRUDA, M. J. (2009/ 2010). O Estádio na Cidade Contemporânea. Caso Particular 

dos Estádios de Futebol e o Euro 2004. Lisboa: UTL. 

BAUMAN, Z. (2009). Confiança e Medo na Cidade. Milão: Paravia Bruno Mundadori 

Editori. 

BELÉM, M. C. (2012). O Essencial sobre Eduardo Souto Moura. Imprensa Nacional - 

Casa da Moeda. 

CABRAL, J., DOMINGUES, Á., & PORTAS, N. (2011). Políticas Urbanas II. 

Transformações, Regulações e Projectos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

CANNATÀ, M., FERNANDES, F. (2007). Eduardo Souto de Moura. Estádio 

Municipal de Braga. Porto: Civilização Editora  

Diccionario Metapólis de Arquitetura Avanzada. (2001). Barcelona: ACTAR. 

FIGUEIRA, J. (2010). O Arquiteto Azul. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra. 

GADANHO, P. (2011). Arquitetura Em Público. 15 Anos de Expansão Mediática nas 

Páginas de Um Jornal Português. Porto: Dafne Editora. 



 

105 

 

INNERARITY, D. (2010). O Novo Espaço Público. Lisboa: Teorema. 

JACKSON, R. L. (2010). Encyclopedia of Identity. Vol 1. Thousand Oaks: CA Sage. 

KOZINETS, R. V. (2010). Netnography. Doing Ethnographic Research Online. 

London: Sage Publications. 

LIPOVETSKY, G., & SERROY, J. (2010). A Cultura-Mundo. A resposta a uma 

Sociedade Desorientada. Lisboa: Edições 70 Lda. 

MCLUHAN, M. (1962). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. 

Canada: University of Toronto Press  

MCLUHAN, M. (2008). Compreender os Meios de Comunicação: Extensões do 

Homem (1964). Lisboa: Relógio D'Água Editores. 

MCLUHAN, M., FIORE, Q. (2001). War and Peace in the Global Village. Gingko Pr 

Inc  

MITCHELL, W. (2000). E-topia: Urban Life, Jim - But Not as We Know it. Cambridge: 

MIT Press. 

MOREIRA, B. (2006/2007). Dissertação: Forma e Estrutura na Obra de Souto Moura. 

Oito Tópicos de Arquitetura: A Contradição como Parte do Projeto. Porto: FAUP. 

NEVES, J. M. (2004). Eduardo Souto de Moura. Habitar. Colección Arquitecturas 

Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, SA. 

NUFRIO, A. (2008). Eduardo Souto Moura. Conversas com Estudantes. Barcelona: 

Gustavo Gili SL. 

Ordem dos Engenheiros e Secil. (2006). Prémio Secil Engenharia Civil 2005. Estádio 

Municipal de Braga. Rui Furtado. Porto: Ordem dos Engenheiros e Secil. 

SILVA, Helena Sofia; SANTOS, André. Souto de Moura. Colecção Arquitetos 

Portugueses. Vila do Conde: QN Edição e Conteúdos, SA 2011 



 

106 

 

SEBASTIÃO, S. P. (2012). Cultura Contemporânea. Contributos para os Estudos 

Culturais, Mediáticos e Digitais. Lisboa: ISCSP. 

STRÖHER, R. A. (2005). Casas do Norte de Eduardo Souto Moura. Arq Texto 6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

NETNOGRAFIA 

Fóruns 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,1771.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,1916.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,1139.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,299.msg4988.html#msg4988 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=345372 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,2955.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,3410.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,3602.msg59471.html#msg59471 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,9587.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,11822.msg197229.html#msg197229 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,11205.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,10189.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,11396.0.html 

http://forum.bracarae.com/viewtopic.php?p=39585 

http://forum.bracarae.com/viewtopic.php?f=5&t=1699 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,12077.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,13479.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,15123.0.html 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,13630.0.html 

http://forum.bracarae.com/viewtopic.php?f=16&t=2438 
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http://www.superbraga.com/forum/index.php?topic=19483.0 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,22077.msg431970.html#msg431970 

http://www.superbraga.com/forum/index.php/topic,23853.msg495506.html#msg495506 

Blogs / Websites Futebol 

http://www.maisfutebol.iol.pt/estadio-municipal-de-braga-vence-oscar-da-

arquitectura2/520a71873004bc615fd00730.html 

http://www.maisfutebol.iol.pt/tomas-taveira-estadios-aveiro-braga/520a8e453004bc615fd03a67.html 

http://www.maisfutebol.iol.pt/sporting-braga-estadio-braga/520a8cc43004bc615fd037d2.html 

http://www.maisfutebol.iol.pt/sporting-braga-estadio-municipal-braga-premio-secil-
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Titulo. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet 

Diapositivo 1 | Primeiro, bom dia e queria antes de começar, cumprimentar o júri e 

agradecer a quem se deslocou para assistir a esta prova.  

Eu iniciei o percurso desta dissertação um bocado às escuras. Sou uma aluna desta 

faculdade e sempre fui acostumada com o acto da produção arquitectónica e não de 

como é realizada a sua recepção no campo público.  

Como suporte primário, estudei um livro segundo este tema da difusão arquitectónica 

num meio de comunicação tradicional, o Jornal, de Pedro Gadanho.  

E foi, assim, que surgiu a urgência de uma reflexão sobre a necessidade de enquadrar a 

arquitectura na produção cultural contemporânea, já que a prática arquitectónica é e será 

sempre um trabalho de elevadíssima exposição social.  

Procurei, então, saber como se criam e se interpretam os cruzamentos e relações que 

ultrapassam o campo autónomo e estrito arquitectónico, que normalmente se compõe 

por arquitectos, instituições de ensino e investigação, entre outros. 

No meu caso, este exercício pela busca da opinião pública e consequentemente a 

construção das diferentes dimensões mediáticas da arquitectura, a que me propus, teve 

como alicerce a “internet” já que actualmente é um fenómeno mediático contemporâneo 

em ascensão e representa uma caixa da amplificação do real. 
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Diapositivo 1 
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Índice 

Diapositivo 2 | Dividi, assim, esta apresentação:  

Num primeiro ponto, irei fazer um apontamento sobre o percurso de como a 

arquitectura se foi integrando no quotidiano e assim chegar à esfera pública comum. 

Em segundo lugar, para que se desenvolvesse uma possível resposta à pergunta foi 

essencial escolher uma figura representativa do panorama mediático português da 

arquitectura, Eduardo Souto Moura, e procuro, dessa maneira, também, entender como 

se constrói a visibilidade do arquitecto na esfera pública. 

No terceiro capítulo, “A expansão da arquitectura”, vou debater a concepção da internet 

enquanto espaço público. E, também, demonstrarei os motivos essenciais para a escolha 

do caso de estudo, o estádio de Braga, e, sobretudo, farei uma breve análise do porquê 

da selecção deste meio de comunicação. 

Em “De que se fala quando se fala de arquitectura na internet?” explico a estratégia 

utilizada, a netnografia, e em seguida apresento os vários resultados. 

Por fim, a conclusão apresentará o carácter problemático da resposta que esta 

dissertação obteve.  
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Diapositivo 2 
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I. A Arquitectura No Quotidiano 

Diapositivo 3 | A arquitectura é parte integrante do nosso quotidiano e consideramo-la 

parte inalienável da cultura e o modo como a percebemos costuma-se basear no 

contacto directo. Contudo, além deste convívio físico, nesta era de bombardeamento 

informativo, somos muitas vezes distraidamente influenciados. 

O envolvimento entre a arquitectura e a imprensa surgiu com eventos culturais 

excepcionais onde estavam em causa edifícios excepcionais. Possivelmente, na história 

moderna do nosso país, o caso da expo 98 foi o evento que mais se destacou e projectou 

mediaticamente a arquitectura e todos os seus envolventes, estou a falar do Arquitecto 

Álvaro Siza e da sua obra do Pavilhão de Portugal, que imediatamente se tornaram num 

símbolo da nova portugalidade. Estes símbolos eram, portanto, veículos que facilitavam 

a entrada do campo arquitectónico no quotidiano, recebendo, então, um protagonismo 

público imediato.  

A arquitectura foi-se aproximando, assim, do cidadão comum que a recebeu tratando-se 

de um sinal inequívoco do cosmopolitismo.  

O campo arquitectónico começou a ganhar espaço e poder como uma peça social 

fundamental no quotidiano da sociedade. Prova disto foi, também, a crescente 

apropriação da sua imagem pois conseguia eficazmente reflectir valores culturais de um 

país e seus habitantes, chegando até mesmo a ser usada como instrumento de 

publicidade. 

A arquitectura consegue reflectir uma sociedade e foi, assim, que conquistou terreno na 

produção e divulgação de informação. O que consequentemente levou-a a assumir-se 

como um objecto-alvo da expressão da esfera pública.  
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Diapositivo 3 
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II. O Arquitecto E A Arquitectura: Eduardo Souto Moura. O Arquitecto 

Mediático 

Diapositivo 4 | Neste campo do mediatismo arquitectónico português, Pedro Gadanho 

considerou três fases:  

1. A primeira define-se por volta da década de 80, onde a arquitectura começou a ser 

vista como vanguarda cultural com alcance popular e Tomás Taveira como figura 

central na difusão arquitectónica.  

2. A segunda fase, por volta dos anos 90, refere-se principalmente à consagração da 

figura máxima da arquitectura portuguesa, Álvaro Siza, graças à popularização da Expo 

98. E confirmava-se a relevância da escola do porto neste cenário (e surgiram novos 

protagonistas arquitectónicos neomodernos como Carrilho da Graça e Gonçalo Byrne). 

3. A terceira fase, até agora, pode-se caracterizar como a fase da popularização e do 

mediatismo do consumo da arquitectura pela esfera pública. A arquitectura entrou 

definitivamente no campo da “cultura-moda” e emergiram ídolos de consumo, um deles 

sendo Eduardo Souto Moura. 

Nesta fase, hoje em dia, assistimos, também, a uma disparidade da situação profissional 

do arquitecto, que salta entre o arquitecto estrela com projectos que são poesias e o 

arquitecto desconhecido e proletarizado que produz arquitectura diga-se banal. 

Mas, estas figuras emergentes do star-system arquitectónico estão evidentemente 

vinculadas ao mediatismo e a sua notoriedade é, principalmente, fruto da encomenda 

pública de carácter extraordinário. E tal visibilidade tende a funcionar como um 

mecanismo de legitimação da obra mas que ao mesmo tempo cria a situação de 

sobreexposição, definindo-se então um alvo central, o arquitecto, que tanto carrega as 

opiniões favoráveis como as desagradáveis, mesmo que não dependa só dele a execução 

de um projecto.   
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Diapositivo 4 
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III. A Expansão Da Arquitectura. A Internet Como Espaço Público. 

Diapositivo 5 | A constituição do território é também determinada pelas transformações 

que ocorrem na sociedade que muitas vezes são originadas pela evolução da técnica, 

como por exemplo os transportes e, agora, por todo um novo universo de comunicação. 

Podia-se, portanto, perceber a organização social como um instrumento de compreensão 

e estruturador do espaço público que foi alvo de novas interpretações. 

Aqui o conceito tradicional de público alarga-se a outros campos, que não só envolve a 

arquitectura e o urbanismo, mas estende-se às ciências sociais. Público passa a designar 

um espaço do debate, da decisão e da formação de opinião de coisas públicas.  

Assim, na civilização actual, passamos a assistir a um novo conceito de espaço público 

que reflecte, agora, também, os novos estilos de vida social. Uma vida social que resulta 

da globalização e da tecnologia, gerando, assim, a ascensão de um novo lugar 

dominante do encontro da esfera pública, a internet. 

Interpreto o espaço público como um lugar onde se privilegia o “colectivo”, sendo um 

espaço social que partilha de uma situação de discussão despoletada quando os 

participantes iniciam relações interpessoais. 

Já pelos anos de 1960 e 70, o teórico Marshall Mcluhan, havia considerado uma 

consequência para a tal evolução das novas tecnologias: a vila global. Uma vila onde as 

tecnologias colapsam física e perceptualmente o tempo e o espaço e onde as diferenças 

culturais e espaciais se reúnem. Isto é, um lugar onde a sociedade se encontrava, sem 

qualquer barreira, conectada.  

A internet é um espaço público da comunicação global e um sinal da evolução da 

relação humana. 
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Diapositivo 5 
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III. A Expansão Da Arquitectura. Selecção Do Meio: A Internet 

Diapositivo 6 | A selecção deste meio de comunicação passou, quando comparada a 

outros tradicionais, por conseguir fornecer um acesso facilitado à divulgação e à partilha 

de informação e ao debate de opiniões, demonstrando, portanto, ser um importante 

recurso contemporâneo na constante actualização e aquisição de conhecimentos. 

Para além disso, é uma ferramenta que dispõe uma possível infinita informação que 

resulta num processo de verificação de conteúdo oposto ao habitual. Isto é, não é alvo 

de um mecanismo de verificação de conteúdos. Assim, na sua ausência, potencia a 

qualquer utilizador editar e divulgar conteúdos: lembrando-nos, sempre, que podem ir 

desde a verdade ao embuste. 

Nas palavras de Lévy esta cibercultura a que assistimos representa um “conjunto de 

técnicas materiais e intelectuais, praticas, atitudes, maneiras de pensar e valores que se 

vão desenvolvendo proporcionalmente com o crescimento do ciberespaço.”  

Assim, a internet consegue facilmente oferecer um amplo campo de reflexões que 

permite analisar o comportamento da sociedade quando interpreta e apropria o campo 

arquitectónico, partindo da percepção que os media, neste caso, a internet, são uma 

instância de legitimação da obra e do seu autor.  
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Diapositivo 6 
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III. A Expansão Da Arquitectura. Selecção Do Caso De Estudo: Estádio Municipal 

De Braga 

Diapositivo 7 | Quando se falou da terceira fase da mediatização da arquitectura, 

mencionou-se que a principal figura era Souto Moura. Imediatamente surgiu como peça 

fundamental a este estudo o projecto do estádio municipal de braga.  

Não só porque conseguiu juntar a arquitectura a uma das modalidades mais assistida e 

comentada pela população mas, também, porque esta obra obteve destaque num evento 

de grande escala excepcional. E como há sempre outra pessoa que já disse melhor que 

nós, Gadanho refere que “O euro 2004 teve o dom de trazer a arquitectura para as 

páginas de desporto e dada a importância brutal desta área para a realidade portuguesa 

quotidiana, isto podia-se considerar-se uma novidade importante na relação entre a 

arquitectura e cultura de massas”.  

Aconteceu, então, um perfeito momento produto da união entre um arquitecto-autor e 

uma obra que objectifica uma cultura de massas, o futebol. Rapidamente, tanto o 

arquitecto como o estádio, encontraram-se em variadas frentes mediáticas, alcançando 

visibilidade no cenário cultural da cidade e do país. 
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Diapositivo 7 
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IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Método Da 

Netnografia 

Diapositivo 8 | Portanto, o método utilizado foi a Netnografia, um conceito utilizado 

pelo investigador Kozinets cuja definição assenta na etnografia, um método que analisa 

e estuda as práticas sociais e culturais, mas, neste caso, no sei do mundo digital. 

Decidi que esta netnografia se iria basear na recolha de informação, sem a minha 

participação activa. Chama-se a isto “archival data” que se baseia na recolha imparcial 

de dados já disponibilizados publicamente.  

Como se trata de um área nova e desconhecida para mim, pensei que o método se 

deveria afigurar ao procedimento usual do utilizador da internet, e obrigando-me, 

sempre, a não pré-analisar os conteúdos fornecidos pela pesquisa. 

Então, durante um determinado um intervalo de tempo recolhi os dados causados pela 

inserção no motor de busca Google português das palavras “Estádio Municipal Braga” 

que posteriormente, foram analisados. 
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Diapositivo 8 
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IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Arquitectura 

Em Rede 

Diapositivo 9 | A recolha total de websites foi a de 224.  

Em primeiro lugar importa salientar que a pesquisa conseguiu obter variadas formas de 

conteúdos expostos na internet, como fóruns, blogs ou os comuns websites.  

A primeira tabela indica os diferentes exemplos de produção de discurso, que passam 

pela arquitectura e artes, informação, fóruns, usualmente de desporto, futebol, politica e 

ainda um grupo a que se chamou de vários, pelo que eram incertos na sua temática 

central. Contudo o mais interessante, é que fora este grupo vários e política, existe um 

ligeiro equilíbrio de números. O que revela que a arquitectura é representada por 

diversas partes da totalidade da esfera social bem como a sua capacidade de ser 

apropriada. 

Na segunda tabela apresentam-se os resultados para a língua utilizada das publicações. 

Importa referir que tanto o motor de busca e as palavras inseridas estavam na língua 

portuguesa o que certamente influencia os dados recolhidos. Apesar das circunstâncias, 

30% do número total são em língua estrangeira, retirando a importância que esta obra 

obteve no panorama internacional.  

Diapositivo 10 | Na tabela seguinte reuniram-se os anos das publicações.  

E apesar da finalização da sua construção em 2003 e mesmo com o evento em 2004, foi 

por volta do ano 2005 e 2007 que se verificou um aumento de publicações relativo à sua 

inauguração. Em 2008 sofreu-se uma quebra e em 2009 e 2010 os números voltaram a 

igualar-se. Todavia, verifica-se que o ano 2011 foi o vencedor totalizando 65 

publicações. É inevitável mencionar imediatamente a causa evidente: o Prémio Pritzker 

de Souto Moura.  

Diapositivo 11 | Um dos aspectos mais importantes nesta recolha netnográfica passou 

por identificar os temas. Contudo, importa referir que a sua soma é superior a 224 visto 

que numa mesma publicação se poderiam encontrar diferentes referências.  
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Numa leitura geral, com 107 referências, o tema mais reproduzido neste meio foi 

“arquitectura e condições”, onde os cibernautas comentam as infra-estruturas, estética e 

também o funcionamento 

Em segundo, apareceu a temática “prémios” com 69 e caracteriza-se por breves 

exposições escritas das conquistas da obra e arquitecto.  

Em seguida vê-se uma considerável diminuição de referências, 26, com “turismo/ 

conferencias/ exposições”, que retrata a promoção da visita ao estádio e à cidade de 

braga e divulgação de debates e exposições 

Muito próximo aparece “economia/ política”, onde são apresentadas várias críticas 

sobre o custo da obra e a gestão do cliente do munícipe.  

Nos dois últimos lugares aparece “entrevistas e biografia”, e como indica o título é um 

assunto com um tom mais pessoal sobre a obra e vida profissional do arquitecto e “tops 

e listas” onde o estádio é identificado e listado com outras obras conforme os títulos 

produzidos. 

Em seguida, apresento alguns exemplos que considerei mais claros e também mais 

polémicos da pesquisa que efectuei, não esquecendo que se trata apenas da “ponta do 

iceberg”.  
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Diapositivo 9 | Diapositivo 10 
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Diapositivo 11 
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IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Arquitectura E 

Condições 

Diapositivo 12 | Por ser um equipamento público cultural é natural que “arquitectura e 

condições” seja um tópico capital para se discutir. 

Os exemplos mais reflexivos deste padrão de comentários foram os fóruns. (1) Aqui, 

um fórum da equipa bracarense, apresenta um tópico do tipo de debates que são 

propostos. Neste caso, importa para o forista esclarecer o que se deve melhorar no 

estádio  

Diapositivo 13 | e, assim, vão dando soluções e opiniões para um melhor desempenho 

deste equipamento.  

Em seguida, a questão que importa revela uma particularidade do estádio: como 

resolver o problema de acesso às bancas superiores no axa? Demonstrando portanto que 

para os utilizadores deste estádio, a acessibilidade aos lugares tornou-se numa 

dificuldade. Um utilizador relembra que esta obra recebeu múltiplos prémios pelo facto 

de se tratar de uma peça singular, o que torna tolerável esse obstáculo. 

Diapositivo 14 | Já aqui no primeiro exemplo, retirado de um blog sobre a cidade de 

braga, levantaram-se questões sobre o porque de se ter decidido construir um novo 

estádio numa cidade provida já de um. Apresentando razões pelo qual a decisão da 

construção foi um erro estratégico para a cidade.  

Em baixo aparece um relato de um cidadão no seu blog de futebol sobre a sua ida ao 

estádio e mostra-se capaz de dizer que mesmo sendo uma obra premiada, esta não é 

capaz de cumprir a sua principal função.  

Diapositivo 15 | Por último neste tema, num blog dedicado às artes, aquando a conquista 

do prémio pritzker, o blogger transcreve as palavras do treinador para exaltar a obra “os 

jogadores que vêm cá jogar é que ficam muito tempo a olhar para o ar, para os cabos 

que ligam os tectos das duas bancadas. Alguns tentam mesmo pontapear a bola, a ver se 

conseguem chegar com ela aos cabos mas não conseguem.” 
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Foi-se, assim, encontrando diferentes posições à obra, negativa, positiva ou até neutral. 

A arquitectura é alvo de opiniões que se assumem como uma produção de significados 

subjectivos, aleatórios e espontâneos e que usualmente encontram-se ligadas ao domínio 

do senso comum (GADANHO) e não ao domínio especializado.  

Levanto apenas uma questão, será que Souto Moura soubesse disto antes faria um 

projecto diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

Diapositivo 12 | Diapositivo 13  
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Diapositivo 14 | Diapositivo 15 
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IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Prémios 

Diapositivo 16 | O segundo tema mais comentado diz respeito aos prémios.  

Naturalmente a palavra e objecto prémio, é sinónimo da exaltação de um valor não só 

individual mas de um valor comum à nação. Como se vê na primeira imagem onde um 

adepto se mostra orgulhoso por pertencer aquele clube e aquela cidade quando esta obra 

é comentada por uma das figuras mais populares do cenário politico mundial.  

Noutra publicação mais antiga, em relação ao premio secil em 2004, um blogger 

concorda com esta atribuição a um estádio que “está na moda” e que Souto Moura 

refere estar preocupado por ninguém a criticar.  

Diapositivo 17 | Aqui são apresentados alguns exemplos dos típicos títulos deste tema. 

Desde um prémio internacional, como um prémio ibérico e ainda um prémio que 

considera o arquitecto a personalidade do ano em 2012. 

Bem, o que é internacional é bom e os prémios estrangeiros consideram-se valiosos para 

o cenário da arquitectura portuguesa já que vê a sagração externa do seu produto.  

Os prémios tornaram-se, assim, num mecanismo que foi assegurando a expansão e 

reprodução mediática da arquitectura, mas enfrentando o risco de se vir a regular por 

padrões de comportamento que correspondem a uma mera gestão de interesses, 

conflitos e trajectórias calculadas e posições no panorama arquitectónico. 
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Diapositivo 16 | Diapositivo 17 
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IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Turismo / 

Conferências / Exposições 

Diapositivo 18 | O turismo vem em terceiro lugar. 

Pude verificar que se consegue facilmente aceder a informações referentes a visitas ao 

estádio, como promovem estes websites. O marketing turístico, que se baseia em 

dimensões sociais e económicas, viu na utilização da imagem arquitectónica um 

estímulo para a arrecadação de mais clientes. Novamente, a arquitectura como 

identidade cultural valida e incentiva ao seu conhecimento, transformando-se, assim, 

num artigo comercializável.  

Esta fácil acessibilidade e conhecimento de uma obra de arquitectura, mostra uma nova 

noção de cultura, uma cultura sem fronteiras e sem categorias capaz de ser apropriada 

por todos. E partindo de que a principal intenção do homem é a de tornar acessível a 

criação a todos, neste mundo de hiperconsumidores, a arquitectura foi capaz de 

responder eficazmente às necessidades do capitalismo cultural.  
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Diapositivo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Economia / 

Política 

Diapositivo 19 | Quando se está a falar de uma obra pública, todo o processo de 

construção e realização da obra é analisado detalhadamente, sendo o valor total 

investido e os interesses políticos expostos à esfera pública.  

Neste diapositivo pode se ler parte da carta que o cliente escreveu. Nela demonstra-se o 

apreço pela qualidade do trabalho do arquitecto e o autor faz referência, diria eu 

atrevida, que uma das principais razões que o arquitecto recebeu tal prestigiado prémio 

se deveu à oportunidade que Braga, ele, lhe deu. Braga e a sua obra, eram agora, 

mundialmente triunfantes.  

Não se pode negar que realmente houve imensa vontade do cliente e aí não só a politica 

se aproveita da arquitectura, também ela pode ver nesta conduta uma maneira de obter 

facilmente cedências e liberdade para as suas escolhas, pois sabe que depende da obra a 

boa imagem da decisão de um partido e de uma cidade. A arquitectura e o arquitecto 

desfrutam da sua posição sócio-cultural visível. 

Diapositivo 20 | Há também um sentimento de curiosidade do público sobre a gestão do 

seu dinheiro. E nesta dimensão económica, todos sentimo-nos capazes de comentar esta 

situação. 

Vêem-se dois exemplos de publicações com comentários depreciativos e criticas ao 

orçamento que o consideram excessivo. E facilmente surgem duas figuras centrais na 

atribuição da culpa: o politico, que gere o orçamento e o arquitecto, que gere a obra e o 

seu custo.  

Digo que, a prática da arquitectura, a economia e a política reflectem reais jogos de 

poder que funcionam segundo vaivéns de cortesias.  

Este caso de estudo prova que é fundamental procurar promover uma discussão ética 

entre custos, responsabilidades e regras orçamentais quando se vai tratar de uma obra 

construída com dinheiros públicos.  
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Diapositivo 19 | Diapositivo 20 
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IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Entrevistas / 

Biografia Do Arquitecto 

Diapositivo 21 | A visibilidade criada por uma obra arquitectónica gera, de igual forma, 

a mesma visibilidade para o seu arquitecto e ao aproximar-se do público, resulta 

imediatamente num intenso exame de observação a esta figura. 

Neste caso, este protagonismo leva a esfera pública a querer não só conhecer o percurso 

profissional mas também anseia pela exibição da personalidade e as posições do 

arquitecto face à sociedade e ao campo arquitectónico. Consequentemente, esta 

exposição mediática cria a personagem do arquitecto opinion-maker, que com 

conhecimento especializado na matéria, adquire um importante e vital papel na 

construção da imagem mediática da arquitectura, chegando mesmo a orientar e a 

controlar a criação de opinião. 
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Diapositivo 21 
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IV. De Que Se Fala Quando Se Fala De Arquitectura Na Internet? Tops E Listas 

Diapositivo 22 | Em último lugar, está tops e listas e apresento duas referências que 

listaram o estádio municipal como, no primeiro caso, uma maravilha mas também um 

pesadelo de Braga, e no outro como um estádio estranho.  

Importa apenas dizer que este tipo de classificações, sejam elas relevantes ou não, 

demonstram o interesse criado pela arquitectura. Aqui, a promoção e o reconhecimento 

da obra e arquitecto são as duas principais oportunidades que se geram. 
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Diapositivo 22 
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Conclusão (?) 

Diapositivo 23 | Por fim, como já disse isto foi um campo que me era completamente 

desconhecido, e como me vi numa selva fui tentando encontrar o caminho certo para 

sair dela.  

Assim, o objectivo desta apresentação passou fundamentalmente, com um estudo 

peculiar, pela exposição do carácter problemático que o campo arquitectónico atravessa. 

Com o conjunto de dados que achei mais representativos pretendi evidenciar como a 

arquitectura é um bode expiatório para os vários domínios e poderes da esfera mediática 

pública, sendo constantemente atingida por interferências exteriores ao seu campo 

autónomo.  

Importa, então, entender de que forma esta exposição pública da arquitectura influencia 

a forma de produção arquitectónica. 

Acho que, primeiramente, se trata de pôr em equilíbrio dois estados que se encontram 

afastados: 

– o campo do conhecimento interno especializado, onde existe uma intensa procura pela 

prática pura da arquitectura 

– e o campo da produção social da arquitectura, que legitima e antecipa a profissão real 

do arquitecto 

Torna-se, então, imprescindível apontar que há uma necessidade de se fazer uma 

epistemologia no ensinamento da arquitectura, que inclua a relação entre o seu campo 

específico e o modo como ela se insere num campo social mais vasto. De maneira a que 

se exponha e clarifique como o arquitecto se insere na sociedade, para que num futuro 

se prepare para enfrentar e combater as diferentes frentes de ataque, sejam elas 

económicas, políticas, culturais ou sociais, e como pode a sua arquitectura ser 

igualmente condicionada. 
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Diapositivo 23  
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