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RESUMO

 O conceito de espaço no contexto da disciplina de arquitectura 

teve sempre um papel revelante enquanto forma de ‘pensar’ e ‘fazer’ 

projecto. Sob o ponto de vista do compromisso que a arquitectura na sua 

génese procura responder, de relação e resolução de problemas de índole 

humana, a percepção e importância do conceito de espaço neste sentido 

adquire uma necessidade de reflexão.

 A sociedade enquanto fenómeno que influência e determina a 

forma como o espaço é organizado, aliada ao meio físico que nos envolve 

e cerca conferem ao espaço o carácter de matéria. Hoje, numa sociedade 

em constante fervilhar, cada vez mais sedenta de acontecimentos, aliadas, 

por vezes, de práticas arquitectónicas chauvinistas, onde a necessidade de 

invenção e de originalidade transcendem os limites e contextos do espaço, 

impõe um olhar atento sobre o espaço enquanto essência e matéria 

arquitectural. 

 O espaço deve ser compreendido como suporte social e físico, 

como palco que contêm valores e códigos, e também como a entidade 

que permite que estes perdurem sobre o tempo, transformando o espaço 

numa matéria manipulável. Assim, o espaço deve ser entendido como a 

matéria-prima que permite a criação arquitectónica, onde a arquitectura 

representa a máquina que o manipula e organiza. 

PALAVRAS-CHAVE

Espaço. Arquitectura. Percepção. Projecto. Criação. 

ABSTRACT

 The concept of space in the context of architectural discipline had 

always a relevant role as ‘thinking’ and ‘doing’ of the project. From the point 

of view of the commitment that architecture in its genesis aims to address, 

the relationship and problem solving of human nature, the perception 

and importance of the concept of space in this sense acquires a need for 

reflection.

 The society as a phenomenon that influences and determines how 

space is organized, together with the physical environment that evolves 

and surrounds us gives to space the nature of matter. Today, in a society 

in constant simmer, increasingly hungry for events, sometimes allied to 

chauvinistic architectural practices, where the need for invention and 

originality transcend the boundaries and contexts of space impose a close 

look to space as architectural essence and matter. 

 The space must be understood as social and physical support, as a 

stage that contain values and codes, as well as the entity that allows them to 

endure over time, transforming the space into a manipulable material. Thus, 

the space must be understood as the raw material that allows architectural 

creation, where architecture represent simultaneously the art and the 

machine that handles and organizes space.

KEYWORDS:

Space. Architecture. Perception. Project. Creation.
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INTRODUÇÃO

ENQUADRAMENTO

XIII

 A preocupação da definição do espaço 

e do seu estudo, seja ele físico ou transcendental 

é bastante complexa. Ao longo da história o seu 

entendimento foi-se alterando e transformando, de 

tal forma que nos dias de hoje estamos habituados 

a uma definição do conceito de espaço genérica 

que não refletimos nas transformações que o 

conceito tem vindo a sofrer.

 O termo português, Espaço, 

etimologicamente provêm de spatium, intervalo 

entre limites, lugar vazio, tempo em geral. Muitas 

vezes a definição de espaço aparece de certa 

forma confundida ou mascarada com a de lugar. 

Etimologicamente lugar, do latim localis, de locus, 

significa espaço que pode ser ocupado por um 

corpo, ponto onde está alguém. Podemos dizer 

então que esta é definição de acréscimo de 

espaço. O espaço ganha valor e significado com a 

presença do Homem, quando pensado em espaço 

físico e portanto matéria arquitectónica.

 Para falarmos de espaço nos dias de hoje, é 

importante consideramos que o seu estudo não é 

actual, no entanto em termos de estudo e análise 

no campo científico da disciplina de arquitectura 

este é bem mais recente. 

 A arquitectura é entendida como a 

materialização da sociedade, uma vez que está 

é fruto de problemas e necessidades humanas, e 

portanto, é a marca dos seus anseios e desejos. 
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questionarmos sobre o que é o espaço, num 

contexto geral, tendemos a percebe-lo como uma 

entidade infinita, vazia, e homogénea. 

 Parece-nos que no campo da arquitectura, 

esta problemática surge agarrada com maior 

complexidade e responsabilidade, pelo simples 

facto do produto ou substância da arquitectura 

resultar de uma necessidade inerente ao ser humano, 

e portanto com responsabilidade no sentido 

que condiciona e controla padrões individuais e 

colectivos. Este entendimento do espaço como 

matéria e palco, como material e suporte, este 

cruzar de relações, percebê-las e posteriormente 

relacionar com a prática do arquitecto enquanto 

orquestrador do território, permite-nos desligar 

da venda do espaço unicamente visível e da 

imagem que tanto tem ocupado a análise e crítica 

arquitectónica. 

 Na arquitectura este conceito assume um 

papel bastante importante, mas ao mesmo tempo 

vulgar, no sentido que não se pode ‘pensar ou fazer’ 

arquitectura sem que este esteja implícito no acto 

de projecto, pois este assume a essência, o suporte 

que torna possível qualquer acção ou experiência. 

Por outras palavras é a matéria bruta que permite 

a materialização das ideias. 

 A arquitectura deverá ter esta capacidade 

de criar um espaço, de organiza-lo em função 

do homem para que este se signifique e se 

identifique com o mesmo. Esta capacidade que a 

O período da industrialização, a introdução de 

novos materiais, o desenvolvimento exacerbado 

das tecnologias, a mudança radical dos modos 

de 'ser' e 'estar' da sociedade, dos mercados e da 

capitalização, que traz consigo a preocupação 

inerente do lucro e do ganho, faz com que espaço, 

no seu sentido global, num curto espaço de tempo, 

seja alvo de grandes alterações. Assim, torna se 

determinante, no momento actual, reflectir sobre 

essas mesmas mudanças, percebe-las e tentar 

criar soluções.  

A problemática que surge quando nos deparamos 

sobre este conceito é sobretudo a sua inerente 

imensidão de abrangência teórica, em termos de 

áreas científicas e artísticas que se debruçam no seu 

estudo. Resulta daí variadíssimos entendimentos, 

claro que com gradações e interesses díspares 

dependendo das áreas de estudo em questão. 

 De que forma é que o espaço pode 

ser entendido como a matéria-prima e 

consequentemente como matéria de criação da 

arquitectura?

 Numa primeira análise, num entendimento 

ainda que alargado, mas já no âmbito das artes, 

“sem distinguir formas artísticas” (...) “artes maiores 

e menores”... Aliás o espaço é algo em que “o que 

se deixa é tão importante como o que se preenche” 

ou “tão importante como aquilo que se faz é o que 

se deixa fazer”. (Távora, 2006: XV)

 No caso da arquitectura, e num primeiro 

contacto com esta problemática, ao nos 

MOTIVAÇÕES 
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arquitectura deve ter, motiva-nos a reflectir sobre 

o espaço que cremos ser o factor determinante 

para que o produto da arquitectura aconteça em 

primeiro lugar. Não só o espaço físico e material, 

mas também o espaço social, ou seja o espaço 

impresso de códigos e padrões individuais e 

colectivos que o pauteiam. 

 As questões colocadas como orientadoras 

do presente ensaio, devem se ao facto de não 

termos encontrado durante o nosso percurso 

académico respostas concretas sobre o que 

realmente o espaço representa para arquitectura. 

 O interesse do presente ensaio passa por 

tomar consciência do espaço não só como 

ferramenta operativa no âmbito conceptual, 

mas também como objecto metodológico na 

arquitectura. Interessa-nos perceber a dimensão 

do espaço no campo interno da disciplina de 

arquitectura e como prática do arquitecto, e 

qual a sua influência. O confronto entre o ‘ser 

espaço’ e o ‘ser social’, sendo que a arquitectura 

resultará para estes dois na ponte que os une e 

permite a sua coexistência e troca de relações. 

No momento actual, e sendo que no campo da 

investigação nada é privado, no sentido que 

facilmente conseguimos aceder a informação, e 

com consciência dos vastos estudos e tentativas 

 

 O estado da arte nesta temática já lhe é 

atribuído a importância e atenção, que cremos 

OBJECTIVOS

ESTADO DA ARTE

ser merecida no campo de teórico e prático da 

disciplina de arquitectura. Isto é, a análise do 

espaço, a procura sobre o seu entendimento, sobre 

a necessidade de adquirir um olhar sobre o espaço, 

nos seus mais variados níveis, já é uma matéria que 

faz parte integrante do discurso arquitectónico. 

Nesta matéria pelo elo que arquitectura estabelece 

com a sociedade, edo qual temos vindo a falar, 

a arquitectura não se encerra sobre si mesma e 

procura respostas noutras áreas científicas, como 

é o caso da sociologia, da psicologia, entre 

muitas outras. Seguindo este princípio, e tomada a 

consciência de que para fazer um trabalho sério 

sobre esta temática não poderíamos ficar pela 

análise física e material, isto é, prendermo-nos nas 

questões físicas, como por exemplo de escala, 

limites e relações. O presente ensaio procura recorrer 

diversas áreas de conhecimento que cremos que 

possam dar um contributo importante para um 

entendimento de espaço e de que forma é que 

este pode ser identificado como uma ferramenta 

operativa integrante no processo conceptual e 

metodológico no discurso arquitectónico. Neste 

sentido, recorrendo às ciências da sociologia 

através de Halbwachs, da fenomenologia de 

Ponty, à própria disciplina de arquitectura com 

Zumthor, Norberg-Schulz e Bill Hillier que a nosso 

ver, revelam-se como autores determinantes 

sobretudo no que concerne ao discurso simbólico 

do espaço, na experimentação e apreensão do 

mesmo. Incorporando os fenómenos e relações 
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prático no território de Aveiro, que resulta na proposta 

de percurso que ligará a cidade reorganizando-a, 

descobrindo novos usos e novas apropriações do 

espaço, culminando numa plataforma central 

geradora e estruturadora do território, situado no 

parque Santo António, um local esquecido e com 

um forte potencial de evidenciar a importância da 

arquitectura como disciplina da manipulação do 

espaço. 

METODOLOGIA 

ESTRUTURA 

estabelecidas entre a dimensão física do que nos 

envolve e rodeia com a dimensão fenomelogica e 

transcendental do ser social.

 A abordagem ao compromisso metodológico 

procura envolver como forma integrante o espaço 

como matéria de criação no panorama do discurso 

da arquitectura. No sentido responder às questões 

que vão sendo levantadas ao longo deste ensaio, 

e tendo em conta o âmbito e contexto de uma 

dissertação de mestrado foram consultadas, as 

bibliotecas da Universidade Lusíada, biblioteca da 

Faculdade de Arquitectura do Porto, documentos 

e fontes específicas, entre elas: plataformas digitais, 

livros, revistas e artigos científicos, no intuito de obter 

respostas com o máximo rigor científico, claras e 

objectivas aos aspectos que nós preocupam.

 O presente ensaio de investigação estrutura-

se em dois momentos sendo que o primeiro resulta na 

formulação de um levantamento que consideramos 

ser fundamental para o entendimento do espaço 

e para a sua leitura e apreensão, não só como 

prática colectiva, isto é o espaço como produto 

colectivo, mas também como prática individual do 

arquitecto. E o despertar da consciência de que 

estas práticas de manipulação e mutação que 

arquitectura produz no espaço significam roturas 

ou continuidades na forma como o ser social, ou 

mesmo a sociedade, vive e experiência o espaço. 

No segundo momento aborda o caso de estudo 



capitulo I
espaço, 
arquitectura
e matéria.
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CAPITULO I – ARQUITECTURA, ESPAÇO E MATÉRIA.

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESPAÇO.

 O conceito de espaço é introduzido no discurso da arquitectura a 

meados do século XVIII e surge-nos de duas formas: a primeira através das 

suas propriedades físicas e a segunda pela forma como usamos o espaço 

para nos movimentar. No entanto é a volta da primeira forma que cresce 

a sua teorização como refere Hillier, isto é, em torno das suas propriedades 

físicas.

 A tónica desta problemática surge à volta do que ela representa, os 

seus porquês e os conceitos subjacentes à influência do espaço na forma 

de pensar e criar arquitectura. O conceito de espaço surge agarrado a 

diversos campos científicos. No caso específico da arquitectura este surge 

de uma forma mais complexa, uma vez que pode ser abordado por lado 

pelo seu sentido filosófico, e por outro sob o ponto de vista metodológico. Isto 

significa que o espaço sob a perspectiva filosófica leva-nos ao entendimento 

da maneira como o sentimos e o experienciamos, e então temos de o 

entender como um fenómeno real. Sob o ponto de vista metodológico, 

entendemo-lo pela sua dificuldade de definição, ou seja, pela forma como 

este se apresenta e influencia a nossa maneira de identificar e sermos 

identificados. Visto que, a primeira ideia ou intuição comum com que nos 

deparamos quando confrontados com esta problemática é a de que o 

espaço é um vazio imenso que envolve todos os objectos e formas, portanto 

não o vemos como uma entidade em si própria. Como refere Hillier, “Para a 

intuição comum, o espaço é caracterizado por ser: homogêneo, isto é, os 

elementos que nele podemos distinguir pelo pensamento são indiscerníveis 

qualitativamente; isótopo, visto que nele todas as direcções têm as mesmas 

propriedades; contínuo; ilimitado” (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2005: 123)

Num artigo científico publicado em World Architecture, em 2005, Roger 

Scruton ao abordar esta problemática refere que o espaço é uma ilusão da 

arquitectura, argumentando que o espaço de campo e a construção de 

uma catedral nesse mesmo campo; tudo o que muda são as propriedades 

físicas desse campo, como conclui em ‘space in itself’. 

 Pensamos que uma forma de não nos perdermos na reflexão sobre 

esta problemática reside na preocupação de nos continuarmos a perguntar 

qual o verdadeiro propósito da arquitectura e como ela deve ser pensada 

e idealizada? 

Mais uma vez nos deparamos com mais uma adversidade, isto é, 

não existe uma fórmula universal de como projectar e pensar arquitectura. 

No entanto, se pensarmos naquilo a que a arquitectura procura responder 

ressalta-nos o elo estreito que esta estabelece com o ser humano e a 

necessidade que esta tem de responder aos seus problemas.

 Assim, ao reflectirmos sobre o propósito da arquitectura podemos 

dizer que esta preocupação de dar respostas às necessidades impostas 

pelo homem conduz a arquitectura para a criação de lugares, isto é, a 

transformação do espaço, matéria-prima, em espaços de significado, 

de lugares, ao que nos leva a concluir que esta abordagem de Scruton 

é incompleta ou superficial, uma vez que não compreende os valores e 

códigos que são induzidos no espaço pela forma como o ser humano o vive 

e o experiência.  Ela prende-se exclusivamente a análise do espaço pelas 

suas propriedades físicas.

 O espaço deve ser entendido não só pelas suas propriedades físicas, 

mas também pela forma como o espaço tem a capacidade de influenciar 

o comportamento do Ser humano. Como refere Tschumi’s, “o espaço não é 

nada sem a presença da actividade humana que lhe transfere significado”1 

(Hillier, 2005: 96). Assim, devemos por sua vez perceber o espaço não 

como uma entidade independente, mas sim dependente da forma como 

percorremos e sentimos o espaço. O espaço é então usado para gerar, 

bem como para restringir comportamentos sociais a partir da forma como 

nos envolvemos e nos movimentamos num determinado espaço. 

 Podemos então dizer que o conceito de espaço deve ser entendido 

como uma propriedade de qualquer objecto arquitectónico. Ariscamo-nos 

1 Tradução Livre do Autor. “(...) space is nothing without human activity to give it meaning 
(...)”
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a assumir que este pode e deve ser entendido como a propriedade básica 

e primária da arquitectura pelo seu carácter de indissociabilidade no acto 

de pensar e criar arquitectónico. Isto é, o espaço é uma entidade sempre 

presente em qualquer acto de produção arquitectónica, seja ele fruto de 

manipulação ingénua ou fruto de manipulação conscienciosa durante o 

processo metodológico e conceptual.

 Como refere Bill Hillier, a maioria das nossas noções de espaço não 

lidam com este como uma entidade em si própria, mas amarram-na a outras 

entidades que não são espaço. Neste caso de estudo, uma prolongada 

reflexão deste conceito no contexto da disciplina da arquitectura parece-

nos fazer todo o sentido. Por outras palavras, na generalidade quando 

falamos de espaço este surge-nos sempre intrínseco a ele outros conceitos 

ou entidades, e por esse motivo, aqui devemos ter um certo cuidado pela 

ligação estreita que estabelece com outros conceitos. Por exemplo, o ‘uso 

do espaço’, a ‘percepção do espaço’, ou a ‘ocupação do espaço’. Em 

todos estes exemplos a importância da ideia de espaço surge sempre 

pela ligação directa com o comportamento humano ou com a sua 

intencionalidade. Mas o que é a Arquitectura se não fruto de uma procura 

que tem como objectivo básico o de dar respostas e solucionar problemas 

às necessidades do Ser Humano? 

 O produto da arquitectura reflecte a tomada de consciência de 

problemas sejam eles de génese social, cultural ou económica, onde a 

arquitectura através de uma análise/diagnóstico procura responder através 

de uma solução apoiada em programas e linhas estratégicas de intervenção. 

O espaço que rodeia o homem como ser, dotado de sensibilidade, deve 

ser significativo. Isto requere que não só o projecto, ou o produto final, mas 

também o processo metodológico e conceptual sejam fruto da percepção 

dos desejos, anseios e problemas da sociedade para que estes espaços 

possam interagir directamente com o Homem como agente.

 O mecanismo de forma/função que conferem ao espaço forma e uso 

e a relação deste com Ser Humano é determinante para o entendimento 

da noção de espaço em arquitectura. Bill Hillier também entende o objecto 

arquitectónico como um objecto social, isto é, carimbado de valores e 

códigos sociais, em que o espaço é o elemento que torna possível que 

estes valores sejam impressos no objecto arquitectónico. É este mecanismo 

de troca de relações que conecta, e que tornam possível a relação entre 

espaço real e o espaço lógico, no qual o espaço real é composto pelos 

múltiplos objectos em que nós nos movemos fisicamente e o espaço lógico 

é descontínuo e organizado por formas expressivas, sinais e símbolos que o 

ocupam cognitivamente. 

 Esta versatilidade permite que a noção de espaço no contexto da 

arquitectura ganhe uma complexidade maior em relação as restantes 

áreas científicas, e seja passível também de aparecer não ligada ao Ser 

Humano como agente. Como por exemplo as noções de, ‘hierarquia do 

espaço’, ou de ‘escala do espaço’. Aqui reside a dificuldade sobre o tentar 

reflectir sobre a conceptualização de espaço. Principalmente na disciplina 

da arquitectura onde é necessário reflectir não só sobre elo estreito que esta 

estabelece com o Ser Humano, mas também pela necessidade de reflectir 

sobre o espaço em si próprio, o que pressupõe um entendido da noção 

de espaço no seu sentido mais lato e complexo, como já foi referido. Nas 

restantes áreas científicas, como por exemplo, na sociologia ou psicologia a 

noção de espaço surge sempre agarrada ao Homem no seu centro. No caso 

da psicologia, este manifesta-se no comportamento de um determinado 

indivíduo, enquanto no caso da sociologia, prende-se ao entendimento dos 

comportamentos e padrões sociais de um determinado grupo social. Na 

arquitectura pelo seu carácter que tem por fim a manipulação e criação 

de objectos que ocupam o espaço que representam o mecanismo de 

controlo dos comportamentos e padrões individuais e colectivos impõem-

se a necessidade de refinar a noção de espaço nos múltiplos elos que este 

estabeleça. Podemo-nos perguntar: Se o conceito de espaço surge sempre 

ligado a outros, e, como vimos são vários, qual será o mais importante ou 

qual será o que representa a ferramenta operativa básica no acto de 

criar e pensar arquitectura? Todos eles representam igualmente a mesma 

importância. O entendimento do espaço, em arquitectura, passa pelo 
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entendimento do espaço nos seus múltiplos elos. A compreensão do 

espaço neste contexto de inter-relações e conexões entre o ‘Ser Homem’ 

e o ‘Ser Espaço’ leva-nos a descrevê-lo através de um dos conceitos que 

consideramos tão interessante como complexo - meio envolvente ou, para 

utilizar um termo com o qual estaremos mais familiarizados, com o conceito 

de atmosfera, que recentemente tem vindo a ser um objecto de estudo 

constante como forma de descrever o espaço. Este conceito parece não 

só implicar e abranger o meio físico e social em que existimos e que nos 

envolve, mas também as suas relações. No caso, recorrendo ao dicionário, 

envolver significa cercar, o que pressupõe e permite não só a capacidade 

de descrever o meio físico, mas também o meio activo e significativo que nos 

rodeia. Assim, podemos dizer que uma coisa cercada pressupõe uma ideia 

de influências e ressonâncias. Esta forma de percepção e compreensão 

do espaço supõe um sujeito que o experiencie no seu centro. Nas últimas 

décadas esta forma de compreender o espaço tem vindo a ganhar 

importância, e arriscamo-nos afirmar que hoje é o conceito dominante de 

analisar e perceber o que nos rodeia, não só na prática, mas também no 

contexto da reflexão e crítica arquitectónica.

 Em consequência do que temos vindo dizer, o entendimento do 

espaço em arquitectura passa pelo entendimento do espaço como o 

suporte social e físico em que nos existimos. Entendemos o espaço como 

o elemento que torna possível todo tipo de experiências e acções, não só 

aquelas que se materializa através dele, mas também aquelas que através 

dele tem a possibilidade de se materializar. 

 Bill Hillier entende o espaço como uma máquina, dizendo que para 

tal é necessário reflectir sobre o que verdadeiramente nos permite afirmar 

e identificar uma máquina, chegando à conclusão de que lhe parece 

suficiente abordar o paradigma forma-função e os processos sistémicos 

implícitos no processamento motor de uma máquina para conferir 

identidade conceptual. Assim, o autor argumenta, se pensarmos na forma 

e função de uma máquina, a “forma seria uma descrição do estado de um
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Figura 1 - “Códigos e valores do espaço.”
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sistema de peças diferenciadas que compõem a máquina e a descrição 

da função seria uma descrição dinâmica de como as partes se movem de 

forma coordenada para impulsionar e processar algum material.” (Hillier, 

2005: 302)2. O processo sistémico de uma máquina deve ser analisado 

através de três aspectos essenciais: “o que é, como trabalha, e o que 

faz” (Hillier, 2005: 302)3. Contudo, se tentarmos aplicar estes aspectos nas 

formas edificadas encontramos dificuldades em todos os três pontos, como 

também o autor sugere.

 Isto é, primeiro, os elementos espaciais como partes de um edifício 

são dificilmente diferenciados, existe uma lista mais ou menos universal de 

espaços-tipo, como exemplo quartos, salas, corredores, entre outros. Variando 

na sua dimensão e forma, mas não na sua natureza básica. Segundo, as 

partes do edifício não se movem, existe só uma descrição estática delas. Em 

terceiro lugar, as pessoas, o hipotético material processado, movem-se, mas 

não segundo um impulso dado pelo edifício. Pelo contrário elas movem-se 

independentemente e sob as suas próprias motivações e anseios ainda que 

o espaço possa sugerir um comportamento específico.

 Pensar o espaço como uma entidade dotada de uma forma, de 

uma função, com um modo de configuração e com uma organização 

espacial torna-se fundamental. Pois, não só transforma o edifício num 

sistema diferenciado de partes como também influencia os padrões de 

movimento, as formas de apropriação e uso do espaço. Não num sentido 

de máquina, mas num sentido arquitectónico bastante único. O espaço e 

objecto arquitectónico deixa de ser um mero objecto físico e passa a ser 

simultaneamente um objecto social. O espaço passa a ser o catalisador da 

arquitectura, onde o edifício, objecto/produto arquitectónico, passa a ser a 

tradução material e física dessa realização. Assim, o espaço arquitectónico 

deve ser entendido como um organismo capaz de compreender e transmitir 

2 Tradução Livre do Autor. “Form would be a state description of a system of differentiated 
parts that make up the machine and a description of function would be a dynamic descrip-
tion of how the parts move in a co-ordinated way to impel and process some material.”
3 Tradução Livre do Autor. “what it is, how it works, and what it does to something else”

Figura 2 - “Space is raw material, Architecture is the machine.”



30 31

2. ESPAÇO COMO MATÉRIA FÍSICA.

O espaço deve ser entendido como suporte, como probabilidade 

e esperança enquanto matéria-prima da arquitectura. Consideramos 

importante que esta noção deva ser apreendida antes de nos preocuparmos 

e partirmos para uma análise mais cuidada e profunda em torno desta 

problemática. Só através deste entendimento conseguiremos compreender 

a noção de espaço e a sua importância no campo da arquitectura. 

Quando confrontados perante esta problemática apercebemo-nos 

que a primeira descrição com nos deparamos é o espaço descrito nos 

seus aspectos físicos. De alguma maneira ficamos presos ao entendimento 

desta noção dada pelas áreas da matemática e geometria, e portanto 

encerradas nas propriedades e aspectos físicos inerentes ao conceito de 

espaço. Naturalmente que estes representam um papel fundamental na 

maneira como o espaço se apresenta, e até mesmo como o percebemos. 

Isto é, na forma como as suas dimensões se expressam. Assim, estas tornam-

se tão fundamentais que através de um exercício hipotético e simples, 

bastar-nos-ía acrescentar uma dimensão às convencionalmente usadas 

para podermos dizer e constatar que forma como conhecemos e vivemos 

o espaço mudaria.

Neste contexto, uma noção que pode ser constatada através de 

Fernando Távora torna-se fundamental. Hoje, apresenta-se como irrefutável 

e determinante no modo de ‘pensar’ e ‘fazer’ arquitectura. A noção de que 

o ponto/observador sobre o qual se gera um referencial não existe parado, 

nem estático, mas em movimento é de extrema relevância. É perante esta 

forma de descrever e perceber o espaço que podemos dizer que este 

expressa-se em quatro dimensões: as três ‘tradicionais’ (X,Y,Z) acrescida de 

uma quarta - o tempo (t).

Como vimos através de Távora, o espaço apresenta-se perante nós 

pelas de noções de comprimentos, larguras, alturas e tempos. Podemos 

dizer que estes são dados pelas formas e volumes que o preenchem e 

ocupam, e assim, representam a expressão física do espaço.

informação social e cultural. 

 Como Hillier refere, os edifícios variam entre aqueles que procuram 

expressar e restringir relações sociais e aqueles que procuram gerar relações 

sociais. Isto é, quando um determinado edifício sente um decréscimo de 

padrões e vivências sociais, este reverte-se para modo gerador de padrões 

e comportamentos. Dando o exemplo, “Um tribunal despojado de juízes e 

julgados, e transformado num parque de diversões, deixa de ser um tribunal 

e torna-se numa pura expressão das leis generativas de espaço.” (Hiller, 

2005: 304)4 Podemos então, dizer que o espaço pode ser entendido como a 

matéria, os edifícios como a expressão do espaço e a arquitectura como a 

máquina que possibilita engrenar este processo mecânico, a capacidade 

de manipular, associar, bem como, gerar valores e padrões físicos e sociais 

através da manipulação de configurações e organizações do espaço.

 Recorrendo a Hillier, se por um lado devemos entendê-los como 

objectos semelhantes as máquinas, em que eles são sistemas físicos nos quais 

a partir das suas propriedades espaciais produzem resultados funcionais 

bem definidos, por outro lado também devem ser entendidos como 

elementos capazes de comunicar e transmitir padrões sociais. No entanto, 

estes na sua essência natural e dinâmica não são nem comunicativos nem 

máquinas, mas representam a expressão do espaço, a probabilidade e a 

esperança.  

 A partir do propriedades físicas do espaço, os edifícios, através da 

disciplina da arquitectura como máquina que opera a matéria  ‘espaço’, 

encontra a sua manifestção concreta e real, permitindo que o Homem, 

como utente activo, durante os processos de uso e apropriação, forneça 

ao espaço a capacidade de também ele se tornar numa matéria simbólica, 

significativa, e como tal, social. Da intereção do ‘Ser Homem’ com o ‘Ser 

Espaço’ resulta uma infindável e estreita relação. Assim, existe uma forma 

de nos relacionarmos e vivermos o espaço e criarmos simultaneamente 

uma maneira individual e colectiva, de ‘ser’ e ‘estar’ no espaço.

4 Tradução Livre do Autor. “a courtroom stripped of judges and judged, and set in a funfair, 
ceases to be a courtroom and becomes a pure expression of the generative laws of space.”
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Neste contexto, a noção de que o espaço vai sendo progressivamente 

preenchido e ordenado por formas e volumes permite-nos relacionar e 

entender o espaço nas suas expressões físicas globais. Isto é, “esta noção, 

tantas vezes esquecida, de que o espaço que separa – e liga – as formas é 

também forma, é noção fundamental, pois é ela que nos permite ganhar 

consciência plena de que não há formas isoladas” (Távora, 2006: 12).

A arquitectura é a arte do espaço na sua globalidade. A forma como 

este é manipulado e organizado através de um acto intencional representa 

o modo de operar básico da arquitectura. O resultado deste modo de 

operar na arquitectura constitui uma forma, um volume, e portanto um limite. 

Isto é, cada forma que preenche o espaço produz um invólucro. “Todos os 

invólucros murais, constituem um limite, um corte na continuidade espacial, 

é óbvio que todos os volumes os edifícios colaboram para a criação de dois 

espaços: os internos, definidos perfeitamente pela obra arquitectónica, e 

os exteriores ou urbanísticos, encerrado nessa obra e nas contíguas.” (Zevi, 

1994: 25)

O espaço entendido como meio de operar e como produto da 

arquitectura pressupõe um observador, um utilizador. O Homem como 

agente desencadeia e permite que o espaço seja vivido e torna o espaço 

dotado de valor. Em termos teóricos o espaço no seu contexto físico, em 

arquitectura deve ser analisado e compreendido a três dimensões. A 

arquitectura não provêm de um conjunto de larguras, alturas e profundidades 

esta concretiza-se com o valor e vivências que este vai sendo dotado e que 

a arquitectura procura relacionar em cada nova expressão do espaço. 

Por esta razão a arquitectura distingue-se da escultura, como refere Zevi. 

Enquanto a escultura actua sobre três dimensões, podendo surgir a quarta, 

o tempo, quando nos movimentamos e observamos uma determinada 

peça de diferentes ângulos, no entanto esta diferencia-se de arquitectura 

pelo simples facto de deixar o homem fora da peça observada, permitindo 

apenas viver o espaço exterior, o espaço que a envolve. “Devemos 

reconhecer que os livros correntes de história da arquitectura estão cheios 
Figura 3 - “Espaço mesurável.”
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de observações que com a arquitectura, nesse sentido específico, não 

tem nada em comum. Dedica-se um infinidade de páginas aos prospectos 

dos edifícios, mas estes são escultura, plástica em grande escala, e não 

arquitectura no sentido espacial da palavra.” (Zevi, 1994: 24)

 Este momento de falsa semelhança entre a arquitectura e a 

escultura  acontece com o repensar do papel do objecto, da escultura 

na relação que esta estabelece com o espaço e com Homem. As obras 

dos artistas, tais como, Richard Serra, Carl André ou Donald Judd são claros 

exemplos dessa mesma reflexão, do confronto entre objecto e o espaço. 

São objectos voltados para questões de dimensão, de escala, de ritmos 

e proporção, preocupações e aspectos que a disciplina da arquitectura 

sente, também ela a necessidade de pensar na forma como objecto se 

relaciona com o espaço. A escultura, ainda que trabalhe esta relação, a 

dualidade Homem-Espaço, não pode ser entendida como arquitectura, no 

entanto, pela razão de serem objectos sinópticos ajudam a reflectir sobre 

os paradigmas que despertam a atenção do arquitecto. Tal como refere, 

Eduardo Souto Moura, acerca de umas peças escultóricas desenhadas por 

ele para a Royal Academy, “É uma experimentação que me ajuda a tirar 

conclusões. Eu uso estas coisas, em que me divirto imenso e de que gosto 

muito, como um laboratório.” Não é arquitectura, repete, é uma reflexão 

sobre arquitectura.”5

 Assim, a arquitectura, “(...)em muitos aspectos, as funções das artes 

sobrepõem-se: assim a arquitectura tem muito em comum com a escultura 

e ainda mais com a música, mas, além disso, tem o seu território particular 

e transmite um prazer que é tipicamente seu. Ela possui o monopólio do 

espaço. Apenas a arquitectura entre todas as artes é capaz de dar ao 

espaço o seu pleno valor.” (Zevi, 1994: 185)

O produto da arquitectura permite ser vivido e acedido. Isto é, 

a arquitectura é pensada desde o primeiro momento para ser vivida e 
5 Retirado a partir da fonte, <http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/as-portas-nao-
voltarao-a-ser-iguais-331307> acedida a 11-12-2014 às 15:54

Figura 4 - Concrete Boxes, Donald Judd.
Figura 5 - Inside Out, Richard Serra.
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3. ESPAÇO COMO MATÉRIA SOCIAL.

 

 A arquitectura encontra na sua génese através da manipulação 

e transformação do espaço, resultando duma constante procura para 

a resolução de problemas de índole humana. Os valores e padrões que 

caracterizam a sociedade vigente, cada vez mais globalizada, informatizada 

e sedenta de novas narrativas e acontecimentos traduzem e carimbam o 

espaço tronando-a numa matéria social. Neste sentido, a arquitectura como 

disciplina que manipula o espaço deve utilizar e traduzir estas expressões, os 

anseios, desejos e vocações sociais. O espaço como matéria física e todos 

os aspectos que a disciplina de arquitectura nele encontra devem reflectir 

as necessidades e exigências desta nova sociedade.  Podemos dizer que o 

espaço nesta dualidade fisica e social permite estabelecer a ponte entre 

o objecto arquitectónico pensado e a sociedade. No entanto, “O mundo 

material observável de interação no qual nós vivemos não é a própria 

sociedade, mas é o meio pelo qual a sociedade, a abstração, realiza-se no 

espaço-tempo e, assim, se projeta do passado para futuro.”6 (Hillier, 2007: 

310) 

 Desta forma quando reflectimos sobre a noção de sociedade impõe-

se de forma imperativa, no que concerne ao seu entendimento, que esta 

persista em primeiro lugar sobre o tempo. Muitas vezes, as noções de 

sociedade são reduzidas aos indivíduos e/ou a grupos de indivíduos, no 

entanto, esta aproximação não é nem correcta nem lógica. Sobretudo, 

este entendimento da noção de socidade é importante entender que 

ela persista para além do tempo de vida dos indivíduos, e assim, exista 

sobre o tempo. Como Hillier refere, “Apesar do realismo reivindicado por 

aqueles que reduzem a sociedade aos indivíduos, essa redução é, de 

facto, a única coisa que, logicamente, nós não podemos fazer, uma vez 

que falha ao explicar a propriedade primária da sociedade, ou seja, a sua 

persistência para além das vidas de um determinado grupo de indivíduos 
6 Tradução Livre do Autor. “The observable material world of interaction in which we live is 
not itself society but it is the means by which society, the abstraction, realises itself in space-
time and thus projects itself from past to future.”

experienciada pelo Homem. É pensada para responder a uma determinada 

necessidade humana, para responder a um programa. Assim, a arquitectura 

estabelece esta proximidade estreita com o homem.

O espaço pode ser entendido como uma extensão tridimensional 

que compreende todo o que nos cerca. É o suporte onde o mundo infinito 

e rico das formas, como refere Távora, existe em primeiro lugar. No entanto, 

a noção e compreensão do espaço não se esgota neste entender do 

espaço exclusivamente através da sua extensão física. Então, se por um 

lado é correcto dizermos que a extensão física do espaço é expressa pelas 

formas que preenchem o espaço, também parece-nos lógico e correcto 

dizer que a forma que ocupa o espaço não se esgota nos seus aspectos 

e características físicas. As formas dependem e incorporam variadíssimos 

factores, como por exemplo, padrões sociais e culturais, entre outros. 

O controlo destas expressões mesuráveis são fundamentais não só nos 

processos de leitura das narrativas do espaço como consequentemente 

nos processos de organização do mesmo.

 Neste contexto, o facto de a forma não se esgotar nas suas 

propriedades físicas permite-nos dizer que o estudo e a noção de espaço 

não se esgota nelas. O espaço deixa de ser um mero suporte físico e começa 

a compreender novos pressupostos e entendimentos. Assim, no caso da 

disciplina de arquitectura o conceito de espaço ganha um carácter único.
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que a constituem em qualquer ponto no tempo.“7 (Hillier, 2007: 309) Assim, 

confrontamo-nos com o primeiro aspecto que cremos que deve fazer parte 

integrante no entendimento de sociedade, que não é mais do que um 

conjunto de padrões e valores que nos são transmitidos e perduram através 

do tempo.

“A sociedade humana é um fenomeno espacial: elas ocupam regiões 

da superfície da Terra, e dentro e entre as regiões os recursos materiais 

movem-se, as pessoas encontram-se e a informação é transmitida.”8 (Hillier, 

Hanson, 2005: 26) A sociedade é uma entidade responsável por organizar 

os indivíduos no espaço, reflectindo consequências e impactos directos na 

forma como a o espaço é organizado. Isto porque, ela estabelece padrões 

de movimento e fixação, graus de densidade de agregação ou separação, 

entre outros factores que estabelecem formas bastante precisas no sentido 

de apropriação e uso do espaço, pois o ambiente urbano desenvolve-se em 

torno das necessidades da sociedade, edifícios, praças ou equipamentos 

são pensados e criados para responder a problemas e dificuldades de 

índole humana. Nesse sentido, ”Os edifícios não são mapas da interação 

humana. São mapas dos genótipos sociais, da interação humana. Isto é o 

que os torna tão poderosos “.9 (Hillier, Hanson, 2005: 26) Esta capacidade 

de absorção de informação por parte do espaço faz com que sociedade 

perdure nos seus valores, crenças e vivências. “Os edifícios estão, assim, entre 

os meios mais poderosos que a sociedade tem de se constituir no espaço-

tempo e através deles projetar-se no futuro. Neste sentido, as sociedades, 

apesar de ser em si mesmos a-espacial, são completamente dependentes 

de espaço.”10 (Hillier, Hanson, 2005: 2)

7 Tradução Livre do Autor. “In spite of the claimed realism of those who reduce society to in-
dividuals, this reduction is in fact the one thing we logically cannot do, since it fails to explain 
the primary property of society, namely its persistence beyond the lives of any collection of 
individuals who make it up at any point in time.”
8 Tradução Livre do Autor. “Human society are spatial phenomena: they occupy regions 
of earth’s surface, and within and between the regions material resources move, people 
encounter each other and information is transmitted.”
9 Tradução Livre do Autor. “Buildings are not maps of human interaction. They are maps of 
the social genotypes, of human interaction. This is what makes them so powerful.”

Figura 6 - Nova matéria social.
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 Estes padrões culturais, sociais, e económicos que o espaço absorve 

permitem-nos posteriormente identificá-los, caracterizá-los e perceber as 

suas marcas. Esta dicotomia entre o espaço e sociedade resulta numa 

configuração física e apropriação do espaço própria e identitária que 

nos permite identificar culturas e sociedades distintas. Como referem Hillier 

e Hanson, “Ordem espacial é um dos meios mais notáveis pelos quais 

reconhecemos a existência de diferenças culturais entre uma formação 

social e outra.”11 (Hillier, Hanson, 2005: 27)

Os edifícios, praças ou ruas são elementos que organizam e preenchem 

o espaço com uma determinada função e propósito. Estes absorvem valores 

e padrões que caracterizam uma determinada sociedade, e devem ser 

lidos como factores cruciais que permitem que uma sociedade exista e 

perdure sobre o tempo. Assim, podemos falar e distinguir culturas e formas 

de viver contemporâneas.

Assim como também podemos recuar no tempo, apoiando-nos em 

registos e retratos analisar como a apropriação e uso espaço é percebido 

e organizado. Perante esta analise é possível descrever de que forma 

a sociedade é organizada extraindo os seus valores e padrões sociais e 

culturais que outrora eram defendidos e vividos.

Podemos então dizer que os elementos que compõem o nosso espaço 

urbano, e através do binómio espaço-tempo, adquirem uma qualidade de 

“artefacto”. Contudo, os elementos estruturadores do espaço não devem 

ser tidos exclusivamente como objectos sociais. 

 Em resultado do que temos vindo a dizer, observando os padrões 

sociais pode-se concluir que as sociedades através da configuração 

física e organização espacial podem variar consideravelmente: “Algumas 

sociedades parecem investir muito mais em padrões físicos do espaço do 

10 Tradução Livre do Autor. “Buildings are thus among the most powerful means that a so-
ciety has to constitute itself in space-time and through this to project itself into the future. In 
this sense, societies in spite of being in themselves a-spatial, are thoroughly dependent on 
space.”
11 Tradução Livre do Autor. “Spatial order is one of the most striking means by which we 
recognise the existence of cultural differences between one social formation and another.”

Figura 7 - O Produto da Sociedade.
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4. MODOS DE PERCEPÇÃO DO ESPAÇO. 

 

 Durante a procura de um caminho para encontrar uma resposta a 

que se prende este ensaio, deparamo-nos com uma outra: Como é que 

identificamos e sentimos o espaço? “Sentir é pensar sem ideias, e por 

isso é compreender, visto que o universo não tem ideias.” (Pessoa, 1966: 

216) Portanto, sentir o espaço é compreende-lo desgarrado de possíveis 

conceitos e ideias que possamos ter formado anteriormente e que possam 

conduzir o processo para caminhos errados. Assim, torna-se determinante 

antes demais entender este confronto entre o ‘Ser Espaço’ e o ‘Ser Homem’. 

Entende-se, neste contexto o processo de sentir como produto dado pela 

combinação e interação dos diferentes sentidos. Isto é, pelo cheiro, pelo 

ouvir, pelo olhar, pelo gostar e pelo palpar. 

Assim, o espaço comunica com o indivíduo e a apreensão do espaço 

pode ser entendida como a percepção de uma atmosfera. “A atmosfera 

comunica com a nossa percepção emocional, isto é, a percepção que 

funciona de forma instintiva e que o ser humano possui para sobreviver.” 

(Zumthor, 2009: 13)

Este diálogo entre o ‘ser espaço’ e o ‘ser humano’  estabelece o elo 

entre o espaço real e físico, o espaço social, da sociedade e o espaço do 

imaginário, da mente. Num primeiro contacto, como refere Zumthor, “Existe 

algo em nós que comunica imediatamente connosco. Compreensão 

imediata, ligação emocional imediata, recusa imediata.” (Zumthor, 2009: 

13)

 O carácter perceptível do espaço não é meramente visual. O juízo 

dos códigos e entidades do meio que nos envolve é resultado de ínfimos 

factores, sejam eles resultado de uma apreensão imediata ou fruto de 

um contacto mais cuidado que nos levam a compreende-lo no seu todo. 

Assumimos e entendemos uma Atmosfera. Como refere Peter Zumthor, 

“Entro num edifício, vejo um espaço e transmite-se uma atmosfera e numa 

fracção de segundo sinto o que é.”. (Zumthor, 2009: 10) Para Zumthor o 

experienciar ou sentir o espaço é resultado de múltiplas relações dadas 

que outras, enquanto outras parecem ter apenas padrões ‘orgânicos’ 

e informais, e outras são claramente globais, até mesmo nas formas 

geométricas;”12 (Hillier, Hanson, 2005: 4) Confirmando que, neste sentido, 

“Diferentes tipos de formações sociais, ao que parece, exigem uma ordem 

espacial característica, assim como, diferentes tipos de ordem espacial 

requerem uma formação social particular para sustentá-los.”13 (Hillier, 

Hanson, 2005: 27)

 Portanto, devemos ler o espaço como produto influenciado pela 

forma como a sociedade se fixa gerando ela necessidade e pretexto 

para que os processos metodológicos e práticos da arquitectura existam. 

Estes traduzem-se no território como resultado expresso através da forma 

organizacional e do planeamento territorial. Assim, o espaço compreendido 

como suporte social ganha lugar e torna-se igualmente fundamental e 

integrante na forma como devemos entender o conceito de espaço no 

caso específico da arquitectura. 

 

12 Tradução Livre do Autor. “Some societies appear to invest much more in the physical 
patterning of space than others, while others have only seemingly informal and ‘organic’ 
patterns, while others have clear global, even geometric forms;”
13 Tradução Livre do Autor. “Different types of social formation, it would appear, require a 
characteristic spatial order, just as different types of spatial order require a particular social 
formation to sustain them.”
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pelos sentidos. Esta forma de comunicação/interação com o espaço 

cria uma complexa combinação com a percepção, imaginação e 

memória. A percepção como acto ou efeito de perceber, a imaginação 

como mecanismo ‘motor’ com que o espírito usa para criar imagens e 

representações mentais, e a memória como instrumento catalogador, que 

armazena e guarda imagens e representações já criadas. Como refere 

Husserl, “Lembro-me do teatro iluminado de ontem; Ou seja, trago uma 

“representação” sobre o teatro. O teatro, então, apresenta-se perante 

mim como uma representação de algo presente. “14 (Husserl, 1991: 60)  O 

ser humano é dotado de singularidade e individualidade, e portanto este 

mecanismo de referenciação, percepção e memória confere ao espaço 

um carácter distinto e autêntico. 

 Assim, podemos entender esta relação como uma fusão, uma troca 

entre o objecto e o sujeito a partir do momento que entramos num espaço. 

Sendo que, e apoiando-nos numa perspectiva dada por Heidegger, 

“entende-se por sujeito a relação do ‘eu’ com o ‘mundo’, que identifica 

o homem e, por objecto, tudo o que se dá a conhecer ou é observado 

pelo homem” (Consiglieri, 2000: 44). Neste contexto, da mesma forma que 

a atmosfera é resultado de uma simbiose entre as propriedades físicas e 

materiais do lugar com a nossa dimensão imaginativa e imaterial, o sujeito 

é produto da mesma fusão. “Existe um efeito recíproco entre as pessoas e 

as coisas” (Zumthor, 2009: 17). Esta relação pressupõe a compreensão do 

espaço no seu tudo e não por partes. Como exemplifica Zumthor no que diz 

ser uma experiência simples, “…elimino a praça. E já não tenho os mesmos 

sentimentos. Mas ao eliminar a praça – os meus sentimentos desaparecem. 

Naquela altura, nunca os teria tido da mesma forma sem a atmosfera da 

praça.” (Zumthor, 2009: 17)

 Como já em cima referimos a percepção pode ser entendida como 

um instrumento instintivo que nos é necessário para sobreviver. A primeira 
14 Tradução Livre do Autor. “I remember yesterday’s illuminated theater; that is, I bring about 
a ‘representation’ of the theater. The theater then hovers before me in representation as 
something present.”

Figura 8 - O Espaço como palco multissensorial.
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leitura da natureza de um determinado lugar pode ser comparado com o 

mesmo processo que utilizamos no reconhecimento de uma determinada 

pessoa entre muitas outras, mesmo quando esta é praticamente igual a 

outra, no entanto conseguimos identifica-la através de expressões corporais. 

Quando entramos num espaço apreendemos uma atmosfera e 

criamos uma imagem, uma representação mental, uma experiência singular 

que se relaciona com os nossos processos cognitivos. Como por exemplo 

quando entramos num lugar e nos sentimos confortáveis ou deprimidos. Este 

primeiro juízo dificilmente é alterado pelo facto de ficarmos agarrados a 

certo tipo de sensações e ligados a escolhas intuitivas difíceis de verbalizar.

O espaço representa o suporte físico, social e mental e é através 

deste entendimento cruzado que se torna matéria de criação da qual 

a arquitectura vive e respira. Assim, este representa o palco de acções, 

acontecimentos e experiências protagonizadas pelo homem. “O nosso 

corpo é ao mundo o que o coração é ao organismo”15 (Pallasmaa, 2006: 

42)

Este contacto de carácter íntimo e pessoal entre o ‘Ser Espaço’ e 

o ‘Ser Homem’ deve ser entendido como uma experiência multisensorial. 

“O percepto do corpo e a imagem do mundo passam a ser uma única 

experiência contínua; não existe o corpo separado do seu domicílio no 

espaço, e não há espaço que não esteja relacionado com a imagem 

inconsciente do eu perceptivo”16 (Pallasmaa, 2006: 42)

 Como refere Juhani Pallasmaa, toda a experiência em arquitectura, 

isto é, o conceito de corpo de que Zumthor fala, “O corpo! Não a ideia de 

corpo - o corpo! Que me toca.” (Zumthor, 2009: 23), e portanto a relação 

entre “a presença material dos objectos de uma arquitectura de construção” 

(Zumthor, 2009: 23) e o usuário, é multissensorial. Neste contexto, o espaço 
15 Tradução Livre do Autor. “Nuestro cuerpo es al mundo lo que el corazón es al 
organismo.”
16 Tradução Livre do Autor. “El percepto del cuerpo y la imagen del mundo pasan a ser 
una única experiencia existencial continua; no existe el cuerpo separado de su domicilio 
en el espacio, y no hay espacio que no esté relacionar con la imagen inconsciente del yo 
perceptivo.”

Figura 9 - Percepção - Atmosferas e Redes.
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5. ESPAÇO COMO REFERENCIAL.

 “A extensão da superfície terrestre na qual vive um grupo humano», ou 

melhor, o espaço construído pelo homem, em oposição ao que poderíamos 

designar de «espaço natural» e que não terá sido humanizado. É o espaço 

onde o homem exerce a sua acção, transformando-lhe as condições físicas, 

impondo-lhe a «sua ordem”. (Lamas, 2010: 63)

Este ponto de contacto plural, mas por muitas vezes pessoal e íntimo 

entre o ser humano e o espaço atribui-lhe valor, transmite-lhe um carácter 

identitário singular e único. O espaço expressa-se de uma maneira particular, 

relaciona-se com o domínio mental do sujeito e torna-se em ‘Lugar’ pela 

a acção do homem. A identidade que é dada por dois factores; pelos 

agentes que se apropriam e usam esse determinado espaço e pelas 

questões externas a ele, como o sítio e a situação. Queremos com isto dizer, 

que um determinado lugar não vive fechado sobre si mesmo, mas também 

ele é causa e consequência do ambiente que o envolve. Este conjunto de 

narrativas que ficam impressas naquilo que podemos chamar de espaço 

construído e humanizado, que Lamas refere, concretiza-se numa imagem 

ou ideia para o Homem desde do momento em que este vive e sente o 

espaço. 

O espaço ao longo do tempo passa então a ser uma referência do 

homem. Enquanto a noção de espaço remete-nos para a não presença 

do ser humano, a noção de lugar remete-nos para o significado e valor 

que este vai dotando o espaço. Perante isto, podemos dizer que a essência 

do ‘pensar’ e ‘fazer’ arquitectura é a construção de lugares, mediante a 

articulação da matéria  espaço. Este é a matéria bruta que torna possível 

a materialização de todo o pensamento e processo conceptual inerente a 

disciplina da arquitectura: “O Homem habita quando se consegue orientar 

‘em’ e ‘identificar-se’ a si próprio com o meio envolvente ou, quando 

experimenta a envolvente como significativa”(Schulz, 1980: 5).17

17 Tradução Livre do Autor. “Man dwells  when he can orientate himself within and 
identify himself with an environment, or, in short, when he experiences the environment as 
meaningful.”

arquitectónico deverá ter a possibilidade de funcionar como um placo que 

colecciona, amplia, transforma e transmite aromas, sons, texturas, cores e 

temperaturas que reage com o nosso sistema sensorial e perceptivo. 

 As qualidades do espaço, tais como, a massa, a escala, o ritmo, 

entre outras, são resultado de um contacto com todo o nosso sistema 

perceptivo por igual, tal como refere Maurice Merleau-Ponty, que descreve 

a percepção não como uma soma visual, táctil ou auditiva, mas como uma 

experiência que vive através de esta comunicar com todo o seu ser.
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O conceito de habitar apoiado no propósito fundamental da 

arquitectura deve ser entendido para além da ideia primitiva da 

compreensão funcional, da noção de dar abrigo. Os lugares são 

identificativos, moldam e deixam-se moldar. A arquitectura deve lutar para 

que o produto arquitectónico exista para além da noção funcional, isto é, 

agarrado exclusivamente à ideia de resolver um determinado problema. 

Este produto deve ser pretexto e resultado do aproveitar dessa necessidade 

para criar lugares significativos.

 Esta conotação dada ao espaço permite que este represente algo 

para o Homem, também ele como uma identidade própria. É precisamente 

através desta conotação atribuída ao espaço que este passa a ser um 

referencial, a partir do espírito, da alma do lugar, das impressões que este 

nos transmite e que ficam gravadas em nós, como actores participativos. 

Este sucessivo contacto com múltiplos e diferentes lugares criam 

um referencial singular e colectivo através da memória, da ideia, das 

recordações que os lugares nos imprimem. Isto é, aquilo que nos lembramos, 

ou a ideia com que ficamos de um determinado lugar, que nos é dado pelas 

experiências que nele tivemos, e que pela associação delas a esse mesmo 

lugar, consequentemente leva-nos a uma imagem, a uma lembrança desse 

exacto lugar. Este é o mecanismo que permite-nos entender o espaço como 

um referencial.

Esta relação Homem-Lugar pressupõe uma acção, um acontecimento 

que cria uma localização que leva a que o Lugar faça parte integral da 

existência humana. O lugar entendido por Norberg-Schulz é como uma 

totalidade em que as coisas concretas como a forma, o cheiro, a textura, 

a luz e a cor determinam e criam o carácter ambiental, o carácter da 

envolvente que descreve como ser a essência do lugar. “A palavra habitar 

indica uma relação total Homem-Lugar. Esta implica a distinção entre 

espaço e carácter. Quando o Homem habita, ele é simultaneamente 

localizado no espaço e exposto a um certo carácter ambiental. As duas 

funções psicológicas envolvidas são a ‘orientação’ e a ‘identificação’. 
Figura 10 - Espaço como referencial.
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Para ganhar a sua identidade existencial este tem que ser capaz de se 

orientar, tem que saber onde está, mas também tem que se identificar com 

o ambiente, ou seja, tem que saber como está num certo Lugar.” (Schulz, 

1980: 19)18 Desta forma parece-nos pertinente, pensar o território como uma 

tela, em que esta representa o espaço na sua totalidade, que vai sendo 

pintada e preenchida, de intenções, de vontades, em que cada uma será 

consequência e resultado da anterior, até que desta resulte numa imagem 

que não pode ser cortada nem fragmentada porque vive e depende das 

suas múltiplas relações. 

 O território entendido desta forma cria múltiplas memórias, resultando 

numa imagem, que nos permite descrevê-lo. O espaço como referencial e 

lugar como referenciador expressa-se no individuo através de imagens ou 

representações mentais, não importando o quanto fragmentadas ou ténues 

possam elas ser, porque em confronto com outras memórias ou imagens 

similares elas distinguem-se pela particularidade das acções ou momentos 

que utilizamos para referenciar esse determinado lugar. O mesmo território 

ou lugar pode ter várias imagens, visto que, estas são fruto de uma troca 

de relações íntimas entre o ser humano e o espaço. Este processo de 

referenciação onde a percepção respresenta a forma de compreender e 

sentir o espaço, a associação arquetípica o mecanismo que trabalha e cria 

a imagem ou representação mental e a memória o arquivo que guarda 

e armazena estes conctactos e experiências. Este processo triangulatório 

traduz a absorção do produto da máquina arquitectónica. Ao pensarmos 

nesta repetição infinita e sistémica deste processo de referenciação, em 

que cada lugar se distingue um do outro pela sua identidade e marca, este 

torna-se o referenciador e nós tornamo-nos alvo destas trocas de relações.

18 Tradução Livre do Autor. “(...)the word “dwelling” to indicate the total man-place 
relationship. To understand more fully what this word implies, it is useful to return to the 
distinction between “space” and “character”. When man dwells, he is simultaneously 
located in space and exposed to a certain environmental character. The two psychological 
functions involved, may be called “orientation” and “identification”. To gain an existential 
foothold man has to be able to orientate himself; he has to identify himself with the 
environment, that is, he has to know how he is a certain place.”

Figura 11 - Percepção, Imaginação e Memória.
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CAPÍTULO II - ESPAÇO, PROJECTO E CRIAÇÃO.

1. O ESPAÇO COMO MATÉRIA DE CRIAÇÃO.

 Parece-nos importante que antes de abordamos este ponto que nós 

propomos - espaço como matéria de criação - devemos constatar que 

o acto de criação em arquitectura é inegável. “A arquitectura coloca 

o problema da ideia de criação de um ponto de vista complexa cuja 

polémica está longe de ser encerrada, porém, negar ao acto compositivo 

qualquer ressonância criadora também não é lícito.” (Rodrigues, 2002: 61)

 A criação enquanto acto criativo, ainda que este possa ser um 

aspecto de alguma subjectividade, no que representa e como pode ser 

identificado, parece-nos ser fundamental que, mesmo assim, seja feita 

esta aproximação quando reflectimos sobre o espaço como a matéria 

que permite a criação na disciplina da arquitectura. Em primeiro lugar, é 

importante entender este acto criativo como um acto simultaneamente 

produtivo ou de produção. No entanto, não queremos cair no erro de dizer 

que qualquer acto produtivo seja criativo. Isto é, quando falamos de criar 

somos remetidos para uma capacidade de inventar, de conceber algo 

de novo. Esta capacidade é resultado de inúmeros factores inerentes ao 

indivíduo, interiores e exteriores a ele, como por exemplo, o temperamento, 

a personalidade, as influências e referências, entre outras, como tal,  torna-

se afecto a alguma subejectividade. Para que este acto de criação exista 

é então “necessário que a acção seja simultaneamente produtiva, se 

realize numa obra e que a obra criada tenha relativa novidade, se não, 

será tradição, uso técnico de um género” (Rodrigues, 2002: 61) e, no caso 

da arquitectura, se materialize pelo acto de execução ou construção, 

acrescentamos nós. Isto porque, “A arquitectura é sempre matéria concreta 

não é abstracta, mas sim real. Um esboço, um projecto, desenhado em 

papel, não é arquitectura, mas apenas uma representação mais ou 

menos imperfeita de arquitectura.” (Zumthor, 2009: 66) Quando falamos de 

novidade, não nos referimos a novidade absoluta, já que está não existe 

ou raramente se identifica. No entanto, parece-nos importante que exista 

uma interpretação própria e intencional quando o espaço é pensado e 

trabalhado não só como um mero suporte, mas sim como uma matéria que 

permite a criação.

 Assim, deverá ser possível identificar algumas premissas comuns 

a qualquer produto de arquitectura, sem distinguir a excelência da 

mediocridade, porque como em qualquer outra arte ou ofício existem bons 

e maus produtos e/ou produções. A colocação deste raciocínio implica que 

tenhamos um entendimento sobre o que é necessário para que o processo 

e/ou método arquitectónico aconteça. Existem várias formas de entender 

e abordar este aspecto. Como tal, não tentaremos enunciar um método 

ou processo arquitectónico. Mas de uma forma genérica, olharemos 

para o que é necessário para que uma determinada acção aconteça e 

qual a matéria-prima necessária para que esta se realize, e desta forma, 

tentar aplicar em analogia este processo genérico ao processo específico 

arquitectónico. 

 Neste contexto, para que uma determinada acção aconteça é 

necessário que compreenda três elementos fundamentais. Em primeiro lugar,  

tem de existir uma necessidade ou algo que nos mova. Em segundo lugar, 

tem de haver um agente que a pense e que a realize. E por último, deverá 

ser-nos passível de identificar as ferramentas e o processo para que ela se 

concretize, e assim, percebe-la. Estes três aspectos resultam num processo 

sistémico e responsável para que qualquer acção aconteça. Dele resulta a 

materialização de um produto ou uma produção. É sobre este último que a 

nossa atenção irá recair. 

 A arquitectura é arte e o produto dela é, ou deve tentar ser criativo, 

não sobre a preocupação da invenção, mas sobretudo sobre a capacidade 

do uso do espaço enquanto matéria. Ao aceitar esta intenção, ela terá que 

compreender e ser passível de identificar dois aspectos. Em primeiro lugar, 

deveremos conseguir identificar as ferramentas operativas básicas, que 

conduzem os mecanismos e modos de ‘pensar’. Em segundo lugar, também 

deveremos ser capazes de reconhecermos a matéria-prima ou a essência 

para que esta aconteça, e então depararmo-nos com o mecanismos ou 
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processos do ‘fazer’. Para tal, é necessário entender a definição de matéria-

prima como a sustância essencial e comum à fabricação de qualquer 

produto. 

 Assim, se na escultura a matéria que permite a criação é a pedra 

ou outros materiais que são talhados e moldados pelo escultor a fim de 

chegar a um produto final, ou na pintura quando identificamos a tela 

branca e todo o vasto leque de utensílios usados para a produção de um 

retrato ou representação, ou na música em que apreendemos o silêncio, e 

então podemos dizer que a música surge pela inserção de alturas, timbres, 

intensidades e durações que combinando-os originam estruturas, texturas, 

estilos e ritmos. Na arquitectura, como refere Eduardo Souto Moura, “O 

que vai mudando são os materiais, o sistema construtivo, e como tal, a 

linguagem.”, no entanto, reflectindo sobre o que é comum a qualquer 

produto arquitectónico confrontamo-nos com a noção de espaço. A forma 

como o obejcto arquitectónico se adoça a ele, as leituras e narrativas 

espaciais interpretadas pelo arquitecto, traduzidas e ineres ao objecto, 

remetendo para as questões formais, funcionais, materiais e para as formas 

de construção a função de legibilidade intencional e da transmissão da 

mensagem. 

 A pergunta sobre a qual então nos devemos preocupar responder 

é: qual é o elemento que permite ‘pensar’ e ‘fazer’ arquitectura? A 

resposta a esta pergunta parece-nos ser o espaço. Pois, não só consegue 

ser o suporte físico, com também compreender e absorver valores e 

padrões sociais, culturais e económicos. A interligação e percepção 

desta dualidade da noção de espaço permite uma compreensão e 

leitura correcta na idealização e realização do produto arquitectónico.

 Durante a procura de definição ainda que generaizada a noção de 

vazio confrata-se com a de espaço. Como refere, Fernando Távora tudo 

que nos rodeia e envolve é matéria, constituída por particulas, e como tal, 

todas as formas são constituídas por matéria.

 Assim, o espaço transformar-se numa matéria física, social e

 Figura 12 - Matéria de criação.
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significante, permitindo que o arquitecto a manipule. O conceito de matéria 

deve ser, então, entendido como a massa, a substância que ocupa e já 

existe. Neste contexto, e esta matéria de que Fernando Távora refere, não 

só representa a expressão física do espaço, como também compreende 

a expressão simbólica e significativa do espaço. Permitindo-nos dizer que 

a matéria que possibilita a criação na arquitectura enquanto máquina é 

o espaço. Ou seja, as leituras, circunstâncias e as diferentes percepções 

do espaço tornam-o numa matéria, isto é, ela é uma massa e susbtância 

já existente, no entanto, só atravês da necessidade de uso e manipulação 

delas, pelos processos arquitectónicos é que o espaço se torna a matéria 

essencial para arquitectura, e como tal, como matéria-prima.

 A arquitectura pelo seu carácter é a arte do espaço e ela é limitada 

pela circunstância e gera também circunstância, sendo o arquitecto 

agente criador de espaços e formas. O arquitecto é um encenador, que cria 

cenários através das articulações de diferentes espaços, atribuindo a estes 

programas que vão directamente provocar novas expressões e narrativas 

ao território. Isto é, o espaço está para a arquitectura da mesma forma que 

a pedra está para a escultura, ou do que a tela representa para pintura, 

ou do que silêncio representa para a música. Na arquitectura, o espaço 

representa o suporte para que arquitectura aconteça em primeiro, para 

que esta deixe de ser uma mera representação e encontre os processos  de 

execução, mas também é a matéria que permite que a arquitectura seja 

pensada. 

2. O ENTENDIMENTO DO ESPAÇO NA PRÁTICA DA ARQUITECTURA E DO 

ARQUITECTO.

Como já foi referido neste ensaio, o espaço num entendimento 

superficial, é uma extensão infinita e ilimitada que envolve todos os objectos 

e corpos. Existe uma dificuldade sobre ele, pois a ideia com que ficamos é a 

de que este é o intervalo entre os objectos que nos cercam e nos envolvem. 

No entanto, como já foi dito anteriormente, e recorrendo a Fernando Távora, 

quando chegamos a uma procura mais profunda de uma definição, ainda 

que alargada, deparamo-nos precisamente com o contrário. Tudo o que 

nos rodeia é matéria, todo o espaço está preenchido por partículas.

Para nós, arquitectos e estudantes de arquitectura, agentes e futuros 

agentes responsáveis pela organização e manipulação do espaço implica 

que este deva ser entendido como ferramenta operativa básica e essencial 

para que o acto de criar e pensar o conceito/projecto/objecto aconteça. 

Quando falamos em criar, em arquitectura, pressupõe um entendimento do 

espaço como matéria-prima, do meio envolvente que nos envolve e cerca, 

que num primeiro contacto este corresponde a um entendimento pessoal, 

a uma experiência individual a partir da qual e através de um contacto 

mais regular começamos por perceber os valores e códigos impressos e 

próprios desse mesmo espaço, que se reflectem de múltiplas formas, como 

por exemplo a progressiva percepção dos padrões culturais e sociais entre 

outros.

O que escrevemos atrás, sobretudo no ponto - ‘Considerações sobre 

Espaço’ - corresponde ao entendimento do espaço na sua forma mais 

abrangente. Que como vimos é determinante na forma de ‘pensar’ e 

‘fazer’ arquitectura. Deveremos, fundamentalmente, preocupar-nos neste 

ponto com o entendimento da percepção do espaço como matéria-prima 

sobre o ponto de vista do arquitecto, e consequentemente como prática 

e método de arquitectura, pois são estas que mais incomodam o nosso 

estado de espírito. 

“A obtenção da harmonia do espaço organizado, resultante afinal 
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Figura13 - Agentes e produtos do espaço.

da harmonia do homem consigo próprio, (...) ela deverá constituir um dos 

mais destacados objectivos do homem contemporâneo.” (Távora, 2006: 46) 

Como foi dito, o espaço deve ser entendido como uma entidade unitária, e 

para tal deve ser tratada da mesma forma, isto é, partindo de uma análise 

na sua totalidade e não através de partes ou sectores. 

O espaço como produto e objecto de transformação da arquitectura 

e na relação que este estabelece com o tempo, ao pensarmos que este vai 

sendo progressivamente ocupado ao longo do decorrer do tempo altera 

a estaticidade que surge agarrada ao entendimento geral de espaço, ou 

seja, ligado às suas propriedades físicas. O espaço neste contexto ganha 

um dinamismo que até então nos parecia ser impossível. Sobretudo, se a isto 

juntarmos a circunstância de que a ocupação e manipulação do espaço 

é uma prática e produto de muitos. Por este facto, o espaço deixa de ser 

um meio homogéneo e isotrópico, mas sim heterogéneo e anisotrópico. 

No sentido de ser o homem o seu manipulador e organizador, e, portanto, 

o espaço passa a ser “o prolongamento dele – com as suas qualidades e 

com os seus defeitos”. (Távora, 2006: 73) Neste momento o conceito de 

espaço ganha novamente novos contornos, isto é, o espaço agregado 

ao entendimento de ser extensão e prolongamento do Homem permite-

nos dizer que diferentes percepções e formas de sentir o espaço leva-nos 

certamente a formas de manipulação também elas diferentes.

 Assim, a pergunta que nos devemos perguntar é: Sendo o espaço a 

matéria que deve ser trabalhada como um todo, como é que esta análise 

e prática deve ser realizada e/ou entendida? Julgamos que resposta a esta 

questão se deve separar em dois momentos distintos. O primeiro momento 

reside no ensino da prática da disciplina de arquitectura e do espaço, que 

deve despertar a sensibilidade e o interesse face aos problemas resultantes 

de uma má prática, de uma má percepção e análise do mesmo. O 

segundo momento, existe própria prática da disciplina do espaço, não 

menos utópico que o primeiro, a nosso ver, concerne na elaboração de 

programas de ordenamento do espaço que resultem deles directrizes gerais 
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proporcionando um enquadramento de soluções. 

 Quando falamos na elaboração de planos de ordenamento do espaço 

não queremos dizer, nem ser entendidos de que estes não existam, muito pelo 

contrário. Perante estes problemas de ordenamento do território falaremos 

no contexto do espaço português, com o qual estamos mais familiarizados. 

Sem dúvida que o espaço, como já foi dito, é um potenciador económico, 

cultural e social, e por essa mesma razão os planos ordenadores do 

território, que são os instrumentos responsáveis por  criarem e estabelecerem 

estratégias e directrizes orientadoras, em algumas situações, já por si 

nascem deficientes e manipulados pelo interesse de alguns, no sentido de 

estes serem realizados por grupos elitistas, nos quais cremos e depositamos 

todas as esperanças resultando no acréscimo do atraso e do desequilíbrio 

territorial e em todos os factores que este influencia. Duas realidades que 

já estamos bastante familiarizados, não só na disciplina da arquitectura 

e do espaço, mas nos mais variados sectores do panorama português. 

Realidades que poderiam e deveriam ser lidas como oportunidades para a 

tomada de consciência e para o amadurecimento de posições reflectem 

precisamente no oposto. É portanto, imperativo que se tome consciência 

destes problemas e da necessidade de reflectir sobre os mesmos.

Com a dificuldade e problemas relativos à estruturação de estratégias 

e linhas orientadoras no contexto da organização do espaço, surge a 

exaltação do espaço, não no seu entendimento global, como deveria de 

ser, mas num sentido fragmentado e segregado, do ‘lugar-indivíduo’. “O 

lugar-indivíduo substitui a cidade-assembleia na organização do espaço 

e da sociedade” (Conceição, 2002: 59). Onde surge a necessidade da 

exaltação de uma “(...)mensagem de importância universal para transmitir 

ao mundo, em que todos se preocupam em ser originais, em inventar algo 

de novo, em se destacar do contexto social, em se sobressair, em que todos 

crêem ser mais astutos do que todos os outros.” (Zevi, 1994: 173) O espaço 

torna-se no palco da espectacularidade. 

Quando dizemos que o espaço arquitectónico não é isotrópico e 

homogéneo, esta noção deve ser entendida no contexto da prática da 

arquitectura. Pelo facto do espaço ser produto de múltiplos intervenientes, 

não só arquitectos, mas também agentes de muitas outras áreas. E se 

é lógico e correcto poder dizer que se muitos geram e criam espaços 

benéficos outros pensam espaços deploráveis induzindo no espaço por 

muitas vezes cortes e descontinuidades espaciais. Tal como refere Távora, 

“projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto 

na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda 

ou por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará 

deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a 

circunstância que o envolve e para tanto de ele conhecê-la intensamente, 

tão intensamente que conhecer e ser se confundem.“ (Távora, 2006: 74), 

sob a pena de que não sendo desta forma o produto arquitectónico irá 

criar anomalias e fissuras espaciais.
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3. CONFIGURAÇÃO ESPACIAL E ASPECTOS DO ESPAÇO.

 O espaço apresenta-se perante nós em dois momentos. Num primeiro 

momento geral. Isto é, quando compreendido no contexto de conjunto de 

formas, volumes e de relações que estabelecem entre elas, conseguimos 

perceber um positivo e negativo das formas, como refere Távora. E num 

segundo momento particular. Através de um sentido morfológico, isto é, 

pelo estudo individual das formas que o espaço, entendido como matéria, 

pode tomar. Gera-se assim a noção que também nos é dada por Fernando 

Távora, um mundo rico de formas e volumes. Quando descrevemos o espaço 

retratamos uma aparência, uma configuração. Neste caso, entende-

se pela definição de configuração, não só a figura que apresenta um 

determinado grupo de coisas dispostas em certa ordem, e por isso, permite-

nos descrever uma configuração geral, mas também, a forma exterior dos 

corpos, e portanto, como configuração particular. Assim, o conceito ganha 

uma importância inegável como forma de descrever e analisar o espaço 

como matéria porque compreende ambos os momentos.

 O espaço como vimos é composto por formas, e as formas são 

dotadas de funções e programas. No contexto da disciplina de arquitectura 

este raciocínio é lógico e correcto. No entanto, para que uma forma seja 

em sua boa verdade um produto arquitectónico precisa de materialização, 

de execução, como refere Zumthor, “A música precisa de apresentação. 

A arquitectura precisa de execução. Então forma-se um corpo. E este é 

sensual.” (Zumthor, 2009: 66)

 A necessidade de manipulação do espaço nasce da procura de 

responder um determinado problema, seja ele de cariz social, cultural, 

político ou económico. Como podemos ler na página de Scott Geoffrey 

que Zevi referencia, no seu livro Saber ver a Arquitectura, “O espaço é 

logicamente o nosso fim, delimitá-lo é o objectivo de construir.” (Zevi, 1994: 

186) Entendemos a forma como o mecanismo responsável pelo delimitar 

do espaço. Conferindo a este uma função.

 “A discussão das relações entre a forma e a função é muito antiga 

e tem acompanhado a teoria da concepção arquitectónica.” (Lamas, 

2010: 48) Não querendo nos perder na discussão em torno da função e 

forma enquanto doutrinas, pois não é este o propósito deste ensaio, isto é, 

discussões em torno da qual é a causa, qual é a consequência, qual a mais 

importante, qual a menos importante. Contudo, ressaltam duas posições/

doutrinas opostas. Uma que retrata a forma influenciada pela função, 

‘FORM FOLLOWS FUNCTION’, e portanto entendemo-la como funcionalismo. 

Outra, retratando precisamente o contrário onde a função segue forma, 

‘FUNCTION FOLLOWS FORM’, isto é, “as funções tem menos ou igual 

importância que outros critérios do contexto.” (Lamas, 2010: 50) Este tipo de 

olhar sobre a arquitectura, presa a doutrinas e a processos metodologicos 

e conceptuais rigidos cremos ser obsoleto e limitadores do ponto de vista 

operativo. Parece-nos fazer mais sentido que olhemos para estes conceitos, 

forma, função, e até mesmo construção, como ferramentas operativas que 

estão intimamente ligadas. Pois, se existe aspectos em que a forma se rende 

à função, o contrário também acontece, a função rende-se à forma. 

 Estas ferramentas não só permitem trabalhar o espaço como matéria, 

como também são ferramentas que permitem entender e descrever o 

espaço. Por vezes quando utilizamos estas ferramentas, forma, função e 

construção, como maneira de descrever e entender o espaço caímos num 

olhar em torno do objecto individual, no entanto, parece-nos ser fundamental 

não perdemos o outro olhar. Um olhar global. Um olhar sobre o território, a 

ideia de que o espaço quando entendido como conjunto também constitui 

uma forma, como já referimos em cima. É esta noção que nos permite dizer 

que o espaço é contínuo e não-separável, por não permitir a existência de 

formas isoladas, como Távora refere. Mas, principalmente porque é a partir 

deste olhar sobre esta ‘forma macro’ que resulta o contexto e relações 

urbanas, e que nos permite manipular e transformar o espaço numa micro 

escala.

 Estes mecanismos operativos não existem fechados sobre si e não 

podem ser trabalhados e manipulados isoladamente. Isto é, quando 

pensamos uma forma de um determinado espaço trabalhamos em 
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simultâneo, as funções, as formas, os sistemas de construção, em suma os 

aspectos e configurações espaciais, como por exemplo a cor, a textura, 

entre outros. 

 Entendemos esta triangulação e relação entre as partes, forma/

função/construção, como as ferramentas e mecanismos que utilizados 

para aperfeiçoar o processo de manipulação e materialização do 

espaço, e portanto, como factores integrantes no processo metodológico, 

conceptual e construtivo da arquitectura. Através deles a arquitectura é 

entendida como a máquina que opera o espaço, e só desta forma pode 

ser entendida “(…) como a chave da interpretação correcta da cidade 

como estrutura espacial.” (Lamas, 2010: 41) 

 Neste contexto a forma deverá representar o desenho do limite do 

espaço; a função o uso para os quais os objectos são concebidos; e “a 

construção é a arte de formar um todo com sentido a partir de muitas 

partes” (Zumthor, 2009: 10), e portanto como materialização final de todo 

o processo criativo inerente a disciplina do espaço e da arquitectura. Estas 

três dimensões, forma, função e construção representam a síntese da 

arquitectura enquanto acto de produção do espaço. 

 Um olhar não menos importante e fundamental é dado por Consiglieri 

onde nos diz que a forma depende de muitos factores, para os quais 

contribuem a luz, o meio que nos cerca e envolve, o lugar do sujeitado 

entre outros. Este mesmo olhar é partilhado por Zumthor, num contexto mais 

próximo da arquitectura porque nos remete para a ideia da execução que 

arquitectura necessita. “Não trabalhamos com a forma, trabalhamos com 

todas as outras coisas. No som, nos ruídos, nos materiais, na construção, na 

anatomia, etc.” (Zumthor, 2009: 71)

 O espaço para além de uma aparência, de uma configuração 

espacial é dotado de características e aspectos. Elementos compositivos 

que também eles nos permitem descrever o espaço. Pensar sobre espaço 

é reflectir na forma como estes elementos se apresentam perante nós: luz, 

cor e texturas. Sendo que o primeiro possibilita que os outros dois existam
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e sejam perceptíveis. “Os nossos olhos são feitos para ver formas 

na luz. A Luz e a sombra revelam as formas.“19 (Corbusier, 1986: 

29), revelam as suas cores, as suas texturas, acrescentamos nós.

 A arquitectura como já vimos deve ir para além da procura de uma 

mera solução a um determinado problema. Como tal, a arquitectura 

enquanto máquina de produção do espaço deve procurar usar estes 

elementos de forma a criar ambientes confortáveis e significativos. Neste 

sentido, faz parte do processo metodológico, conceptual e construtivo 

da arquitectura pensar nestes elementos como ferramentas compositivas 

e estruturadoras do espaço. A sua manipulação possuí a capacidade de 

hierarquizar, de separar e de relacionar as diferentes formas que compõem 

o espaço.

 A luz neste contexto adquire um papel fundamental, como já 

referimos, porque torna possível a percepção da cor, das texturas, dos 

ritmos, harmonias e narrativas que articulados, criam, equipam e qualificam 

o espaço de significado: “As pirâmides do Egipto não seriam tão belas e 

monumentais sem os espaços horizontais sem fim que as realçam e até as 

modificam, conforme a luz de cada dia”. (Niemeyer, 1997: 20)

Assim, como diz Campo Baeza, “A luz é o mais bonito, mais rico e mais 

luxuoso dos materiais utilizados pelos arquitectos. O único problema é que é 

gratuito, está ao alcance de todos e por isso não se valoriza suficientemente.” 

(Baeza, 2013: 53) É necessário que a arquitectura não se prive deste material. 

A arquitectura deve-se preocupar em pensar na iluminação e ‘em iluminar’ 

um determinado espaço, seja através de luz natural ou artificial, e não só 

conferir a luz necessária a um determinado espaço. Ela deve ser intencional 

e reflectir as opções do arquitecto.

A cor é tão dinâmica e diversificada quanto a luz, uma vez que 

gradações e incidências de luz diferentes produzem tonalidades e cores 

19 Tradução Livre do Autor. “Our eyes are made to see forms in light. Light and shade 
reveal these forms.”

Figura 15 - A Luz. Museu Kolumba, Peter Zumthor.
Figura 16 - A cor. Unité d’Habitacion de Marseille, Le Corbusier. 
Figura 17 - A textura. Casa do Conto, Pedra Liquida.
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diferentes. 

Na arquitectura a cor e as texturas dos materiais também representam 

um papel fundamental na forma como o individuo se relaciona e se 

orienta no espaço, pois estes têm a capacidade de se comportarem 

como elementos de referência e de influência quando apreendidos. 

”Tu utilizas a pedra, madeira e betão, e com estes materiais tu constróis 

casas e palácios. Isso está construção. Ingenuidade está no trabalho. 

Mas, de repente, tu tocas o meu coração, tu fazes-me bem. Estou feliz e 

digo: ‘Isto é lindo. “Isto é arquitetura. a arte entra “. (Ching, 2012: 407)20

Neste contexto, a unidade habitacional de Marselha de Le Corbusier 

preenche um exemplo fundamental na forma como estes elementos podem 

ser trabalhados de maneira a que sejam estruturadores e compositivos 

do espaço. Eles não só são lidos como factores responsáveis por restringir 

e estimular comportamentos e atitudes, como também tem um papel 

fundamental na expressão da cultura.  O uso da luz, da cor, da textura 

transferem valores e significados ao espaço e relacionam-se com homem. 

O espaço deixa de ser matéria bruta e torna-se matéria manipulada pela 

arquitectura. Deixa de ser uma entidade meramente física e transforma-se 

numa entidade simbólica e única.

20 Tradução Livre do Autor. “You employ stone, wood, and concrete, and with these mate-
rials you build houses and palaces. That is construction. Ingenuity is at work. But suddenly, 
you touch my heart, you do me good. I am happy and I say: ‘This is beautiful.’ That is archi-
tecture. Art enters in.” 

Figura 18 - A Pedra. 
Figura 19 - O Betão.
Figura 20 - A Madeira.
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CAPÍTULO III – CONTEXTO ESPACIAL E HISTÓRICO DO TERRITÓRIO DE AVEIRO.

1. O CONTRIBUTO DA MEMÓRIA NA DIMENSÃO ESPACIAL.

 

Para entender o verdadeiro contributo da memória no contexto 

espacial de Aveiro é necessário reflectir em primeiro lugar sobre o que esta 

representa e significa. Como vimos no ponto dois – Modos de percepção 

do espaço – entendemos o processo de orientar-se ‘em’ e ‘significar-se’ 

entre o ‘Ser Espaço’ e o ‘Ser Homem’ assente em três princípios: percepção, 

imaginação e memória. Sendo que a memória neste processo sistémico é 

entendida como o mecanismo catalogador das experiencias e narrativas 

do espaço. Levando o Homem como utilizador do espaço a criar um 

referencial próprio e singular.

A arquitectura como resultado de uma afirmação pensada a partir de 

uma necessidade e de um programa procura entender os valores e códigos 

do lugar, afim de com base neles e apoiada em processos metodológicos 

estruturados chegar a uma solução. Na arquitectura o lugar sempre teve 

uma importância relevante enquanto discurso e modo de operar. No 

entanto, nos dias de hoje, assistimos a uma crescente necessidade de refinar 

o entendimento do lugar e da próprio forma de operar nele, de maneira 

a que este possa ser o condutor de todo o pensamento metodológico 

e conceptual arquitectónico. Não só pela necessidade de perceber 

uma sociedade cada vez mais dinâmica e sedenta de acontecimentos, 

como também pela necessidade de perceber as consequências que 

estas alterações sociais introduzem nas relações espaciais e o que elas 

representam como verdadeira manifestação na apropriação e uso do 

espaço construído. Portanto, pensar nos valores históricos e no que estes 

verdadeiramente significam é determinante, pois eles são o espelho dos 

interesses e vocações sociais. 

Ao reflectirmos sobre a importância dos valores do lugar ressalta-nos 

os valores históricos, pois estes retratam não só o que aconteceu e significou, 

como também influenciam o que acontece e significa esse mesmo lugar. 
Figura 21 - História, Memória e Identidade.
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pois toda história de nossa vida faz parte da história em geral. Mas a segunda 

seria, naturalmente, bem mais ampla do que a primeira.” (Halbwachs, 1990: 

55) No entanto, se por lado recorrendo ao autor podemos dizer que existem 

múltiplas memórias colectivas, por outro é correcto dizermos que só existe 

uma memória histórica. 

A memória colectiva, como vimos é influenciada e reflecte uma 

dependência de um determinado grupo social. A memória histórica 

reflecte o passado de uma forma resumida e esquemática, isto é, a 

memória histórica “(...) deixa perecer esses intervalos onde nada acontece 

aparentemente, onde a vida se limita a repetir-se sob formas um pouco 

diferentes, mas sem alteração essencial, sem rupturas nem revoluções” 

(Halbwachs, 1990: 87), enquanto a memória colectiva, é então, mais densa 

e contínua, dando à memória histórica um carácter de pano de fundo que 

aparece fragmentado e disperso. 

Em suma, ao fazer esta distinção, Halbwachs afirma que a memória 

colectiva é múltipla, pois trata-se de uma memória de um determinado 

grupo, e esse grupo é resultado de variadíssimos factores como já podemos 

ver, enquanto a memória histórica é única e universal. Como exemplifica o 

autor, “Certamente podemos distinguir a história de França, de Alemanha, 

de Itália, e ainda a história de tal período ou de tal região, de uma cidade.” 

(Halbwachs, 1990: 85)

Este entendimento e análise ao conceito parece-nos determinante 

para que possamos transporta-lo para área da disciplina da arquitectura, 

e consequentemente, do espaço. “Ora, o espaço é uma realidade que 

dura: nossas impressões se sucedem, uma à outra, nada permanece em 

nosso espírito, e não seria possível compreender que pudéssemos recuperar 

o passado, se ele não se conservasse, com efeito, no meio material que nos 

cerca.” (Halbwachs, 1990: 143) Isto porque, entendemos o espaço não só 

como um mero suporte físico, mas também como um suporte de memórias, 

marcado e prensado de valores e padrões. Neste contexto, é nos permitido 

ler no o espaço estas duas memórias distintas, uma mais agarrada e liga ao 

presente e outra mais ampla e global. 

Da mesma forma que emergem o sentido de pertença, de herança e de 

património.  Assim, percebermos que existe uma estreita proximidade entre 

aquilo que compõe a nossa memória e o entendimento da memória do 

lugar, de tal forma que muitas vezes surgem justapostas ou sobrepostas 

tornando o seu entendido  de difícil separação.

Contudo, quando reflectimos sobre os valores e códigos do lugar 

podemos afirmar que estes são impressos no espaço por intermedio de um 

contacto individual e plural. No entanto, só o segundo pela capacidade 

colectiva e global consegue que o lugar ganhe um destaque único e 

identitário. Com isto, não queremos minorar a importância do experienciar 

individual do espaço, até porque é através da soma destes pequenos 

contactos individuais que podemos reconhecer a expressão colectiva e 

singular do lugar.

De uma forma geral, podemos dizer que o entendimento da memória 

é uma faculdade que o espírito utiliza para conservar ideias e imagens, no 

entanto se reflectirmos mais profundamente sobre ele verificamos que o seu 

contexto e grau de abrangência e muito mais vasto e complexo. Halbwachs 

no seu livro ‘Memória Colectiva’ questiona o conceito de memória, e os 

tramos em que o entendemos, escrevendo que poderíamos “(...)distinguir 

duas memórias, que chamaríamos se o quisermos, a uma interior ou interna, 

a outra exterior ou externa; ou então a uma memória pessoal, a outra 

social.” (Halbwachs, 1990: 55) Permite-nos então dizer que é impossível 

existir uma memória totalmente individual, pois ela é produto e prende-se 

a consequências de muitos agentes e factores. Ela é construída e vivida 

colectivamente. Segundo o autor podemos entendê-la como social ou de 

grupo. Sendo que nesta “não há linhas nitidamente traçadas (...) a memória 

de uma sociedade estende-se até onde pode, quer dizer, até onde atinge 

a memória dos grupos dos quais ela é composta.” (Halbwachs, 1990: 84) 

Então podemos dizer que é uma memória contínua, densa e mais próxima 

do presente.

A segunda memória descreve como histórica que implica uma relação 

com a memória colectiva. Isto porque, “A primeira se apoiaria na segunda, 
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O espaço ganha um valor significativo no confronto com Homem 

provocando um efeito reciproco. Isto é, como vimos no ‘capitulo I’, não só o 

espaço tem a capacidade de ajustar o utilizador como o utilizador também 

é responsável por molda-lo. “Desde os tempos remotos tem-se reconhecido 

que diferentes lugares têm diferente carácter. Tal diferença de carácter é 

muitas vezes tão forte que é suficiente para determinar as propriedades 

básicas das imagens exteriores da maioria das pessoas presentes, fazendo-

as sentir o que experimentam e que pertencem ao mesmo Lugar. [...] o 

espaço existencial não pode ser compreendido somente por causa das 

necessidades do Homem, mas antes unicamente como resultado da sua 

interacção e influência recíproca com um ambiente que o rodeia, que tem 

de compreender e aceitar.“ (Norberg-Schulz, 1975: 33)21

Por isso, torna-se tão importante a leitura dessas mesmas memórias e 

valores. A interpretação e compreensão do lugar num sentido plural deve 

traduzir essas mesmas leituras no próprio objecto arquitectónico pensado 

e desenhado, e desta forma tornar-se o elo que une o Homem e o meio 

que o envolve. Com isto, não queremos passar a ideia de que o território 

torna-se homogéneo se agentes responsáveis e intervenientes, e mesmo 

as próprias as intervenções, que nele ocorrem respeitarem a memória e 

valores do lugar. Outras questões, formais e funcionais, como por exemplo, 

questões de dimensão e escala, também elas não menos importantes e 

ligadas ao processo de produção de espaço. O seu desvalorizar levar-

nos-á certamente a leituras e soluções erradas produzindo no território 

desigualdades e roturas.

21 Tradução Livre do Autor. “Desde remotos tiempos se ha reconocido que los diferentes 
lugares tienen diferente carácter. Tal diferencia de carácter es muchas veces tan fuerte que 
basta para determinar las propriedades básicas de las imágenes periféricas de la mayoria 
de las personas presentes haciéndo las sentir lo que experimentan y que pertencen al 
mismo lugar [...] el espacio existencial no puede ser comprendido por causa de las solas 
necesidades del hombre, sino únicamente como resultando de su interacción o influencia 
recíproca con un ambiente que lo rodea, que ha de comprender y aceptar.”

Figura 22 - Espaço e Memória.
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1.1 A MEMÓRIA COLECTIVA E HISTÓRICA DE AVEIRO.

Compreender a organização do espaço passa por compreender a 

memória, a identidade do lugar. Desta forma, estabelecer uma analogia 

entre a dimensão espacial e a memória de Aveiro parece-nos ser bastante 

pertinente porque só este estreito contacto nos permite compreender o 

território no seu sentido mais plural. A memória é o passado que através do 

confronto com o espaço consegue encontrar um presente, e só ele pelo seu 

carácter estável permite que as memórias e valores do qual o espaço vai 

sendo alvo perdurem e possam ser lidos por nós como agentes utilizadores 

do espaço. 

Ainda hoje podemos descrever Aveiro como uma cidade mutante, 

repleta de um fervilhar de transformações, de acontecimentos que justapõem, 

que moldam o espaço reproduzindo neste uma apropriação própria e 

característica. Das suas origens, Aveiro com origem romana, Alavarium, não 

se conhecem exactamente o centro deste povoamento visto a opinião dos 

historiadores não ser consensual. A cidade amuralhada, fruto de necessidades 

defensivas, aparece-nos hoje em registos e plantas antigas como a marca 

mais remota de um centro aveirense. No entanto, hoje não existe nenhuns 

vestígios da sua existência, visto esta ter sido demolida por questões de falta 

de matéria-prima, e conseguinte utilização da pedra para a construção de 

estruturas urbanas que se foram tornando necessárias, como foi o caso da 

barra e de alguns dos edifícios emblemáticos de Aveiro que hoje fazem parte 

da malha urbana.

A intensificação e definição das memórias de Aveiro estabelece um 

estreito contacto com crescimento ocupacional e com as actividades 

económicas, transferindo à cidade um carácter morfológico muito próprio e 

singular, podendo-se identificar na cidade três momentos distintos. O primeiro 

que descrevemos como a malha consolidada e mais antiga da cidade, o 

segundo marcado pela forte explosão construtiva e pelas consequências 

dessa densificação e o terceiro, a cidade nova, já com áreas pré-urbanas. 

+
+ +

+

Figura 23 - Memórias de Aveiro.
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2. EXPRESSÕES E NARRATIVAS DO TERRITÓRIO DE AVEIRO. 

Impulsionada pela industrialização, pela descoberta de novos 

materiais, pelo excesso de novas soluções de construção, pela mudança 

da mentalidade social, marcada pelo consumismo e pela tecnológica, 

associadas a práticas de extrema necessidade de constante mobilidade 

produziram consequências e rupturas no modo de pensar e organizar o 

espaço. Os centros urbanos, e por conseguinte, a forma de ‘estar’ e ‘ser’ 

do homem com o meio que o rodeia transformaram-se. 

A cidade tornou-se num campo de experimentação e de ensaio. As 

relações sociais marcadas pelo fervilhar económico e produtivo aliadas a 

necessidade constante de acontecimentos e novas narrativas instigadas 

por uma ‘sociedade rede’ e global, cada vez mais dinâmica e volátil 

provocaram mudanças e transformações directas na forma de apropriar e 

organizar o espaço. Como tal, esta procura constante de responder a estes 

novos pressupostos provocaram um crescimento descontrolado e por muitas 

vezes até nocivo ao território. Este crescimento desequilibrado, ora fruto 

do acaso e das circunstâncias, ora fruto da acção negligente do homem 

resultaram no aparecimento de lugares omissos, isto é, lugares suprimidos, 

lugares que não comunicam, lugares sem expressão. Esquecidos e mutilados 

tornam-se vazios urbanos que marcam pontualmente o território. 

Aveiro como muitos outros territórios que compõem o panorama 

urbano português é marcado por estas fissuras e cortes de continuidade 

no tecido urbano, comprometendo o território, no sentido de não o deixar 

relevar o seu potencial máximo. No entanto, hoje, torna-se determinante 

um olhar oportuno sobre estes cortes que casualmente marcam o território. 

Pois, estes como produto desta explosão demográfica, do despertar de 

novos modos de construir e de pensar o espaço e consequentemente com o 

fugaz avanço tecnológico, hoje, colocam estes lugares, vazios e esquecidos, 

num contexto de excelência. Não só pela sua localização que pende a ser 

central em relação ao todo urbano em que se inserem, mas também pela 

multiplicidade de estruturas e relações urbanas que os tendem a envolver 

A ria e toda a rede hidrográfica, também ela desde sempre criou um 

estreito contacto com a população. Torno-se num elemento responsável na 

formação e identificação da memória aveirense, pelo papel determinante 

e pela associação que sempre teve com as actividades comerciais e 

económicas, isto é, associada à pesca local e longínqua, salicultura, e 

até mesmo à construção naval que marcaram a consolidação do motor  

económico e da própria cidade no século XV, sofrendo várias oscilações nos 

séculos a seguir até a abertura da barra e o arranque da industrialização.

Estas características físicas e geográficas singulares do território de Aveiro 

provocaram as mutações urbanas mais importantes e tornaram-se numa 

conjuntura ideal para que outras estruturas urbanas tomassem lugar, e assim, 

originar um input de novas narrativas. Estas duas fortes intervenções trouxeram 

à cidade transformações sociais, económicas e culturais sem precedentes. 

A Estação de Comboios e o Porto de Aveiro. Duas infra-estruturas urbanas 

que não só permitiram desenvolvimento económico regional, conferindo a 

capacidade para regenerar e criar actividades e industrias piscatórias, como 

também estabeleceram uma ligação física directa entre Aveiro e os principais 

centros urbanos a nível nacional. Com a construção da estação do caminho-

de-ferro, proporcionam-se novas atitudes, a cidade tende a expandir-se para 

nascente com uma série de novas edificações que resultaram na abertura 

de avenidas, como é caso da Avenida Lourenço Peixinho, que acabaram 

por se tornar fundamentais na estrutura e consolidação da malha urbana da 

cidade. Estes investimentos reforçaram as oportunidades de emprego tanto 

na indústria como no sector terciário. Hoje, Aveiro surge com uma população 

estreitamente ligada a este sector económico, fruto da industrialização e da 

criação de novos serviços públicos e ao próprio comércio tradicional.

Assim, a memória como produto colectivo, no caso específico de Aveiro, 

surge não como uma memória fixa e estática no tempo, mas mutavél pelo 

constante agarrar de novas gentes, fruto das mundanças e transformações 

ao nivel das estruturas urbanas que ao longo to tempo foram ocorrendo.  

Sobretudo, porque estas transformações foram as responsáveis pelo agarrar 

de novas percepções e definições sobre o território.
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e pela grande abertura e liberdade programática que oferecem. Assim, 

torna-se claro que estes devam ser classificados como património oportuno, 

sendo que eles, hoje, devem ser lidos como uma rede infra-estrutural capaz 

de responder aos novos problemas e necessidades colectivas dos territórios 

e dos utilizadores que nele vivenciam. 

Neste contexto, como já referimos, conceptualmente as noções 

destes lugares sem expressão, sem possibilidade de comunicação clara e 

evidente com o meio que os rodeiam denotam-os como vazios urbanos. 

Assim, é determinante que esta noção seja compreendida num sentido 

de intrínseca bipolaridade, isto é, por um lado como estrutura integrante 

do tecido urbano e do fervilhar da metropolização, por outro, como 

excerto do material urbano, como material manipulável, a ser tratado sob 

a necessidade de um olhar atento e cuidado, com o sentido de resolver 

especificidades necessárias do utilizador e do território.

No caso específico de Aveiro podemos dizer que este apresenta um 

grande ‘património de oportunidades’. Apesar de conseguirmos identificar 

estes lugares desprovidos de vivências e significado ao longo da extensão 

do território de Aveiro, uns mais centrais, outros mais periféricos, em termos de 

localização, grande parte destes concentram-se numa zona de transição 

entre a cidade antiga e a cidade nascente ou ‘nova cidade’. 

O jardim de Santo António apresenta-se como um claro exemplo 

dessa transição. O desnível acentuado do terreno que o encerra sobre 

si próprio e a infra-estrutura do antigo campo desportivo representam 

uns dos problemas responsáveis para que este lugar, hoje, faça parte do 

considerável ‘património de oportunidades’ de que Aveiro é detentor. 

Acrescido aos problemas da efusiva expansão territorial que marcou 

Aveiro, como tantos outros territórios, estes lugares fragilizados ainda são 

alvo de manipulações não com o interesse de responder a necessidades 

transversais e plurais da população, mas para o interesse e benefício 

individuais.

Por não estabelecerem o estreito contacto com o ser humano que 
Figura 24 - Património de Oportunidades.
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2.1. A NARRATIVA ACADÉMICA.

A Universidade de Aveiro permitiu não só uma nova fase de expansão 

da malha urbana, mas também constitui ainda hoje uma oportunidade 

de regenerar e revitalizar a antiga malha urbana pela necessidade que 

esta apresenta de fixar novos programas com a função de apoiar a 

universidade. Nesta nova fase destacam-se a renovação do parque 

residencial, a reestruturação de eixos de circulação que hoje tornaram-se 

vitais para o fervilhar diário urbano, o preenchimento de um vazio urbano 

contíguo ao núcleo histórico de Aveiro e a introdução de novas linguagens 

arquitectónicas. 

A universidade surge como um motor capaz de mover e fixar novos 

fluxos populacionais. Destaca-se o arranque desta faculdade nos anos 

80, traduzida pela construção do campus universitário liderada por uma 

equipa dirigida por Nuno Portas. Seguida por uma nova fase que viria a criar 

um conjunto de infra-estruturas sociais e desportivas, de apoio a formação 

e a investigação.

Hoje, é considerada como uma das mais jovens e mais dinâmicas a 

nível nacional, frequentada por cerca de 15 mil alunos, sendo reconhecida 

pela suas actividades externas e internas. Não só no que diz respeito ao 

que esta representa para cidade e o contributo que esta proporciona, 

mas também a nível nacional, pela sua capacidade de abertura aos 

problemas regionais e nacionais. Esta capacidade de abertura distingue-

se também na internacionalização das suas actividades. O incremento da 

população global, ainda que flutuante e temporária, e o desenvolvimento 

da universidade como organismo dinâmico urbano, foi responsável pelo 

desenrolar de uma nova fase económica, lúdica e cultural da cidade, 

abrindo-lhe novas perspectivas de crescimento. Com o efeito de atracção 

de novos habitantes e consequentemente de novos investimentos, a 

formação de recursos humanos, a criação de parcerias com a indústria 

local marcam um novo plano económico para a cidade de Aveiro. 

Todas estas transformações e mutações instigadas pela inserção da 

é necessário para que o lugar seja significado e portador de referências 

simbólicas e identitárias em relação ao utilizador, hoje apresentam-se 

como lugares devolutos e abandonados na sua grande maioria. Isto é, 

não só onde existe qualquer tipo de manifestação arquitectónica se pode 

classificar como lugares sem expressão ou não comunicantes. Lugares onde 

efectivamente, até possam existir expressões arquitectónicas mas que não 

estabeleçam um elo estreito e de relação com o panorama vivencial e 

significativo das suas gentes, também eles apresentam-se frageis e vazios, e 

como tal, carecem do mesmo olhar atento e cuidado que os outros onde 

nada parece existir.

Em suma, estes lugares desprovidos de significado precisam do 

mesmo modo ser alvo de intervenção, claro que a níveis e contextos 

diferentes. Hoje, são sobre eles que surge a possibilidade de responder as 

novas exigências e necessidades de índole social, cultural e económica. 

Acrescida a esta possibilidade de resposta às novas necessidades que 

estes lugares nos oferecem surge, ao mesmo tempo, a responsabilidade 

de resolver questões de estrutura e organização espacial, de forma a que 

o território possa e seja lido como todo, e não como uma soma de partes. 

Assim, podemos considera-los como ‘património de oportunidades’ em 

relação ao contexto urbano. Em processos interventivos e durante eles 

estes lugares devem reflectir e responder às necessidades e anseios actuais 

da população.
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universidade no contexto urbano provocou directamente elementos 

facilitadores de uma nova etapa de desenvolvimento tecnológico, cultural, 

social, que até então não era uma realidade para a cidade.

A pertinência do simbolismo académico surge pelo facto de hoje a 

universidade e a própria cidade viverem num diálogo constante, passando 

por muitas vezes em anonimato. 

A universidade e a vida académica que lhe esta implícita deixa 

a sua marca pela apropriação particular dos estudantes que hoje já faz 

parte do quotidiano vivencial da cidade. Isto é, a ausência repentina da 

universidade, de toda a vida académica, da invasão académica, dos 

trajes, das tunas, retiraria uma grande porção de identidade e carácter que 

cidade abraçou, podendo-se identificar pequenos lugares universitários 

que revitalizam e regeneram a malha urbana actual, como é o caso do 

pequeno largo junto ao mercado do peixe situado numa das zonas mais 

antigas e características da cidade de Aveiro.

Figura 25 - Percepção Académica.
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2.2. A NARRATIVA DA AVENIDA LOURENÇO PEIXINHO. 

A cidade entendida como habitação colectiva, marcada e 

rasgada pelos códigos e identidades dos seus múltiplos lugares reflecte o 

entendimento da cidade como parte integrante do corpo e alma dos seus 

habitantes. Ajusta-se e é ajustada perante a forma como é ocupada e 

usada.

A Avenida Lourenço Peixinho surge como um elemento urbano forte 

que sempre se impôs na memória e na génese da cidade, tornando-se 

assim um importante elemento na compreensão dos códigos e identidades 

quer do lugar quer das suas gentes, pois este expressa um grande leque 

de memórias e vivências. Esta surge pela necessidade de criar um elo 

directo entre o núcleo duro da cidade e a estação de caminho de ferro. 

Com o seu traçado a partir de um antigo caminho que atravessava alguns 

campos, ganhou escala e foi invadido por algumas habitações eclécticas 

e pelo comércio tradicional. Nos anos 40, torna-se a verdadeira artéria do 

território agarrando várias dinâmicas urbanas, passando a ser o símbolo da 

qualidade de vida e da prosperidade da sociedade. 

Ainda hoje ao percorrer a Avenida Lourenço Peixinho conseguimos 

viajar no tempo através das múltiplas linguagens arquitectónicas que 

caracterizam uma determinada época, e assim perceber os momentos 

pelos quais a cidade e as suas gentes passaram. Hoje marcada pelo 

abandono e pela falta de bom senso, ferida por uns e despida por outros, 

hoje, a imagem da Avenida que já foi a cara de Aveiro surge mutilada e 

constitui uma debilidade e uma fissura no território. Invadida por serviços 

bancários, desamparada pela qualidade e quantidade de oferta comercial, 

desventrada pelo abandono habitacional para zonas mas periféricas 

da cidade, mais baratas e confortáveis. Cresce o desrespeito pela pré-

existência, a ocupação desleixada da via, recuados sobre os recuados, 

o carnaval de revestimentos e materiais entre outros aspectos marcam a 

imagem que hoje a Avenida tem.
Figura 26 - Percepção da Av. Lourenço Peixinho.
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2.3. JARDIM DE SANTO ANTÓNIO E INFANTE D. PEDRO.

A ideia da criação destes jardins/parques públicos surgem em resultado 

e fruto de políticas de estruturação pós-industrial. Isto é, como consequência, 

e semelhante a muitos outros o surgimento destes jardins/parques públicos 

- como parte integrante e estrutural da cidade -  surgem como resultando 

de tentativas de resolver as condições débeis, principalmente sob 

preocupações de salubridade em que as cidades viviam fruto da explosão 

demográfica e construtiva provocada pela revolução industrial.

Estes espaços verdes públicos incorporaram a ideia dos parques e 

jardins privados, e tal como eles também eram murados e rodeados por 

gradeamento. Possibilitando, assim que à noite fossem encerrados. No caso 

especifico de Aveiro e destes jardins, esta marca ainda esta presente no 

portão que o encerrava e que ainda hoje encontramo-lo junto do antigo 

complexo desportivo. Existiu um prolongamento do parque Santo António 

e hoje o parque surge cortado por uma artéria de circulação automóvel 

de grande intensidade que liga o complexo da universidade ao núcleo da 

cidade. 

Alguns edifícios que ainda compõe este contexto urbano contam-

nos uma história diferente da que hoje somos confrontados ao percorrer 

este lugar. Isto é, o coreto, a dupla escadaria entre outros elementos que 

organizam e fazem parte deste lugar retratam uma época em que estes 

jardins eram locais de vivência e não meramente atravessamentos para 

percorrer distâncias menores. Hoje, existe a intenção de reabilitar este local 

e alguns pontos já se encontram alvo de intervenção. No entanto, tornar 

novo o que está velho não é suficiente, pois é necessário perceber as gentes 

que o vivem, perceber os verdadeiros anseios e desejos. 

Tal como a Avenida sofre destes problemas, isto é, outros lugares 

surgem omissos de identidade e descaracterizados de vivências, carecem 

de um olhar atento e cuidado, como o Parque Infante Don Pedro e o 

Parque Santo António, cuja as sucessivas feridas induzidas neles conferem 

lhes um carácter de fissura territorial, não só externas, como a quebra de 

A existência não obriga a homogeneidade mas deve trabalhar para 

a unificação, para a criação de uma imagem harmoniosa e sólida. Hoje ela 

é um mero atravessamento automóvel.

Criada pela necessidade de estabelecer uma ligação directa entre 

a cidade antiga e a estação de caminho de ferro, a Avenida Lourenço 

Peixinho foi marcada por varias infra-estruturas culturais, como por exemplo 

o cineteatro, o café trianon entre outros. Contudo, a Avenida hoje apesar de 

fragilizada ainda apresenta um património considerável e que caracteriza 

as suas gentes. Assim, torna-se fundamental um olhar (re)abilitalizador e (re)

inventivo de forma a que esta possa voltar a ser o que já foi. 
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permeabilidade entre a Universidade e o núcleo sólido da cidade, mas 

também internas, com os sucessivos obstáculos que pontualmente ocupam 

o lugar, fragmentando-o e esmagando-o sobre si próprio. 

Apresenta-se como uma parcela de território despido de intenções 

e objectivos, frágil e muitas vezes, em algos momentos perceptível de um 

abandono total à medida que o percorremos. As permanentes conquistas 

de outros elementos urbanos, do avanço cruel e sem controlo dos anexos 

e áreas dos elementos habitacionais que o envolvem, dos vários serviços 

públicos, como por exemplo a escola João Afonso, o hospital, a fundação 

Gulbenkian entre outros que vão ocupando as suas extremidades não 

permitem que o território respire e comunique na sua maior extensão com 

a envolvente. Isto é, pontualmente encontramos uma passagem estreita, 

débil em escala, onde os arranjos exteriores não convidam para que o lugar 

seja percorrido. 

O antigo campo desportivo um ferida territorial, o campo de futebol 

de Aveiro, estrutura que já não cumpre a sua função, pela criação do novo 

estádio numa zona mais periférica da cidade, resultando numa estrutura 

que propaga o abandono e o esquecimento do espaço.

ANTIGO 
CAMPO DE 
FUTEBOL

PARQUE 
INFANTE DOM 
PEDRO

PARQUE 
SANTO 
ANTÓNIO

CAMPUS 
UNIVERSIDADE
DE AVEIRO

CIDADE 
ANTIGA 

BAIRRO
D’ ALBOI

GULBENKIAN

Figura 27 - Jardim Santo António e Infante Dom Pedro.
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3. ESTRÁTEGIA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

No seu contexto global, ou seja, físico, social e na relação que 

estabelece com o imaginário comum entendemos que o espaço traduz-

se para a disciplina de arquitectura como a matéria de criação. Do ponto 

de vista da obtenção de uma manipulação objectiva e centrada surge 

a necessidade do delineamento e definição de uma estratégia e de um 

programa. Diferenciando cada um deles pelo seu grau de abrangência, 

isto é, assumindo o papel da estratégia a um nível ‘macro’, agarrando as 

amplitudes globais do território e que destas combinem de forma engenhosa 

e premeditada. Desta forma, da estratégia resulta um sistema composto 

por várias partes que trabalham todas com objectivo de responder a um 

fim.  Neste contexto, o programa surge como ferramenta de aproximação 

a cada uma das diferentes partes, e deste modo comportar-se como um 

meio de especificação em relação ao todo.

Assim, a estratégia em relação território passa pela afirmação da 

cultura como elemento dinâmico capaz de ser o motor de desenvolvimento 

económico e social, não só a nível regional como a nível nacional. Perante 

as oportunidades que o tecido urbano de Aveiro nos oferece parece-nos 

correcto que esta dimensão passe a ser uma realidade do território. Deste 

cruzar da dimensão poética da cultura, das memórias e das tradições, com 

a dimensão quantitativa inerente ao panorama socioeconómico nasce 

a estratégia de intervenção. Pois, a cultura é capaz de gerar diversas 

actividades que relacionadas a novas lógicas de consumo e produção 

conferem um incremento económico, permitindo a criação de postos de 

trabalho tornando possíveis novas lógicas de participação e integração 

social.

A estratégia procura criar trocas de relações mútuas e constantes. 

Estas relações estabelecidas entre os reagentes, sociais, económicos ou 

políticos com reagentes culturais, consumidos no decorrer de um processo 

de simbiose, formam um produto de reacção. Este processo ou sistema de

a motor able to transform internal and external relations

a motor that needs to be (re)integrated
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Figura 28 - Diagrama - Intenções. Figura 29 - Ortofotomapa - Percurso.
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constante comunicação e interactividade manifesta-se como um motor 

gerador de oportunidades. 

No território de Aveiro estas reacções e processos não são perceptíveis, 

não pela falta de estruturas, mas principalmente pela sua incapacidade 

de comunicação entre elas. O tecido urbano de Aveiro apresenta um 

claro conjunto de estruturas capazes de corresponder às necessidades da 

população, tais como a Universidade como estrutura de conhecimento 

e investigação, “a cidade velha” como entidade portadora de símbolos, 

costumes e vivências e o seu vasto leque de espaços culturais devem ser 

lidos como oportunidades capazes de formar um motor de potenciação 

de relações. 

A estratégia a um nível macro procura que estes reajam em conjunto 

e tornem o território num produto de reacção único e singular pela sua 

múltipla dependência.

O território é cheio de potencialidades e caracterizado pelas 

oportunidades que oferece, não só pelas estruturas e diversidades 

programáticas que já apresenta, como já referido, mas também pela 

proximidade física entre eles. Como por exemplo, a excelente proximidade 

entre a estação de comboios e a central de camionagem, a relação 

entre estes e o núcleo duro da cidade, apresentando-se como uma 

oportunidade física do território que nos leva a definir a primeira linha de 

acção: propor a união destas duas unidades, dando origem a uma única 

plataforma intermodal de mobilidade. Assim, podemos entender esta 

junção programática como uma ‘porta da cidade’, pela concentração de 

todos os serviços de mobilidade pública urbana nesta plataforma. E deste 

modo, viabilizar o centro da cidade para que este possa ser percorrido 

maioritariamente a pé ou através de meios de transporte alternativos.

Contudo, outros mecanismos, para além da criação de uma estação 

intermodal, são necessários regenerar para que o território possa realmente 

comportar-se como um organismo vivo e significante. Assim, a segunda linha 

de acção nasce sob o compromisso de repensar e restruturar os serviços 
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da Universidade como elemento urbano e sob a potencialidade de esta 

representar um dos principais elementos responsáveis pelo incremento de 

população jovem e activa é imperativo que esta surja como a estrutura 

que permita atenuar esta diferença etária. Para tal, é necessário criar as 

condições para que esta possa ter um diálogo permanente e constante 

com o território. Assim, o desenho do percurso nasce da triangulação entre a 

Universidade, o complexo de pesquisa e investigação e a estação intermodal. 

A leitura do percurso desenhado enquanto elemento estrutural procura 

criar estas ligações directas. Contudo, para que o território se manifesta 

verdadeiramente como referencial significante em relação ao utilizador, 

isto é, para que o percurso não seja uma mera ligação física e directa entre 

estruturas é importante que este acolha narrativas próprias e identitárias 

às suas gentes. Neste contexto, a estratégia visa em procurar salientar a 

tentativa do (re)acender da alma do lugar através da introdução de novos 

valores e funções programáticas. Deste modo, os valores de pertença e 

históricos, o papel activo e reflector dos modos de vida são determinantes 

no delineamento da estratégia de intervenção. Portanto, torna-se 

determinante que o percurso induzido não represente só uma mera ligação 

física entre estes três pontos, mas sim um percurso de acontecimentos e 

eventos, diferenciando-se em momentos de estar, de apropriação e uso do 

espaço distintos, onde o programa é o factor que cria a regra, identificando 

os momentos de pausa ou frenéticos. O programa surge então como o 

factor que estabelece e cria a ordem e é precisamente através do agarrar 

dos diferentes programas que se vão sucedendo a medida do percurso 

que o objecto desenvolvido procura ganhar essa centralidade.

de mobilidade, subdividindo-se em três linhas secundárias, sendo que a 

primeira seria reestruturação do serviço de BUGGA’s, que neste momento 

encontra-se activo através de um único ponto de distribuição, mas que 

dado o contexto e escala do território torna-se insuficiente. A activação 

de dois parques de estacionamento, já existentes, que se localizam 

na área de influência da plataforma intermodal e na introdução de 

dois novos através da inserção de dois novos programas estruturais. 

Por último, a inserção de uma nova linha de transporte público, 

a linha do eléctrico, que tem como principal função a passagem 

pelos pontos de intervenção e pelos pontos importantes do território.

A junção destas linhas de acção tem como principal objectivo a 

concentração tanto dos transportes públicos e privados garantido ao 

território a possibilidade de ser percorrido pedonalmente, libertando o centro 

urbano da acentuada presença do automóvel, reestruturando assim uma 

antiga estratégia da cidade que até agora tem-se gradualmente vindo a 

perder.

A terceira linha de acção pretende a intervenção em quatro pontos 

urbanos estratégicos, que se encontram devolutos e descaracterizados, 

injectando novas vivências através da introdução de programas que 

promovam as relações e simbioses a nível do espaço público, isto é 

programas que não vivam fechados sobre si, mas que necessitem de um 

comportamento significativo do espaço em que eles actuam. 

A estratégia para além de tentar agarrar a população temporária, 

maioritariamente definida pelos estudantes, pretende agarrar novas gentes, 

para tal é necessário que estas possam encontrar condições em Aveiro 

para que se fixar. Assim, a quarta linha de acção pretende a criação de 

um complexo de formação aplicada, pesquisa e investigação que permita 

principalmente o aumento das condições laborais para os recém-formados. 

E assim, este possa representar a ponte entre a universidade e o primeiro 

contacto de prática profissional. 

A cidade de Aveiro semelhante a muitos outros territórios  caracteriza-

se por uma população permanente envelhecida. Sob o ponto de vista 
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4. DISCURSO DO OBJECTO/PROJECTO COMO SÍNTESE ESPACIAL.

Conceptualmente a proposta insere a conotação física do espaço 

de forma a que esta se relacione com o imaginário comum, tendo como 

principal objectivo a procura da reafirmação das memórias e códigos 

responsáveis por estabelecer o carácter de pertença e significativo em 

relação às suas gentes. No entanto, é importante realçar a sua capacidade 

de transformar espaço num sentido integrante e comunicacional.

A arquitectura é a arte que manipula o espaço, que o ordena e 

organiza. Neste contexto, a proposta procura devolver o significado e o 

reacender da alma do lugar. No caso específico do objecto desenvolvido 

torna-se determinante que este não seja pensado sobre si próprio, isto 

é, como um elemento isolado ou como um invólucro fechado, mas sim 

que este permita estabelecer e criar relações com as atmosferas que o 

envolvem que são o seu suporte físico, social e mental. Assim, a assimilação 

de novas realidades e integração de realidades e narrativas já existentes do 

lugar e do usuário tornam-se condicionantes decisivas na forma de pensar 

o objecto como manifestação verdadeira do lugar e das suas gentes.

Assim, a proposta assume o compromisso de relação com o todo 

através da síntese de narrativas e acontecimentos do território e pela sua 

transformação num território dinâmico e propagador de relações. Esta 

relação não só permite conferir um significado de pertença em relação 

às suas gentes, enquanto utilizadores do espaço, mas também tornar o 

espaço num organismo integrante, vivo e comunicante.

Sob o ponto de vista de conferir ao lugar o carácter pretendido, a 

legibilidade das leituras responsáveis pelo reacender dos códigos e valores 

do lugar surgem no primeiro contacto que o utilizador estabelece com ele, 

isto é, através do percurso que se propõe, enquanto elemento agregador. 

Assim, a proposta procura devolver ao parque Santo António e Infante Dom 

Pedro a conotação natural como uma realidade permanente. Com isto, 

Figura 31 - Maquete da Proposta Urbana.
Figura 32 - Relações e Dinâmicas físicas da Proposta.
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a proposta procura enquanto corpo arquitectónico revelar-se como 

um contentor de possibilidades e de vivências onde as suas gentes 

no decurso das suas actividades e vivências, transformam o território 

para lá de uma mera testemunha física, mas num sistema dependente 

de relações, de condição e consequência. Isto é, ora a proposta 

constitui, e é o molde que determina as acções, ora ela é moldada 

pelo conjunto de narrativas e acontecimentos que tomam lugar nela.

Neste sentido a linha do elétrico é determinante e surge como um 

mecanismo que procura integrar, reactivar e enfatizar as diversas narrativas 

que se encontram frágeis em termos de comunicação, assumindo-se como 

uma ‘linha cultural’ que vai sendo quebrada em relação ao território, no 

sentido de, simultanemente adaptar novas realidades e compreender 

realidades existentes, como já referido. Esta ao fazer parte do panorama 

vivencial da proposta pelo seu atravessamento pretende inundar o lugar de 

novas acções e gentes. A nível da estratégia a proposta procura responder 

ao compromisso de estabelecer-se como uma plataforma central e 

indispensável para o panorama vivencial do território de Aveiro.

Assim sendo, no caso específico do objecto desenvolvido, este 

procura ganhar essa centralidade a nível conceptual, formal, funcional e 

construtivo através das múltiplas valências programáticas que o compõem, 

passando a ter um carácter binário, no sentido de ao mesmo tempo 

adquirir a capacidade de ser um receptor e um transmissor de informação 

e, como tal, comportar-se como um dissipador comunicacional. Sendo que 

os outros pontos programáticos, que representam e se vão apresentando 

ao longo da ‘linha cultural’, para que realmente consigam cumprir a sua 

função tenham de estabelecer relações directas com a estrutura central. 

Permitindo que esta unidade central comporta-se como uma entidade 

indispensável para o funcionamento de todo o sistema e que represente 

um papel fulcral no quotidiano vivencial das suas gentes. 

 Neste contexto, o processo conceptual e metodológico que conduz  

a proposta procura manipular o espaço envolvendo e agregando em todos 
Figura 33 - “Louis Kahn”.
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os seus momentos. Esta tentativa de responder ao que a arquitectura, 

enquanto método, procura defender e traduzir que Kahn nos sugere torna-

se essencial, sobretudo quando o espaço é entendido como a sua matéria-

prima. Isto porque, conseguimos de certa forma identificar três momentos 

distintos que tomam forma no espaço em diferentes estados. 

Assim, a proposta procura analisar o território e as suas gentes, constitui 

um conjunto de valores e códigos, torna-se num corpo imensurável. Onde 

com base nestes princípios e directrizes a proposta ganha forma e função, 

transforma-se numa massa e volume, e portanto mesurável. Este procura 

uma legibilidade clara entre momentos quando a proposta se tornar num 

alvo de vivência e experimentação, voltando à sua origem, um corpo 

imensurável fruto das relações e modos de apropriação das suas gentes. 
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ACESSOS VERTICAIS
INST. SANITÁRIAS

I.T. ROOM + SERVIDOR
GABINETES SECRETARIADO

GABINETES ADMINISTRAÇÃO
GABINETES  DIRECTORES

SALA DE REUNIÕES (12 LUGARES)
SALA DE REUNIÕES (20 LUGARES)

ARQUIVO
ZONA DE IMPRESSÃO

ESTACIONAMENTO PRIVADO

AUDITÓRIOS
PROGRAMA

ACESSOS VERTICIAS
INST. SANITÁRIAS

AUDITÓRIO PRINCIPAL
GUARDA ROUPA ELECTRICO

RECEPÇÃO/BILHETEIRA 
BALNEÁRIOS + CACIFOS

CAMARINS
CARGAS/DESCARGAS
AUDITÓRIO EXTERIOR

SALA DE PROJECÃO
SALA DE TRADUÇÃO

ÁREAS TÉCNICAS
ARRUMOS

ESTACIONAMENTO PRIVADO

GALERIAS DE EXPOXIÇÃO
PROGRAMA

ACESSOS VERTICAIS
INST. SANITÁRIAS

ZONA DE EXPOSIÇÃO
RECEPÇÃO DE PROD.

MONTAGEM/DESMONTAGEM
MANUTENÇÃO DE PROD.

ARMAZEM GERAL
CABINE DE SEGURANÇA

CARGAS/ DESCARGAS

INCUBADORA DE EMPRESAS
PROGRAMA

ACESSOS VERTICAIS
INST. SANITÁRIAS

ARQUIVO
SALA MULTIFUNCIONAL

GABINETES DE TRABALHO
ZONA DE TRABALHO COLECTIVA

35M2
21M2
113M2
12M2
38M2
475M2
20M2
15M2
30M2
32M2

35M2
21M2
40M2
33M2
33M2
50M2
38M2
50M2
26M2
16M2
1100M2

35M2
21M2
555M2
29M2
15M2
38M2
110M2
65M2
280M2
17M2
17M2
150M2
30M2
400M2

35M2
21M2
1400M2
55M2
50M2
15M2
145M2
14M2
70M2

35M2
21M2
26M2
273M2
30M2
245M2

PROGRAM 
OPEN/CLOSED 
ACTIVITY

Figura 34 - Diagrama Funcional - Programas e Actividades.
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de aproximação e de entrada, a distribuição funcional e programática, 

a abertura de vãos, a escolha dos materiais construtivos, entre outras, são 

alguns dos exemplos das opções que vão sendo tomadas e que vão conferir 

uma determinada expressão física ao objecto.

A arquitectura encontra o seu lado expressivo e interventivo logo 

desde do primeiro momento em que o objecto é pensado. O arquitecto 

induz e cria mecanismos capazes de imprimir nele vontades e leituras que 

mais tarde serão responsáveis por restringir ou possibilitar diferentes graus de 

experimentação por parte do utilizador.

O objecto procura durante processos de transformação das atitudes 

conceptuais em manifestações formais e funcionais, isto é, pelo encontro 

de dimensão, escala, proporção, ritmo pretende transmitir desde logo 

uma mensagem, uma vontade, manifestando-se como uma expressão 

territorial. Contudo, o suporte físico não é só envolvido por formas e volumes 

pensados pelo homem, mas também por contexto natural, que no caso 

especifico do parque Dom Infante Pedro e Santo António, torna-se numa 

realidade impossível de ser ignorada. Assim, o objecto pretende realçar 

esta realidade adoçando-se ao território. Isto é, num primeiro momento o 

objecto pretende criar uma relação de aproximação e ao mesmo tempo 

oferecer ao observador uma franca permeabilidade em termos de espaço 

público, contrariando a intensa vegetação que encerra o parque sobre 

si. Assim, o território recebe o objecto apenas nos seus pontos necessários 

servindo de suporte e de estrutura ao volume. 

A legibilidade das leituras do espaço contínuo, aberto e permeável 

pensado para a organização do espaço público é introduzido de forma 

a agarrar e adaptar o programa ao objecto. O interior da volumetria 

com que somos confrontados erguer-se num caos aparente de formas e 

volumes onde o espaço entre programas é entendido não como um meio 

de simples circulação, mas como espaço de possibilidade. Assim, a luz, 

texturas, sombras e materiais não só são trabalhados como mecanismos de 

marcação e orientação, como também são responsáveis pela filtragem e 

4.1. O PROJECTO COMO SÍNTESE DO ESPAÇO FÍSICO DE AVEIRO. 

 

 O espaço é a matéria-prima da arquitectura e suporte da experiência 

humana. No entanto, é necessário que permitemos o dissabor de nos 

desligarmos desta relação estreita que arquitectura estabelece com 

o Homem para que possamos compreender o espaço em si próprio, ou 

seja, como uma matéria física, como uma realidade física, tal como, já foi 

referido. 

O espaço é palco do espetáculo arquitectónico. A arquitectura 

descobre a sua capacidade de expressão através da extensão física do 

espaço pelo explorar das inúmeras linguagens que este lhe oferece. Assim, 

o território compreendido como uma extensão real e mesurável forma um 

todo universo rico e infinito de formas e volumes que por si só já exprimem 

padrões e valores culturais, sociais entre outros. 

 Num primeiro momento, a arquitectura tende a compreender e 

agregar símbolos e significados que estabeleçam relações directas com 

o utilizador. Isto é, pelo controlo do programa, pela filtragem dos valores e 

códigos que envolvem o objecto, o arquitecto torna-se capaz de pensar na 

melhor forma de estabelecer uma aproximação imensurável com utilizador. 

Contudo, este elo não fica logo afirmado só pelo simples controlo do 

programa ou filtragem de valores e códigos, pois a arquitectura enquanto 

disciplina do espaço precisa de encontrar uma expressão mesurável. Um 

suporte físico para que as acções e relações pensadas aconteçam. A 

arquitectura necessita de se enquadrar com o espaço em si próprio, com 

as questões mesuráveis que lhe dizem respeito. 

 Assim, esta intensa procura de aproximação entre o objecto 

arquitectónico com o utilizador vai se intensificando à medida que o 

arquitecto transforma estas atitudes conceptuais em manifestações formais 

e funcionais. O objecto arquitectónico enquanto uma realidade ainda 

exclusiva e própria do arquitecto procura dimensão, escala, proporção, 

ritmos. Procura uma expressão espacial, uma forma, uma massa. É um corpo 

mesurável e preciso. Isto é, a manipulação e controlo de percursos, formas Figura 35 - Maqueta - Central Plataform Unit Compound. 
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4.2. O PROJECTO COMO SÍNTESE DO ESPAÇO SOCIAL DE AVEIRO. 

O espaço é o suporte colectivo da experiência humana. Neste 

contexto, impõem-se uma análise cuidada entre o elo que o espaço 

estabelece enquanto realidade física com a realidade social. Sobretudo na 

forma como esta influência e determina a maneira de pensar e organizar o 

espaço construído. Como referimos, a arquitectura necessita de encontrar 

o seu suporte físico para que este possa comportar-se como suporte social 

e como palco das acções e acontecimentos das gentes que vivem e 

experimentam. 

A tentativa de distinção de momentos, durante e no processo 

metodologico e conceptual  que conduz o modo de pensar da disciplina 

da arquitectura torna-se difuso e de quase impossível separação, sem que 

o espaço seja compreendido nas suas três vertentes, como já referimos. A 

arquitectura nasce de uma necessidade social, cultural ou económica, e 

como tal, necessita de se basear nos padrões e valores produzidos pela 

sociedade, assimila uma matéria social. Transforma-a e procura traduzi-la nas 

suas questões mesuráveis,  na forma, na escala, nos ritmos e nas porproções, 

apreende uma matéria física, e então quando esta se materializa no espaço 

retorna à procura que as leituras e intenções sejas entendidas por parte do 

sujeito, enquanto utente activo do espaço.

Como anteriormente constatamos a sociedade representa um papel 

fundamental no que diz respeito à forma como o espaço é organizado e 

manipulado. Assim, um olhar atento sobre os aspectos que a caracterizam 

e identificam torna-se imprescindível. O conceito de globalização adquire 

contornos determinantes na forma de caracterizar a sociedade actual. 

Como refere Giddens, o conceito de globalização não é uma realidade 

nova, mas antes deve ser entendida como uma realidade revolucionaria.

As transformações originadas pelos pressupostos e paradigmas 

introduzidos pelos processos de globalização nem sempre são positivos. 

Isto é, a sociedade influenciada por estes mecanismos globais, por vezes 

disposição das diversas valências programáticas que o objecto acolhe.   

 O objecto descobre a sua forma, encontra a sua extensão física no 

território atravês da reflexão e desenho do limite. Não com a preocupação 

de criar uma barreira física, isto é, um invólucro, no sentido de separar, definir 

e encerrar o interior do exterior, mas sob a premissa de tratar o espaço como 

uma entidade única. Neste sentido, o interior funde-se com o exterior. As 

áreas mais periféricas do objecto são fruto dessa mesma reflexão, onde o 

objecto atravês do programa cria zonas abrigadas, no entanto em perfeito 

contacto directo com o espaço exterior.

 Assim, o espaço é tratado como “uma bolsa de ar que deve ser 

contida para definir um limite. Esta precisão coincide com uma existência 

indispensável ao seu redor, que concede identidade. Projetar espaços é 

projetar as possibilidades de vida, com limites feitos materiais. O espaço 

é definido pela forma, textura, temperatura, cor, cheiro, luz. Além disso, 

como um vazio, um processo mental de controle sobre a construção onde 

o espaço é o núcleo: a adição de subtração, a construção de escavação. 

Ele desloca o centro da experiência da forma para a vida.“22

22 Tradução Livre do Autor, a partir da fonte, <http://www.airesmateus.com/?lop=conteud
o&op=8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543&id=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc>, 
acedida a 13-11-2014 às 15:05.

“(...) a pocket of air that must be contained to define a limit. This precision coincides with 
an indispensable existence around it, that grants identity. To design spaces is to design 
the possibilities of life, with limits made material. Space is defined by form, texture, color 
temperature, smell, light. Also as a void, a mental process of control over construction 
where space is at the core: adding subtraction, building excavation. It shifts the center of 
experience from form to life.”

Figura 36 - Espaço como palco social.
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conduzem à perda de identidade provocada pela abundância de 

informação, pelo culto e exportação da imagem e pela extrema 

necessidade de mobilidade. 

A sociedade sempre estabeleceu uma relação directa e de extrema 

dependência com a tecnologia e com os meios de comunicação, contudo, 

hoje cremos que a velocidade com que esta é desenvolvida, por vezes não 

permite que esta relação com a sociedade não seja cuidada e de gradual 

adaptação. 

Estes processos de universalização tem consequências directas na 

forma de pensar e organizar o espaço, no sentido de a sociedade influenciar 

a forma como o território é pensado. Os conceitos de ‘sociedade móvel’ ou 

‘sociedade rede’ ganham contornos determinantes na forma de caracterizar 

os novos paradigmas e pressupostos sociais. Nesta circunstância, o espaço 

enquanto tradução das exigências sociais: a cidade; o panorama urbano 

deve ser entendido como um organismo histórico, vivo, mutante e dinâmico 

pela razão de este ser causa e produto da sociedade. Assim, a sociedade 

e consequentemente o território que ela ocupa tende a ser ou é global. A 

ideia de limites e barreiras, de cidade, aldeia e país é ultrapassada para dar 

origem a processos de universalização. O espaço deve então traduzir estes 

novos contornos e realidades. 

O objecto arquitectónico não prescinde da sua parte mesurável,  do 

seu encontro com o espaço físico, do encontro da uma forma. A forma como 

expressão física e material, como veículo que possibilita a comunicação e 

transmissão de mensagens e códigos. Esta encontra-se e existe no território. 

Contudo, em primeiro lugar, o processo metodológico e conceptual 

procura e baseia-se na percepção de acções, necessidades e anseios 

culturais, sociais e económicos próprios e constituintes do território de Aveiro 

com objectivo de transformar o objecto numa estrutura comunicante e 

significativa, reflectindo-se a nível formal, funcional e construtivo. Estamos 

perante um processo de simbiose racional em que a sua manipulação não 

vive isolada. Isto é, o processo responsável pela transformação do espaço 

não é trabalha de forma isolada, mas vive da necessidade e da resolução 

dos problemas do território que mais nos incomodam. 

A adição de elementos e infra-estruturas simbólicas e comunicativas 

deve passar a representar um papel fulcral e constituinte do território. Para 

tal, à escala do ‘projecto macro’ a proposta procura reactivar relações e 

introduzir novos programas que reflictam os rituais e atitudes constituintes 

das suas gentes. Sob o ponto vista da relação com o conjunto, o projecto 

à escala do objecto procura obter um carácter multifuncional, isto é, ao 

nível do conhecimento, lúdico e cultural permitindo que o espaço ganhe o 

carácter pretendido: de vivência e de pertença do espaço. 

O espaço manipulado assume-se não como um variável 

independente, mas sim dependente de uma série de variáveis. Assim,  

variável social manifesta-se no objecto pela capacidade deste incorporar 

realidades e ações de pertença, património e identitárias, próprias das suas 

gentes. Estas acções concretizam e integram o acordo que objecto procura 

a nível cultural e histórico garantindo que o projecto seja lido como uma 

intervenção colectiva e caracterizante da vida e quotidiano das gentes.
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4.3. O PROJECTO COMO SÍNTESE DO ESPAÇO MENTAL DE AVEIRO.

O espaço como palco do espetáculo cultural, social e económico, 

e consequentemente da arquitectura, pressupõe um jogo de acções e 

reacções. Este jogo de intrínseca relação torna-se determinante para o 

modo de ‘pensar’ e ‘fazer’ arquitectura. O arquitecto enquanto manipulador 

do espaço não pode se desligar da percepção e da articulação destas 

relações para que o objecto se torne relacional e significante para com o 

utilizador.

O espaço torna-se o referencial e o lugar o referenciador. Cada 

lugar distingue-se um do outro pela sua alma e marca, pelos códigos e 

valores que representam e estão carimbados nele. O individuo cria uma 

imagem ou um conjunto de imagens pelo sucessivo confronto deste com o 

meio que rodeia. Este sucessivo confronto transforma-se num processo de 

referenciação, e como tal, num mecanismo de orientação e significação. 

A Proposta procura recriar valores e memórias que se encontram 

simplesmente desconectadas ou por vezes mesmo perdidas. A memória 

é um valor que representa as relações e necessidades, como tal, constitui 

um importante elemento na produção de espaço. Estes signos e códigos 

comunicam sobre as coisas e indivíduos no espaço-tempo, não só sobre 

o que existiu, mas também sobre conflitos, planos e desejos que movem o 

presente. Sobre o que foi e sobre o podia ter sido. Sendo estes prospectos 

que dependes da dicotomia espaço-tempo, por vezes surgem desgarrados 

de um deles, originando que estes valores e memorias não encontrem uma 

forma de legibilidade e de se manifestarem no presente.  

De volta à opinião de Louis Kahn23, quando pensamos em espaço 

como matéria-prima da arquitectura, e para tal é necessário entender o 

espaço como suporte social, físico e mental, falamos intrinsecamente na 

23 Tradução Livre do Autor. “A great building, in my opinion, must begin with the unmeasur-
able, must go through measurable means when it is being designed and in the end must be 
unmeasurable. The design, the making of things is a measurable act. In fact at that point, 
you are like physical nature itself because in physical nature everything is measurable, even 
that which is yet unmeasured, like the most distant stars which we can assume will be even-
tually measured.”

forma como o indivíduo vive e se relaciona com o meio que o envolve.

A forma como o utilizador vê ou irá ver, como sente ou irá sentir, como 

ouve ou irá ouvir e o processo de significação resultante deste confronto 

entre o agente e o espaço, converte-se durante o processo de criação 

arquitectónica numa linha de pensamento, a qual irá garantir que o 

objecto seja identificativo e relacional na sua relação com o sujeito. Esta 

intenção deve ser parte integrante de qualquer acto manipulação e 

produção espacial arquitectónica. Pois esta, ao estar presente no processo 

metodológico, conceptual e formalizador, não só irá garantir que o sujeito se 

identifique com o objecto, mas também irá possibilitar confirmar as leituras 

espaciais que levaram à manipulação do espaço naquele sentido.

A proposta tem como intenção criar um contacto relacional gradual, 

não só com o objecto em si próprio, mas também entre o objecto e o meio 

que o cerca e envolve, e desta forma, na relação entre si e com o todo, 

garantir que o sujeito se identifique e que o objecto transforme-se num lugar 

referência. Neste contexto o objecto procura incorporar e diferenciar três 

momentos distintos, provocando no utilizador três formas de ‘ser’ e de ‘estar’ 

diferentes. 

Assim, o primeiro momento surge pela aproximação ao objecto, onde 

pelo elevar deste em relação ao terreno, o objecto procura ser uma extensão 

da atmosfera que o envolve e não ser lido como um elemento isolado ou 

estabelecer desde logo uma barreira física e definida. Esta intenção procura 

remeter o usuário para uma indefinição de espaços, de interior e exterior, 

o que induz o utilizador a o experimentar e descobrir. O segundo momento 

prende-se com relação do usuário com o interior do objecto. Neste 

momento, o sujeito depara-se com um caos aparente de formas e percursos, 

onde a questão de limites não é tratada duma forma a estabelecer uma 

diferenciação comprometida e rigida entre o exterior e interior. A própria 

disposição e organização dos volumes é responsável por criar aberturas e 

encerrar o objecto nos pontos onde é necessário. Portanto, o utilizador nas 

zonas periféricas do volume não consegue distinguir uma diferenciação de 
Figura 37 - Tradução material de Valores e Códigos.
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01. BETÃO PIGMENTADO
02. TELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

03. ISOLAMENTO TÉRMICO
04. RECOLHA DE ÁGUAS PARA APROVEITAMENTO

05. TELA PITOMINOSA
06. AGREGADO BRITA DE GRANULOMETRIA 8/16

07. FELTRO GEOTEXTIL
08. SOLO VEGETAL

09. PERFIL METÁLICO FERRO GALVANIZADO
10. SISTEMA DE TECTO FALSO EM GESSO CARTONADO MICROPERFURADO

11. PLACA RÍGIDA DE LÃ MINERAL, APLICADA EM MONTANTES METÁLICOS
12. DUPLA PLACA DE GESSO CARTONADO TIPO KNAUF

13. RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA
14. BETÃO APARENTE MAXITFLOOR

15. MEMBRANA BETUMINOSA ELASTÓMERA
16. ARGAMASSA DE ENCHIMENTO

17. BETÃO DE INERTES LEVES (FORMAÇÃO DE PENDENTES)
18. REGULARIZAÇÃO

19. BASE DE AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA 0/60
20. VIDRO DUPLO (PLANITHERM+PLANILUX)

1º MOMENTO

2º MOMENTO

3º MOMENTO
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espaços, mas pelo contrário sente, ouve e vê o espaço como um todo.  O 

interior encontra o exterior, comunicam e vivem em unínosso. A luz, cor e 

texturas são trabalhadas e pensadas, não como elementos decorativos, 

mas como ferramentas capazes de serem responsáveis por controlar estados 

de espírito e por orientar o usuário na forma como este percorre o objecto.

O terceiro momento acontece com a possibilidade de aceder a uma 

cobertura e permitir ao observador experienciar uma relação elevada com 

o todo. Não procura ser uma cobertura meramente acessível, mas antes 

ser lida como o momento que remata um percurso e um contacto gradual 

entre o sujeito e o espaço. Um olhar sobre o território na sua globalidade, de 

forma a assimilar  silhueta urbana. A cobertura procura agregar os arquétipos 

intemporais da iconografia urbana do território, permitindo efectuar-se uma 

relação entre estes e aqueles que vão surgindo e compondo o contexto 

urbano.

Este processo de descoberta procura que a proposta incentive o 

utilizador a estabelecer processos de orientação e de identificação que 

mais tarde possam garantir ao objecto o poder de ser lido como um 

elemento estrutural e imprescindível na relação entre si, mas também com 

o todo vivencial e significativo do território de Aveiro. 
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CONCLUSÃO

 O entendimento do conceito de espaço, como vimos, não pode ser 

parcelado ou fraccionado, e no caso específico do espaço e da disciplina 

da arquitectura, é importante que a sua percepção e entendimento surja 

através das múltiplas relações que este estabelece entre si próprio e com 

o Homem, enquanto seu utilizador. A arte de manipular o espaço deve 

liberar relações e não restringi-las. Como tal, e referindo Philip Johnson, a 

arquitectura é a arte de como desperdiçar espaço. O espaço é matéria e, 

simultaneamente, propriedade inegável e efectiva de qualquer processo 

ou produto arquitectónico. 

 A dificuldade da problemática reside na forma como o ‘ser espaço’ 

se apresenta e aquilo que compreende para a disciplina de arquitectura, e 

consequentemente para o arquitecto. Numa entrevista feita ao arquitecto 

Souto Moura em que é questionando sobre o que é espaço, o arquitecto diz-

nos que “O espaço para um arquitecto não existe, por isso nós desenhamos 

os limites que dão a impressão de espaço.”24 

 O Presente ensaio surge em torno da dificuldade de definição do 

conceito de espaço, mas com consciência do aumento da manipulação 

deste como prática arquitectónica de forma individual, pontual, e como tal, 

desgarrada do contexto, abrindo as portas para a necessidade de reflexão 

sobre o papel do espaço e sobre o que este representa para a disciplina 

da arquitectura. O espaço como matéria-prima da criação na arquitectura 

surge como a ferramenta operativa essencial no acto de ‘pensar’ e ‘fazer’ 

arquitectura. Desta forma, o espaço entendido como matéria-prima torna-

se capaz de clarificar os processos, práticas e modos de operar. 

 A arquitectura vive do controlo dos limites, dos aspectos físicos: da 

proporção, da escala, dos ritmos, dimensões e materiais que permitem 

que o objecto ou produto arquitectónico encontre a sua expressão e o seu 

modo de dialogar, de compreender mensagens e significados. No entanto, 

24 Retirado a partir da fonte, <http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/as-portas-nao-
voltarao-a-ser-iguais-331307>, acedida a 11-12-2014 às15:54.

como refere Howe, a arquitectura não pode ser limitada por paredes e 

tectos é necessário que esta permita que o utilizador possa entrar e sair, 

isto é, possa perceber conscientemente o fora e o dentro como partes 

relacionadas formando um todo contínuo. Com isto, e como já referimos, os 

limites desenhados responsáveis por dar corpo, não só de forma particular, 

à escala do objecto, mas também de forma geral, à escala do contexto 

urbano, devem procurar relacionar e envolver mensagens, valores e códigos 

que vão ocupando e preenchendo o espaço. Estes precisam também de 

fazer parte das novas práticas arquitectónicas, não só para garantir o todo 

contínuo, como Howe nos referia, mas também de forma a que o utilizador 

‘se identifique’ e ‘se oriente em’, criando simultaneamente um referencial 

próprio e colectivo.  

 Será então possível falar e compreender limites desgarrados da 

noção espaço? Numa tentativa de resposta a esta pergunta, e ao procurar 

uma definição de limite, ainda que genérica, recorrendo ao dicionário 

deparamo-nos com a noção de linha. A Linha que separa superfícies e/

ou momentos que correspondem ao fim ou ao começo de algo. Assim, 

neste contexto parece-nos existir uma relação de estreito contacto entre o 

conceito de limite com a noção de espaço. O limite desenhado, do qual 

o arquitecto Souto Moura se refere, a linha que define o objecto, espelha 

e incorpora os aspectos físicos, sociais e mentais resultantes das leituras e 

apreensões do meio que o rodeia por parte do arquitecto enquanto leitor 

do espaço. 

 Assim, entendemos que o desenho e encontro do limite pode ser 

entendido como o momento em que as leituras e narrativas do espaço são 

condensadas e traduzidas no objecto. E será portanto correcto entender 

o conceito de limite como a tradução das opções tomadas durante os 

processos de organização do espaço enquanto matéria. Neste contexto, 

o limite, no caso específico da disciplina da arquitectura, pode então ser 

entendido como o momento em que o espaço deixa de ser matéria-prima 

e torna-se matéria manipulada e alterada em função de um propósito.
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