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RESUMO
As constantes alterações a que a sociedade de hoje está sujeita e as suas inúmeras 

exigências implicam a transformação e adequação dos espaços onde vive e se relacio-

na. Cientes dessa inconstância e heterogeneidade, a arquitectura enquanto disciplina 

e o arquitecto têm de procurar responder de uma forma mais objectiva a essas novas 

manifestações. 

Este trabalho reflecte assim a inquietação de um estudante de arquitectura, futuro ar-

quitecto, e tem como objectivo interpretar a relação que hoje se estabelece entre a ar-

quitectura e a sociedade, pólos inegavelmente relacionados. Conclui-se ao longo desta 

reflexão, que ao arquitecto deve ser incutido um grande sentido de sensibilidade e res-

ponsabilidade social, e assinalada a sua importância na resolução desta tensão. Para 

estreitar esta relação entre arquitectura e sociedade constata-se ser necessário redefi-

nir o acto de projectar e o seu papel transformador, repensando o espaço, o programa, 

os pressupostos da arquitectura, permitindo uma maior fluidez. A componente prática 

deste trabalho surge como uma tentativa de responder a algumas destas questões, na 

procura de uma arquitectura capaz de solucionar problemas e carências de um lugar e 

dos seus utilizadores, enquanto sistema e parte integrante de uma cidade. São postos 

em prática alguns dos pressupostos assimilados ao longo do trabalho teórico e daí vão 

sendo retiradas conclusões que levam a uma melhor compreensão daquilo que a práti-

ca da arquitectura deve ser.

Palavras-chave: arquitectura, sociedade, relações, arquitecto, responsabilidade social
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ABSTRACT
The constant alterations today´s society is subject to as well as its endless demands 

implies the transformation and adaptation of the spaces where people live and connect 

with each other, keeping them closer to their own needs. Being aware of such inconstan-

cy and heterogeneity, both architecture and the architect have to seek for an answer the 

most objective possible to meet those new manifestations.

This work aims at interpreting the relationship that is now established between archi-

tecture and the society, two poles undoubtedly linked to each other. It´s instiled a great 

sense of social sensibility and responsibility into the  architect and emphasized his im-

portance in the resolution of this tension. In order to strengthen this relationship between 

architecture and the society, it´s necessary to redefine the act of projecting and its role of 

transforming, while rethinking the space, the progam, the presuppositions of architectu-

re, so as to permit a greater fluidity.

The practical component of this work stands for an attempt to answer to some of these 

issues, in the search of an architecture capable of solving the  problems and needs of 

a place and its users, while being not only a system but also an inherent part of a city. 

Some of the presuppositions assimilated during the theoretical work are put into practise 

and conclusions are drawn from them, which leads to a better comprehension of what 

must be the practice of architecture.

Keywords: architecture, society, relationships, architect, social awareness

V



6

VI



7

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a realização do trabalho.

Aos meus pais, pela paciência.

Ao meu Professor e orientador Pedro Pacheco pelas conversas enriquecedoras e 

espírito crítico.

Ao João Silva e à Isabelinha Sobral pela preciosa ajuda na recta final.

Por último, à Inês pelo carinho e companheirismo.  

Obrigado.

VII



8

VIII



9

ÍNDICE

1.Introdução

2.Arquitectura

Significado antropológico

A herança da arquitectura moderna

Arquitectura Hoje

 Quais as necessidades a que tem de dar resposta.

 A sua incapacidade de se apresentar como uma boa resposta.

3.Sociedade

Sociedade Hoje

Memória e estabilidade do Passado

Como a sociedade vê a arquitectura

Como a sociedade vê o arquitecto

4.Arquitecto

Memória e estabilidade do Passado

Responsabilidade social do Arquitecto

(Re)pensar a Arquitectura

  Programa como estratégia de desenho

5. Projecto do Centro de Artes e Cultura da Junqueira

6.Conclusão 

7.Fontes Documentais 

Anexos

IX

1

5

5

7

9

9

15

19

19

21

25

30

33

33

38

46

49

51

65

69

75



10

X



11

ÍNDICE DE IMAGENS

Figura 1 - Contexto Urbano 

Figura 2 - Área de Intervenção

Figura 3 - Quebra de Relação Física com o Tráfego

Figura 4 - Atravessamento e Quebra de Relação Visual com o Tráfego

Figura 5 - Possibilidades de Percurso Pedonal

Figura 6 - 3D do Espaço Expositivo

Figura 7 - Espaço de Produção, Exposição e Performance

Figura 8 - Biblioteca

Figura 9 - Residência de Estudantes/Artistas

51

53

54

55

57

58

59

61

63

XI



10



1

1.INTRODUÇÃO
Este estudo surge com o objectivo de descodificar e tentar clarificar as relações que se 

estabelecem entre arquitectura e sociedade, tema que deve estar sempre presente na 

consciência do arquitecto, enquanto pensador do espaço e potenciador de qualidade de 

vida. Foca a importância do mesmo enquanto elo de ligação entre estes dois pontos, 

transmitindo-lhe, em simultâneo, um grande sentido de responsabilidade social. 

Cada capítulo constitui uma reflexão sobre cada um destes conceitos, procurando não 

o esclarecimento total, ou uma verdade absoluta, mas sim uma análise séria e uma in-

terpretação pessoal de um estudante de arquitectura e futuro profissional, tendo sempre 

presente a subjectividade a ele inerente. Com esta reflexão pretendo analisar, interpre-

tar, compreender e clarificar a forma de projectar em arquitectura, tentando definir e 

orientar a importância que a sociedade, enquanto utilizadora, representa nesse contex-

to. Considero esta reflexão importantíssima não só no desenvolvimento da parte prática 

deste trabalho, enquanto projecto de um espaço de todos e para todos, mas também 

fundamental em futuros projectos, enquanto profissional.

A alteração das nossas exigências implica a modificação do espaço onde vivemos. Mu-

damos os espaços e os objectos para os adaptar às nossas intenções e necessidades, 

para os viver e deles usufruir. Tal com o interior das nossas casas, que se adaptam 

continuamente às nossas exigências, sempre renovadas, sempre na procura de me-

lhor conforto e consequente qualidade de vida, modificamos também o espaço urbano, 

adaptamo-lo, transformamo-lo, utilizamo-lo, atravessando-o e vivendo-o. Novas exigên-

cias e novas actividades criam constantemente novos percursos e lugares para acolher 

os utilizadores em novas actividades e usos, espaços desenhados para satisfazer as 

novas necessidades. Atento à sociedade inconstante de hoje, vista como um grupo de 

indivíduos com interesses e comportamentos diferentes, o arquitecto e a sua arquitec-

tura devem procurar responder a estas novas manifestações.

INTRODUÇÃO
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Para estreitar esta relação entre arquitectura e sociedade, considero que seria neces-

sário redefinir o acto de projectar e o seu papel transformador, repensando o espaço, o 

programa, os pressupostos da arquitectura, permitindo uma maior fluidez. Quebrar as 

barreiras daquilo que é visto como certo, como bem estruturado, como funcional, uma 

vez que a sociedade também está em constante mutação. O programa deveria ser pos-

to em causa, analisado e pensado para a sociedade, tentando prever os interesses e as 

oportunidades que poderá oferecer. Para tal, a arquitectura terá de ser uma prática mais 

reflexiva, continuamente questionada.

Por um lado é preciso também “educar” a sociedade, dotando-a de intenções e objec-

tivos comuns, para que essa coerência espacial se verifique, tendo sempre em conta 

os aspectos culturais e as circunstancias em que essa determinada sociedade se inse-

re. Esta denota também alguma falta de cultura arquitectónica. Diferentes linguagens, 

ideais, conceitos, não são devidamente interpretados nem descodificados os códigos 

de vivência do espaço.

Por outro, muitas vezes a arquitectura enquanto disciplina e prática, ainda não conse-

gue comunicar claramente, não conhece o utilizador, não se vê a ela mesma como um 

direito do Homem. 

Este estudo procura assim clarificar até que ponto pode a arquitectura, como disciplina 

e o arquitecto resolver essa tensão, responder a uma sociedade inconstante e indeter-

minada, pensando e projectando novos espaços. Dessa forma, procurar-se-á interpretar 

as necessidades da sociedade contemporânea, na procura de valores que sustentem 

uma melhor arquitectura, de qualidade, focando sempre a responsabilidade social que 

deve ser atribuída ao arquitecto. 

A metodologia de trabalho passa por uma opinião pessoal que ganha força com a pre-

sença de um amplo número de citações, na procura de abrangência de pontos de crí-

tica. Assumem-se, desta forma, como expressões de pontos de vista, estabelecendo 
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um diálogo muito próximo não só com a minha opinião pessoal, mas também entre 

si. Demonstram diferentes formas de pensar sobre cada temática presente no traba-

lho, que pelo valor dos respectivos autores, lhe confere maior substancia, sustentando 

dignamente a minha visão. Note-se ainda que, no que diz respeito às citações, estas 

aparecem ao longo do texto, mas destacadas do mesmo e com a sua autoria imedia-

tamente assinalada, na tentativa de assumir um diálogo crítico e diversificado com a 

minha opinião.

Cada capítulo apresenta-se como um contributo para esclarecer a relação entre a arqui-

tectura enquanto disciplina e a sociedade, que existe sobre tantas formas, que pode ser 

expresso de diferentes maneiras e que é visto por cada um de forma específica. 

O primeiro capítulo trata-se de uma esclarecimento daquilo que considero ser arquitec-

tura e o seu significado antropológico. A arquitectura enquanto forma primordial de or-

ganização do espaço é uma necessidade básica da sociedade, é uma prática social que 

define o palco para o Homem, devendo ser tida, por todos, como tal. Numa tentativa de 

compreender melhor este contexto social na arquitectura, torna-se interessante também 

perceber o que lhe antecede recuando até ao movimento moderno, para depois voltar 

os dias de hoje e tentar identificar quais as necessidades às quais a arquitectura deve 

responder e se realmente reúne condições para tal.

O segundo capítulo aborda o outro lado da questão, a sociedade. Trata a sociedade 

actual e a sua indefinição enquanto conjunto, reconhecendo-lhe algumas reservas em 

relação a novas formas, novos conceitos, que muito se deve à segurança que o passa-

do ainda lhe trás e também a algum desconhecimento e afastamento daquilo que é a 

arquitectura e do seu real campo de acção.

O terceiro corresponde ao papel do arquitecto na sua relação com a sociedade. Foca 

também algumas inquietudes, nomeadamente a relação do arquitecto com o passado, 

como barreira e limitação no desenvolvimento de uma arquitectura mais responsável. 

INTRODUÇÃO
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Aborda as suas responsabilidades para com a sociedade e procura uma reinterpretação 

do acto de projectar e de pensar a arquitectura enquanto disciplina. Atribui assim ao 

arquitecto um papel fundamental para a resolução deste distanciamento entre a arqui-

tectura e a sociedade. 

O quarto e último capítulo remonta para a parte prática deste trabalho, numa tentativa 

de responder a algumas destas questões, na procura de uma arquitectura capaz de so-

lucionar problemas e carências de um lugar e dos seus utilizadores, enquanto sistema e 

parte integrante de uma cidade, pondo em prática alguns dos pressupostos assimilados 

com este trabalho e daí tirando benefícios para a melhor compreensão daquilo que a 

prática da arquitectura deve ser.

Depois de abordados todos estes temas e de uma reflexão sobre a relação entre ar-

quitectura e sociedade, nos seus múltiplos campos, a conclusão do trabalho surge não 

para estabelecer uma resposta concreta e rígida, mas sim para destacar o peso dos te-

mas em análise, para uma posterior consciencialização da sua importância. Trata-se de 

perceber o que nos rodeia e qual o papel que o arquitecto poderá desempenhar nesse 

sentido, ciente das suas responsabilidades sociais.
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2.ARQUITECTURA 
“Como falar, então, da arquitectura? Como e onde a poderemos ver, ou a veremos? A 

questão da arquitectura não passará de uma questão levantada pela alma romântica e 

nostálgica?”               

                                                          Michel Freitag, Arquitectura e Sociedade, Dom Quixote, p 10.

Significado antropológico

A arquitectura já foi no passado definida como sendo a síntese de três pressupostos 

base: a Construção, a Função e a Beleza. No que diz respeito ao primeiro, a arquitectu-

ra relacionar-se-ia com imposições técnicas. Em relação à Função, esta prender-se-ia 

com a sua utilidade e com valências sociais. Por último, a Beleza demonstraria a capa-

cidade criativa do arquitecto, a sua visão, o seu sentido estético. Esta última dimensão 

aproximaria a arquitectura à arte, enquanto que os dois que lhe antecedem dela a dis-

tanciariam, pelo menos na medida em que a arte tinha um estatuto específico perante 

a sociedade que se opunha a premissas funcionais e que se demarcava de respon-

sabilidades sociais. Estes três aspectos estão presentes na definição de arquitectura, 

contudo não são suficientes por si só para a definir antropologicamente, para revelar a 

sua essência. O espaço criado pela arquitectura não é apenas aquele onde se verificam 

estes conceitos de solidez, utilidade e estética, mas sim onde a todos estes factores se 

acrescenta uma objectiva e exigente síntese daquilo que são os valores e as necessi-

dades de quem o utiliza. Um espaço que a represente, onde todos estes aspectos se 

materializem. 

A arquitectura dá lugar, constrói vida, cria espaços reservados às relações sociais, mol-

da comportamentos, determina práticas, rituais e símbolos. É a marca do Homem na 

terra, serve-lhe de abrigo e ao mesmo tempo relaciona-o com o mundo. Através dela, 

enquanto materialização de cultura, de relações e unidade social, marca uma posição.

ARQUITECTURA
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É parte integrante da sociedade e palco das suas inter-relações. Influencia o modo 

como o Homem vive e experiencia o espaço através da sua organização. Quando a 

obra nasce, relaciona-se com a envolvente, interferindo com a vida das pessoas, mistu-

rando vivências, passando a pertencer à sociedade.

“A sociedade corresponde às formas de organização que as pessoas encontram para 

funcionarem como tal, é basilar, portanto não existe sociedade se não houver vida, e 

esta por sua vez interfere reciprocamente com as obras que habita, sejam edifícios ou 

paisagens.”                                              

                                                                          Gonçalo Byrne, Mais Arquitectura, 9, 2007, pp 23 e 24.

A arquitectura apresenta assim uma enorme vertente social e cultural, tem sempre algo 

a propor, levanta sempre uma questão pertinente, muitas vezes invadindo outros cam-

pos do pensamento. Aproximando-se do Homem, dos seus anseios e necessidades, a 

arquitectura torna-se realidade, parte integrante do mundo e da sociedade. Faz a ponte 

entre o pensamento, ainda abstracto e teórico do arquitecto, e a realidade.

Trabalha com o mundo real, centrando no Homem todas as atenções.

   “O Homem e a sua respectiva vida humana é evidentemente um tema fulcral e fun-

damental na arquitectura, é a base. Para um ser existente, a construção de algo tem 

sempre uma dimensão, uma forma de vida, altera-se. A reflexão permanente sobre o 

que a vida é, onde se encaixa ou como é albergada é o tema.”  

                                                                                         Inês Lobo, Mais Arquitectura, 11,2007, p 33.

A arquitectura desenha o espaço em toda a sua extensão, organizando-o, dotando-o de 

função. Assim, não se define pela conotação de objecto, de edifício singular, tendo de 
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ser tratada antes como um todo, como cidade. A cidade, não o edifício, é o objecto da 

arquitectura. É o espaço de todos e para todos, porque é o espaço que vivemos, que 

habitamos e temos como nosso. Arquitectura e público são então dois conceitos indis-

sociáveis.

A herança da arquitectura moderna

Para melhor compreendermos o presente e conseguirmos perspectivar o futuro, deve-

mos passar pela análise e compreensão do passado, para assim estabelecermos códi-

gos de continuidade, de relações.

O movimento moderno surge numa época de profundas transformações sociais e esté-

ticas propostas pelas vanguardas artísticas das décadas de 10 e 20 do século XX.

As suas premissas espelham um projecto de modernidade, uma visão iluminista do 

mundo. A arquitectura moderna surge então como uma arquitectura ideológica, que 

se espalhou por toda a Europa. Apesar de formalmente se ter manifestado através de 

arquitecturas díspares, a procura do progresso e do benefício da sociedade era o ponto 

em comum entre todas elas.

Segundo a teoria do positivismo, Auguste Comte defende que a descrição científica e 

objectiva da sociedade, na qual todos os fenómenos são sujeitos a leis naturais onde 

impera a simplificação tendo como objectivo a redução à menor quantidade possível de 

respostas, é a chave para obter premissas universais do comportamento humano. O 

conhecimento e a cultura do Homem estão imersos no mundo natural, podem, portanto, 

ser tratados cientificamente. Assim, o objectivo do pensamento positivista é intensificar 

a evolução do Homem, conduzindo-o a uma sociedade perfeita, sem conflitos, organi-

zada pela ciência.

Com o positivismo, surge também a sociologia. O individuo e a sociedade passam a ser 

objecto do conhecimento científico. Aquele é pensado como uma abstracção, sujeito à 

ARQUITECTURA
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observação e à experimentação, objectivável e previsível. É concebido na unidade de 

tudo e de todos, e pensado segundo as pautas impostas pela industrialização e pelo 

positivismo.

Tendo como base estas linhas de pensamento, os arquitectos modernos identificaram 

assim o seu Homem-tipo, objectivaram o seu comportamento social e desenvolveram 

toda uma arquitectura à sua volta. O objectivo passava por conseguir construir para as 

massas, fazendo um racionalismo da sociedade, permitindo uma maior capacidade de 

resposta.

De uma forma reivindicativa, e consequentemente demasiado radical, apresentaram 

um modelo de planificação mecanicista que tinha como metáfora a máquina. Os actos 

da sociedade eram codificados segundo actos funcionais, simples e abstractos e, con-

sequentemente, os espaços eram determinados. E quanto mais determinados na sua 

função, mais eficazes se tornavam. 

Os arquitectos modernos projectavam tendo em vista o progresso, a ordem, vistos como 

instrumentos essenciais e desenvolvidos técnica e cientificamente, para servir o Ho-

mem. Projectavam com uma finalidade, com um objectivo bastante definido, sem levan-

tarem qualquer tipo de dúvidas.

A correspondência da arquitectura com a sociedade surgia através de manifestos, mo-

delos, e princípios que tentavam fixar as suas ideias reformistas. A “maison dominó” 

e o “modulor” de Le Corbusier, “less is more”, de Mies van der Rohe e “form follows 

function” de Louis Sullivan, são exemplos de afirmações que propunham revolucionar a 

arquitectura e com ela a sociedade. Os espaços construídos responderiam, de maneira 

geral, a esses princípios que foram sendo pregados de forma quase religiosa. Perante 

o enunciado de um projecto, não surgiam questões ao arquitecto, pois encaravam as 

ideias positivistas dos referidos postulados como verdades. O projecto passava apenas 

por desenhar e aplicar esses ideais. Eram projectos limitados por normas já definidas 
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que muitas vezes se regiam por factores, como dados estatísticos, aspectos técnicos, 

construtivos, espaciais, etc.

O espaço era transformado em produto da interpretação do movimento, da geometria e 

da matemática. Era pensado segundo uma perspectiva moral. Mesmo o espaço fluído 

desta modernidade aparece associado à vigilância, um espaço visual sem espaço para 

o desvio do uso normativo. Perante a crença no positivismo, o arquitecto desenhava 

todo o espaço até ao pormenor, incapacitando o indivíduo de reconstruir a experiência 

de uma forma personalizada. Os espaços tornavam-se representativos, visuais, basea-

dos em questões de proporção, de geometria, de composição. Para o arquitecto, pro-

jectar era passar para a prática as teorias, que não eram postas em causa, na crença 

do benefício da sociedade. 

Arquitectura Hoje

-Quais as necessidades a que deve dar resposta. 

A arquitectura é um motor de desenvolvimento da sociedade. Ao mesmo tempo, caracteriza 

um país através do seu património edificado, conferindo-lhe identidade. Constrói, reabilita, 

renova, revitaliza o património. É um factor de valorização do território, da construção.

A necessidade de abrigo, proporcionada pela arquitectura, já foi aqui vista como neces-

sidade básica, um direito da sociedade. Mas a arquitectura deve ir mais além, instituindo 

outros parâmetros, níveis de conforto, bem-estar, boa organização espacial, e essen-

cialmente qualidade. Esta questão de quais as necessidades a que a arquitectura tem 

de dar resposta, podem levar a diferentes respostas e definições.

Uns consideram que o papel da arquitectura passa pela sua componente artística, ou 

seja, o arquitecto inova através da sua linguagem, distanciando-se dos pressupostos 

da arquitectura já consolidados, numa tentativa de revolucionar ou introduzir algo novo, 

preterindo a questão do programa.

ARQUITECTURA
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“Así, la aportación fundamental del arquitecto debe ser la de su actitud de experimen-

tación artística y, por tanto, ineludiblemente revolucionaria. Hacer casas para ricos o 

bloques de viviendas en el suburbio puede ser igualmente progresista o reaccionario 

porque el tema no implica actitud vanguardista ni revolucionaria. La actitud está en la 

puesta en crisis de una estructura social y económica através de las contradicciones 

formales y de la ruptura violenta de los códigos establecidos por el inmovilismo. Y esto 

se puede producir con independencia del contenido, al margen de que se trate de una 

casa para ricos o un bloque para proletarios.” 

          Oriol Bohigas, Contra una arquitectura adjetivada, Barcelona, Editorial Seix Barral, S.A., 1969, p 62. 

Por outro lado, muitos arquitectos defendem que a arquitectura deve incidir sobre a so-

ciedade, trabalhando os programas, adaptando-os às necessidades e ao bem-estar do 

Homem, conferindo qualidade aos espaços.

Este confronto entre a vertente estética e técnica da arquitectura não pode existir. São 

duas partes que não se podem dissociar, têm de trabalhar em conjunto, para que real-

mente exista qualidade arquitectónica.

A arquitectura tem de ser funcional, mas tem de transmitir valores, para além da técnica. 

A qualidade do espaço é, assim, primordial. Deve proporcionar ambientes com qualida-

de funcional, estética, sempre tendo em atenção as questões técnicas de construção 

e também factores económicos, respondendo assim às necessidades de quem a vive.

Tem, para isso, de haver uma política, sensibilidade social e uma grande exigência na 

prática da arquitectura, a par de um sentido critico e participativo, por parte da sociedade.

A arquitectura trabalha com a organização do espaço, espaço esse que parte do mais 

particular, a habitação, até à cidade, tratando-o sempre da mesma forma e com os mes-

mos princípios, independentemente da escala espacial. Neste sentido, existem outras 

disciplinas que trabalham em paralelo com a arquitectura na organização do espaço.



11

O arquitecto é um mediador entre a sua aprendizagem técnica e artística e a aprendiza-

gem das outras disciplinas.”

                                                                                    Nuno Grande, Mais Arquitectura, 14, 2007, p 24. 

Para se atingir a qualidade é necessária a colaboração de todos, o arquitecto, o cliente, 

o utilizador, enquanto agente activo da sociedade. 

Programas mais elaborados exigem um maior conhecimento em diferentes áreas, os 

menos complexos necessitam de menos. O arquitecto tem de depreender o importante, 

sintetizar, tendo a sensibilidade de introduzir outros conhecimentos, e sabendo em que 

situações se adaptam. A arquitectura assume-se, deste modo, como um produto cultural 

que ao mesmo tempo gera cultura.

Segundo o arquitecto Nuno Portas, o arquitecto tem de se comprometer com a socie-

dade, enquanto criador de espaço qualificado para as pessoas, e não de luxos. Deve 

tentar solucionar os problemas sociais dos mais variados programas arquitectónicos, 

conferindo-lhes maior qualidade e capacidade de resposta. Para ele, não é a arquitectu-

ra em si que muda a sociedade, mas sim a capacidade que o arquitecto deve ter em se 

assumir como um agente social, que trabalha vários campos, cultural, artístico, social, 

sintetizando-os a todos no seu trabalho.

A arquitectura deve interpretar a história do seu tempo, transformando-a em espaço 

organizado, com vida. Cada obra de arquitectura, depois de construída, deixa de per-

tencer ao arquitecto e passa a pertencer às pessoas.

ARQUITECTURA



12

“Cada casa, uma vez realizada, deixa de pertencer ao arquitecto, para passar a perten-

cer à história e à colectividade. São eles os legítimos proprietários. O arquitecto fica com 

o privilégio de ter construído, de ter modelado, de ter dado forma ao próprio tempo, de 

ter intuído e interpretado as necessidades da colectividade, de ter exercitado a síntese 

última que levou à imagem.”

 Mario Botta, Ética do Construir, Lisboa, Edições 70, Arte e Comunicação, 1998, ed. Original de 1996, p 135.

O papel participativo da sociedade no processo de criação é fundamental. Cabe à socie-

dade expressar os seus problemas e necessidades, para que o arquitecto as perceba 

e assim consiga dar uma resposta mais certeira. Por outro lado, a arquitectura tem de 

chegar às pessoas. Deve transmitir-lhes os valores certos através dos espaços que cria.

A arquitectura toca a pessoa através da sua materialidade, enquanto objecto, mas, ao 

mesmo tempo, toca-a pela sua funcionalidade, pela sua vertente estética. Deve trans-

mitir uma sensação de bem-estar, de integração. Não chega cumprir a função ou um 

determinado programa. Não é uma ciência exacta. Cada um interpreta o espaço à sua 

maneira. O Homem, com o seu sentido crítico, marca a sua posição e isso influencia os 

padrões da sociedade em que se insere e, consequentemente, a arquitectura.

A compreensão da realidade é fundamental para uma boa arquitectura. Só conhecendo 

a sociedade em questão é que a arquitectura pode dar uma resposta responsável e 

completa. Para além disso, tem que se relacionar também com a cidade e vice-versa. 

Assim, o projecto de arquitectura, o projecto urbano e a cidade têm de coexistir no mes-

mo pensamento, na mesma estratégia de responder à sociedade, gerando espaços de 

relações, de comportamentos, de interacção.

Contudo, em muitos casos, isso ainda não se verifica, porque ainda não se atribui este 

papel mais abrangente à arquitectura.
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“A arquitectura deve assumir uma nova tarefa e enfrentar a complexidade da cidade 

recorrendo à linguagem e aos instrumentos que lhe são próprios; deve ceder a estas 

novas necessidades de inter-relação entre as diferentes partes, papel que o plano ur-

banístico já não consegue realizar. De facto, como se sabe, na maior parte dos casos 

os planos nascem já velhos e referem-se a modelos de organização que quase sempre 

pertencem ao passado e deixam abertos e por resolver, nas suas aproximações sumá-

rias, partes inteiras do território que de tempos a tempos têm que ser corrigidas.”   

Mário Botta, op. cit., p 41. 

O arquitecto, enquanto pensador da arquitectura e organizador do espaço, deve conhe-

cer o lugar, o tempo, a cultura, a sociedade. Tem de saber como esta pensa, como vive 

o espaço e o que ambicionam. 

A percepção do lugar tem que estar presente no desenvolvimento do projecto de arqui-

tectura, trazendo à tona os valores e a história do próprio. O arquitecto terá então de 

compreender o lugar, relacioná-lo com o programa e as necessidades e exigências do 

cliente. Tem de haver uma cultura de dar e receber, entre a arquitectura e o contexto. 

Assim, a arquitectura passa de um objecto solto, a parte integrante do lugar.

“Ao mesmo tempo, em vez de constituir uma obra posta sobre a terra, torna-se subs-

tância que dela provém, que se desenvolve da sua estrutura, da sua história, da sua 

memória, para dialogar com os outros elementos presentes, numa espécie de continui-

dade fluída.” 

                        Mário Botta,   op. cit., p 93. 

ARQUITECTURA
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Apesar de criar espaço, o arquitecto não cria o lugar. Quando nele intervém, modifica-o, 

atribuindo-lhe novas funções. Ao trabalhar o espaço, e impondo-se num determinado 

lugar, a obra de arquitectura gera uma nova percepção do espaço, cria novas formas de 

o viver, de o ver e de se integrar na cidade. Está, deste modo, a completá-la, a colmatar 

carências. O novo objecto, deve ter a capacidade de se diluir na envolvente.

Como se define este conceito de integração da arquitectura num determinado meio, se 

os seus pressupostos e variáveis são tão vastos e relativos?

Neste conceito de integração, é intrínseca a necessidade de adequação, ou seja, de se 

conseguir relacionar o novo com os pressupostos do lugar onde este se vai inserir, com 

as pessoas ao qual se destina, fugindo, muitas vezes, a alguns conceitos e teorias já 

sobejamente enraizados e padronizados. Deve, sim, desdobrar-se em várias vertentes, 

como a integração no contexto arquitectónico, sensibilidade para as questões sociais e 

culturais do lugar em questão, o modo de viver, de habitar, etc.

Independentemente dos variadíssimos modos de vida e de estar da sociedade, a inte-

gração pressupõe uma adequação à realidade, a pertença a essa determinada socieda-

de, diluindo-se no seu espírito, nos seus padrões culturais, sociais, económicos. 

Ao ter em conta a cultura dessa sociedade, a sua história, a arquitectura não procura, 

contudo, uma cópia do passado mas, sim, entendê-la, para melhor se poder integrar e 

melhor conseguir estabelecer essa ponte entre o novo e o existente, respeitando sem-

pre os valores dessa sociedade, a sua estruturação e organização.

Passando ao desenho de arquitectura em si, as opções de projecto devem ser sempre 

constantemente expostas à crítica, a obra deve ser pensada para uma cenário funcio-

nal, para a vida em sociedade, e nunca como algo estático, como um objecto único, 

como “cenário”. Deve integrar-se na dinâmica da cidade, na vida e nas necessidades 

do Homem, interrogando o que está errado, propondo algo novo, procurando novas 

respostas. Assim, é possível pensar numa resposta plena e abrangente, em todos os 
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sentidos. A arquitectura inova, introduzindo conceitos, programas, modos de vida, de 

pensar. Torna-se assim num agente de mudança, de evolução, de cultura.

[…] Se posso dar um conselho aos arquitectos mais novos é fazer. E fazer é resolver 

problemas e satisfazer as pessoas. Fazer Arquitectura é acrescentar alguma coisa que 

não é expectável. Isto é um pouco subjectivo, mas a nossa relação criativa com a Arqui-

tectura tem a ver com uma postura deste tipo.”  

                            António Belém Lima, Entrevista a António Belém Lima, Arquitectura e Vida, 86, 2007, p 41. 

-Incapacidade de se apresentar como uma boa resposta.

Arquitectura = construção + pensamento

Construção = arquitectura - pensamento

Nos dias de hoje, a realidade é caótica, a arquitectura apresenta falta de qualidade, de 

responsabilidade para com a sociedade, a cultura e a economia. Deparamo-nos com 

espaços pouco qualificados. Para isto, contribui a falta de qualidade da construção, 

desprovida de critérios de organização do espaço e de integração numa determinada 

realidade, muitas vezes movida pela especulação imobiliária e vinculada a interesses 

económicos. Este paradigma entre a realidade construída e a arquitectura, a contra-

dição que se verifica entre esta e todo o seu significado histórico, formal, estético, e a 

construção real ausente de quaisquer valores arquitectónicos colocam a arquitectura 

num cenário de decadência. Actualmente, a arquitectura depara-se com problemas que 

se começam a enraizar, correndo perigo de se virem a tornar demasiado difíceis de 

resolver. Existe uma grande discrepância, a nível qualitativo, entre a produção arquitec-

tónica de valor e a construção desenfreada e sem qualidade que afecta a cidade

ARQUITECTURA
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Apesar de tudo, ainda existem algumas provas de que a arquitectura tem capacidade 

para se erguer e dar uma resposta mais certeira e de qualidade. Para isso, tem de se 

verificar um esforço, não pontual, mas geral, por parte dos profissionais, mais universal 

e não elitista. Muitas vezes, a arquitectura mostra uma certa dificuldade em chegar às 

pessoas, não se consegue descolar da imagem de produto para elites. Isto justifica-se 

com a incompreensão daquilo que produz por parte da sociedade, pelo desinteresse, 

desconhecimento, ou falta de cultura. Por outro lado verifica-se também falta de opor-

tunidades para a arquitectura de qualidade se poder afirmar, muitas vezes, dificultada 

pelo mercado imobiliário. Esta dicotomia entre arquitectura e construção sem critério 

está patente nas nossas paisagens, cheias de contradições, descontinuidades, vazios. 

A arquitectura, enquanto responsável pela qualidade e organização do espaço, preocu-

pada em responder à sociedade e aos seus problemas, por si só consegue dar efectiva-

mente resposta a estas questões. O problema é a construção desenfreada, que se rege 

por outros ideais, propiciada sobretudo por factores económicos e pela lei do merca-

do. Esta situação, conjugada ao recurso a profissionais pouco qualificados, com pouco 

sentido estético e fracos padrões de gosto, leva a que se verifique um desfasamento 

colossal entre o que se constrói e aquilo que realmente agrada e proporciona resposta 

às necessidades da sociedade.

“Dizem-nos que isto é que se vende bem, porque se há quem compre é porque gosta - e 

se o gosto é este, então há que satisfazê-lo. É este o grande poder da nova ditadura que 

nos é imposta: a ditadura do mercado, que tudo corrompe, que tudo bandalha, pois é 

isto que se vende. E nós ficamos calados, entretidos com os objectos de qualidade com 

que as chamadas arquitecturas de autor vão pontuando um território inundado de me-

diocridade. […] É este panorama de mediocridade que, aliado muitas vezes a uma ati-

tude de subserviência provoca um incómodo desencanto aos que um dia pensaram que 
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as imposições formais e estilísticas aos arquitectos tinham acabado.[…] Potencialmente 

totalitária, procurando dominar todos os sectores da sociedade, desde os implacáveis 

critérios de audiência na TV até à massificação do gosto manipulada pela publicidade, 

a ditadura do mercado está aí.”

Nuno Teotónio Pereira, “A arquitectura manipulada, hoje como ontem ou da ditadura do regime ditadura do 

mercado”: Jornal Arquitectos,218-219: Antologia 1981 -2004, Ordem dos Arquitectos Portugal, 2005, 2000, 

p233. 

Existe uma grande diferença entre a construção, com toda a publicidade e rápido sis-

tema de produção que a caracteriza, e a arquitectura, esta sim, que acrescenta valor e 

prima pela qualidade. No entanto, é o mercado da construção que se continua a afirmar, 

promovido muitas vezes pelos próprios arquitectos.

Cabe-lhe também a ele mudar este cenário, explicando as suas intenções, “vendendo” 

qualidade de vida, dando forma às necessidades da sociedade. Deverá procurar o seu 

espaço, demonstrar as suas valências e demarcar-se deste fenómeno de construção 

que, desprovida de pensamento, não é arquitectura.

“Deixou também de existir a desculpa histórica de invocar que só 5% da construção é 

realizada por arquitectos. Suspeito que muito mais do que isso é hoje assinado por ar-

quitectos e, mais gravemente, suspeito que a posição do arquitecto é hoje usada para 

legitimar atropelos semelhantes aos que, há anos, eram realizados pelos chamados 

“patos bravos”. 

Pedro Gadanho, “Corte transversal ou a ausência do discurso político”: Fátima Fernandes, Michelle Canna-

tà, Arquitectura Portuguesa Contemporânea 1991-2001, Porto, Edições Asa, 2001, p 60. 

ARQUITECTURA
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A arquitectura não pode continuar a viver e a servir apenas um sector escasso da socie-

dade, nem continuar associada apenas às grandes obras. Enquanto arquitectura, de-

verá ser útil, funcional para todos, para toda a sociedade. Por outro lado, estas grandes 

obras têm de ser vistas também como mais-valias, não como caprichos da arquitectura, 

uma vez que ajudam a construir uma nova imagem da arquitectura, ilustrando novas 

linguagens arquitectónicas, novas maneiras de fazer e de pensar.

O problema está no mediatismo que estes empreendimentos acarretam, passando uma 

imagem de que a arquitectura está apenas ligada a poderes superiores, a uma cultura 

consumista e à divulgação pura da imagem. Por outro lado, a inexistência de uma estra-

tégia global e a falta de qualidade, que insiste em persistir, ajuda a aumentar a descon-

tinuidade e as desigualdades sociais.
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3.SOCIEDADE
“Ou a questão estará antes em nos habituarmos ao contraste – o agora diferente do 

outrora, o aqui sem relação visível com o lá? Para sabermos alguma coisa neste cam-

po, deveremos adoptar o ponto de vista do “habitante” do mundo contemporâneo – e de 

qual? Ou deveremos ver com os olhos do especialista em história de arte? Vejamo-nos 

olhar.”                                                       

                                                    Michel Freitag, Arquitectura e Sociedade, Dom Quixote, p. 10

Sociedade Hoje

A arquitectura pode ser analisada segundo os fenómenos sociais. Revê-se nas formas 

como os indivíduos se relacionam, como se apropriam dos espaços, e no seu próprio 

modo de vida. Desta forma, a arquitectura e a sociedade, com as suas diversas mani-

festações comportamentais, são conceitos que têm de andar lado a lado.

A arquitectura é interpretada de acordo com o modo como a sociedade a vive, e por 

outro lado, a forma como o espaço se apresenta deve responder às necessidades e ex-

pectativas do Homem. É, portanto, nessa relação entre a morfologia e a condição social 

que pode definir-se a qualidade da arquitectura.

A sociedade tem vindo a sofrer grandes alterações. Uma das principais causas e conse-

quências dessa transformação é a grande tendência para o individualismo.

Hoje em dia, deparamo-nos com um grande desenvolvimento no que diz respeito às tec-

nologias da informação e comunicação, que permitem a libertação dos limites espaciais 

e temporais, não sendo mais necessária a presença física dos intervenientes para os 

intercâmbios e práticas sociais. A frequência, as possibilidades de acção e interacção 

à distância são tão numerosas que o indivíduo tem a sensação de ubiquidade. Assim, 

torna-se mais fácil escolher, como e quando se pretende comunicar e interagir. Desta 

SOCIEDADE
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forma, o indivíduo torna-se mais autónomo, não está dependente da localização de 

proximidade para as relações sociais. Essas mesmas relações deixam de ser impostas, 

dando ao individuo a autonomia para as construir.

A sociedade está cada vez mais diferenciada social, cultural e territorialmente. Para 

isso contribui a crescente especialização do trabalho e a globalização das empresas, 

as alterações no modelo de família, a mudança e instabilidade das formas de vida, a 

mobilidade social. Aqui, os meios de comunicação, informação e transporte têm maior 

importância, portanto, a mobilidade física é também um suporte da diferenciação. 

O individuo está a tornar-se progressivamente mais autónomo, compartilhando, dessa 

forma, apenas momentaneamente valores e experiências sociais. Os seus costumes, 

valores, as suas decisões são o resultado de socializações e circunstâncias diversas. 

Não pertence mais a um determinado grupo social, mas a vários. Tem identidades múl-

tiplas, pertence a vários campos sociais.

O indivíduo tem, cada vez mais, possibilidades de eleição, perante quase tudo. Perante 

todas as opções, vai construindo um perfil de vida e de consumo que, dada a sua auto-

nomia e independência, é diferente de outros indivíduos. Isto cria uma grande dificulda-

de na produção de consumíveis, porque os tipos restringem-se a grupos cada vez mais 

pequenos. Os consumíveis passam a ser pensados em função do indivíduo e não em 

função da colectividade, a personalização é resultado disso. O indivíduo torna-se com-

plexo, e consequentemente também a sociedade, pela sua atomização e instantaneida-

de. A sociedade deixa de ser vista como uma pessoa colectiva, mas como um grupo de 

indivíduos, com interesses e comportamentos distintos.
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Memória e estabilidade do Passado

Na sociedade actual não conseguimos identificar um cidadão tipo que a caracterize e 

defina. Ao invés, vivemos numa sociedade multi-cultural, diversificada. Existem sempre, 

mesmo dentro de um determinado país, diferenças de pensamento, de comportamento, 

de cultura, de gostos, muitas vezes potenciadas pelas tradições de cada zona. Ainda 

assim verificam-se modelos que se constituem como referências para a sociedade em 

geral.

No caso da arquitectura, ainda se verifica grande relutância na aceitação de novas 

formas, uma vez que existe alguma falta de cultura arquitectónica. Existe uma grande 

dificuldade, em mudar formas, em mudar as mentalidades para o que hoje é a arquitec-

tura e quais os seus valores e pressupostos. Muitas vezes, existe a falta de padrões de 

qualidade, um desconhecimento completo daquilo que se faz e do que se devia fazer 

em nome de uma boa arquitectura.

A sociedade não está sensibilizada para as novas realidades, novos caminhos, as novas 

vertentes arquitectónicas. Esta postura faz com que as pessoas continuem presas aos 

seus modelos de referência. Quando tal deixar de acontecer, haverá uma nova abertura, 

menos preconceituosa em relação a novas tendências, outros padrões e assim outros 

valores serão adquiridos.

As pessoas são influenciadas pela moda, e no caso da arquitectura, o passado continua 

a ser encarado como tal. A preferência pelas formas descontextualizadas do passado 

são apreciadas por já serem conhecidas, encontrando-se, por essa razão, mais próxi-

mas da experiência humana.

SOCIEDADE
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“Alguns compreenderam e elegeram os frontões, os arcos, as colunas e os capitéis, 

como soluções ad eternum para a re-significação das suas construções; esse novo 

styling integrou um seguidismo “académico” de ressonâncias insuportáveis, de tão oco 

vazio como as precedentes riscas horizontais de betão descofrado, tudo se resumindo 

a um manusear muito inculto de um filão de formas ditas “estabilizadas” e que se acre-

ditava serem mais “comunicáveis”.”    

Manuel Graça Dias, “Por uma vanguarda popular”, 1986: Jornal Arquitectos, 218-219: Antologia 1981 - 

2004, Ordem dos Arquitectos Portugal, 2005, p 66. 

Para a sociedade, o passado transmite ainda uma grande estabilidade, no que à arqui-

tectura diz respeito. É ainda encarado como uma forma de perpetuar o antigo, a cultura, 

a tradição, devendo passar todos esses valores para as gerações futuras. O passado 

é tido como uma segurança, uma vez que nos traz conceitos e formas consolidadas. É 

igualmente considerado o caminho mais fácil a seguir. 

A sociedade agarra-se ao passado, quando teme o futuro. As crenças no passado e 

os hábitos ali adquiridos proporcionam-lhe conforto, permitem-lhe sentir segurança, e 

levam a descartar qualquer tipo de mudança.

“Os significados das actividades rotineiras residem no respeito geral, ou reverência até, 

intrínsecos à tradição e na ligação da tradição com o ritual. O ritual tem muitas vezes um 

aspecto compulsivo, mas é também profundamente reconfortante, pois impregna um 

dado conjunto de práticas de uma virtude sacramental. A tradição, em suma, contribui 

de forma básica para a segurança ontológica na medida em que mantém a confiança na 

continuidade de passado, presente e futuro e relaciona essa confiança com as práticas 

sociais rotinizadas.”    

                      Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, Celta Editora, Oeiras, 1995, p 76. 
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O passado leva a sociedade e o arquitecto a perpetuarem estas formas arquitectóni-

cas, inúmeras vezes testadas e aceites. Contudo, a arquitectura serve o Homem do 

presente, com as suas necessidades e problemas actuais. Por isso, tem de procurar, no 

presente, no novo, as soluções que procura, visando também o futuro. Neste aspecto, 

algumas formas do passado encontram-se já ultrapassadas, desconexas com as neces-

sidades da sociedade actual.

 “E compreende-se que o fenómeno de “resistência à mudança” seja considerado pelos 

sociólogos do desenvolvimento como um obstáculo ao arranque (take-off) e tanto mais 

sensível quanto mais fortes são as raízes culturais tradicionais. 

Este fenómeno não é simples: assim como, pela sua própria participação no processo 

emancipatório, as populações mais enraizadas poderão inserir a sua originalidade na 

aceitação activa da mudança (contra a pura liquidação a que são conduzidas pelo efeito 

de demonstração produzido pelas sociedades avançadas); assim também o fenómeno 

generalizado da mobilidade e mutação – provocando uma disponibilidade absoluta para 

o que é emergência – carece de compensações, ou melhor de ser composto dialectica-

mente, com um esforço de sedimentação cultural para o qual, cremos, o quadro espá-

cio-temporal se pode revelar poderoso.” 

Nuno Portas, A Arquitectura para Hoje: Finalidades, Métodos, Didácticas, Dissertação para o concurso do 1 

º Grupo do curso de arquitectura da E.S.B.A.L, Lisboa, 1996, p 62. 

Ainda assim, é de todo errado, desligarmo-nos da tradição. Esta deve integrar o passa-

do, o presente e projectar-se no futuro, merecendo ser respeitada, uma vez que perpe-

tua a cultura, o conhecimento e a identidade. Contudo, não pode ter um papel rígido, ao 

invés, deve adequar-se a novas realidades.

A tradição tem de ser reinventada pelas diferentes gerações, não deixando de se as-

SOCIEDADE
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sumir como uma herança cultural. Contudo, para se perpetuar, não se pode fazer valer 

por si só, deverá sim ser justificada e sustentada, com base em outros conhecimentos. 

A tradição, nos dias de hoje, vive o problema da vida social contemporânea, na qual 

as práticas sociais são constantemente examinadas, postas em causa e reformuladas, 

estando esta, desta forma, em constante construção e mutação. Tem, assim de se ir 

adaptando, de forma sensata, a estas novas realidades.

Parte do que somos hoje, devemos ao passado. Assim, podemos dizer que vemos 

com os olhos do passado, porque é com base nele que formamos os nossos juízos de 

valor. Temos é de interpreta-lo e entende-lo da maneira correcta. O passado ajuda-nos 

a processar o presente, mas este não depende dele. Pelo contrário, devemos usar o 

conhecimento sobre o passado para podermos romper com ele, depreendendo apenas 

o que ainda dele se justifica, o que ainda se pode aplicar e projectar. 

Anthony Giddens, importante filósofo social inglês contemporâneo, defende que o valor 

que atribuímos ao passado não está associado apenas ao valor que atribuímos às obras 

que foram produzidas. Para ele, o passado está inconscientemente impregnado nas 

nossas vidas, tradições e crenças, de forma bastante profunda, de um longo percurso 

até ao presente, que sempre cruzou o que se faz com o que se fez.

“A orientação para o passado que é característica da tradição não difere da perspectiva da 

modernidade só por olhar para trás em vez de olhar para a frente. Esta é, de facto, uma ma-

neira demasiado primária de exprimir o contraste. Mais exactamente, nem “o passado” nem 

“o futuro” são um fenómeno discreto, separado do “presente contínuo”, como acontece na 

perspectiva moderna. O tempo passado é incorporado nas práticas do presente, de forma que 

o horizonte do futuro curva para trás intersectando-se com o que se passou anteriormente.”

                                                                                                         Anthony Giddens, op. cit., p 40.
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A herança do passado deve surgir apenas como uma plataforma, como um impulsiona-

dor para a originalidade, para a fuga ao tradicional. Neste aspecto, é o espírito crítico do 

Homem, a par das transformações e mudanças que se vão verificando nos mais diversos 

campos, que deve estar presente para se reformular o pensamento e criar algo novo.

Como a sociedade vê a arquitectura

Verifica-se actualmente uma grande discrepância e distanciamento entre a arquitectura 

e a sociedade. O problema de falta de cultura geral, não só arquitectónica, é um dado 

adquirido na sociedade. No que diz respeito à arquitectura, desta forma, a sociedade 

não pode entender nem saber de que forma solicitar o trabalho do arquitecto, nem de 

que forma explicar-lhe as suas ideias. 

A arquitectura reflecte a cultura de uma determinada sociedade, a sua história e os 

seus hábitos, formas de viver. Ao mesmo tempo, a arquitectura serve como um veículo 

cultural, expandindo formas de pensar, divulgando interesses, cultura. É um mediador 

cultural, que muitas vezes se esconde por baixo de um papel de objecto, de prestadora 

de serviços. O que se constata, porém, é que, muitas vezes, esquecemos esse teor 

cultural que a arquitectura carrega. 

A sociedade, para adquirir uma identidade própria, tem de demonstrar a sua cultura, e 

nesse aspecto, a arquitectura tem de assumir um papel de relevo.  

“No entanto para que o País afirme a sua identidade terá que mostrar que tem uma cul-

tura própria dentro da qual está em grande plano a arquitectura. Para que a arquitectura 

cumpra o seu papel como cultura tem que ser protegida quer na origem (protecção ao 

produtor) quer como objecto de cultura.”

 Vasco Valente Pulido, “O novo Código dos Direitos de Autor”, Jornal dos Arquitectos, 16/17/18, 1983, p 13

SOCIEDADE
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Assim, a arquitectura define a sociedade. A sociedade é que em constante mutação e 

evolução, agarra-se, muitas vezes à imagem do passado, temendo abrir horizontes, 

agarrando novos valores adequados aos novos tempos. Este problema, já anteriormen-

te abordado, permite chegar à conclusão de que a segurança transmitida pelo passado 

cria bloqueios à mudança, mudança essa que é inevitável na sociedade e que a arqui-

tectura tem de acompanhar. 

Este problema pede, assim, uma assimilação gradual para a mudança. O passado, a 

produção de uma arquitectura muito direccionada, limitativa, de escola, a falta de sen-

sibilidade do arquitecto para as questões sociais e a falta de cultura arquitectónica e 

de gosto por parte do Homem, podem, no entanto, atrasar esse processo de mudança.

A cultura define a sociedade, transmite-lhe identidade, transparece nos valores, hábitos, 

crenças dos seus elementos. São estes factores que a definem. A cultura cria, então, 

um sistema de valores que aproxima as pessoas, conferindo-lhes uma relação mais es-

treita, de afinidade, e uma sociedade identifica-se exactamente por esses valores, esse 

sentimento de identidade e de proximidade que são também fundamentais para a sua 

definição cultural. A cultura provém de diferentes fontes e áreas. É gerada por alguns, e 

depois ensinada e transmitida aos restantes membros da sociedade. Tal como a cultura, 

a arquitectura tem também um papel pedagógico.

“O facto de se ser membro de uma sociedade não gera só por si a cultura da sociedade. 

A cultura de uma sociedade é o produto dos poderes criativos e imaginativos de indiví-

duos criativos […] cuja visão do mundo e da esfera do ideal impressiona favoravelmente 

os seus contemporâneos e os seus descendentes. A cultura é um produto da necessida-

de que sentem as pessoas vulgares, menos criativas, de ter uma imagem do seu mundo 

que dê uma significação aos acontecimentos principais da existência e que explique 

por que as coisas acontecem, e por que algumas coisas são melhores que outras. De 
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certa maneira, a cultura principal de uma sociedade, e as suas variantes, geram-se a si 

próprias. São geradas pelos talentos da esfera cultural.” 

   Edward Shills, Centro e Periferia, Lisboa, Memória e Sociedade, Difel 82 - Difusão Editorial, 1992, p 100

O défice cultural e a falta de domínio sobre os valores que a caracterizam é inevitável, 

uma vez que nem todos pensam da mesma forma, porque existe liberdade para cada 

um os processar como entende, porque uns encontram-se mais próximos desses va-

lores e outros mais afastados, na chamada periferia cultural, porque existem variados 

“backgrounds”, diferentes memórias, que os levam a aceitar ou não, a compreender ou 

não, esses conteúdos. A sociedade apresenta-se, assim, bastante heterogénea, a nível 

cultural. 

Constatamos que a cultura, de uma forma geral, ainda encontra alguma dificuldade em 

difundir-se na sociedade. A arquitectura, enquanto vertente cultural, não foge a este pro-

blema, antes pelo contrário. Apesar de já se verificar alguma abertura e compreensão 

dos pressupostos da arquitectura de hoje, ainda há um longo caminho a percorrer.

Há que “descortinar” a arquitectura, descodificar os seus códigos e expressões próprias, 

para que possa existir um maior domínio, por parte da sociedade, para que melhor a en-

tendam, a possam comunicar, e nela participar. Para além deste desconhecimento dos 

códigos, linguagens e formas arquitectónicas, existem ainda outros factores culturais, 

formas de pensar e de ver a arquitectura, que ainda turvam a sua imagem e assimilação.

O gosto, por exemplo, diz-se que não se discute. De facto, a arquitectura, sendo algo 

do domínio publico, é vista e vivida pela sociedade, está exposta à “crítica do gosto”. A 

arquitectura e o arquitecto terão também de exercer aqui a sua influência, numa tenta-

tiva de “educar” o gosto. O sentido estético da sociedade actual ainda está muito preso 

às imagens conhecidas, à segurança de algo que é comum, de algo já enraizado e 
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experimentado. No fundo, gosta-se daquilo que já estamos habituados a ver, aquilo que 

não foge à regra. Agora, será realmente que é essa imagem que agrada à sociedade, 

ou será que esta se deixa influenciar por isso, assistindo-se, assim, a uma espécie de 

manipulação do gosto? O gosto não só é influenciado pelo que vemos, mas também 

por aquilo que nos dão a ver. A publicidade é uma poderosa arma de transmissão e di-

vulgação do gosto. Do mesmo modo, a troca de experiências, a influência exercida pelo 

vizinho, também é um factor muito importante na divulgação do gosto e na proliferação 

de um tipo e forma de construção, que muitas vezes não é o adequado. A falta de cultura 

arquitectónica reflecte a falta de cultura de uma sociedade, uma vez que abrange outras 

áreas do saber e da arte, de uma forma geral. Existe uma grande dificuldade em educar 

a sociedade para a questão da organização e qualificação do espaço. Também, neste 

caso, deverão ser combatidas essas dificuldades, procedendo-se a uma sensibilização 

e educação da sociedade, nesse sentido. Se as pessoas estiverem mais receptivas 

para a compreensão desta temática, e se a organização espacial e inerente qualidade 

do espaço estiver cada vez mais ao cargo do arquitecto, essas falhas poderão ser col-

matadas. Para que tal aconteça, a questão da educação da sociedade é fundamental, 

de modo a proporcionar uma cultura comum e uma maior focalização naquilo que real-

mente é importante. Esse incentivo à cultura e educação tem de ser insistentemente 

valorizado e incentivado por todos os intervenientes, como forma de nos depararmos 

com uma sociedade em crescente qualificação.

A arquitectura e a arte, parte integrante e importantíssima da cultura geral, e potencia-

doras de qualidade de vida, devem ser transmitidas e “ensinadas” desde cedo, de modo 

a fornecer ferramentas à sociedade, fundamentais para a sua relação com o espaço 

e com o sentido estético, abraçando, assim, de uma forma mais completa, um con-

junto mais vasto de valores culturais. É importante também existir esta sensibilização, 

de forma a aproximar os intervenientes da arquitectura: arquitecto, sociedade, a fim 
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de atingir melhores resultados na organização do espaço, na construção e linguagem 

utilizados. Tudo isto levaria a uma visão cada vez mais comum, mais universal da ar-

quitectura, onde todos poderiam expressar-se de forma mais construtiva, com um certo 

“know-how”, tudo para o bem de todos.

 “[…] daí que o problema se volte claramente para o campo da educação, e educação 

não apenas dos profissionais ou seus colaboradores mais directos, mas de toda a po-

pulação, como adiante referiremos, pois que só ela permitirá transformar o controle em 

participação activa, em colaboração na organização do espaço. Como pode um arqui-

tecto fazer trabalho de qualidade - supondo que dispõe de condições pessoais para tal 

- se o seu cliente, particular ou entidade, ou os seus colaboradores, têm uma formação 

errada ou não possuem nenhuma? E nos mil e um trabalhos, que sempre hão-de existir, 

em que o arquitecto não actua, mas actuam outros profissionais ou até o próprio interes-

sado na construção que entende não precisar de ninguém para resolver o seu proble-

ma? E mesmo naqueles casos em que arquitecto intervém, faz o melhor que pode, e os 

utentes da sua obra o atraiçoam com obras posteriores, com o mobiliário que utilizam, 

com o jardim que constroem e com tantas outras actividades de organização do espaço 

que o arquitecto não pode controlar e que, embora por vezes de pequeno significado 

físico ou económico, são no conjunto de extraordinária importância?”

                   Fernando Távora, Da Organização do Espaço, Porto, FAUP Publicações, 2006, p 60

A educação deve assim, não só transmitir conhecimento, mas também dar a conhecer, 

não devendo impor-se demasiado, trocando conceitos e valores essenciais, para que 

todos possam adquirir valências que os tornem socialmente mais responsáveis.
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Como a sociedade vê o arquitecto

Qual a opinião que a sociedade tem em relação ao trabalho do arquitecto e do seu pa-

pel, no seio da arquitectura?

Torna-se fundamental, para a abordagem deste estudo, analisar com que olhos a so-

ciedade vê o arquitecto, qual o papel e as responsabilidades que lhe atribui, qual a sua 

preponderância na sociedade e a sua capacidade de qualificar o espaço.

Se a sociedade compreendesse o papel do arquitecto, reconhecesse as suas capaci-

dades, as suas responsabilidades, não se verificaria um desfasamento tão acentuado 

entre a arquitectura e a sociedade. Contudo, os próprios arquitectos são os primeiros 

a reconhecer que ainda há um desconhecimento e alguma indiferença a pairar sobre a 

profissão, uma desvalorização da profissão, em detrimento de outras, onde não existe 

tanta qualificação. 

Primeiro de tudo, é fundamental que a sociedade esteja consciente da necessidade de 

organizar o espaço, da preponderância que isso tem na qualidade de vida e no modo de 

viver do Homem. Depois, há que reconhecer os profissionais que reúnem as valências 

necessárias para o proporcionar, e a sua relevância no bem-estar da sociedade e de 

cada um de nós, através do exercício da sua prática profissional.

A prática de arquitectura torna-se, assim, num acto social, de cidadania, de grande 

responsabilidade social, que o arquitecto deve saber gerir não esquecendo o aspecto 

financeiro e o contexto cultural e físico onde se integra. É igualmente importante que a 

sociedade valorize o papel do arquitecto, e a sua responsabilidade social, não descu-

rando, contudo, o seu próprio acto de cidadania e o seu dever em preservar e cuidar do 

espaço que é de todos.

O arquitecto, ao longo da História, foi visto de diferentes maneiras.

Foi visto como alguém que apenas exercia o seu ofício em obras de grande relevo, ou 

seja, tinha influência apenas numa parte minoritária da construção. Estava ao alcance 
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apenas dos clientes mais abastados, que procuravam o luxo. Para isso, procuravam 

o arquitecto. Contudo, esta relação privilegiada não era sinónimo de reconhecimento 

social, nem de uma posição económica favorecida, mas descolou o arquitecto da ima-

gem de “operário” e fez com que passasse a ser visto como uma espécie de artista, um 

intelectual. A partir de meados da década de oitenta, a forma como o arquitecto é visto 

pela sociedade transforma-se, passando de uma simples actividade profissional a uma 

actividade que se insere numa série de processos de mutação e produção do construí-

do, que abrange todo um vasto conjunto de ideias e de áreas do pensamento. Passou, 

assim, a ser encarado mais como um agente social. Hoje em dia, parece que a socieda-

de deixou de reconhecer essa responsabilidade social ao arquitecto.

Tentemos agora perceber em que circunstâncias e porquê recorrem as pessoas ao ar-

quitecto. A arquitectura aparece sempre como resposta a um determinado problema, a 

uma necessidade ou carência que tem de ser colmatada. Contudo, o problema, muitas 

vezes, não é de fácil definição, não é claro e, como consequência, o arquitecto nem 

sempre encontra uma resposta completamente válida ou assertiva, apresenta, sim, uma 

possibilidade, uma proposta. É através da discussão exaustiva do problema que este se 

vai clarificando, que se vão limando as arestas da proposta até ganhar consistência e 

reconhecimento, como uma resposta eficaz.

As pessoas procuram o arquitecto quando se vêm perante um problema que não conse-

guem responder por si só, isto porque entender a arquitectura não é algo exclusivo ao 

arquitecto. São muitos os que tem ideias concretas quanto aos ambientes onde dese-

jam ou gostariam de viver. Assim, o trabalho do arquitecto é, muitas vezes, considerado 

desnecessário, sinónimo de formas e de imagem que não apreciam. O arquitecto é tam-

bém visto como uma espécie de artista, que se preocupa mais com a divulgação da sua 

obra e com a imagem que transmite através do que constrói, e menos com a qualidade 

do espaço que desenha. Mas o mais curioso é que, também quem o procura, muitas ve-
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zes, preocupa-se mais com uma imagem, notoriedade social, com o luxo que o edifício 

que quer ver construído possa vir a ostentar, em detrimento de uma boa organização 

espacial e consequente qualidade de vida e bem-estar. Também o cliente deverá cola-

borar e esforçar-se por expressar os seus desejos da melhor forma. Muitas vezes, esta 

falta de entendimento não resulta de divergência de ideais ou de intenções, mas sim 

na forma de as defender. Alguma dificuldade de expressão que poderá existir por parte 

do cliente, ou a falta de abertura e de compreensão das intenções do arquitecto podem 

levar à deterioração da relação entre os mesmos.
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4.ARQUITECTO

“Que seja assim o arquitecto – homem entre os homens – organizador do espaço – cria-

dor de felicidade.”                                                               

      Fernando Távora, op cit., p 75.

Analisando este panorama de inércia, por parte da sociedade, na procura de espaços 

de qualidade, o arquitecto tem de intervir. Criar espaço qualificado, feito à medida do 

Homem, promovendo-o como um direito e uma necessidade básica. 

Memória e estabilidade do Passado

Há que defender os valores e a memória do passado. A obrigação do arquitecto passa 

por perpetuá-lo, através do valor que lhe atribuí. Ao mesmo tempo, este deve ser actua-

lizado, orientado para o futuro. Neste capítulo, partilho a opinião de alguns profissionais 

que demonstram um real interesse nesta temática.

“(…) a obra do passado constituindo um valor cultural do espaço, e porque este é irre-

versível, não podendo vir a ser o que já foi ou mesmo continuar a ser o que foi, como já 

tivemos oportunidade de afirmar, não deverá ser actualizada pela utilização de “pasti-

che”, solução que denuncia apenas a incapacidade de encontrar aquela outra que, por 

contemporânea, possa ombrear – sem ofuscar nem ser ofuscada – com o valor que o 

passado nos legou. […]                                    

   Fernando Távora,   op. cit., p 58. 
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Segundo Távora, há que defender, a todo o custo, os valores do passado, não cega-

mente, mas sim de forma construtiva, reconhecendo a sua importância, não deixando 

de aceitar a sua actualização. Távora defende que temos de ter uma visão histórica de 

tudo o que diz respeito à arquitectura, desde os programas, estudando a sua evolução, 

às formas, aos materiais utilizados. Trata-se de introduzir o tempo, a consciência do 

tempo, na arquitectura.

Nós hoje somos obrigados a trabalhar em muitas histórias e geografias, em muitos tem-

pos e espaços simultaneamente, e se os queremos realmente compreender temos que 

os estudar historicamente.”

                                                  Fernando Távora, Unidade 3, Porto, dd!AEFAUP, Junho, 1992, p 103.

Tal como ele, Alberto Campo Baeza vê a História como uma continuidade. A arquitectura, 

para ele, representa o presente que se projecta para amanhã, com a continuidade de ontem.

 “A Arquitectura emergente deverá saber articular a sua ligação ao passado, com a His-

tória, entendendo-a inclusivamente para negá-la. A História é uma continuidade. Mas é 

uma continuidade da vida e não a dos mortos. Um arquitecto deve fazer com que cada 

obra pareça “para sempre”.”

                                                                          Alberto Campo Baeza, Mais Arquitectura, 12, 2007, p 24. 

Nuno Portas defende que, perante a passividade e o “conforto” da história, há que inovar, de 

acordo com as necessidades da sociedade actual. Contudo, valoriza o passado e os valores 

que dele advêm, mas sempre com um olhar critico, na procura da integração das premissas 

contemporâneas na arquitectura da cidade, aberta a novos ideais, à mudança dos tempos.  
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“Se o problema é posto como uma escolha dilemática entre a necessidade de con-

servar intactas as imagens do passado deixadas num conjunto urbano, respeitando a 

sua crosta, ou a de responder antes e exaustivamente às funções vitais dos utentes, 

só pode ter saída pela segunda hipótese, dada a impossibilidade evidente, cremos, de 

exprimir actualmente e com autenticidade, conteúdos não vivíveis senão em meios por 

qualquer motivo atrasados – e isto porque desde o início deste trabalho consideramos a 

arquitectura não como acessório “artístico” mas como algo que influencia e caracteriza 

as actividades de uma comunidade.

Mas também este aspecto do problema não pode continuar a ser posto desta forma 

dialógica – que corresponde de um lado à conservação cenográfica que ainda vigora, 

e do outro à reacção do radicalismo anti-histórico do ensinamento de Gropius – e por 

duas razões:

- a primeira, porque se reconhece que o passado, tornado presente aos núcleos histó-

ricos, é uma componente activa da cultura actual desde que obtida em diálogo crítico, 

e não por processos de aceitação passiva; entendido assim o novo edifício é solicitado 

para esse diálogo logo a partir do programa de necessidades das suas funções espa-

ciais internas, de transição ou enquanto parte na modelação do espaço externo;

- a segunda, porque um ambiente monumental não é um dado estático a menos que 

seja retirado à vida funcional. Por isso uma obra moderna não se poderá nunca integrar 

completamente num ambiente parado ou morto; por isso a noção de integração tem de 

ser antes entendida dentro de uma relação dialéctica se não recusa uma continuidade, 

também não pode deixar de contestar formalmente a data sociocultural do ambiente 

preexistente, ao nível da modelação do espaço, da relação interior-exterior e, natural-

mente das técnicas construtivas.”

                             Nuno Portas, op. cit., pp 81 e 82. 
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De outro ponto de vista, o passado, tal como o presente, pode não ser olhado como algo 

cadenciado, mas sim como pequenos fragmentos, pequenos momentos, independente-

mente da época em que se inserem.

Le Corbusier, como exemplo, defende que num passado descontextualizado, o pas-

sado tem tanto valor como o presente. A obra de arquitectura é intemporal, não tem 

época. Faz, sim, parte de um fragmento da memória que poderá vir a condicionar o 

acto criativo, no futuro. Acredita, então, por exemplo, que podemos estar mais próximos 

e mais relacionados com uma obra mais antiga do que com uma mais recente. Walter 

Gropius rejeita a História e desvaloriza as relações entre o passado e o presente. Para 

ele, primeiro há que criar as nossas próprias convicções e ideais, e só depois estudar 

a História. 

“ “…não existe nenhuma necessidade em atormentar os estudantes com a história da 

arte”.

Por isso se queixa que “a palavra tradição é brandida por toda a parte (…) assim como 

a preocupação em criar laços com o passado (…) por gente de formação limitada (…) 

que sempre com gemidos em face do séc. XIX se ocupa com a atitude estéril” que seria 

essa ideia actual de querer salvar as obras de um passado próximo ainda que ilustre 

(refere-se ao séc. XIX), porque essa época sugere um irresistível poder de criação de 

formas e de valores mas também de saudável destruição.”

                      Nuno Portas, op. cit., pp 75 e 76, citando Walter Gropius: L’Architecture d’aujourd’hui, 133-4.

Existem portanto, diferentes formas de olhar o passado. O papel do arquitecto passa 

por ter uma atitude diferenciada, um olhar crítico perante a memória, de interrogação do 

passado, conseguindo, ao mesmo tempo, ser-lhe fiel.
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Falemos, agora, da questão do património e do seu valor, enquanto obra do passado. 

Nem tudo o que foi construído, no passado, tem qualidade para ser mantido, ou para ser 

exemplo de qualidade arquitectónica de uma determinada época. 

Mais uma vez, não se pode ignorar a questão da memória mas ao mesmo tempo há 

que saber distinguir a qualidade daquilo que é desprovido de significado, de contexto e 

de vida.

O presente precede o passado, e a cidade de hoje, um conjunto de construções, espe-

lha a passagem do tempo, com casos de sucesso e fracasso. Porém, o passado, por 

si só, não significa qualidade. Há que olhar o património de forma contemporânea, não 

como um entrave à evolução, mas sim como um símbolo da passagem do tempo. Esta 

ânsia de preservar o construído, que representa a perpetuação da memória, demonstra, 

por outro lado, a falta de entendimento e compreensão do presente e da necessidade 

de inovar, em detrimento da segurança que o património transmite.

“[…] muitas vezes o património é o álibi estruturante da incompreensão da cidade mo-

derna nas suas características formais, culturais e vivenciais, pelos meios da cultura e 

da política.” 

Alexandre Alves Costa, “O património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade”, 

2003: Jornal Arquitectos, 218-219: Antologia 1981 - 2004, Ordem dos Arquitectos Portugal, 2005, pp 290. 

Preservar o passado pode significar o impedimento de novas obras, mais adequadas 

ao presente. Esta preservação do construído nem sempre pressupõe a preservação da 

memória, mas, muitas vezes, significa o impedimento de um possível futuro.

Hoje em dia, nota-se uma grande preocupação com a preservação do património.

Por um lado, protege-se o suposto património, atribuindo um novo uso ao edifício em 
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questão, mas o verdadeiro património é aquele que não pára no tempo, que é capaz de 

reflectir a História, não de uma forma estática, mas dinâmica, sempre actual. 

O verdadeiro património deve construir uma continuidade com o presente, tem de se 

estabelecer como uma herança do passado, uma base de dados para o presente e fu-

turo. Deve encarar-se como parte de um todo, de uma continuidade temporal, projecta 

a História até aos dias de hoje.

“As ruínas podem ser testemunho de um genérico fluir do tempo, nunca a sua paragem, 

nem travão na construção da cidade, sempre reconstruída sobre sedimentos do pas-

sado. Defenderemos a memória sagrada dos lugares, dando-lhes nova vida, tentando 

evitar, com igual entusiasmo, a má qualidade da arquitectura construída fora das áreas 

de protecção patrimonial.”

Alexandre Alves Costa, “O património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade”, 

2003: Jornal Arquitectos, 218-219: Antologia 1981 - 2004, Ordem dos Arquitectos Portugal, 2005, p 291.

A responsabilidade social do arquitecto

O arquitecto deve servir o colectivo, tem de responder às necessidades do Homem. 

Quanto mais focada, integrada e acutilante for a sua intervenção sobre um determinado 

espaço, melhor será a qualidade de vida proporcionada.

Tem a grande responsabilidade social de gerar comportamentos, relações, organizando 

o espaço, transformando-o, construindo-o, respondendo às necessidades da socieda-

de, nunca se distanciando, porém, do indivíduo, enquanto peça singular. Deve procurar 

um contacto directo com a sociedade, ouvindo-a, definindo as dificuldades, prioridades, 

anseios e, depois, pensar mais além, questionando programas já vistos como consolida-

dos, adaptando-os às necessidades do Homem, conferindo-lhes outras características,  
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tornando-os mais completos, mais adequados.

Cabe-lhe, assim, o trabalho de estudar em profundidade a sociedade e o que se preten-

de para cada situação, cada espaço, para conseguir dar uma resposta coerente a estes 

problemas. 

Aqui, pretende-se destacar o papel social do arquitecto e identificar quais as suas res-

ponsabilidades para com a sociedade, complementando esta análise com o contributo 

de alguns autores de relevância na arquitectura. Só depois de entender qual o seu papel 

e as suas responsabilidades, poderá definir-se a sua forma de actuação e participação 

na arquitectura e na sociedade.

O papel do arquitecto é difícil de delimitar, uma vez que abrange diversas áreas. Tem 

de começar por demonstrar as suas competências na relação com o cliente, enquanto 

parte de um todo, de uma sociedade que deve servir, e da qual também faz parte. É na 

forma como o arquitecto interpreta esta questão que poderá estar a diferença na respos-

ta a um problema de arquitectura. 

Ser arquitecto define-se, não só pelo acto criativo e pela realização da forma, mas 

também por toda uma capacidade de estabelecer inter-relações. Esta panóplia de 

funções que lhe devem ser atribuídas, pode conduzir a uma mais difícil compreensão e 

delimitação do seu trabalho, e pode gerar problemas, na sua relação com a sociedade, 

porque esta, muitas vezes, não o procura exactamente, por ainda não conseguir definir 

o seu papel e justificar a sua actuação. Contudo, este vasto conjunto de deveres devem 

ser levados em conta pelo arquitecto, para conseguir dar uma boa resposta, socialmen-

te responsável.

“A situação actual da identidade profissional caracteriza-se pelas debilidades, no contro-

lo por parte dos profissionais, da definição de que os identifica como grupo, e no modo 

como enfrentam vários tipos de conflito. Hoje, há como que uma dinâmica centrífuga em 
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que prevalece o desacordo entre os profissionais da Arquitectura, quanto a conceitos 

como por exemplo: qual é a especificidade da sua competência? Qual a extensão das 

suas missões? Quais os padrões de qualidade? E quais os critérios de julgamento da 

sua actividade? Este desacordo coloca-os à mercê de outros, em vez de impor uma 

concepção própria do que é o seu trabalho, clara e compreensível para todos.”

Pedro Brandão, O Arquitecto e Outras Imperfeições, Ética, identidade e prospectiva da profissão, Lisboa, 

Livros Horizonte, 2006, p 43. 

 A responsabilidade social do arquitecto pode ser vista de várias formas, nunca deven-

do, porém, ser posta de lado, mas sim interpretada de diferentes maneiras, da forma 

mais adequada, consoante o contexto, o problema e as necessidades de cada situação. 

Assim, também o arquitecto, enquanto figura, pode ter várias caras, de acordo com a 

forma como actua, como se coloca perante o problema, a necessidade, a arquitectura, 

a sociedade. O seu papel varia também consoante a localização geográfica, situação 

económica e o cliente. 

Cabe ao arquitecto saber encontrar-se, interpretando da melhor forma as suas compe-

tências e as suas responsabilidades. O arquitecto, organizador do espaço, deve servir 

a sociedade.

“Todos têm responsabilidade na organização do espaço, como já foi dito, mas parece 

claro que o grau de tais responsabilidades é variável, sendo maior nos profissionais 

[…] Aos mais dotados compete, naturalmente, a função de condutores, de criadores de 

protótipos, mas cremos que, porque mais dotados, essa qualidade não deverá permitir-

lhes uma espécie de fuga da sua circunstância ou de um caminhar no sentido da utopia, 

porque os outros homens – que justificam a sua razão de ser e deles necessitam – têm 

o direito de esperar de tais dotes alguma coisa de concreto para a sua existência. Dum 
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excessivo individualismo dos mais dotados tem resultado no nosso tempo uma exces-

siva e perigosa individualização de formas e um ar demasiado pessoal no modo de 

organizar o espaço. Esta tendência, que é aliás produto de condições que ultrapassam 

o âmbito dos profissionais do espaço […] tem levado a uma extrema descontinuidade 

das formas que criamos pois que entre o “génio”, abundante na nossa época e ignorado 

em tantas épocas passadas, e o homem comum se estabeleceu uma barreira por vezes 

intransponível.”

                        Fernando Távora, Da Organização do Espaço, FAUP Publicações, Porto, 2006, pp 25 e 26. 

O arquitecto deverá ter capacidade de diálogo, no sentido de estreitar pensamentos, 

opiniões. Deve também funcionar, de alguma maneira como um gestor dos recursos 

económicos e profissionais, ser criativo, flexível, sempre na procura de uma solução 

capaz, adequada ao contexto. Tem de dominar técnicas construtivas, estar aberto a 

novos campos do saber, promovendo assim, a melhor qualidade de vida possível da 

sociedade. 

Para além de todo um conjunto de decisões, que tem de tomar, no campo do projecto de 

arquitectura propriamente dito e da sua concretização, o arquitecto tem de se relacionar 

com o contexto. Deve estabelecer uma relação próxima com as questões sociais, cultu-

rais, económicas e políticas do contexto no qual a sua obra se vai inserir.

“Fazer projecto de arquitectura implica cumprir a terra e o mundo localmente, demons-

trando poeticamente um território, um programa e uma materialidade em síntese única, 

em espaço arquitectónico. Longe do universo platónico da coisa a priori, o espaço ar-

quitectónico entende-se como registo concreto que resulta desse processo específico 

de delimitação, simulação e ajuste de algo tão pleno, multissensorial e convidativo à 

vida quanto exacto no habitar que a obra revelará. Participando na aventura humana, o 

ARQUITECTO



42

projecto de arquitectura faz de modo a que hoje constitua o resultado daquilo que exis-

tirá amanhã, antecipando a possibilidade de algo melhor para o encontro dos homens.”

João Belo Rodeia, “Precisões para Michel Toussaint”, 2000: Jornal Arquitectos, 218-219: Antologia 1981 - 

2004, Ordem dos Arquitectos Portugal, 2005, p 220. 

Como já analisámos, o arquitecto está encarregado de variadíssimas funções, que não 

se prendem só com o acto criativo e concepção de um projecto de arquitectura, mas 

também com o acompanhamento constante, em cada fase do trabalho, desde o primei-

ro esquiço, ao último remate do edifício. 

A organização do espaço, o desenho urbano, a reabilitação, a interacção com o cliente 

e o papel pedagógico que pode desempenhar, todas estas são tarefas importantes para 

a definição do arquitecto, enquanto agente social, membro activo da sociedade, para a 

qual está disponível. Dentro deste conjunto de responsabilidades, as sociais devem ter 

um reflexo directo no seu trabalho, para assegurar qualidade de vida, organização do 

espaço, olhando sem preconceito para cada contexto.

A arquitectura diz respeito a todos nós, caracteriza e influencia a nossa sociedade, 

como uma “arte imposta” como diria Renzo Piano.

 “A arquitectura é uma arte socialmente perigosa, porque é uma arte imposta. Podemos 

não ler um livro feio, uma música feia; mas não podemos optar por não ver o edifício feio 

que temos lá mesmo em frente da nossa casa”

                                             Renzo Piano, entrevista à Revista do jornal Expresso de 17.6.2000, pp.61/62.
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Define o espaço em que nos relacionamos. O arquitecto, ao exercer bem o seu trabalho, 

potencia essas relações, tornando-se num acto de cidadania. Desenha algo que passa 

a ser da sociedade e que apresenta valências funcionais e culturais para a mesma. 

Álvaro Siza Vieira vê a arquitectura como uma arte colectiva, que implica uma 

aproximação e participação daqueles para os quais o espaço é desenhado e para com 

os quais tem a responsabilidade de suprir necessidades, atingindo níveis de qualidade. 

“A Arquitectura, arte colectiva, é inimiga da arrogância e da falta de ambição, do elogio 

da auto-castração, em nome da suposta limitação do Outro, da inversão da arrogância, 

das supostas razões sociais da mediocridade. O desejo colectivo manifesta-se em cada 

pedra e em cada poro e revelá-lo é a única forma de não ser elitista. A perseguição do 

sublime identifica-se com a função social do Arquitecto, porque o desejo do sublime não 

é invenção do Arquitecto.”

                                                        Álvaro Siza Vieira, Jornadas pedagógicas, Porto, AEFAUP, 1995

O status da profissão pode construir-se na aproximação da arquitectura à sociedade. É 

também na relação estabelecida entre os profissionais e os cidadãos que a profissão 

poderá afirmar-se, assimilar e divulgar, da melhor forma.

Não menosprezando todas as componentes do trabalho, o seu principal objectivo deve-

rá ser proporcionar espaços de qualidade, pois esse é o factor que o fará sobressair. As-

sim, para além da responsabilidade social do arquitecto dever ser norma, tem sobretudo 

de ser vista como deontológica, uma vez que deverá responder a legislação própria, 

mas, ao mesmo tempo, basear-se sempre na situação em concreto, aproximando-se 

da sociedade. 
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O arquitecto tem um papel importante e activo na sociedade na definição e organização 

do espaço, palco das relações do Homem.

Esse papel pode espelhar-se através de projectos de edifícios, na estratégia e no pla-

neamento de uma cidade, na divulgação de conhecimentos teóricos, em concursos de 

arquitectura.

A participação activa, na sociedade, por parte do arquitecto, apesar de a nível jurídico 

ainda não estar suficientemente explícita, deve ser sempre uma preocupação do arqui-

tecto. A arquitectura não se pode é abstrair da importância da sociedade, deverá de-

monstrar que trabalha para ela, e se isso acontecer, irá conquistar o seu espaço e será 

devidamente reconhecida pelos poderes públicos.

A base para criar um maior campo de actuação, por parte do arquitecto, encontra-se 

naquilo que as pessoas esperam dele, e nas responsabilidades que está disposto a as-

sumir, para dar uma resposta eficaz à procura. Esta responsabilidade também implica 

que o arquitecto possua uma capacidade de trabalho e competência correspondente. 

Esta competência passa por alargar os campos de visão, do saber, para potenciar o seu 

trabalho e a capacidade de se relacionar com todos os outros intervenientes. Cabe ao 

arquitecto conseguir diluir-se na sociedade, criando arquitectura como membro dela, ou 

seja, integrando-se. O fortalecimento dessas relações será importantíssimo para que o 

arquitecto perceba o seu território e consiga demonstrar a exclusividade da sua função. 

O que o arquitecto idealiza estará sujeito à crítica social. Assim sendo, tem de partir 

dele a divulgação do seu trabalho, despertando as pessoas para a importância da sua 

participação no bem-estar da sociedade.

Contudo, esta consciencialização está longe de reunir as melhores condições para se fazer 

valer, uma vez que a sociedade ainda mostra alguma falta de interesse pelo espaço e pela 

sua qualidade. Desconhece o seu papel nesta questão, como também as consequências 

que essa falta de interesse pode causar na vida dos cidadãos. Não está sensibilizada para 
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olhar a qualidade espacial, como um potenciador social, cultural e até económico.

O arquitecto tem de ser um elo de ligação entre a arquitectura e a sociedade, aproxi-

mando-os, tanto para benefício desta última, mas também para o próprio, para melhor 

os conseguir definir e entender. Para que esta política funcione, tem que existir uma boa 

utilização e uma boa comunicação dos pressupostos da arquitectura, uma cooperação 

eficaz entre todos os profissionais e cidadãos, atribuindo a todos os intervenientes as 

suas devidas responsabilidades e competências, para atingir a excelência. No que diz 

respeito a um plano de pensamento mais abrangente, no desenho da cidade, o arqui-

tecto deve assumir que a cidade deve ser entendida como um todo, um espaço contí-

nuo, vivido pelos cidadãos, e que resulta das suas características culturais, sociais, 

políticas, geográficas, económicas, etc.

A cidade deixa assim de ser uma questão de desenho e organização do espaço, para se 

tornar num planeamento de relações, de vivências, de tempos, na qual a participação, 

tanto dos profissionais como do cidadão, é imperativa. Está em constante transforma-

ção, inovação, sempre inacabada, à imagem da sociedade e das suas características 

e parâmetros culturais, sociais, históricos. A cidade tem de “fazer sentido” para quem a 

vive, tem de ser transversal. 

O arquitecto não pode, portanto isolar-se do contexto, viver do objecto. Deve antes em-

brenhar-se em diversos campos do saber, de procurar novas oportunidades, onde se 

revele uma mais-valia. O arquitecto tem, por isso, de tornar a sua actividade profissional 

mais abrangente, multidisciplinar, transversal, descodificando questões e problemas da 

sociedade que não se revelam se a arquitectura for pensada de forma restrita. Pode 

assim intervir na tentativa de criar alternativas a outros problemas, não tão obviamente 

ligados à arquitectura, como a segurança, a saúde, a poluição, a circulação automóvel, 

etc. A arquitectura e o arquitecto não devem aparecer isolados, mas sim revelar uma 

maior participação na sociedade.
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(Re)pensar a arquitectura

“ Pode o arquitecto continuar a ser um projectista parcial, confinado ao seu estirador, de 

apenas edifícios isolados ou super-edificios de excepção? Esgota-se aí a sua acção e 

competência, enquanto o essencial e o normal do habitat ou da cidade dos homens se 

decide antes ou ao lado da sua chegada?”    

Nuno Portas “ A cidade como arquitectura. Apontamentos de método e crítica, 2ª edição fac-similada com 

posfácio do autor, Lisboa, Livros Horizonte, 2007

Há que abrir os horizontes, colocar a arquitectura para além do estrito campo disciplinar, 

para que consiga perceber-se as suas áreas de acção, e entender assim a sua comple-

xidade e os seus intervenientes. 

Tendo em conta a contingência da realidade, e a não crença em verdades absolutas, 

é impossível continuar a pensar a arquitectura a partir de postulados, nos dias de hoje. 

Tal como os modernos identificaram o seu homem-tipo, para o qual desenvolveram a 

sua resposta arquitectónica, também nós devemos identificar para quem projectamos. 

A aposta não será na formulação de teorias e manifestos para a prática arquitectónica, 

mas numa atitude pós-teórica, isto é, partir das observações do presente e informações 

do passado, elaborando assim os novos conceitos. Deste modo, como não parte de prin-

cípios definidos, é continuamente reelaborada, ou até posta em causa, e reformulada. 

O processo de interiorização destes novos conceitos deverá começar, logo numa fase 

inicial, durante o percurso académico do arquitecto. Este deverá estar preparado, ou 

pelo menos, sentir-se incentivado para a compreensão da real grandeza da profissão e 

da sua área de actuação.

Desta forma seria bom para todos verificar que os arquitectos estariam cada vez mais 
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preocupados com a sociedade, que se constituíssem como classe que defendesse o 

bem-estar e a qualidade de vida de todos, que eles próprios fossem os intelectuais que 

desdenham a mediocridade, o superficial.

A arquitectura tem que servir o interesse público. Para isso, é necessário identificar os 

problemas práticos consequentes da interacção do indivíduo com a sociedade e com o 

ambiente construído, que o envolve. A arquitectura, aqui, tem de passar um discurso de 

utilidade pública, chegando a todos os sectores da sociedade.

Neste âmbito, nasce em San Francisco, a “Public Architecture”.

Apresenta-se como um manifesto enviado a todos os ateliers de arquitectura ameri-

canos, que lhes propunha dedicar um por cento do seu tempo de trabalho a projectos 

sociais. Esta ideia suscitou um grande interesse e uma grande mediatização, com a 

adesão de centenas de ateliês, por todo o país, e hoje afirma-se como uma organização 

que pretende mudar a mentalidade do arquitecto, transformar a profissão. O arquitecto 

não deve apenas trabalhar sobre a solicitação do cliente, nem se preocupar apenas em 

resolver as questões por ele impostas. Deve ser o arquitecto a interrogar-se e a colocar, 

ele próprio, os problemas.

Os primeiros projectos da “Public Architecture” nascem com esse propósito. Desde es-

truturas ligeiras para trabalhadores diários poderem fazer as suas refeições a pontos de 

referência para nova mão-de-obra não garantida se estabelecer na procura de trabalho, 

unidades de habitação construídas com materiais reciclados, casas experimentais eco 

sustentáveis, estruturas a pensar nas pessoas com deficiências, propostas para poten-

ciar o uso do passeio e ampliar a presença de verde urbano, etc. Pequenas coisas, que 

fazem toda a diferença no bem-estar da sociedade. Para que este movimento e esta 

forma de estar perante a arquitectura se torne, cada vez mais, numa certeza, há muito 

que lutar. Por parte dos arquitectos e dos ateliês, tem que existir uma maior abertura ao 

estabelecimento de cooperações que lhes permitam alargar os seus horizontes de com-
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petências. Este trabalho também deverá ser feito durante a formação profissional. Há 

que reeducar os arquitectos, de forma que se consigam desligar da arquitectura de hoje 

e daquilo que ela representa e construir uma capacidade verdadeira de intervir sobre 

os reais problemas, sobre os reais utilizadores do espaço, para o bem da comunidade. 

Para detectar estes problemas, é preciso educar a capacidade de leitura do contexto e 

da realidade que nos rodeia, que os arquitectos ainda vêm como algo intuitivo e inerente 

ao projecto, seja ele qual for. Essa percepção dos reais problemas com que o arquitecto 

se deve deparar é tudo, menos intuitiva. Tem que haver muito trabalho, muita pesquisa, 

muito estudo, para aprender a habilidade de saber contar e saber representar os palcos 

de vida, a maneira como as pessoas habitam e vivem, e querem habitar e viver.

Na visão de Ábalos & Herreros, o acto de projectar engloba mais uma fase de projecto, 

à qual chamaram de projecto do projecto. É uma fase anterior ao projecto propriamen-

te dito, durante a qual são consideradas questões vinculadas com a obra em si, mas 

também, e essencialmente, com a contribuição para a sociedade, como o interesse e 

oportunidades que poderá gerar. O projecto é assim racionalizado, tal como fizeram os 

modernos, mas de uma forma reflexiva. Considerar as entradas estatísticas, relativas às 

condições do local, à demografia, ao poder de compra, etc., são os já referidos mapas 

de informação das cidades, ou áreas de cidade. Este tipo de informação era utilizada, 

na arquitectura moderna, de início de século, como um instrumento para engendrar 

regras ou normas, com a finalidade de teorizar e, consequentemente formalizar na ar-

quitectura. Agora, são entendidos como um método de análise contínua, porque estão 

em contínua transformação. 

Todo o trabalho feito a partir desses levantamentos parciais da cidade e/ou sociedade, 

deverá também ser trabalhado pelo arquitecto, além de técnicos de outras áreas. Po-

derá até ser um trabalho conjunto, realçando, aqui, a inclusão de várias áreas, no acto 

de projectar. Portanto, esse estudo é uma fase constituinte do projecto arquitectónico, 
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o projecto do projecto. São assim levantadas questões relativas ao modo de intervir 

no local. O arquitecto, em oposição ao arquitecto moderno, não tem simplesmente de 

aplicar as teorias já feitas, mas questionar-se sobre como intervir, de acordo com as cir-

cunstâncias. Além disso, não estará simplesmente a resolver problemas, a dar resposta 

às questões, mas também a colocá-las.

O arquitecto tem de deixar o indivíduo entrar na arquitectura. Permitir o desenrolar de 

acções não programadas e, como tal, não projectadas. Para isso, é preciso repensar o 

acto de projectar, passar do espaço de controlo, para permitir liberdade e, portanto, de-

finir plataformas para a possibilidade. Isto, porque a sociedade, nos dias de hoje, revela 

um gosto pelos lugares heterotópicos, não representativos, por se constituírem como 

espaços nos quais podem desenvolver-se pautas sociais, não submetidas à concepção 

ritualizada e cenográfica do espaço público tradicional.

Nos dias que correm, é necessário proceder a uma reformulação do pensamento, e 

consequente acto arquitectónico. A sociedade é a criadora e o objectivo da arquitectura. 

É essencial a percepção de como se vive e pretende usar os espaços, para quem se 

projecta, não esquecendo as condicionantes da vida contemporânea.

-O programa como estratégia de desenho

Numa realidade assim tão dinâmica, qual deverá ser o papel do programa no interior do 

processo do projecto?

Procurando no dicionário a palavra “programa”, encontra-se uma definição parecida 

com esta: “exposição ordenada e pormenorizada do que se quer ou deve fazer.”

Falando de arquitectura, quando alguém encomenda um projecto, é supostamente ca-

paz de definir as suas exigências, de forma “ordenada e pormenorizada”. Assim sendo, 

não deveria ser difícil para o projecto proporcionar espaços capazes de satisfazer quem 

o encomendou. Porém, existem muitas vezes problemas. Muitas vezes, projecta-se com 
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um determinado programa e acaba-se frequentemente a realizar um espaço aquém das 

necessidades da sociedade e de quem o encomendou. Contudo, depois de realizado, 

esse espaço continua a ter de responder a exigências de uso, sempre em transforma-

ção. É portanto indispensável que este espaço tenha a capacidade de suportar essas 

exigências, e que se consiga adaptar a novas.

“O projecto está constantemente à procura da transformação, mesmo quando “aca-

bado”. Como pode adquirir a flexibilidade necessária apara conviver com o ritmo da 

mudança?”

                                                                        “Programar a flexibilidade” , Paola Cannavò, JA 222 p 18.

O projecto arquitectónico deveria ter em conta a lentidão burocrática, a economia, a 

política, a sociedade, que, muitas vezes, têm grande influência sobre a obra. Conside-

rando estes factores como parte do contexto, tal como a história do lugar, estes podem 

tornar-se parte integrante do projecto deixando de ser encarados como um difícil obs-

táculo. Desta forma, o projecto poderá contornar as imprevisíveis mudanças que pode-

riam ocorrer desde o seu início.

Também o promotor deveria permitir, na elaboração do programa, a flexibilidade como 

uma premissa necessária a perdurar no tempo, em vez de exprimir certezas de breve 

duração, manifestando já na encomenda as dificuldades e incertezas próprias de cada 

projecto.

Passando ao arquitecto e ao acto de projectar, o programa é muitas vezes encarado 

como um elemento inquestionável, ao qual a arquitectura deve responder cegamente. 

Um programa mal estruturado e mal definido só poderá gerar uma má arquitectura, de 

pouca qualidade, que não serve a sociedade. O programa deve ser processado, reinter-

pretado, testado, posto em causa e redefinido.
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5. CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
Depois de uma reflexão e consequente abordagem dos temas que considero fulcrais 

e que definem esta problemática do distanciamento entre a arquitectura e a socieda-

de (o utilizador), a vertente prática deste trabalho debruça-se exactamente sobre essa 

questão, procurando um espaço que tenha algo mais a oferecer, um espaço para ser 

realmente vivido e proveitoso para quem o utiliza, enquanto sistema e parte integrante 

da cidade de Lisboa.

Primeiro de tudo, e para melhor compreender a proposta de intervenção, comecemos 

por analisar e tentar compreender os problemas que a zona onde se localiza o projecto 

comporta. 

                                                                       Figura 1 - Contexto Urbano (Fonte:Google Maps)

CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
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Pontos fracos

- Muitos espaços públicos desqualificados;

- Malhas urbanas divorciadas pela passagem de grandes infra-estruturas;

- Fragmentação da ocupação da zona urbanizada às cotas média e alta, com ausência 

  de espaço público que estruture e organize o espaço urbano;

- Falta de conexões à cota média;

- Pouca permeabilidade da faixa marginal em relação às áreas urbanas adjacentes;

- Descontinuidade em termos de percursos pedonais e cicláveis ao longo de toda a 

   margem;

- Raras ligações da malha urbana consolidada ao rio, em consequência da barreira 

   rodoferroviária;

- Falta de uma forte relação física e visual entre a cidade e o rio;

- Muitos espaços públicos desqualificados.

Depois de devidamente interiorizadas as carências desta zona compreendida entre  

Belém e Alcântara, numa fase inicial de caracter mais urbano, procuraram-se soluções:

- Necessidade de trabalhar os vazios urbanos;

- Atribuição de espaços abandonados a organizações culturais, tentando estabelecer 

  uma faixa cultural entre Belém e a Lx Factory;

- Estabelecimento de uma maior relação de proximidade entre a oferta cultural e  

   artística e a população;

- Repovoamento da zona, através da criação de espaços de residência para  
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  acolhimento temporário de artistas e estudantes;

- Desenvolvimento de espaços públicos de permanência, articulados com espaços  

  culturais e habitacionais;

- Promoção de actividades de lazer ao ar livre;

- Reinterpretação dos conceitos de espaço público, privado e semiprivado, no  

  estabelecimento de relações sociais mais fortes;

- Incremento da multifuncionalidade e polivalência dos espaços.

A proposta de intervenção surge num terreno de grandes dimensões, anteriormente 

pensado para um hotel e outros equipamentos de apoio ao Centro de Congressos de 

Lisboa. Trata-se de mais uma falha numa já desfragmentada frente ribeirinha que é vista 

agora como uma oportunidade, um desafio, numa tentativa de harmonizar essa frente, 

estabelecendo não só a ligação entre o edifício da Cordoaria Nacional e o CCL, mas 

também criando uma nova relação com o Rio Tejo e com a cidade.

                                                                      Figura 2 - Área de Intervenção (Fonte: Bing Maps)

CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
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A zona da Junqueira é vista como uma zona de transição, de fluxo de transportes, de 

passagem entre Alcântara e Belém, onde faltam espaços de atracção, espaços de per-

manência, de estar, é uma zona que urge de novidade. Por outro lado apresenta uma 

relação difícil com o Tejo, marcada pela intromissão da Avenida da India, que é ainda 

mais dificultada pela linha férrea.

O sistema proposto, tem como objectivo resolver estas tensões, unificando a frente de 

rio, fazendo uma transição harmoniosa entre a cidade e a zona ribeirinha.

Assim sendo, a primeira preocupação passa por resolver a relação física e visual entre 

a cidade e o rio (figura 3), fortemente dificultada pelo grande fluxo automóvel e pela 

presença da linha de comboio. Para isso, opta-se por definir duas cotas. Uma delas, 

através de uma plataforma elevada que resolve o problema da relação visual com o rio 

e que por outro lado distancia o utilizador física e visualmente de todo o caos e agressi-

vidade visual da avenida da índia. A outra, abaixo do nível do solo, estabelece a relação 

física da cidade com o rio, evitando também o contacto directo com a avenida que os 

separa.

                                                               Figura 3 - Quebra de relação Física com o tráfego  (Fonte: própria)
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A cota superior criada surge não só para resolver esta questão. Apresenta-se como 

uma plataforma, uma praça que se estende em direcção ao rio, e que ao mesmo tempo 

organiza todo o programa arquitectónico proposto em seu redor, conferindo unidade ao 

conjunto. É um espaço pensado para colmatar a falha de um espaço de estar qualifica-

do nesta zona, como foi referido anteriormente. 

Ao mesmo tempo pode ser definido como um lugar de contemplação do rio Tejo. Pos-

sibilita inúmeros trajectos colmatando também a referida falha de comunicação entre a 

Cordoaria Nacional e o CCL, que agora é feita apenas através da Avenida da India e da 

rua da Junqueira, ao longo de um enorme vazio urbano.

A cota inferior possibilita a chegada à zona ribeirinha de uma forma diferenciada dos 

passadiços metálicos que se vão repetindo, sem identidade, ao longo de toda a avenida 

da India. Chegando à zona ribeirinha, existe um pequeno equipamento onde se pode 

alugar uma bicicleta, numa tentativa de não só dinamizar esta frente, mas também de 

sensibilização das pessoas para o uso de outro tipo de transportes, mais ecológicos. 

A par deste equipamento, encontra-se também uma cafetaria/restaurante. Na zona de 

jardim mais próxima da avenida da India existe uma maior densidade de árvores. O 

mesmo acontece do outro lado da avenida, surgindo como mais uma barreira à poluição 

visual e sonora desta artéria. 

                                 Figura 4 - Atravessamento e Quebra de relação Visual com o tráfego  (Fonte: própria)

CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
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Centro de Artes  e Cultura da Junqueira

Mais uma vez compreendendo a importância dos temas abordados ao longo desta re-

flexão, e tendo como premissas as conclusões que daí foram tiradas, partimos para o 

projecto de arquitectura e para aquilo que considero serem as potenciais mais-valias 

que este espaço pode oferecer à sociedade. Cria-se então um espaço dedicado às rela-

ções humanas, à produção e divulgação das artes, à performance, à cultura e também 

à habitação. 

Como já foi dito atrás, todo o programa arquitectónico é organizado em volta de uma 

plataforma de contemplação do rio, que lhe confere sentido e uma grande unidade. A 

própria plataforma é também vivida no seu interior estabelecendo também a ligação 

entre os programas. É um espaço que pode ser percorrido livremente e que possibilita 

variadas opções de percurso, tanto pelo exterior, a uma cota superior à rua, como pelo 

interior, ou pelos dois, alternadamente. Ao nível da rua, estabelecem-se vários pontos 

de acesso, não se conseguindo identificar com exactidão uma entrada principal. O ob-

jectivo de transmitir a referida ideia de um espaço feito para a cidade, livre, demarcado 

de um papel institucional, um espaço de descontracção é assim evidenciado, como se 

de uma ou varias ruas da cidade se tratasse. 
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                                Figura 5 - Possibilidades de Percurso Pedonal  (Fonte: própria)

Criam-se também pátios interiores e relações generosas com o exterior, menos no alça-

do sul, evitando o confronto com a Avenida da India. A este nível temos acesso a uma 

sala de espectáculos, uma grande sala de conferências ou reuniões que pode ser dividi-

da transformada em dois espaços independentes, e uma cafetaria. Todos estes espaços 

são organizados em torno de um grande pátio que estabelece uma forte relação com a 

plataforma através de relações visuais verticais e ilumina todo o espaço interior. Através 

de acessos verticais, estabelece ligação tanto pisos superiores como à plataforma. É 

este sistema que “agarra” os três núcleos principais, cada um vocacionado para uma 

área específica, criando unidade e ao mesmo tempo uma interacção bastante próxima 

entre elas.

CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
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Produção|Exposição|Performance

Nesta parte do sistema destaca-se o grande volume da sala de espectáculos, destinada 

a todo o tipo de actividades performativas ligadas à música, dança, teatro, mas também 

a conferências. Esta “caixa” estabelece uma relação visual forte com a plataforma atra-

vés de um grande vão que possibilita a quem passa, espreitar, sentar, despertando o 

sentido da visão e convidando à entrada. Esta situação acontece também no interior do 

edifício dando-lhe uma nova vida, aproximando o utilizador, suscitando-lhe curiosidade 

e interesse.

                               Figura 6 - Espaço de Produção, Exposição e e Performance  (Fonte: própria)
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No corpo em “L” que faz a ligação ao outro núcleo programático, encontra-se a zona 

de galeria e ateliers no primeiro piso, enquanto que o segundo é exclusivamente para 

ateliers. Trata-se de um espaço que tenta desmitificar a ideia já muito estabelecida de 

que um espaço de exposição tem que ser apenas contemplado, em silêncio e reflexão. 

Cria-se então um espaço amplo de grandes dimensões conformado por “caixas”, umas 

de maiores outras de menores dimensões, que pontuam o espaço conferindo-lhe di-

ferentes zonas um sentido a percorrer. Estas “caixas” funcionam como ateliers, tanto 

de pintura, como de música, dança, poesia, que tem como objectivo criar uma relação 

imediata entre a produção e exposição de arte. 

                              Figura 7 - 3D de Espaço Expositivo (Fonte: própria)

CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
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Desta forma cria-se também um ambiente muito mais informal, descontraído onde se 

pode contemplar uma pintura, escultura, instalação e ao mesmo tempo ouvir um piano, 

uma harpa, uma guitarra, ver um ensaio de dança. Potencia-se desta forma um diálogo 

bastante mais imediato entre artistas e visitantes, aproximando a arte das pessoas. 

Estes ateliers serão de fácil acesso a quem os quiser utilizar, de forma livre, ou então 

através do funcionamento de aulas e workshops. Trata-se de estruturas leves, metáli-

cas, revestidas a pladur, de fácil montagem e desmontagem, possibilitando assim uma 

infinidade de combinações e transformações do espaço de exposição.

O primeiro e o segundo piso diluem-se com a presença destas caixas, umas que nascem 

do chão, outras que descem do tecto, criando diferentes ambientes e espacialidades.

Biblioteca

Apresenta-se como uma mais-valia para a zona, uma vez que apesar de haver algumas 

bibliotecas na zona, encontram-se em edifícios que não foram pensados para o efeito 

apresentando assim algumas carências espaciais e funcionais. Pretende-se então um 

espaço multifuncional que possa servir não só a população da zona como também artis-

tas, estudantes, dada a proximidade de algumas escolas. Tal como acontece com o piso 

inferior, da plataforma, podemos aceder ao volume da biblioteca de diferentes formas e 

realidades. Uma delas, seguindo o percurso da zona de exposição, feito portanto pelo 

interior do edifício e ligando os dois núcleos. Pelo exterior, podemos aceder à biblioteca 

pela rua da Junqueira, pela cota da plataforma, pela Avenida da India e até através da 

zona de jardim junto ao CCL. Mais uma vez fica reforçado o convite à entrada e a inten-

ção de ser um espaço para ser utilizado e vivido por todos.
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                               Figura 8 - Biblioteca (Fonte: própria)

O volume da biblioteca organiza-se em volta de um pátio que ao mesmo tempo funciona 

como uma varanda virada para a cidade. Consegue-se assim estabelecer diferentes 

ambientes, um mais tranquilo e virado para a reflexão, com a relação visual estabeleci-

da com o rio Tejo, através do vão orientado a sul, e um no pátio mais virado para a vida 

frenética da cidade, para os momentos de pausa e convívio. 

O espaço é organizado de uma forma livre, pouco ou nada compartimentado para fo-

mentar as relações, o trabalho em grupo, a troca de conhecimento. No piso 0, à cota da 

rua, encontra-se um espaço de trabalho 24horas a pensar nos muitos estudantes que 

vivem na zona devido à proximidade de várias universidades.

CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
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Residência Artistas|Estudantes

Associado ao programa até agora mencionado considero importante a presença de um 

programa de habitação, não só por ser uma necessidade para muitos dos estudantes 

que frequentam escolas na zona, mas também para atribuir uma vida mais intensa e 

continua ao conjunto da proposta. Com esta mais-valia, todo o sistema se torna num 

espaço que se distancia dos edifícios culturais muito institucionalizados e que normal-

mente têm um horário muito característico. A intenção passa por tornar este espaço num 

espaço de vida, sempre ao dispor da sociedade, com a pretensão de o tornar atractivo 

tanto de dia como de noite. A presença de estudantes e de artistas na residência com 

certeza seria apelativo ao uso do espaço exterior, não só durante o dia como de noite, 

com pequenas feiras de arte, projecção de cinema ao ar livre nas paredes do edifício, 

concertos, etc. Este uso do espaço publico durante a noite não é muito habitual em 

Lisboa, a não ser em sítios muito específicos da cidade. Assim, considero importante 

trazer um pouco desse espirito e dessa vida para esta zona da cidade, que a esse nível, 

pouco ou nada tem para oferecer e que hoje em dia é muito procurado pela sociedade.

Falando agora mais especificamente das características do edifício da residência. Ba-

seia-se no espirito da vida em comunidade, com a existência de grandes espaços de 

convívio, cozinha comunitária, lavandaria e um grande terraço sobre o rio e a cidade. 

Trata-se de uma residência “low-cost” no qual o valor das rendas seria revertido para a 

manutenção do complexo e para o desenvolvimento da arte e da cultura aí desenvolvida 

e apresentada.

Tal como os outros espaços tem vários pontos de acesso, dois à cota da rua, um pela 

Avenida da India e outro pela zona de jardim ao lado do CCL, e outro acesso, à cota da 

plataforma de acesso imediato à zona dos quartos. Os quartos são predominantemente 

duplos, mas apresentam a possibilidade de se transformarem em dois espaços de dor-

mir distintos e completamente privados. 
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                   Figura 9 - Residência de Artistas/Estudantes (Fonte: própria)

Este volume é interceptado por 3 grandes pátios interiores que têm como objectivo 

iluminar todos os espaços sociais, criar diferentes relações visuais e, ao nível do piso 

térreo, criar diferentes ambientes, cada um sendo associado um determinado espaço: 

cantina, zona de estar e recepção, e zona polivalente.

Cria-se um edifício com uma grande fluidez espacial, pensado não para um programa 

muito rígido, mas que espacialmente poderá dar oportunidade à introdução de novos 

programas, ou de ser complementado. A polivalência dos espaços, amplos, pouco com-

partimentados aponta essa intenção e possibilidade, numa tentativa de que o edifício 

não pare no tempo, que se projecte parra o futuro e para novas realidades.

CENTRO DE ARTES E CULTURA DA JUNQUEIRA 
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6.CONCLUSÃO
Depois de uma reflexão sobre a relação entre a arquitectura e a sociedade de hoje, 

não descurando todos os outros conceitos e problemas dissociáveis ao tema, chego à 

conclusão que não há fórmulas mágicas, para resolver esta questão tão complexa. É 

feita sim, uma interpretação pessoal do problema, tendo em conta a realidade actual e 

os pontos de vista dos vários intervenientes. 

As questões levantadas levaram a um melhor entendimento do papel da arquitectura 

e do arquitecto dentro deste contexto social e comportamental, tendo o Homem como 

principal foco de toda a sua atenção. 

 A arquitectura é entendida como uma prática social, com uma ligação muito estreita à 

realidade actual, onde a sociedade, com toda a sua complexidade, é o seu tema central.

Entendo a arquitectura como uma necessidade básica para o Homem, devendo sempre 

apresentar bons padrões de qualidade. Deve ser atribuída, ao arquitecto, uma grande 

responsabilidade social, como gerador de comportamentos, organizador do espaço.

Porém, constatei ao longo dessa reflexão que esta visão ainda não está bem assimilada. 

Existe ainda uma certa dificuldade, por parte da sociedade, em valorizar a arquitectura, 

em compreendê-la e, por consequência, nota-se uma falta de reconhecimento do traba-

lho do arquitecto e ainda muita falta de destreza na aproximação do cliente ao mesmo. 

O arquitecto deve também trabalhar nesse aspecto, autopromovendo-se, passando co-

nhecimento, abrangendo o seu campo de trabalho, estudando a sociedade de hoje. 

A sociedade, por outro lado, deve afirmar os seus direitos por um espaço de melhor 

qualidade.

O passado e o peso da tradição também têm um papel de relevo nesta questão. Impe-

dem a sociedade, e até o arquitecto, de compreender o presente.

Algumas definições, conceitos e formas já consolidados ainda apresentam um grande 

CONCLUSÃO
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peso na arquitectura que se faz hoje, prejudicando não só a sociedade, o bem-estar do 

Homem, mas também a progressão e a evolução do trabalho do arquitecto, que ainda 

mostram uma grande preocupação apenas com a “aparência” da sua arquitectura, des-

curando as necessidades sociais.

A arquitectura é muito mais abrangente que isso. Visa dar resposta ao Homem. Cabe-

lhe conhecer a sociedade e os seus hábitos, para o poder servir da melhor maneira. 

Quando intervém num determinado espaço, deve gerar uma nova percepção do mesmo, 

deve atribuir-lhe novos hábitos, completando-o, enriquecendo-o, para novas realidades. 

Apesar de tudo, aos poucos, a relação entre a arquitectura, o arquitecto e a sociedade, 

vai-se transformando, para melhor. Existe mais divulgação, mais e melhor formação, e 

isso leva a que a arquitectura desperte, cada vez mais, o interesse da sociedade.

A arquitectura deve ser, cada vez mais, divulgada e, ao mesmo tempo, tem de se dar 

também a conhecer, em toda a sua extensão. Só assim se poderá promover o diálogo 

e aproximar progressivamente as partes envolvidas: a arquitectura, o arquitecto e a so-

ciedade. O projecto de arquitectura deve apresentar uma função social inserida no acto 

de criação, tornando-se num acto de cidadania, de cultura. Todos estes factores devem 

andar de mãos dadas: a sociedade e os seus valores, os padrões de gosto, a história, o 

programa, criando assim arte, mas com uma componente social muito marcada, que se 

apresente como um valor cultural, social, funcional e também artístico.

A arquitectura, contudo, não se deve impor, deve antes ser vista como uma necessidade 

básica, encarada como indispensável ao Homem. Não deve ser encarada como um ca-

pricho, como um luxo, ou como uma intervenção pontual, mas sim como um potenciador 

e gerador de melhores espaços, que proporcionem uma melhor qualidade de vida e 

bem-estar, ao Homem.

Tem de haver uma reciprocidade nas ligações entre arquitectura e sociedade, porque as 

mudanças têm de acontecer nas duas esferas. Estas têm de se influenciar mutuamen-



67

te, num sentido positivo, sabendo que o caminho de uma sem a outra, não torna esta 

mudança possível. Constatei que a arquitectura é parte integrante do problema mas 

também é parte integrante da solução. Acredito que existe um conjunto de políticas, 

arquitectos, sociólogos, filósofos, pessoas que acreditam que através de novas ideias e 

novas filosofias de vida, se pode construir uma arquitectura melhor, uma cidade melhor, 

para uma sociedade melhor.

Toda a reflexão sobre este tema que considero basilar e transversal a todo o projecto 

de arquitectura veio dar resposta a muitas das minhas inquietações em relação ao meu 

papel enquanto futuro profissional. 

CONCLUSÃO
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