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Resumo 

Durante o desenvolvimento do Movimento Moderno a reflexão e a prática da arquitetura 

se embasavam no conceito de “espaço”, contínuo, abstrato, matemático, uma 

construção mental, relacionado a uma postura generalista e generalizadora, um tanto 

indiferente à individualidade. A revisão crítica de meados do século XX questiona essa 

ideia de uma arquitetura autônoma, decorrente da concepção racionalista, contrapondo-

a a uma arquitetura situada em um “lugar” definido por valores simbólicos e históricos 

(Montaner, 1997). Essa atenção ao caráter do lugar explorado fenomenologicamente, 

buscando propiciar certos atributos de qualidade relacionados à experiência concreta do 

dia-a-dia, inspira a arquitetura contemporânea, uma produção que possa produzir e 

construir para se habitar poeticamente os espaços (Gregotti, 1985). Esta pesquisa 

relaciona conceitos e práticas desenvolvidos com base nessa aproximação entre espaço 

e lugar, para compreender ações arquitetônicas da contemporaneidade em que os 

autores declaram buscar respostas para o problema da essência do habitar. 

Introdução 

A valorização do sítio em concomitância com o conceito de lugar é um tema muito 

recorrente na discussão atual. A distinção entre “espaço” e “lugar” é o que melhor facilita 

a compreensão da postura contemporânea e o posicionamento de muitos pensadores e 

arquitetos.  

De acordo com Joseph Maria Montaner em A modernidade Superada (1997), o “espaço” 

configura a concepção de um ambiente matematicamente calculado, produto de um 

pensamento sistematizado e racional que entende os usuários como a representação de 

uma “massa inexpressiva e ecumênica”. Já o “lugar” busca a compreensão de um 

sistema repleto de valores simbólicos e históricos que possibilita a experiência corporal 

e a vivência de cada indivíduo como componente único e colaborador para a facilitação 

do processo fenomenológico que se procura enfatizar.  

Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é o de compreender certas interpretações dadas ao 

significado de lugar em experiências contemporâneas que propõem esse enfrentamento, 

dentre as quais se destaca a produção do arquiteto português Álvaro Siza Vieira. 

Pretende-se contribuir para o entendimento do processo de elaboração de projeto.  



 

Metodologia 

A metodologia consistiu basicamente na revisão bibliográfica com o propósito de 

compreender a transformação do pensamento arquitetônico na passagem do Movimento 

Moderno para a atualidade, o período contemporâneo, quando se questionam alguns 

postulados do modernismo, entre eles a diferença entre espaço e lugar.  

O estudo se inicia com a leitura de Montaner (1997) e se amplia com Vittorio Gregotti e 

Christian Norberg-Schulz na busca por compreender diferentes posicionamentos frente 

ao tema, compondo a fundamentação teórica desta pesquisa para o entendimento dos 

princípios estruturadores do projeto de arquitetura. 

 

Após esse embasamento teórico, este trabalho procura apresentar o arquiteto Álvaro 

Siza, a partir de duas fontes bibliográficas: Montaner (Depois do Movimento Moderno) e 

por ele mesmo, a partir de relatos do próprio arquiteto em que expõe motivos e 

passagens relevantes do seu percurso de projeto. 

 

Numa outra etapa a investigação se detém nos projetos escolhidos como estudos de 

caso: o Centro Galego de Arte Contemporânea, o Museu Serralves e a Fundação Iberê 

Camargo.  A escolha se pautou pela proximidade do programa e pela diversidade do 

lugar em que se inserem os edifícios projetados. Por fim, procura fazer considerações 

sobre essas várias conotações e os projetos estudados, com a perspectiva de contribuir 

para o aprofundamento dessas discussões e da relação entre reflexão teórica e o 

exercício do projeto de arquitetura.  

 

 Desenvolvimento 

O movimento moderno parte da conjuntura dos movimentos de vanguardas, que 

munidos de sua sensibilidade criativa transformam o modo de se fazer arte e 

arquitetura. O ponto de percepção do artista é alterado, uma vez que busca naquele 

momento desenvolver os campos intelectuais de si mesmo, e não mais compreender 

a realidade. As técnicas adotadas distanciam-se do modo de reprodução clássico, 

buscando os campos racionais e irracionais do conhecimento, tratam arquitetura e 

arte distintas ao modo como vinham sendo produzidas, ou seja, não mais fazendo 



relações com os critérios antropomórficos, harmonia e simetria, configurações 

ornamentais, aprendizado através de modelos da história, idealização da natureza, 

busca da beleza e também com a consciência de formar parte de uma tradição e de 

algumas convenções.   

O interesse pela interpretação do lugar que a arquitetura contemporânea passou a 

considerar é um posicionamento bastante atual. A definição de espaço foi o elemento 

chave em todo o movimento moderno, lógico, científico, e matemático, utilizando o 

aço, concreto armado e vidro como expressão tecnológica.  

 

ESPAÇO E LUGAR 

Para os arquitetos e pensadores do movimento moderno, como Le Corbusier, a 

expressão do lugar não é determinante para a definição do projeto, que pode ser 

facilmente pensado de maneira isolada do lugar de implantação, a autonomia exercida 

pela mente criativa é indiscutível. O posicionamento dos arquitetos passa a ser 

questionado, levantando a discussão de que o lugar expressa diretrizes que podem 

enriquecer o pensamento como um todo.  

Pontua-se a distinção entre espaço e lugar, sendo que o primeiro busca a indefinição 

e generalidade, e o segundo se expressa de maneira concreta e definida. O espaço 

moderno em sua amplitude está sempre sujeito ao infinito, usufrui da geometria para 

atingir um caráter científico e racional. Já o lugar forma-se a partir das qualidades 

apresentadas por seus elementos, como um conjunto de significados que juntos 

transmitem uma mensagem histórica e simbólica, relacionando o corpo humano de 

maneira fenomenológica ao ambiente vivenciado.  

Como exemplos de espaço moderno existem as estruturas Dominó e Citrohan de Le 

Corbusier e os pavilhões de Mies van der Rohe, que dominavam claramente as 

técnicas necessárias para propor ambientes sistematizados e racionais. Foi só depois 

da manifestação das vanguardas durante os anos 1930, que arquitetos como Lúcio 

Costa, Arne Jacobsen, Josep Luís Sert e o próprio Le Corbusier acabaram 

considerando o valor proveniente do lugar.  

Na arquitetura, a expressão do lugar só ganhou força a partir do organicismo de Frank 

Lloyd Wright e das novas propostas encabeçadas por Alvar Aalto. Sem deixar de lado 

seu princípio geométrico Wright busca a compreensão do lugar por seu desenho 

orgânico, que inserido em uma malha planejada resultariam em um modelo funcional 

e capaz de desenvolver uma construção que parta de materiais convencionais. A 



união entre natureza e máquina é muito pertinente nas análises do arquiteto, uma vez 

que as enxerga como complementos, redefinindo desde a estrutura de um loteamento 

até integrando a casa à paisagem na qual está inserida, como por exemplo a Casa 

Kaufmann ou da Cascata (1931-1939) que munida do benefício da tecnologia foi 

capaz de requalificar e dar vida ao seu entorno.  

Wright passa a buscar uma arquitetura moderna e pertinente ao lugar, tentando 

sempre tirar proveito do local que está atuando, produzindo dessa maneira uma trilha 

sucessiva de projetos que marcam a importância do lugar na qualidade projetual.  

Aalto também busca o lugar como elemento qualificador de sua arquitetura, dando 

não apenas sentido a ele, como também compondo um sistema de natureza viva e 

adaptável. Erik Gunnar Asplund, por sua vez, desenvolve uma arquitetura totalmente 

conectada ao lugar que se expressa de maneira sintética relacionando a tradição com 

o moderno, como na Capela no bosque (1981-1920) ou Cemitério e Crematório no 

bosque em Estocolmo (1935-1940). 

O lugar difere-se do espaço substancialmente pela experiência em que se permite 

trocar com o ambiente. Apropria-se das relações sensoriais e fenomenológicas com o 

corpo, relação primordial que serve como base de raciocínio para pensadores como 

Edmund Husserl, ou até mesmo para suporte de ações corporais realizadas por 

artistas como Joseph Beuys.  

Ao longo do tempo o lugar ganhou distintas interpretações e significados, sendo desde 

uma qualidade do espaço interior expressa por meio de forma, textura, cor, luz natural, 

objetos e valores simbólicos, até elemento estruturador de uma malha urbana 

significativa e rica em história e preexistências. É natural compreender que a relação 

entre as escalas de análise compõe o sentido de lugar de maneira completa e 

substancial. 

A expressão genius loci, originária em Roma, vem sendo muito utilizada no decorrer 

da história. Artistas e filósofos recorrem diversas vezes ao termo, como se toda 

intervenção devesse se curvar às regras próprias do ambiente preexistente, buscando 

a compreensão do comportamento humano em relação ao meio em que ele vive, ao 

seu meio urbano e social. Quando se diz que o homem habita determinado local, 

transmite-se a ideia de que esse mesmo homem está inserido na mensagem que o 

“espaço” e o “caráter” daquele ambiente buscam expressar. Além disso, se estabelece 

uma relação de “orientação” e “identificação”, conseguindo desta maneira situar-se 

onde e como em consequência do lugar. São essas funções que permitem ao 



indivíduo se posicionar perante o meio em que vive. Permite identificar-se, para então 

estabelecer uma relação de reconhecimento e pertencimento. Quando as 

organizações espaciais são falhas, gera ao ser uma sensação de confusão e este se 

sente perdido, desapoderando-se cada vez mais do significado e do caráter deste 

conflituoso vínculo.  

 

ÁLVARO SIZA 

Percorrendo sua produção, nota-se que o arquiteto busca no espaço o que se perdeu 

com a decisão pela arquitetura, fazer dele o seu barro, e criar desta forma sua própria 

escultura. (Montaner, 1997) 

É justamente esse posicionamento que justifica a razão de seu sucesso, como explica 

Gregotti: “(...) representar algo totalmente diferente, neuroticamente isolado, tenazmente 

afetuoso, duramente tímido, desinteressado da acumulação do capital comunicativo de 

massa, poeticamente interessado na economia da expressão, no ser minimalista não por 

uma posição formal mas por orgulho da pobreza, nas exigências dos gestos necessários, 

no ser “habitante da solidão”, como ele define a si mesmo.” (GREGOTTI, 1985, p. 11) 

O desejo de compreensão do próprio ser é o que sustenta a produção artística de 

Álvaro Siza, uma vez que busca a clareza das peculiaridades dentro do que tomamos 

como comum ou cotidiano, até por fim transmiti-la em sua produção como um todo.  

Traz consigo uma nova interpretação ao desenho, deixando de representar apenas 

uma linguagem restrita e individualmente limitada para transformar-se em elemento 

de interpretação e expressão para com o lugar e o próprio projeto, um verdadeiro 

mecanismo de linguagem. “(...) trata-se de tirar as medidas, de fixar as hierarquias 

internas do lugar que se observa, dos desejos que ele suscita, das tensões a que 

induz; trata-se de aprender a ver as interrogações, a torná-las transparentes e 

penetráveis. Trata-se por fim de procurar por meio da escrita do desenho uma série 

de ressonâncias que progressivamente funcionem como partes de um todo, que 

mantenham a identidade das razões da sua origem contextual, mas que, ao mesmo 

tempo, se organizem em sequências, percursos, paragens calculadas, que se alinhem 

através de diferenças discretas na direção de um processo de diversidade necessária, 

não ostentada, de escrita dos espaços e das formas do projeto.” (GREGOTTI, 1985, 

p. 13) 

Representa, sobretudo, o contato com a folha em branco, com a memória e o 

constante exercício dos gestos e dos olhos. O processo projetual é reflexo da troca 



estabelecida entre a memória, que se mantém restrita ao interior de cada indivíduo, e 

as exigências e condições que determinado projeto apresenta.  

Essa aproximação se detém na análise de três grandes obras de Álvaro Siza, de modo 

a reconhecer dentro de sua prática projetual as diretrizes conceituais que alinhadas as 

técnicas acabam por compor esta seleção de museus ricos em qualidade espacial e 

sensorial, apresentando semelhanças capazes de aprimorar a consciência de seu 

posicionamento em função de sua prática profissional. Sendo elas a Fundação Iberê 

Camargo, o Centro Galego de Arte Contemporânea e o Museu de Arte Contemporânea 

de Serralves, buscando compreender a elaboração da arquitetura em função dos 

conceitos abordados em todo o decorrer da atual pesquisa.   

Segundo Gregotti, Siza possui uma linguagem única e expressiva em toda a sua 

produção, explorando a sensibilidade e as distintas experiências do usuário em função 

de sua arquitetura, o que pode ser identificado a partir de estratégias presentes nos 

projetos estudados.  

 

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO 

Croqui Fundação Iberê Camargo – Fonte: www.archidaily.com 

Acesso em: 10/08/2016. 
A fundação Iberê Camargo, localizada em Porto Alegre – Brasil desde 2008, busca expor 

a cidade por meio do diálogo com a natureza. Entre pedra e água, Siza procura enaltecer 

algumas das características naturais do sítio por meio de sua arquitetura (Croqui 01), 

uma vez que se embasa no relevo rochoso e terreno estreito para propor um edifício 

verticalizado que trabalha quase que pontualmente a relação entre curvas e retas (Croqui 

02), corredores e rampas, simetria e assimetria, atribuindo ao usuário distintas 

experiências sensoriais na utilização de seus espaços.  



Em sua produção, é comum diagnosticar diferentes estratégias que atraem o entorno 

para dentro do próprio projeto. Nesse caso, as janelas estabelecem relação fundamental, 

enquadrando a paisagem e expondo a própria cidade para ser admirada. Outro exemplo 

é o átrio central que proporciona objetivo diálogo com o exterior, uma vez que a 

iluminação é trabalhada de maneira zenital, permitindo que o próprio céu seja a cobertura 

do coração do museu.  

  
Croquis 01 e 02:  Implantação e Corte ( Relação de gabarito com encosta) – Fonte: Produção própria. 

 

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

Croqui Centro Galego de Arte Contemporânea – Fonte: 

www.archidaily.com Acesso em: 10/08/2016. 

Localizado na cidade de Santiago de Compostela desde 1993, o projeto parte das relações 

entre traçado urbano e topografia, buscando a melhor adequação para com a cidade. Está 

situado em um terreno triangular, o que direciona sua volumetria como um todo, além de 

apresentar plataformas que lidam com distintos elementos de acesso, como escadas e 

rampas, para que fossem trabalhados os desníveis de forma natural e em equilíbrio com 

a arquitetura e permitindo a visibilidade geral de toda a cidade histórica (Croqui 01). 

 

Um aspecto essencial é a busca da ambientalidade com o entorno, seguindo parâmetros 

da altura dos muros, materiais e gabarito das construções históricas que o circunda 



(Croqui 02). Outra questão muito explorada por Siza são as aberturas, uma vez que busca 

a introspecção da luz, expressando-a por meio do contraste entre empenas cegas e 

recortes estratégicos na fachada, mantendo a maior parte da iluminação interna por meio 

de captação difusa.  

 
Croquis 01 e 02:  Implantação e Corte (Visibilidade e Transposição)  – Fonte: Produção própria. 

 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES 

Croqui Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves – Fonte: www.archidaily.com Acesso em: 10/08/2016. 

 

A busca pela integração paisagística presente na concepção é elemento fundamental na 

compreensão do Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Croqui 01), localizado na 

Cidade do Porto desde 1999. A Casa-mãe interfere diretamente na forma e organização 

definidas por Siza, mesmo que não dialogue visualmente com o projeto, as interferências 

em suas diretrizes são indiscutíveis.  

Procura-se a melhor exploração visual e sensorial do Parque de Serralves, uma vez que 

é adotado baixo gabarito e o sítio no qual está inserido permite um volume semienterrado 

(Croqui 02), facilitando dessa forma os acessos ao edifício pela Avenida principal que 

está situada em uma cota mais baixa. Outro fator que marca muito bem a exploração 

visual trabalhada são as fachadas e suas aberturas que fogem do equilíbrio e 

proporciona ao usuário diferentes perspectivas.  



 
Croquis 01 e 02:  Implantação e Corte (Adaptação ao solo) – Fonte: Produção própria. 

 

Resultados 

O resultado geral desta pesquisa destaca como ponto crucial o levantamento 

bibliográfico acerca do conceito de lugar e suas relações adjacentes, procurando 

esclarecer a compreensão da postura do arquiteto contemporâneo para com as relações 

primordiais do contexto geral, em que estão inseridas suas obras.  

O interesse é, especialmente, alinhar estratégias projetuais com determinadas posições 

teóricas produzidas atualmente, permite discutir acerca das premissas e estratégias 

adotadas, especialmente no que se refere às soluções técnicas e às escolhas formais, 

na tentativa de alcançar uma proposta de qualidade que atenda não apenas a melhor 

apropriação de seus espaços, como também que permita a propagação da cultura local. 

 

Considerações Finais  

As reflexões quanto à bibliografia de Josep Maria Montaner (1997), Vittorio Gregotti 

(1993) e Norberg Schulz (1984) relacionadas ao tema proposto vem abordando a 

produção contemporânea de modo a compreender o processo de desenvolvimento da 

reflexão do lugar desde o Movimento Moderno, articulando as posições teóricas ao 

enfrentamento do projeto arquitetônico e esclarecendo o posicionamento de Álvaro Siza 

em suas obras, de maneira prática e conceitual.  

É de fundamental importância ao arquiteto que compreenda e discuta o conceito com o 

qual fundamenta sua atuação, de modo a explorar uma dinâmica de intervenção 

coerente e objetiva capaz de substanciar certa reflexão que aborde não apenas a função 

e a forma, como também as envolva com certa sensibilidade e pertinência, elevando sua 

produção com consistência e compreensão, de maneira a relacionar-se com a dinâmica 

do local no qual intervém.   
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