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RESUMO 

 
Os espaços para a aprendizagem educam e a sua dimensão educativa transmite-se por formas. Isto faz com 
que o espaço e o homem se aproximem um do outro, estabelecendo-se uma troca. 
 
Entender que a arquitectura, enquanto disciplina, possui uma dimensão artística, onde a capacidade de 
determinar o meio do homem, se transforma numa responsabilidade, a de inscrever nos espaços onde actua: 
um caractér colectivo e comunitário, de modo a que estes se tornem significantes enquanto lugar 
antropológico, que se tece de uma perspectiva sistémica. 
 
A arquitectura Universitária, constitui-se deste modo, como, um agente físico de expressão cultural no 
processo de construção de uma identidade humana através de uma articulação entre educação e arte. É 
desde logo a forma, que dá corpo aos mundos do saber e estudo do homem, interligando pela sua dimensão 
artística outras formas de saber, dentro de uma prática comum, a da aprendizagem. 

(Palavras chave: Territórios colectivos, Universidade Urbana, Lugar Escolar, Forma Educacional,  Contentor de Saber). 
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The Contribution of Architecture in the apprehension of knowledge 

 

ABSTRACT  
 

Spaces for learning educate and education is transmitted by forms. Understanding this makes the space and 
the man approach one another, establishing an exchange. 
Understanding architecture as a discipline, has a dimension of art, where the ability to determine the meaning 
of man becomes a liability, in order to enter in areas where it operates: a collective character and community, 
so that they become significant while anthropological place, weaving a systemic perspective. 
University Architecture  is in this way a physical agent of cultural expression in the process of building a human 
identity through a language between education and art. It is at once a way that gives body to the worlds of 
knowledge and study of man, his artistic dimension by linking other forms of knowledge within a common 
practice, learning. 
 
(Key words: Collective Territories, Urban University, School Place, Educational Form, Container of Knowledge). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

“Las escuelas comenzaron con un hombre bajo un árbol: un hombre que no sabía que 
era professor, debatiendo sus constataciones con unas cuantas personas que no 
sabán que eran estudiantes. Los estudiantes reflexionaban sobre los intercambios 
entre ellos y sobre lo bueno que era estar en presencia de ese hombre; deseabam 
que también sus hijos escuchasen a un hombre como ése. Pronto se levantaron los 
espacios necesarios y así nacieron las primeras escuelas. Establecer escuelas era 
algo inevitable porque forman parte de los deseos del hombre. Nuestros extensos 
sistemas educativos, ahora elevados al rango de instituciones, derivan de esas 
pequenãs escuelas, pero el espíritu de éstas se ha olvidado. Las salas requeridas por 
nuestras instituciones de ensenãnza son estereotipadas y monótonas. 

Las verdaderas aulas no deberían seguir en sus dimensiones esa uniformidad 

habitual casi militar, sino que deberían invocar su uso mediante la variedad espacial, 

pues uno de los aspectos más maravilhosos del espíritu de aquel hombre bajo el árbol 

es el reconociomento de la singularidad de cada cual. Un professor o un estudiante no 

se comportan igual cuando están con unas personas en la intimidad de una sala con 

una chimenea, que quando están en una sala alta y grande con muchos otros. Y debe 

estar la cafetería en el sótano, aunque su tiempo de uso no sea mucho? No es 

también ese momento tranquilo de la comida parte del aprendizaje? Una constatación 

de lo que particulariza ese ámbito de espacios que son ideales para “la escuela” 

llevaría a que el diseño de una institución de enseñanza desafiase al arquitecto y 

despertase en él la consciencia de lo que “la escuela” quiere ser, que es lo mismo que 

decir la consciencia de la forma de “la escuela”. 

 
 
 
 

(KAHN, Louis, Escritos Conferencias y Entrevistas. p.273, Madrid: El Croquis Editorial, 
2003.) 
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1.1. Objecto, enquadramento e justificação do tema 

 
O presente trabalho tem como objecto o estudo e análise da arquitectura enquanto agente e veículo de 
optimização e transmissão do conhecimento.  
 
Ao longo das breves páginas que se seguem tentaremos demonstrar que a arquitectura não tem – ou não 
assume – uma dimensão neutra na apreensão do saber. Pelo contrário, comporta em si uma dimensão 
artística na construção espacial. Actuando como tal na transmissão e a aprendizagem do conhecimento que a 
temática da Universidade procura transmitir. 
 
A escolha deste tema resulta de algumas questões por nós colocadas, a que tentaremos dar resposta, 
designadamente, o papel da arquitectura, enquanto disciplina e meio no qual o homem inscreve e desenvolve 
uma existência comunitária com o mundo que o rodeia.  
 
 
O universo do estudo, no panorama internacional, está delimitado entre exemplos Anglo-Americanos, como a 
“A Falmer House da Universidade de Sussex”, o “Illinois Institute of Technology “ e ainda a “Frëie Universität”, 

em Berlim. No nacional, abordámos a “Universidade de Aveiro”. 
 
Na parte II será abordada a relevância da arquitectura, enquanto forma isolada, ou como sistema de objectos, 
que actuam na materialização de um espaço para a aprendizagem do saber e, bem assim, do papel que 
assume na sua optimização, sendo a Universidade o pólo centralizador do tema, onde serão abordados 
alguns exemplos internacionais e nacionais, e igualmente as suas estratégias arquitectónicas. Serão ainda 
analisados os espaços de agregação e articulação como artérias identitárias da Universidade, onde se 
inscreve uma dimensão comunitária e antropológica, e feita uma análise à complementaridade existente entre 
a cidade e a Universidade.  
 
Na parte III será apresentado o projecto de intervenção, para a regeneração e ampliação da Universidade 
Lusófona, enquanto tema trabalhado, inserido no plano urbano efectuado para o Campo Grande. 
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1.2. Estado da arte 
 
A investigação parte da premissa de que o espaço enquanto organismo,  ou corpo segundo ZUMPHTOR, e 
igualmente como forma artística de acordo com TÁVORA, deve ser dotado de uma dimensão artística e 
simbólica na qual o homem desenvolve uma existência positivamente feliz. Como tal revelou-se igualmente 
imprescindivel para a investigação, entender de que modo as estratégias adoptadas pelos arquitectos, 
procuram increver nos espaços mecanismos onde a apropriação e o acaso possam acontecer, originando, 
para além da componente artística da responsabilidade do arquitecto, uma componente funcional e social, 
onde a generosidade e inventividade formal criam situações potêncialmente positivas para o cruzamento e 
relacionamento do homem. Neste sentido revelou-se de extrema pertinência o trabalho do arquitecto 
HERTZBERGER, no qual o seu entendimento sobre a apropriação e as transições entre espaços se revelam 
de extrema utilidade como matéria de projecto, em prol do relacionamento entre seres humanos, ressaltando 
deste modo a importância de criar na arquitectura situações para que as pessoas se encontrem- enquadrando 
assim a criação artística da arquitectura e as relações humanas numa responsabilidade social que é a do 
arquitecto.  
 
 
 

2. A RELEVÂNCIA DA ARQUITECTURA NA TRANSMISSÃO DO SABER 
 

2.1. O Direito à Educação e  a Arquitectura 
 
Sistematicamente inserido no Capítulo III da Constituição da República, sob epígrafe “Direitos e Deveres 

Culturais” dos Cidadãos, o direito à educação é consagrado enquanto direito fundamental. 
 
Na concretização do processo democrático o direito à educação é consagrado no texto fundamental, 
constando do mesmo que “Todos têm direito à educação e à cultura” e que “O Estado promove a 

democratização da educação e as demais condições para que a educação, contribua para a igualdade de 

oportunidades, superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da 
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personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, 

para o progresso social e para a participação democrática na vida colectiva.” 1   
 
Direito à educação que é efectivado através da existência de um ensino público, privado e cooperativo, em 
que especial relevância assume o ensino superior que elevado também à categoria de direito fundamental 
dos cidadãos deverá “garantir a igualdade de oportunidades e a democratização do sistema de ensino, 

devendo ter em conta as necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e 

científico do país” .2 
 
A arquitectura não é alheia ou indiferente à efectivação do direito à educação, pois não assume um papel 
neutro na sua condução. 
Quando se vê e percebe a arquitectura, faz-se uso de todos os seus espaços, a relação de pertença modifica-
se, sentindo-nos pertencentes e conectados a ela. Os espaços para a aprendizagem muitas vezes educam, e 
a sua dimensão educativa transmite-se por formas. Perceber isto faz com que espaço e homem se 
aproximem um do outro, estabelecendo-se uma troca. 
 
Citando LOUIS KAHN, a propósito da Escola de Arquitectura em Rice, que subscrevemos na íntegra “Uma 

das coisas mais importantes que sei é que, desde que envolve o olhar, a arte envolve a visão e a mente. 

Vemos através de associações, e de outras maneiras. Podemos fechar os olhos e ver uma concepção 

filosófica, de tal forma a ouvi-la...com a mente (...) Porém, se houvesse uma biblioteca onde apenas se 
dispusessem mesas imensas...enormes...não mesas grandes comuns...talvez a mesa fosse um pátio (...) ”3. 
 
Com efeito, o espaço deve ser generosamente concebido para o fim a que se destina, sob pena de esse fim 
em si mesmo deixar de ter sentido, ou ficar de algum modo empobrecido. 
 

                                                            
1 Cfr. Artigo 73.º, n.º 1, CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
ANOTADA. P.886, Coimbra, 2007. 

 

2 Cfr. Artigo 75.º, n.º 1, CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
ANOTADA. P.910, Coimbra, 2007. 

 

3 KAHN, Louis. CONVERSA COM ESTUDANTES. P.63, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. 
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A afirmação pode parecer um pouco teórica, mas no fundo o que ser quer com ela dizer é que a forma que o 
espaço assume condiciona a optimização do ensino. Uma aula de projecto não teria a mesma profundidade 
se, em vez de ser leccionada numa sala de aula da FAUTL, fosse leccionada, por exemplo, num centro 
comercial, ainda que os conteúdos das aulas, professor e alunos fossem os mesmos.  
 
A arquitectura desempenha, assim, um papel fundacional no processo de aprendizagem e na vida do ser 
humano. Ela é o cenário que constitui a envolvente do homem, acompanha-o ao longo da vida. 
 
O primeiro contacto que temos em criança com o exterior, ou seja, fora da família é a escola, é a arquitectura, 
como alguém disse “If childhood is a journey, let us see to it that the child does not travel by night.”4. Deste 
modo é tarefa do arquitecto assegurar que a criança sinta a escola como uma coisa positiva, um lugar para 
onde deseja ir. 
 
Com efeito, a arquitectura desempenha um papel activo na transmissão e apreensão do conhecimento, quer 
pela sua formalização quer pela sua versatilidade em termos de uso. Ela é antes de mais uma arte pública, e 
como tal deve abordar a natureza do programa arquitectónico no sentido de KAHN com o intuito de 
providênciar ao homem as condições artísticas à envolvente e aos espaços onde o saber ocorre 
desempenhando assim um estímulo vital para a transmissão e troca do conhecimento, materializando em 
espaço as “instituições do homem”.  
 
Quando a generalidade do cidadão comum apela ao conceito de ensino, ou de Escola, quer seja ela referente 
ao ensino primário, secundário ou universitário, esse conceito não surge dissociado da imagem do espaço 
onde o ensino é transmitido, pois o projecto de arquitectura, isto é, o edifício onde o ritual do saber é 
transmitido, assume uma identidade própria, que difere de um outro projecto, designadamente, de um 
projecto destinado à habitação, onde o fim é naturalmente distinto do primeiro. 
 
Esta ideia pode ser melhor exemplificada partindo do exemplo da Escola Primária do Estado Novo, da autoria 
de RAÚL LINO, e que está espalhada de norte a sul do país, e sempre que é invocada surge, naturalmente, 
associada ao ensino primário. Os traços da fachada, assim como o interior das salas de aulas, são bem 

                                                            
4 EYCK, Aldo Van. WORKS/COMP. P.69, Berlim: Ed. Birkhäuser, 1999. 
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representativos do conceito do qual partimos no presente trabalho: o espaço não surge dissociado do ritual 
que lhe é consignado. 
 
A arquitectura assume, assim, um fio condutor na optimização do saber, tendo um papel fundamental na 
transmissão deste.  
 
Um edifício educacional deverá ser de igual modo um lugar onde a sociedade se exprime a si própria, 
essencialmente aos mais jovens sobre os assuntos imprescindíveis para o seu desenvolvimento cívico.  
 
Isto quer, portanto, dizer que a escola deverá ser desenhada e organizada de maneira a imergir os 
estudantes numa cultura que é talhada por outros. Num mundo onde a transmissão de valores, cultura, e 
aprendizagem de vida não faz parte dos conhecimentos transmitidos pela família, e onde os jovens deixam de 
ser aprendizes. 
 
Conclui-se que a filosofia por detrás do desenho de um edifício educacional, segundo JAMES WETZ consiste 
em concentrarmo-nos no essencial, no desenho dos espaços de aprendizagem e nos espaços sociais, os 
quais desempenham o papel de criar um forte sentido de comunidade dentro da escola. Onde equipamentos 
para o desporto e outras actividades necessárias como refeitório, auditórios, e outros serviços deverão ser 
acessíveis pela comunidade local mais próxima quando necessário, para que a escola funcione como parte 
integrante da comunidade.  

Deixando-se portanto de conceber a arquitectura como a criação de objectos autónomos e isolados, produtos 
definitivos e acabados, grandes máquinas de consumo, para passar a entende-la e a praticá-la como 
estratégia e processo, como sistema de relações, como processo no qual o tempo e o usuário possuem um 
papel activo de intervenção, tanto como forma onde a principal matéria é a energia humana, como ambiente 
para os sentidos e a percepção, como obra que actua em simbiose com a natureza.  
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3. Arquitectura de Espaços Universitários 
 
Se considerarmos a educação como uma substância ou realidade invísivel - num sentido físico, de facto só a 
arquitectura lhe fornece um corpo material, físico, onde se inscreva o ambiente propício para o usufruto e 
envolvimento da paixão do homem pelo conhecimento. Um contentor de saber. 

 
 

A propósito da forma da arquitectura como agente que dá corpo a um espaço, atente-se à definição de 
PETER ZUMPHTOR: “É verdade, tomo o conceito do corpo quase literalmente. Tal como nós temos o nosso 

corpo com uma anatomia e coisas que não se vêem e uma pele...etc., assim funciona também a arquitectura 

e assim tento pensá-la. Corporalmente, como uma massa, como uma membrana, como um tecido ou 

invólucro, pano, veludo, seda, tudo o que me rodeia. O corpo! Não a ideia do corpo – o corpo! Que me pode 

tocar.”5 

 

Igualmente esclarecedor a propósito deste mesmo assunto TÁVORA precisa “O arquitecto, pela sua 

profissão. É por excelência um criador de formas, um organizador do espaço; mas as formas que cria, os 

espaços que organiza, mantendo relações com a circunstância, criam circunstância e havendo na acção do 

arquitecto possibilidade de escolher, possibilidade de selecção, há fatalmente drama. 

(...) Antes de arquitecto, o arquitecto é homem, e homem que utiliza a sua profissão como um instrumento em 

benefício dos outros homens, da sociedade a que pertence.”6 

 

Deste modo a Universidade como arquitectura é um lugar onde o homem produz, guarda e transmite 
conhecimento. Logo os espaços que enformam esta interacção de realidades deverão incorporar a aspiração 
e o status que a instituição da aprendizagem visa representar, transformando espaço em identidade. Como 
allude JAMES WETZ “Architects should make the whole building as if it possessed a soul.”7   

                                                            
5 ZUMPTHOR, Peter, in Atmosferas, p.23, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006. 

6 TÁVORA, Fernando. DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO. p.73,  6º edição, Porto: publicações FAUP, 2006. 

7 WETZ, James. URBAN VILLAGE SCHOOLS, Putting relationships at the heart of secondary school organization and 
design. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 
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O arquitecto idealiza a realidade, as circunstâncias onde o seu trabalho se inscreve tornam-se determinantes, 
segundo TÁVORA, a propósito do papel do arquitecto "(...) da circunstância deverá ele contrariar os aspectos 

negativos e valorizar os aspectos positivos, o que significa, afinal, educar e colaborar. E colaborará e educará 

também com a sua obra realizada. A sua posição será, portanto, de permanente aluno e de permanente 

educador; como tal saberá ouvir, considerar, escolher- e também castigar. [...] Que seja assim o arquitecto- 

homem entre os homens – organizador do espaço – criador de felicidade.”8 

 

Como o culminar de um processo evolutivo histórico, as novas Universidades rapidamente se têm vindo a 
aperceber e a reconhecer o valor e prestígio que a arquitectura pode providenciar como símbolo exterior de 
uma “instituição da aprendizagem”.  

A propósito das qualidades que constituem a imagem e espacialidade de um espaço universitário, e que dele 
constroem uma narrativa educativa propícia à apreensão do saber, abordar-se-ão ao longo do presente 
trabalho ideias e projectos que despoletaram igualmente influência no desenvolvimento da comunicação ou 
articulação do saber e da Universidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaquemos alguns exemplos que reflectem o que se tem vindo a dizer. 

                                                            
8 TÁVORA, Fernando. DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO. p.74,  6º edição, Porto: publicações FAUP, 2006. 
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3.1.  Alguns Exemplos Internacionais 

3.1.1. A Universidade de Sussex 
 

 

Fig. 1 -Universidade de Sussex; Falmer House. Fonte: THE POST-WAR UNIVERSITY. 

 

Exemplo de sucesso na construção de uma imagem identitária da Universidade, é a Universidade de Sussex, 
em Brighton, no Reino Unido, onde o seu edifico central, a Falmer House, com a planta de um quadrado e um 
pátio central, contendo a residência, refeitório e auditório, representam o núcleo social e intelectual deste 
campus universitário, uma construção que marca o período das apelidadas Universidades de tijolo vermelho, 
ou red-brick universities do pós-guerra, entre 1960 a 1970. 
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Fig. 2- Planta do primeiro piso . Fonte:  THE POST-WAR UNIVERSITY. 

 

Como refere TONY BIRKS “Sussex is alone in inscribing its name into its architecture. The high gateway of 

Falmer House draws the visitor into the open courtyard, with its internal shallow moat which reflects the wall 

and doubles the building´s apparent size. The aesthetic origins of Falmer House, the architect’s states, are 

Colosseum as it now stands, with its greats arches exposed, as well as some of le Corbusier´s vaulted 

houses.”9 
 
Poder-se-ia inclusive acrescentar a esta caraceterização arquitectónica e espacial de BIRKS, que a Falmer 
house está inteligentemente posicionada à entrada deste campus, marcando efectivamente uma transição  

                                                            
9 BIRKS,Tony.  BUILDING THE NEW UNIVERSITIES, p.61, Ed. University of London. 
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entre um mundo exterior e um mundo interior, onde os seus mecanismos estruturais e espaciais procuram de 
certo modo atingir um caractér universal, onde a relação com a envolvente, com o céu, e o modo como a 
estrutura é deixada em aberto, a transformam num intermediàrio do ritual de aprendizagem. Tornando 
efectivamente importante não só o caractér ceremonial de entrada, mas igualmente o de  saída, acionando-se 
no espaço de facto uma transição entre um lugar de aprendizagem e um outro que está para lá deste, o 
mundo exterior. 
 

 

Fig. 3- Porta de entrada na universidade. Fonte:  THE POST-WAR UNIVERSITY. 

 
Acerca deste projecto é imprescindivél destacar a ideia de controlo que o papel do arquitecto exerce no 
desenho complexo de uma Universidade, sendo notável a propósito do início do projecto a afirmação do 
arquitecto Sir Basil Spence, “(...) welcome the idea of incompletness as a virtue, incompleteness was life itself. 

It was in that mind that the first designs were done.”10 
 

 A luz deste conceito exposto pelo arquitecto como mote de projecto para a Falmer House, pode-se em parte 
concluir que o edifício projectado procura incorporar no seu desenho uma dimensão virtuosa, onde a estrutura  

                                                            
10 PEARCE, Martin. UNIVERSITY BUILDERS. p.13, Ed. Wiley-academy, 2001. 
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incompleta, que para além de funcionar como uma transição e filtro entre o vazio interior do pátio e o exterior 
da universidade, num diálogo filtrado por intervalos de paisagem, veicula igualmente uma metáfora de 
preenchimento pelo saber. 
 
No fundo, a construção ou transmissão do saber não acaba na Universidade, nem na arquitectura, estando 
para além dela, constituindo um encadeamento de aprendizagens. 
 
Contudo , e igualmente subjacente à Falmer House da Universidade de Sussex, é o modo como a forma 
arquitectónica para além de incorporar esta ideia de conhecimento em construção estabelece na troca e 
apreensão do saber, ou no papel que esta, per se, assume na condução e transmissão do saber, 
permanencendo espacialmente na memória dos seus utentes. Descrita por antigos estudantes, quando 
questinados acerca do periodo de aprendizagem passado na Universidade, como o edifício mais significativo 
e onde melhor se recordam de certas experiências universitárias, o edifício da Falmer house actua igualmente 
como um mecanismo simbólico de identidade e pertença. 
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Fig. 4- Àtrio. Fonte: THE POST-WAR UNIVERSITY. 
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Fig. 5- Campus do Illinois Institute of Technology (ITT), esquema preliminar (1939) e proposta (1940), Chicago (Illinois), 
EUA. Fonte: SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS. 
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3.1.2 O Illinois Institute of Technology 

 
 
Outros conceitos, que encontramos de comum na generalidade dos projectos de Universidades, são o de 
mudança ideológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta ideia de que a arquitectura é o meio através do qual se opera uma mudança ideológica, e alcança o 
conhecimento, pode de facto ser observada na intervenção de Mies Van Der Rohe, para o Illinois Institute of 

Technology (1938-1958), em Chicago, nos EUA.  
 
Neste exemplo, o arquitecto é chamado a desenhar um campus completo de funcionalidade dogmática e 
onde uma autoridade modernista actuaria com o intuito de corrigir as instalações de uma instituição da 
aprendizagem, em que segundo PEARCE o objectivo de Mies seria o de “lead without fail to clear and 

unequivocal spiritual orientation”11. Ou seja, a estratégia arquitectónica de Mies, procurou através da 
arquitectura atingir uma orientação espiritual em função da apreensão do saber. 

                                                            
11 PEARCE, Martin. UNIVERSITY BUILDERS. p.13, Ed. Wiley-academy, 2001. 
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Fig. 6- Campus do Illinois Institute of Technology (ITT), esquema preliminary (1939) e proposta (1940), Chicago 
(Illionois), EUA. Fonte: SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORÂNEOS. 

 
 
 
 
A disposição das formas abstractas no campus foi pensada para um percurso a pé, onde a percepção sob o 
ponto de vista clássico do peão desenvolve o diálogo entre uma malha de edifícios organizados, construindo 
percursos e diálogos entre o peão, a paisagem e a materialidade maquinal abstracta e repetitiva da 
arquitectura de Mies. A vegetação surge incorporada e enfatiza os edifícios desde o início do projecto.  
O papel da estrutura na concepção da arquitectura é elevado a um rigor matemático, a “lógica estrutural e 

modular, uma quadrícula de 7,2 por 7,2 metros, com 3,6 metros de altura, o que resultou em uma malha 
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tridimensional onde se situariam e articulariam as geometrias puras dos edifícios, uma síntese entre 

axialidade e simetria clássicas e a composição aberta e dinâmica do neoplasticismo.”12 

 

No desenho da peça mais singular deste campus, o Crown Hall, onde se situa a Escola de Arquitectura e 
Design - e utilizando os mesmos elementos expressivos, o volume e a estrutura -, o arquitecto transforma 
esta arquitectura anónima, industrial e moderna, num elemento de escala e singularidade, onde lógica 
estrutural e modular, se manifestam num espaço comunitário. 
 
Segundo o arquitecto o Illinois Institute of Tecnhology ” afirma a motivação e o avanço científico e técnico das 

forças do nosso tempo [...] É conservadora porque se baseia nas leis eternas da arquitectura: ordem, espaço, 

proporção”.13  

 

Fig. 7- Crown-Hall, de Mies. Fonte: http://www.american-architecture.info/USA/CHICAGO/CHIC-SW/017-crown1a.jpg) 

 

                                                            
12  MONTANER, Josep Maria. SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORÂNEOS. p.55, Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 2009. 
13  MONTANER, Josep Maria. SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORÂNEOS. p.56, Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 2009. 
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O arquitecto pretende pois com esta afirmação expressar a radicalidade e abstracção espaciais manifestadas 
na arquitectura enquanto uma construção temporal mas, simultaneamente uma construção intemporal, onde a 
ordem, proporção e espacialidade se constituem como um todo, veiculando uma herança tradicional clássica 
e simultaneamente contemporânea, atingindo um carácter universal. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 8- Campus do Illinois Institute of Technology (ITT), Chicago (Illinois), EUA, 1938-1958. Fonte: SISTEMAS 
ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOs. 
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3.1.3. Frëie Universität 
 
Como resultados mais experimentais na abordagem arquitectónica enquanto forma de ensino Universitário, à 
que destacar a abordagem do colectivo Team 10, onde os arquitectos George Candilis, Alex Josic e Sadrach 
Woods, discípulos de Le Corbusier, definem de certo modo uma ideologia na proposta e construção parcial da 
Frëie Universität (1963), em Berlim. 
 
Em contraposição aos edifícios normalmente construídos para este tipo de programas, designados pelo grupo 
de arquitectos como sistemas de distribuição ou agregação dissociativos, onde a aprendizagem se dá em 
edifícios divididos e afastados, pontualmente interligados existindo portanto menos possibilidades de 
intersecção e partilha entre conhecimentos. 
 
 

 

 

Fig. 9- Esquema conceptual do modo de agregação espacial dissociativo e associativo. Fonte: TEAM 10, IN SEARCH 
OF A UTOPIA OF THE PRESENT. 
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Fig. 10- Vista aérea da Frëie Universitat. Fonte: TEAM 10, IN SEARCH OF A UTOPIA OF THE PRESENT. 

 

 
Surge no projecto para a Frëie Universität uma vontade de criar formas mais articuladas, associadas, flexíveis 
e complexas, levando o coletivo a conceber a forma da Universidade como uma teia de relações, com o 
intuito de agregar de forma mais intensa os programas que necessita acolher.  
 
A associatividade que os arquitectos pretendiam consistiu na proposta de uma estrutura espacial em rede, 
tratando-se de um funcionalismo não dogmático, que parte da concepção de uma arquitectura social e 
política. 
 
O edifício é baseado na dissolução da forma convencional e monumental típica de uma Universidade e 
propõe uma malha composta de auditórios, refeitórios, pátios e salas de aula, onde a forma entrelaçada da 
malha e a aparente flexibilidade dos tecidos espaciais, parecem ser definidos a partir do interior dos pátios. 
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O edifício cresce, assim, segundo uma morfologia horizontal. Esta rede de espaços educativos, formada tanto 
pelos cheios dos espaços servidores e servidos em torno dos vazios dos pátios, não deve ser entendida como 
algo terminado, mas antes como um organismo em crescimento e passível de transformação, onde a 
intervenção do tempo é considerada um factor de positividade e criatividade, como se pode observar no 
acrescento em forma de bolha contendo a biblioteca, projecto de Sir Norman Foster. 
 

 

Fig. 11- Planta do primeiro piso. Fonte: TEAM 10, IN SEARCH OF A UTOPIA OF THE PRESENT. 

 

 

 

 

Fig. 12- Actualmente. Fonte: ( http://www.fu-berlin.de/tour/galerie_neu/luftaufnahme/luft_goerner.jpg). 
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Fig. 14- Circulação e atravessamentos. Fonte: TEAM 10, IN SEARCH OF A UTOPIA OF THE PRESENT. 

 

 
Para o projecto da Frëie Universität, os arquitectos contaram com a especial colaboração de Manfred 
Schiedhelm na fase de projecto e de Jean Prouvé, nas fases de detalhamento e de construção dos painéis 
pré-fabricados. Na arquitectura contemporânea até à data segundo os arquitectos não lhe cabia criar formas 
fechadas e definitivas, mas sim organizações, susceptiveís de crescimento e metamorfose, ou inclusive 
desmantelamento. 

Fig. 13- Percursos; Massas; Sobreposição dos dois. Fonte: TEAM 10, IN SEARCH OF A UTOPIA OF 
THE PRESENT. 
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Fig. 15- Vistas do exterior, e cobertura. Fonte: TEAM 10, IN SEARCH OF A UTOPIA OF THE PRESENT. 

 

 

 

Fig. 16- Patio interior. Fonte: TEAM 10, IN SEARCH OF A UTOPIA OF THE PRESENT. 

 



O Contributo Da Arquitectura Na Apreensão Do Saber 

 

 

24 

 



O Contributo Da Arquitectura Na Apreensão Do Saber 

 

 

25 

 

3.2. Arquitectura Universitária Portuguesa 

3.2.1 Universidade de Aveiro 
 

A Universidade de Aveiro foi criada no âmbito da reforma do sistema educativo português e do processo de 
democratização, em Agosto de 1973. Tem vindo a constituir-se com uma referência em termos 
arquitectónicos de escala local, nacional e internacional. 
 

 
   

 

 

 

Fig. 17-Planta de Localização da Universidade de Aveiro. Fonte: UNIVERSIDADE DE AVEIRO. 
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As infra-estruturas necessárias têm lugar entre o centro da cidade de Aveiro e a ria. A Universidade e o seu 
campus assinalam uma nova fase de expansão e desenvolvimento urbano, apostando na implementação do 
parque residencial, na abertura dos eixos internos de circulação, e novas formas de ordenamento da própria 
cidade. A construção em altura, veio de certo modo alterar a fisionomia tradicional da povoação, a cidade 
plana e lagunar de construções de pequeno porte, introduzindo simultaneamente uma nova malha urbana, 
onde a Universidade desempenha um papel dinamizador como ponto de encontro entre arte, ciência e 
cultura. 
 
A qualidade arquitectónica é assim propícia à criação de um ambiente multicultural, onde, “A Arquitectura 

revela-se, ela própria, e revela o que ela mesma proporciona a quem a usufrui (...) Este é um campus sem 

portas, que se pretende, sempre, aberto a todos.”14 
 

O plano para a Universidade procurou uma abordagem urbana e integrada, onde o planeamento e a 
arquitectura actuam desempenhando um papel regenerativo urbano, tendo simultaneamente como estratégia, 
uma reacção à ambiguidade dos “campus monumento”, ou “campus-jardim”, de origem Anglo-Americana, dos 
anos 50 e 60. 
 
A propósito da estratégia arquitectónica delineada para a Universidade de Aveiro, NUNO PORTAS diz-nos 
que “O caminho a seguir pareceu-nos ser o de um traçado forte ou “projecto do chão” (...) isto é, de uma 

espinha dorsal do espaço público exterior que articulasse os diversos edifícios departamentais de construção 

independente embora quase contínuos. Com este princípio e alguns cuidados de desenho, pensámos poder 

garantir desde logo uma percepção de imagem de “unidade” da instituição e da sua vida social, ainda que o 

preenchimento do conjunto fosse gradual e relativamente aleatório.”15 

 

                                                            
14 ARROTEIA, Jorge; PORTAS, Nuno; TOUSSAINT, Michel.  UNIVERSIDADE DE AVEIRO. arquitectura e urbanismo. 
P.9, Lisboa:  Ed.White & Blue, 2000. 
 

15ARROTEIA, Jorge; PORTAS, Nuno; TOUSSAINT, Michel.  UNIVERSIDADE DE AVEIRO. arquitectura e urbanismo. 
P.27, Lisboa:  Ed.White & Blue, 2000. 
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O projecto do espaço público é um traçado de percursos lineares de um extremo ao outro do campus, uma 
estrutura linear, conformando duas alas que conformam um espaço de praça, estas galerias cobertas 
introduzem igualmente no espaço uma conotação claustral. 

 
Os elementos de revestimento previstos pelo plano, como o tijolo cerâmico vermelho, a textura e a cor 
constroem uma identidade comum entre as partes edificadas, embora plural nos programas, e nos arquitectos 
projectistas. 

 
NUNO PORTAS conclui ainda a propósito da relação criada entre a Cidade e a Universidade, enquanto 
prolongamentos de um espaço comunitário que é de todos, dizendo “E se a Experiência da Universidade de 

Aveiro contribuiu para este novo ciclo o de fazer cidade com a universidade e (vice-versa), então “já valeu a 

pena” – sinal de que a alma (colectiva) não era pequena. “16  
 
As propostas aqui apresentadas, pese embora de épocas históricas e naturezas programáticas distintas, 
procuram traçar uma síntese de várias ideologias para o planeamento da Universidade, enquanto espaço 
comunitário e veículo artístico para uma aprendizagem.  
 
Desde os exemplos do “campus monumento”, ou “campus-jardim”, no qual se insere a Falmer House 
elemento simbólico e porta de entrada da Universidade de Sussex, a abordagens mais funcionalistas, como o 
IIT, de Mies Van Der Rohe, onde o sentido Universal da arquitectura máquina e simultaneamente obra de 
arte, procuram fornecer uma orientação espiritual ao homem, em virtude de uma aproximação ao 
conhecimento.  
 
A uma abordagem mais radical e formalística, a teia de relações que compõe uma Universidade, enquanto 
edifício-cidade, parte dos membros do Team10. 
 
 À Universidade de Aveiro, que aqui surge igualmente analisada, porque reúne a expressão de maior relevo 
no panorama nacional, beneficia do atraso histórico na implementação de uma política educacional, 
                                                            
16 ARROTEIA, Jorge; PORTAS, Nuno; TOUSSAINT, Michel.  UNIVERSIDADE DE AVEIRO. arquitectura e urbanismo. 

P.9, Lisboa:  Ed.White & Blue, 2000. 
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procurando assim à luz das experiências do passado, construir o seu espaço comunitário enquanto um 
retorno à cidade, construindo de certo modo cidade com Universidade. 
 

 
 

Fig. 18- Vista aérea da Universidade de Aveiro. Fonte: RUI MORAIS DE SOUSA. 
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4. Os Espaços de articulação como artérias Identitárias Da Universidade 

 
Os espaços de articulação e agregação espacial definem em grande parte a filosofia de como se usa e vive a 
arquitectura da Universidade. O importante nestes espaços é a actividade e não a forma. Contudo é essencial 
que exista uma conformação e agregação de situações espaciais onde as relações humanas se despoletem, 
materializando estes espaços concretamente em verdadeiros territórios de trocas.  
 
Citando MONTANER “As formas de articulação e intersecção têm como missão potencializar as conexões (...) 

”as relações entre as coisas e o seu interior são mais importantes do que as próprias coisas”.17 

 

O que se quer aqui transmitir e entender não é reduzir os espaços de agregação e distribuição à sua mera 
essencialidade diagramática e funcional, mas antes entende-los como artérias vitais para o funcionamento 
dinâmico e cívico do Lugar. Nas palavras de MARC AUGÉ, “ Se um lugar se pode definir como identitário, 

relacional e histórico, um espaço que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem 

como histórico, definirá um não-lugar. (...) um mundo prometido à individualidade solitária, à passagem, ao 

provisório e ao efémero...” 18 

 
Neste sentido de construção de um lugar, as charneiras internas que operam entre o espaço servido e o 
espaço servidor, devem na medida do possível operar uma fusão de espaços, anulando ou dissolvendo uma 
ideia de dependência, em prol de uma melhor comunicação entre ambos, inscrevendo no espaço uma 
dimensão comunitária e antropológica. 
 

Como alude HERTZBERGER “The central zone that transgresses the division into floors and spatially fixes the 

entire internal organization is typical of the building as a whole, triggering social encounters and encouraging 

users not to stick to their own rooms or departments. Informal social forays are not only important in terms of 

breaks and relaxation but serve an intellectual purpose in work contexts (…) So a building´s spatial 

                                                            
17 MONTANER, Josep Maria. SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORÂNEOS. p.31, Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 2009. 
 

18 AUGÉ, Marc.  NÃO-LUGARES, Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade. p.67, Lisboa: Editora 90 graus, 
Tradução de Miguel Serras Pereira,  2005. 
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arrangement can provide the right conditions for communication, (…) the feeling that a building´s users 

constitute a team can be strengthened not by is outward appearance alone but more so by its spatial 

arrangement. Schools more than any other type of building can be regarded as tiny self-sufficient cities where 

pupils and teachers combine as team and in certain sense a community. This is expressed not only in 

communal events and activities but also in the many informal contacts such as occur during a school day.” 19 

 
Os corredores, ou os àtrios de uma Universidade, por exemplo, podem ser entendidos como um espaços 
pertencentes à sala de aula, sendo no entanto a sala de todos; um lugar comunitário, onde o aluno que não 
conseguiu ir à aula tira dúvidas ou pede apontamentos a um colega, ou interpela um desconhecido que o 
ajude. Estes espaços poderão e deverão ser entendidos como elementos de criação de circunstâncias, 
atente-se à observação de TÁVORA, “(...)as formas são condicionadas pela circunstância, elas criam 

igualmente circunstância, ou ainda, a organização do espaço sendo condicionada é também condicionante."20 

 
Assim, a localização dos programas na articulação entre massas edificadas compõe de certo uma narrativa 
de percurso dentro dos espaços universitários, como de uma composição musical se tratasse inscrevendo 
nos percursos ritmos e velocidades, pausas e travagens onde programas de dimensão simbólica e carácter 
mais público pontuam momentos de excepção, lugares de encontro.  
 
Numa descrição de LOUIS KAHN sobre uma escola este descreve esta sensação de articulação deste modo 
“Ao atravessar os vestíbulos, tudo será absorvido por osmose...você verá coisas. Se puder escolher entrar ali, 

mesmo que nunca o faça, você compreenderá melhor aquele arranjo do que o outro. Há algo relacionado à 

sensação de associação que é mais latente do que patente, e a associação latente tem uma vida mais longa, 

e é mais prazerosa.”21  

 
A propósito ainda da entrada de um edifício, do ponto de vista da articulação que KAHN nos fala acima, esta 
deve procurar ser mais para além de uma mera ligação entre interior e exterior, actuando igualmente como 
                                                            
19 HERTZBERGER, Herman. PROJEKTE.PROJECTS.1990 1995. p.13, Rotterdam : ed. Verlag 010 Publishers, 1995. 

20 TÁVORA, Fernando. DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO. p.73, 6º edição, Porto: publicações FAUP, 2006. 

 

21 KAHN, Louis. CONVERSATIONS WITH STUDENTS. p. 61,  Nova York, EUA: publicado em 1998 pela Rice University 
School of Architecture / Princeton Architecture Press, Barcelona : Editorial Gustavo Gili, Tradução de Alícia Duarte Pena,  
2002.  
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um território de transições, uma gradação entre espaços, propondo lugares de diálogo e relaxamento, onde a 
arquitectura inscreva um convite à apropriação e permanência. Um “intervalo” como o define 
HERTZBERGER, onde “A soleira fornece a chave para a transição e a conexão entre áreas com 

demarcações territoriais divergentes e na qualidade de um lugar por direito próprio, constitui, essencialmente, 

a condição espacial para o encontro e o diálogo entre áreas de ordens diferentes (...) A criança sentada no 

degrau em frente à sua casa está suficientemente longe da mãe para se sentir independente, para sentir a 

excitação e a aventura do grande desconhecido. (...) A criança se sente em casa e ao mesmo tempo no 

mundo exterior. Esta dualidade existe graças à qualidade espacial da soleira como uma plataforma, um lugar 

em que os dois mundos se sobrepoem em vez de estarem rigorosamente demarcados.”22 

 
 
5. Da Cidade à Universidade; Da Universidade à Cidade 

 
A cidade e a Universidade, regra geral, são realidades que se complementam. A Universidade tende a estar 
inserida na cidade, aproveitando as potencialidades da malha urbana pré-existente, ou quando ainda não 
existe, tende a ser projectada numa zona urbana classificada e destinada à mesma. É a política de 
ordenamento do território e do urbanismo, traçadas pelas entidades públicas competentes que definem a sua 
inserção na malha urbana. 
 
Mas um traço identitário que une a cidade à Universidade, resulta do facto de que é na cidade (por existir uma 
maior densidade populacional) que estão localizados e agregados a generalidade dos serviços públicos, as 
empresas e uma certa dinâmica económica e a oferta cultural,  que formam de certo modo um cluster propício 
à localização da Universidade, uma vez que esta acaba por ser um espaço de transição entre a 
aprendizagem e o mercado de trabalho. É na Universidade que se começa a ter a noção da dimensão de 
funcionamento da sociedade. 
 
As cidades vivem igualmente através da Universidade, estabelecendo-se entre as duas uma atmosfera 
essencial e indissociável, a cidade avança, porque o homem se desenvolve intelectualmente, produzindo e 
construíndo conhecimento, armazenando, e transmitindo-o, sendo o seu objecto de estudo a cidade, e a vida 
do homem.  
                                                            
22 HERTZBERGER, Herman. LIÇÕES DE ARQUITECTURA. p.32, 2ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
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Deve haver uma relação aberta e intercomunicacional entre a Universidade e a cidade, entre a Universidade e 
os serviços públicos e privados, entre a Universidade e a oferta cultural. São realidades que não devem andar 
dissociadas. 
 
O papel da Universidade numa malha urbana tende assim a ser uma mais-valia não só para os programas em 
seu redor, como esses programas tenderão a ser igualmente mais preciosos para a vida social da própria 
Universidade, quer pela sua proximidade, que pela sua integração e mobilidade, tendo em conta a urbanidade 
lhe estão associadas.  
 
Assim, ao desenhar ou projectar um edifício, o arquitecto tem que ter em conta a dimensão programática e 
urbana envolvente. 
 
Se esta realidade não for tida em conta aquando da elaboração do projecto, isto é: em caso de má articulação 
no contacto e diálogo com a cidade, o que provavelmente teremos é uma dissociação entre Cidade e 
Universidade, isolando-se uma da outra, construindo uma distância, que para além de física acabará por ser 
igualmente uma distância social.  
 
Uma cidade sem uma Universidade acaba por ser uma cidade incompleta. Do mesmo modo que uma  
Universidade não inserida em uma malha urbana com alguma densidade, acaba por ser uma Universidade 
incompleta, funcionado como uma especié de loteamento industrial, salvo raros casos em que o planeamento 
urbano e a mestria dos arquitectos não se deixa quebrar pelos interesses monetários envolventes nestas 
modernas economias do conhecimento. Recorde-se a propósito deste vínculo entre cidade e Universidade, a 
expansão Universitária Anglo-Saxónica, na qual se insere igualmente a Universidade de Sussex, East Anglia, 

York, Essex, entre outras, que ao abrigo da emergente necessidade de equipamentos Universitários, 
destacadas para as periferias, fora das cidades, deram origem às primeiras comunidades commuters de 
estudantes. A educação nestas universidades anda de certo modo dissociada da realidade pois o contexto 
onde a maturação do conhecimento apreendido se dá,  não incorpora a realidade onde o mesmo se increve 
contribuindo de igual modo para um distânciamento entre Universidade e Cidade.  
 

Clarence Arthur Perry estabelece a escola primária como equipamento central e  delimitador espacial de uma 
unidade de vizinhança. Este conceito ambicionava regular a malha urbana de forma que a população não 
ultrapassasse a capacidade de uma escola primária. Para ele, os equipamentos urbanos deveriam estar 
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próximos às habitações e estas não deveriam ser interrompidas por vias de trânsito ou de passagem, mas 
apenas tangenciadas, preservando a vida comunitária e providênciando segurança às crianças. Estas 
poderiam deste modo, ir à escola sozinhas, já que os caminhos eram seguros e a distância era ideal para não 
se cansarem. Por isso, a escola primária era o equipamento básico de uma unidade de vizinhança. 
 
 Aqui a abordagem não é feita do ponto de vista do projecto em si, mas sim tendo em conta o diálogo que 
deve existir entre a Escola e a comunidade, ou entre a Escola e a “Cidade”. Aqui a abordagem não é feita 
pegando no exemplo de Universidade, mas sim de Escola Primária. No entanto é possível traçar um 
paralelismo e conceitos operantes. 
 
Isto para dizer que a arquitectura de projectos universitários deve ser encarada, assim, numa perspectiva 
urbanística, num encadeamento sistémico de arquitecturas, onde diferentes modelos urbanos e o modo como 
estes operaram as transições de uns para os outros; conciliando programas e equipamentos de necessidades 
diversas, como infra-estruturas, equipamentos públicos, zonas habitacionais, zonas de lazer, numa disposição 
harmónica no consumo do espaço, desempenham pois, um papel determinante na introdução de riqueza 
urbana, variedade e diversidade enquanto programas que se cruzam, e identidade pela construção de 
diferentes tempos de cidade.  
 

 
Portanto, a cidade como arquitectura sendo uma construção temporal no espaço de um conjunto de diversos 
tipos de edifícios, avenidas, ruas, praças, becos, largos constituindo e dando corpo ao universo e habitat do 
homem urbano. É igualmente à luz estes elementos urbanos, de carácter cívico e comunitário, que é 
reinterpretada e construída a atmosfera das Universidades. 
 
HERTZBERGER afirma “ The important thing is to organize a building more as a city and, pursuing this line, to 

conceive the (socially) important indoor spaces as streets and squares.(…) it is all the more essential that we 

organize our buildings along more urban lines and bring the street indoors, so to speak. We are continually 

searching for space- forms that do more for a building than make it an introverted storage system that 

condemns its users to solitary confinement; for it is here that individual routes must cross.(…) in order to make 

space for the unexpected”23 

                                                            
23 HERTZBERGER, Herman. PROJEKTE.PROJECTS.1990 1995. p.13, Rotterdam : ed. Verlag 010 Publishers,1995. 
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Como tal, um edifício desta escala, deverá operar internamente como uma cidade, constituindo igulamente 
parte da mesma, procurando ter com a cidade uma íntima e assumida integração física, diluindo-se assim as 
charneiras entre a cidade e o equipamento Universitário, pois ambos, fazem parte de um mesmo sistema 
arquitectónico que constitui e contribui para a variedade da malha urbana da cidade.  
 
A luz desta idealização confirme-se a estratégia apontada por HERTZBERGER, para uma resposta eficaz em 
relação ao problema evidenciado, este diz-nos que, “When designing buildings that are self-sufficient, 

surrounded by a comparative void and set apart from city life, they must have the city in them. Such buildings 

must themselves be organized like a city. The greater the distance from the urban element the more a building 

must possess urban quality, particularity inwards.”24 

 
Assim, aquando da elaboração do projecto deve ser feito um juízo futuro ou de prognose, deve ser tida em 
conta a envolvente urbanística existente, a política de urbanismo de zonamento traçada para determinado 
município, que deverá estar sempre em articulação com os restantes planos de ordenamento de território em 
vigor, quer sejam eles de nacional, como também deve ser tido em conta os serviços públicos e privados 
existentes, e bem assim a oferta cultural que a cidade tem para oferecer.  
 
A propósito desta ideia de que a Cidade e a Universidade desempenham simultaneamente um acontecimento 
onde se constrói uma atmosfera propícia para a aprendizagem, CHRISTOPHER ALEXANDER diz o seguinte: 
“ At certain points Trinity Street is physically almost indistinguishable from Trinity College. The buildings on the 

street, though they contain stores and coffee shops and banks at ground level, contain undergraduate’s rooms 

above in their upper storey’s. In many cases the actual fabric of the street buildings melts into the fabric of the 

old college so that one cannot be altered without the other”25.  

 

Com efeito, certas ruas da Cidade de Coimbra também não teriam a mesma projecção se não fossem as 
Universidades que lá existem e todo um vasto microcosmos existente, podendo ser feito um paralelismo com 
a citação supra referenciada: “At certain points Trinity Street is physically almost indistinguishable from Trinity 

College”. 
 
                                                            
24 HERTZBERGER, Herman. PROJEKTE.PROJECTS.1990 1995. p.11, Rotterdam : ed. Verlag 010 Publishers, 1995. 

25 PEARCE, Martin. UNIVERSITY BUILDERS. p.14, Wiley-Academy, 2001. 
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Esta constatação não é nova e já foi inclusivamente evidenciada por NUNO PORTAS, afirmando que “A 

cidade, o troço ou monumento da cidade mostram-se inequivocamente sob um duplo aspecto que Lefèbre 

sintetizou recentemente, melhor que ninguém, dizendo que nela coexiste um valor de uso e um valor de troca 

ou ainda que reflectindo as trocas que se tecem e as forças que nela se exercem, a cidade se orienta para o 

produto enquanto expressão de cultura é acima de tudo obra: «a obra é valor de uso, o produto valor de 

troca”.26 
A arquitectura Universitária é assim um agente físico de expressão cultural no processo de construção de 
uma identidade humana através de uma articulação entre educação e arte. Como tal é nos imprescindivél 
salientar aqui novamente a importância da forma arquitectónica, pela dimensão artística que esta incorpora, 
segundo TÁVORA, “Cremos porém que, embora aceitando gradações, toda a forma criada pelo homem 

tende, ou deverá tender, para forma artística, caso contrário será desprovida de uma necessária totalidade, e 

por outro lado, que todas as formas se revestem de importância para uma organização do espaço.”27 
 
Como tal é vital para a realidade do homem que a arquitectura se transcreva como aspiração artística, onde o 
homem sinta liberdade para desenvolver uma existência positiva e saudavél. 
A arquitectura é a forma, que dando corpo à vida e história do homem interliga pela sua dimensão artística 
outras formas de saber, dentro de uma prática comum, a da aprendizagem.  

                                                            
26 PORTAS, Nuno.  A CIDADE COMO ARQUITECTURA. p.151,  Dissertação para Concurso de Professor do I grupo-
Arquitectura- da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 1968. 

 

27 TÁVORA, Fernando. DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO. p.16,  6º edição , Porto: publicações FAUP, 2006. 
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6. UMA PROPOSTA DE ARQUITECTURA PARA A UNIVERSIDADE LUSÓFONA 
 

6.1.  Análise diagnóstica 
 
O problema apresentado é o da transição urbana entre a Baixa e Alta de Lisboa, tendo como principais 
requisitos apresentados: a necessidade de implementar um corredor ecológico entre estas duas zonas da 
cidade, ligando a norte ao parque da Quinta das Conchas e ao Aeroporto da Portela, considerando-se a sua 
eventual deslocação para a margem sul, abaixo, e a sul, lugar de entrada na cidade, e zona de foco do plano 
urbano a desenvolver, o jardim histórico do Campo Grande.  
 
Igualmente dados complementares do problema, como elementos a figurar no desenho do plano urbano, são 
uma linha de eléctrico que efectue a ligação, Baixa e Alta de Lisboa. 
  Uma proposta para o trânsito que seja adequada e saiba lidar com as problemáticas em questão, tirando o 
maior partido das condicionantes e do lugar em virtude da criação de uma imagem de cidade contemporânea 
que saiba reforçar e lidar com estas questões potenciando-as em soluções para o futuro da estrutura 
ecológica e urbana da cidade. 
Metodologia  
 
6.1.2. Uma solução urbana  

 
A resolução da transição entre Baixa e Alta de Lisboa admite, como estratégia principal, a sua ligação através 
dos eixos estruturantes da cidade: o Eixo Histórico, como espinha dorsal que desenha a cidade consolidada 
na qual reconhecemos modelos de cidade que se estruturam por continuidade: e a 2ª Circular, a que 
denominamos o Eixo da cidade pela dispersão, uma linha que estrutura um outro tipo de cidade na qual a 
continuidade é marcada pelas descontinuidades dos modelos que desenham a sua periferia. 
 
A transição entre Baixa e Alta de Lisboa reconhece assim não só uma necessidade de continuidade infra-
estrutural por eixos viários mas também o reconhecimento de uma transição entre diferentes modelos de 
cidade na qual a zona de intervenção se torna momento charneira. 
 
A zona de intervenção invoca assim a escala do edificado e dos espaços vazios que caracterizam o modelo 
de cidade jardim no qual se insere, procurando dialogar com os “fragmentos” à escala local mas também 
procurando resolver a transição à Alta através da grande permeabilidade de espaços públicos, sustentada 
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pelo Continuum Verde e por uma intensificação de ligações através de transportes públicos que apoiam o 
desenho desses espaços. 
 

O mote de arranque para o projecto urbano parte do reconhecimento de três elementos marcantes na zona 
de intervenção: a mudança de escala e o modelo de cidade marcada por edifícios “fragmento” isolados, mas 
geradores de unidades espaciais: os muros que desenham limites, transições marcantes na cidade: o gesto 
de ingresso que reconhecemos na relação com o Jardim do Campo Grande e a cidade que o ladeia. 
 
Este vocabulário constrói assim a narrativa da intervenção: plataformas que se ajustam e (re) desenham 
topografia, com diferentes programas, marcando transições entre espaços distintos e desenhando 
gradualmente a transição para a Alta de Lisboa. 
Sobre estas plataformas pódio assentam edifícios que introduzem a escala pavilhonar da Cidade Universitária 
e do Hospital Júlio de Matos, potenciando a articulação entre estes equipamentos através de uma 
permeabilidade de espaços públicos por entre os “fragmentos”. 
 
A Plataforma mais próxima do Jardim do Campo Grande gera um pódio que configura uma praça dedicada a 
um equipamento público, o Centro Cultural do Campo Grande, outra redesenha o Plateau da Universidade 
Lusófona, formalizando uma ágora que lança um olhar sobre o Campo Grande: a plataforma mais elevada 
desenha um espaço verde informal que articula a Lusófona com o Convento de S.Paulo, lançando a transição 
pelo contínuo verde para a Alta de Lisboa. 
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Fig. 19- Esquema de ligação do Campo Grande à Quinta das Conchas, autor. Fonte: GOOGLEARTH. 
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7. Do existente 
 
A metodologia projectual utilizada para abordar o problema arquitectónico patente neste lugar, partiu de 
princípios latentes no próprio lugar e no modo como a ancoragem arquitectónica que, ainda que precária, 
estes edifícios estabelecem com o terreno existente.  
 
O modo como os edifícios e seus percursos se relacionam escalonadamente sobre e contra a topografia, 
geram um sistema informal mas, simultaneamente complexo e articulado, onde ao longo deste confronto se 
vão criando espaços que se relacionam verticalmente, transversalmente e longitudinalmente uns com os 
outros, insinuando que este é um local de características e potencialidades com aptidão para serem 
despoletadas no exercício deste projecto. 
A proposta de arquitectura para a Universidade Lusófona situada no plano urbano efectuado para o Campo 
Grande, deparou-se com as precárias instalações que esta apresenta propondo desde logo uma intervenção 
radical que assentou na renovação integral dos edifícios e programas que no local se encontram, mantendo 
somente os edifícios de carácter patrimonial. Verificada a inexistência de condições no local para as boas 
práticas e funcionamento de um organismo educativo que é a Universidade, e suas faculdades. 
 
A actual disposição do conjunto de edifícios que dá corpo à Universidade Lusófona, que não foi concebido de 
raiz para ser uma Universidade, encontra-se fragmentado dentro de um perímetro onde, faculdades, 
laboratórios, auditórios, refeitórios, bares, estacionamentos, gabinetes de professores, administração, banco, 
papelaria, livraria, ginásio, balneários, acessos, recreios, encontram-se desarticulados. 
 
A título de exemplo os percursos de faculdades para auditórios são imperceptíveis e sem expressão como 
uma Universidade-unidade (s) ou sistema, não fornecendo ao aluno uma imagem consistente ou clara da 
forma de educação que este se encontra a aprender. E logo a associação do que é aprendido será 
igualmente algo fragmentado pois o ambiente não reúne o espaço simbólico necessário para essa fusão, 
entre educação e arquitectura. 
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8. Decomposição e análise exterior do projecto 

 
Dentro do enquadramento urbano propomos que a Universidade Lusófona surja no alinhamento de uma rua 
interna do plano urbano como charneira entre o Campo Grande e o Hospital Júlio de Matos, apresentando-se 
como uma peça de infra-estrutura territorial que anima visualmente o canal da rua e recebendo no seu topo o 
fluxo viário, resguardando assim o recinto onde se situa a Universidade e criando, em seu topo, uma praça 
informal, aberta e dialogante com a envolvente a norte. 

 

Fig. 20- Planta de Localização da Universidade Lusófona. 
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8.1. O percurso pedonal enquanto enquanto de elemento de conexão entre o exterior e o interior 

 
 

A génese do desenho do edifício parte da ideia de criar uma solução pedonal entre o tecido urbano proposto 
e o jardim do Campo Grande, existindo igualmente e desde logo a vontade que a ligação esteja incorporada 
no edifício, e seja o edifício, a ligação espelha e activa as paredes do edifício, fornecendo-lhe desde logo, 
uma dimensão pública e igualmente funcional. É assim desenhado um percurso em rampa que ao se elevar 
da cota do Jardim do Campo Grande, vai articulando tanto os acessos à Universidade a cotas mais elevadas 
como a cotas inferiores abaixo desse percurso, acabando o percurso por se constituir como alçado, uma rua, 
na qual resulta a sua presença e diálogo perante o espaço urbano, que se vai elevando até o voltar a 
encontrar numa cota acima, onde se situa o refeitório da universidade.  
 

Fig. 21- Esquema conceptual do percurso pedonal enquanto elemento de projecto. 
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8.2. O Refeitório 
 

 

Fig. 22- Entrada do refeitório e relação com o Campo Grande. 

Fig. 23- Localização do refeitório. 
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No topo da Universidade, que é simultaneamente o culminar do percurso que esculpe e dá forma a esta 
topografia operativa, encontramos o refeitório que como se uma conformação do percurso e do edifício se 
tratasse, devolve o olhar ao Jardim do Campo Grande. 
Este é o lugar onde edifício e paisagem se encontram, no momento mais social que é o refeitório, onde o 
domínio sobre o território é os temas predominantes, sendo também aqui um dos acessos principais da 
universidade. 
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8.3. O Recinto interior 
 

 

Fig. 24- Entrada pela cobertura situado sobre o auditório. 

Fig. 25- Localização das novas entradas propostas. 

 

 

                           

 
Na definição do espaço interior da Universidade, o volume do auditório por onde se processa a entrada pelo 
topo do edifício e a manga que articula o jardim do Campo Grande com a cobertura do edifício, rematam e 
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delimitam o perímetro da intervenção. Estes elementos criam um recinto onde volumes pódio pontuam 
individualmente o espaço do recreio, criando “clusters” entre eles que funcionam como sistema de iluminação, 
e de vegetação à sua escala. 
 
Órgãos da Universidade 
 

 

Fig. 26- Entrada a poente, à cota da promenade de acesso ao Jardim. 

 

Os órgãos da Universidade estão agrupados, e dão corpo programático ao braço esculpido pelo percurso 
pedonal que estabelece a ligação entre o Jardim do Campo Grande e a Praça no topo do edifício, onde se 
encontra o Refeitório. Este corpo liga portanto um espaço histórico e comunitário que pertence e organiza 
esta zona da cidade, o Jardim do Campo Grande, com a zona igualmente mais pública da Universidade 
Lusófona. 
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Como órgãos da Universidade é de destacar o Conselho Directivo, a Associação de Estudantes, o Conselho 
Pedagógico o Conselho Científico, e os Gabinetes de investigação. 

 
 
 
 
Não propriamente assume a qualidade de órgão a Secretaria, que tem por missão cumprir as tarefas 
administrativas do funcionamento da Universidade, mas ainda assim, também tem um espaço que lhe é 
destinado. 
 
No plano do projecto, estão distribuídos por dois pisos, encontrando-se no inferior, a Secretaria o Conselho 
Pedagógico e o Conselho Científico, no superior, a Associação de Estudantes e Gabinetes de investigação 
destinados aos docentes, e apoio aos alunos.  
 
A passagem pedonal dá igualmente acesso a este corpo, pontuando a entrada através da Casa do guarda, 
Associação de estudantes, e Bar que animam a passagem entre esta cota e a superior dando através do seu 
percurso interior igualmente acesso à Universidade, e animando o terraço existente entre esta entrada e a 
Universidade. 
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8.4. Distribuição e Agregação 

 

Fig. 27- Esquema das relações espaciais no espaço de distribuição. 
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Fig. 28- Diagramas do corpo de distribuição. 
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O sistema de distribuição e agregação idealizado para a Universidade parte de um esquema em Z onde o 
corpo central agrega nas suas extremidades dois grandes programas, o grande auditório de conferências, e o 
pavilhão do ginásio.  

 
Para além de se articularem os encaixes entre estes três grandes corpos, o corpo central caracteriza-se por 
agregar ainda os volumes pódio das salas de aula que se interconectam ao interior através da penetração do 
percurso numa aparente e pesada parede de duplo pé direito que delimita os clusters exteriores. 
No momento desde toque, em que se dá a transição do exterior para o interior, encontramos um espaço de 
pé direito duplo com a mesma dimensão de uma sala de aula.  
 
Este espaço de transição acaba procura resultar num lugar onde os alunos se possam encontrar antes ou 
depois das aulas, fazendo eventualmente até parte das aulas, podendo simultaneamente ser utilizado como 
um espaço de apresentação de trabalhos e discussão, visto o seu carácter de nicho de passagem que está 
entre a passerelle de distribuição longitudinal e as pontes transversais que o ligam aos volumes de aula. 
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Fig. 29- Galeria de distribuição e agregação interior. 

 

 

 

 

         Fig. 30- Esquema em corte dos àtrios, e do espaço de distribuição. 

 



O Contributo Da Arquitectura Na Apreensão Do Saber 

 

 

52 

 

9. Decomposição e análise interior do projecto 

9.1. Auditório principal 
 

Este espaço encontra-se bastante interiorizado, apesar de proporcionar tangencialmente o atravessamento 
através de um percurso da zona pré-existente para as novas instalações, sendo deste modo o mediador entre 
estes dois tempos, num só tempo, o da partilha do saber. 

 
É constituído por dois auditórios, sendo um destes plano pensado para actividades mais flexíveis, e um outro 
inclinado para palestras. O espaço que estes dois auditórios ocupam é mutável e detém a possibilidade de se 
tornar num só auditório através do recurso a painéis deslizantes, que se recolhem transversalmente ao corpo 
do auditório entre os pilares, e transformando o espaço num todo. 
   

 

                     
 

                    
 

 

 

 

 

Fig. 31- Localização do auditório. 
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Fig. 32- Auditório Principal. 
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9.2. Faculdades 
 
Estas encontram-se dispostas ao longo do recinto comunitário, três unidades, de duplo pé-direito, repousando 
e pontuando o espaço central da Universidade. Cada volume contém uma faculdade diferente, contudo 
complementar, sendo elas Belas-Artes, Design e Comunicação, Arquitectura e Urbanismo.  
Estes volumes estabelecem igualmente a ligação ao seu interior, onde como uma rua, se faz a distribuição e 
articulação entre os programas. 
 
Neste espaço e associados a cada faculdade encontramos vários pequenos auditórios, que as 
complementam como unidade. 
 
 
 
 
 

                           
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33- Localização das faculdades. 
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Fig. 34- Corte transversal pelas Faculdades. 
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9.3. Atriums 
 

 
Fig. 35- Àtrio de articulação entre a proposta e as pré-existências. 

 
O projecto apresenta dois átrios principais que se localizam nas extremidades do corpo central, atravessando 
todos os pisos, materializando, portanto, a transição entre este entre as Faculdades, o grande auditório, e o 
ginásio. A ideia de articulação vertical do programa através de átrios de grande pé direito nas extremidades 
da Universidade, para além de pontuar o final de um percurso, articula igualmente o princípio e o fim do 
sistema agregador proposto para a Universidade. Segundo HERTZBERGER “(...) the hall became a great 

stair, with enlarged heads where activities in the work spaces can spill out, and everyone can observe 

everyone else and what is happening throughout the building.”28  

                                                            
28 HERTZBERGER, Herman. PROJEKTE.PROJECTS.1990 1995. p.13, Rotterdam:  ed. Verlag 010 Publishers, 
1995. 
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Sendo pois o princípio para o desenho de uma fenda vertical que percorre e agrega horizontalmente os 
conteúdos programáticos. Esta fenda vertical conceptualmente ambiciona traduzir uma dimensão comunitária. 
Que simultaneamente, instala no espaço um urbanidade, ao se constituir como uma rua em vários niveís, 
onde circulam transeuntes a várias cotas. Existindo ainda assim um terceiro àtrio que edectua a ligação às 
prè-existências como acima já referido, os três àtrios são os motores de encontro e associatividade do 
edifício. 
 

Fig. 36- Localização e ligação dos àtrios. 
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9.4. Ginásio 
 
O Ginásio está projectado para ter lugar no culminar do percurso pedonal, designadamente ao subir e ganhar 
cota suficiente, desenhando simultaneamente em planta um rectângulo com as medidas essênciais para o 
seu desenvolvimento: um campo de futebol de salão, três de basquete, recepção, bar, enfermaria, balneários, 
e arrumos. Confronta, a uma cota inferior, o Convento de S.Paulo, e desenha ainda com a linguagem estética 
do percurso uma articulação viária a norte, que dá acesso ao topo da Universidade, onde se situa o refeitório. 
 
 
 

                             

 

Fig. 38- Espacialidade do ginásio. 

 
  À cota da sua entrada, e como extensão do espaço interno deste para o exterior, desenha-se uma Praça 
rebaixada virada a Norte, que é servida por uma zona de lazer, e  apoiada pelo bar do ginásio, animando um 
grande plateau, que ambiciona estabelecer-se no tecido urbano, com um território apropriável, à luz da 
interpretação do conceito aludido por HERTZBERGER, como chave para o relacionamento com mundo.“A 

soleira fornece a chave para a transição e a conexão entre áreas com demarcações territoriais divergentes e 

na qualidade de um lugar por direito próprio, constitui, essencialmente, a condição espacial para o encontro e  

Fig. 37- Localização do Ginásio. 
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o diálogo entre áreas de ordens diferentes.”29, Constituíndo-se através da arquitectura, uma frontalidade em 
lidar o problema, em busca da fundação e inscrição no lugar, de uma dimensão, Identitária, relacional e 
histórica, que é construída através da criação do espaço comunitário, constituindo-se assim um território de 
transição enquanto lugar de permanência. 
 

 

Fig. 39- Vista exterior da proposta da regeneração e ampliação da Universidade Lusófona. 

                                                            
29 HERTZBERGER, Herman. LIÇÕES DE ARQUITECTURA. p.32, 2ª Edição, São Paulo: Martins Fontes ,1999. 
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10. Conclusão 
 
Não possuíndo a educação e o conhecimento forma em si , só a arquitectura lhes pode dar forma. 
 
A investigação teórica procurou tornar presentes algumas estratégias arquitectónicas adoptadas pelos 
arquitectos nas quais os pressupostos de concepção de edifícios educacionais, são conceptualizados 
manifestando um ideal de aprendizagem na construção dos espaços e na arquitectura dos mesmos. 
 
O factor aprendizagem está simultaneamente inscrito na arquitectura, não sendo o programa um factor 
prioritário na elaboração destes projectos. Logo, independentemente do conteúdo a que a arquitectura se 
destina a conter, esta assume, na construção e expressão da espacialidade, uma dimensão simbólica e 
educativa que é fundamental no desenvolvimento de uma identidade comunitária no espaço. 
 
Os case-studies acima apresentados, permitiram extrair registos e princípios estratégicos de desenho que 
foram influentes na concepção da componente prática: o projecto de regeneração e ampliação para a 
Universidade Lusófona. 
 
Do primeiro case-study, o edifício Falmer house, elemento simbólico da Universidade de Sussex, projecto do 
arquitecto Sir Basil Spence, verifica uma estratégia operativamente importante onde a noção de estrutura 
incompleta, ou por completar, desempenha simultaneamente uma narrativa simbólica, onde tanto a obra de 
arquitectura como a vida, são entendidas como coisas incompletas, e portanto subentende-se à Falmer 

house, um discurso simbólico, uma metáfora do conhecimento, algo que se encontra em construção. 
 
Esta ideia de algo deixado por preencher, ou algo vazio, em aberto onde tudo pode de certo modo acontecer, 
revelou-se igualmente imprescindível na formulação e inventividade de uma narrativa para o projecto, onde de 
certo modo se vieram a desenhar os sistemas de agregação e distribuição espacial da proposta. 
De modo análogo à observação efectuada pelo arquitecto, ou no entendimento que dela se procurou fazer, 
como vazio, metáfora de um conhecimento em construção, foi utilizado o vazio como elemento de potêncial 
poético, o qual se veio a estabelecer como espinha dorsal para a agregação dos programas necessários.  
 
No desenho destes espaços de agregação, e na conceptualização da tipologia para a regeneração e 
ampliação da Universidade Lusófona revelou-se importante o terceiro case study: a Frëie Universität de  
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Berlim. Neste a leitura de um objecto-cidade capaz de resolver um problema urbano criando urbanidade, 
embora fechada para si, materializando uma teia de relações, influênciou o modo como as circulações e o 
vazio agregador se foram conciliando, procurando criar entre os dois uma combinação espacial acertada. 
Dois átrios, um em cada extremidade do vazio agregador, marcam o seu príncipio e fim, sendo o vazio da 
Universidade atravessado perpendicularmente através de pontes que exibem e enriquecem o modo de 
circular no edifício transformando-o simultaneamente num modo de estar e aprender. Reinterpretou-se o 
conceito da teia de relações característica da Frëie Universität, contudo neste caso a teia não é fechada para 
si própria, é antes aberta ao contacto com as pré-existências e com a envolvente urbana. 
 
A arquitectura Universitária, constitui-se deste modo, como um agente físico de expressão cultural no 
processo de construção de uma identidade humana, através da articulação entre a educação e a arte, 
interligando a sua dimensão artística com outras formas de saber dentro de uma prática comum, a da 
aprendizagem. Sendo dever do arquitecto contornar as condicionantes espaciais, criando espaço para o 
inesperado, meio onde se inscreva naturalmente a circunstância, fomentando um sistema positivo de relações 
humanas dotando o espaço de uma dimensão comunitária, que constitua lugar antropológico. 
 
Finalmente, comprendeu-se que os espaços e a arquitectura para a aprendizagem muitas vezes nos educam 
e a sua dimensão educativa transmite-se efectivamente por formas. Entender isto faz com que, espaço e 
homem se aproximem um do outro, estabelecendo-se uma troca, um entendimento. Onde tal como nos 
relembra TÁVORA, antes de ser arquitecto, este é um homem, e como tal responsável pela criação da 
felicidade de outros homens, daí a pertinência do tema trabalhado e a responsabilidade implícita nas 
estratégias do arquitecto enquanto agente activo na reflexão e criação do espaço. 
 
.  
 
 
 
 

10.685 PALAVRAS. 
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