Espaço IST Arco do Cego – Um espaço de aprendizagem multifuncional

ESPAÇO IST ARCO CEGO
A presente proposta de reconversão funcional da antiga
estação do Arco do Cego em Espaço IST Arco Cego visa a
produção

de

um

espaço

de

aprendizagem

multifuncional, na continuidade do Campus da Alameda.
O objectivo do Espaço IST Arco Cego é acolher novas
valências

lectivas

e

não-lectivas

necessárias

ao

funcionamento do Campus da Alameda, de modo a dar uma
melhor resposta ao actual paradigma educativo, centrado no
papel activo do aluno no processo de ensino-aprendizagem e
no

desenvolvimento

de

competências

exigidas

pelos

mercados de trabalho, baseados numa economia suportada
em conhecimentos.
Trata-se simultaneamente de uma intervenção que irá
concorrer

para

a

reutilização

de

uma

infra-estrutura

existente na cidade de Lisboa, entendendo-a como um
elemento estratégico na promoção de uma cultura de
aprendizagem e de divulgação de conhecimento acessível.
Ao potenciar a sua centralidade espacial e significado
histórico contribuirá para o reforço da rede municipal de
equipamentos culturais.
RAZÃO DE SER
Recentes investigações na área da educação superior
chamam a atenção para a necessidade de repensar os
ambientes universitários com base nos conteúdos a adquirir
(conhecimentos

e

competências)

nas

estratégias

pedagógicas a aplicar (como se deve aprender) e nas
implicações espaciais das práticas pedagógicas aplicadas
(Gaffney, 2008; Fisher, 2007; Oblinger, 2006). Destacam a
necessidade das instituições universitárias potenciarem aos
seus alunos experiências de aprendizagem variadas e
facilitarem
experimental

formas

de

capazes

aprendizagem
de

desenvolver

colaborativa
capacidades

e
de

pensamento crítico e inovador, de comunicação e de trabalho
em equipa, de decisão, de resolução de problemas e conflitos
em

ambientes

de

risco

e

incerteza,

sentido

de

responsabilidade, atitudes de aprendizagem autónoma e
auto-orientada.
estratégias

(Silva,

implicam

2008).

contextos

Defendem
espaciais

que

estas

diversificados,

alargados ao campus e à cidade (Calvo-Sotelo, 2009), que
promovam a aprendizagem como uma actividade e se
constituam como centros de conhecimento de excelência. A
par da introdução de novas valências lectivas e não-lectivas,
tal exige repensar a organização global dos campi e a sua
integração nas actuais dinâmicas urbanas de modo a
potenciar novas sinergias entre a universidade e a sociedade
civil.
“Environments that provide experience, stimulate the
senses, encourage the exchange of information, and offer
opportunities for rehearsal, feedback, application and
transfer are most likely to support learning” (Chism, 2006)
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Verifica-se actualmente em ambientes universitários uma
descentralização

do

processo

de

ensino-aprendizagem

relativamente ao tempo e ao espaço da sala de aula.
Comprovadamente, grande parte do tempo dispendido
ocorre fora das salas de aulas, em espaços normalmente
entendidos como locais não dedicados ao processo de
transmissão e de aquisição de conhecimentos. Tipicamente,
zonas de restauração, como cafetarias e refeitórios, átrios e
espaços

de

circulação,

trabalho/estudo,

mas

salas

de

também

convívio

jardins,

e

de

esplanadas,

escadarias e outros espaços exteriores constituem exemplos
de espaços onde os alunos interagem livremente em
conversas

ocasionais,

partilham

ideias

e

experiências,

esclarecem dúvidas, estabelecem parcerias. Essa interacção,
que está na base da construção de novos conhecimentos é,
reconhecidamente,

fundamental

para

a

formação

de

comunidades de aprendizagem.
As formas de aprendizagem, simplesmente apoiadas em
práticas de transmissão de informação e na sua reprodução,
suportadas na exclusividade do papel activo do professor, já
não cumprem este objectivo. Impõe-se assim que o campus
universitário seja repensado como um dispositivo interactivo
ao serviço do processo de transmissão e aquisição de
conhecimentos e não apenas parte deste. Salas de aulas,
laboratórios, auditórios constituem, actualmente a menor
parcela da área útil no contexto dos campi universitários.
Neste sentido, o espaço do campus universitário deve ser
globalmente rentabilizado quanto à sua capacidade de apoiar
o processo de ensino-aprendizagem activo e não apenas
uma sua (menor) parcela. Os espaços não dedicados
exclusivamente a práticas de ensino formais devem ser
perspectivados

como

espaços

informais

de

aprendizagem e não entendidos como meros espaços de
apoio.
Os espaços informais de aprendizagem caracterizam-se
por uma organização espacial pouco condicionada, ou
flexível, capaz de suportar a mutabilidade dos layouts,
favorecendo a diversidade de comportamentos espaciais no
processo de partilha de informação. Por contraponto, os
espaços formais de aprendizagem caracterizam-se por uma
organização espacial rígida, normalmente associados a
layouts pré-determinados com o objectivo de condicionar os
comportamentos espaciais e a forma de transmitir e adquirir
conhecimento.
A este novo paradigma educativo não será estranho o
impacto

que

as

novas

tecnologias

de

informação

e

comunicação assumem nas estratégias de aprendizagem
adoptadas pelos alunos. A disseminação de dispositivos
informáticos móveis (e.g. computadores pessoais, etc.) junto
da população estudantil, a sua utilização indispensável como
ferramenta de trabalho e, sobretudo, a sua cada vez maior
portabilidade têm tido impacto notório no deslizamento
funcional dos espaços na medida em que conferem a
possibilidade de trabalhar e de aceder a informação em
qualquer lado. Pelo que a escolha dos locais será orientada
por critérios mais conotados com a aprazibilidade dos
espaços e não com a obrigatoriedade de uso.
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A

informalidade

é

potenciada

pelo

recurso

às

novas

tecnologias e o papel do espaço no apoio ao processo de
transmissão

e

aquisição

de

conhecimentos

deve

ser

repensado em função dessa perspectiva permitindo a
sustentação de vários estilos de aprendizagem (Gonçalves,
2008), uma vez que num ambiente educativo estruturado a
aprendizagem pode processar-se de múltiplas formas. O
espaço não será um mero contentor de usos, mas um dos
agentes que pode contribuir para catalização dos grupos
estudantis e das suas dinâmicas de interacção social.
Assim,

para

além

dos

espaços

institucionalmente

consagrados à aprendizagem, emergem outros espaços onde
a partilha de conhecimentos se processa de modo não
programado,

não

sistemático,

casual.

Espaços

de

aprendizagem informal são espaços onde a troca e
aquisição de conhecimentos se processa de modo não
programado, não sistemático, não existindo resultados
passíveis

de

avaliação

convencionais.

imediata

Espaços

de

e

através

de

aprendizagem

meios
formal

definem-se por oposição entendidos como espaços onde o
processo de transmissão e aquisição de conhecimentos
ocorre de modo programado, sistemático, orientado por
objectivos didácticos pré-definidos, enquadrado por práticas
pedagógicas e cujos resultados são sujeitos a avaliação
periódica.
As definições relativas a espaços formais e informais de
aprendizagem incidem sobre a forma de organização do
espaço, ou seja, o seu layout . Tais definições comportam
equivalências entre si: a intencionalidade, no processo de
transmissão e aquisição de conhecimento, assumirá formas
espaciais pré-determinadas; a formalização espacial da
informalidade não será pré-determinada – os layouts
permitirão assumir configurações espaciais diversas de
acordo com as necessidades momentâneas de comunicação
de informação.
À informalidade do espaço e à casualidade associada ao
processo de partilha de informação que este suporta,
potencia, ou facilita, não será estranha a plasticidade dos
utilizadores,
Figura 1: Relações entre espaço (formal/informal), processos de
aprendizagem (intencional/casual) e utilizadores (plasticidade).

ou

seja,

dos

estudantes

(Figura

1).

A

plasticidade do lugar social entendida como o “atributo que
conjuga

a

flexibilidade

mudança/transformação

com

necessária
a

à

organização

indispensável à manutenção da coerência” (André,
Brito-Henriques e Vale, 2005) é considerada condição
necessária à ocorrência de inovação i.e. a lugares que
potenciem a construção de novo conhecimento. O conceito
de plasticidade, importado das áreas da filosofia e da biologia
molecular (Lambert e Rezsohazy, 2004) é originalmente
definido como a capacidade que certos corpos têm de se
“in-formarem” (receberem uma forma)

e de se

deformarem sem perderem a sua unidade e coerência.
A plasticidade constitui uma característica fundamental e
transversal a todas as formas de vida e, inclusivamente, o
fundamento da sua evolução.
No caso da população universitária tal atributo manifesta-se,
de um modo geral, pela capacidade de adaptação a novas
situações, pela disponibilidade face a novas experiências e,
LABEspaço, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Outubro de 2010

3 de 11

Espaço IST Arco do Cego – Um espaço de aprendizagem multifuncional
inclusivamente, pela natural capacidade física dos alunos,
própria da sua juventude, a qual lhes permite adoptar
comportamentos

espaciais

Explicitamente,

ou

seja,

mais

exploratórios.

sustentando

processos

de

aprendizagem casual, se a natureza do tipo de utilizadores
não comportar plasticidade. Nos espaços informais de
aprendizagem,

este

será

um

factor

particularmente

detonador das inter-relações espaço-uso, cuja relevância
deve ser reconhecida e valorizada na concepção de espaços
vocacionados
1

2

para

sustentar

processos

activos

de

aprendizagem da parte do aluno. Novos paradigmas de
ensino-aprendizagem

exigem

novos

espaços

que

os

sustentem. Tal é o enfoque do modelo de reconversão
funcional proposto para a antiga estação do Arco Cego.

PROPOSTA
O modelo conceptual do Espaço IST Arco Cego (Figura
2-1) constitui-se por quatro pólos funcionais principais: 1)
Espaço 24 Horas; 2) Bibliotecas; 3) Núcleos museológicos; e
4) Espaços para o Ensino da Arquitectura (estúdios).
O Espaço 24 Horas define o pólo funcional dominante e
3

4

oferece aos alunos universitários um espaço de reunião e de
trabalho permanentemente disponível, sendo também um
espaço de encontro e de fruição, complementado por
espaços

de

restauração

e

quiosques

para

vendas

diversificadas (e.g. artigos de papelaria/jornais/ consumíveis
informáticos; agência de turismo estudantil, etc).
A Biblioteca assume-se como um espaço complementar ao
Espaço 24 horas e aberto à comunidade, onde o acesso a
informação é propiciado sob vários suportes.
Os núcleos museológicos evocam no espaço a memória do
IST e da sua história institucional.
Os

Estúdios

de

Arquitectura

constituem

espaços

vocacionados para a componente experimental e oficinal –
5

hands on – parte integrante do seu processo de ensinoaprendizagem. Cada um destes pólos funcionais é regulado

Figura 2: Espaço IST – modelo conceptual.

segundo uma organização concêntrica na qual um núcleo
agregador centraliza as demais áreas componentes (Figura
2-2).
Os centros funcionais geram, nas suas periferias, zonas de
sobreposição

correspondentes

a

áreas

cujo

uso,

independentemente da sua atribuição a um centro específico,
pode ser usufruído pelo centro vizinho de acordo com as
necessidades do momento (Figura 2-3) como por exemplo
no caso de salas polivalentes e zonas expositivas. Este
“deslizamento de funções” permite a “rentabilização” dos
usos através da partilha alternada dos espaços ou da sua
acoplagem

para

extensibilidade

obtenção

(Penã,

de

1987)

maiores
serve

o

extensões.

A

propósito

da

flexibilização da estrutura espacial garantindo o maior
número de combinações espaciais possível, visando a
satisfação das necessidades dos utilizadores. Neste modelo o
Espaço 24 Horas caracteriza-se por actuar como ligante do
conjunto dos restantes pólos funcionais (Figura 2-4). É o
grande espaço de permanência e troca de ideias, o fórum do
sistema espacial, mas também o espaço de transição que
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absorve as circulações e conecta todos a todos. A sua
identidade como espaço informal de aprendizagem advém,
naturalmente, do seu carácter de espaço-diafragma que se
adapta

aos

outros

espaços

gerando

proximidades

e

vizinhanças. Enquanto diafragma do modelo, o 24 Horas tem
a possiblidade de se expandir e aglutinar em si, através do
estabelecimento de continuidades fisicas e visuais, outros
espaços pertencentes a outros pólos funcionais marcados por
equivalente cunho de informalidade (Figura 2-5). Cada um
dos centros funcionais do modelo caracteriza-se do modo
que a seguir se descreve.
ESPAÇO 24 HORAS
No modelo de organização do Espaço IST Arco Cego é
atribuído à zona do Espaço 24 Horas um lugar de evidência
sendo esta assumida como o “coração” do edifício: um
espaço que se destaca pela sua centralidade física e
simbólica. O Espaço 24 Horas caracteriza-se pelo seu
funcionamento ininterrupto (24 horas por dia, 365 dias por
ano).

A

sua

missão

será

proporcionar

ao

estudante

universitário um espaço dotado de condições privilegiadas de
trabalho e de auto-aprendizagem fomentando a interacção
entre estudantes, métodos de trabalho pró-activos e práticas
activas de pesquisa de informação. Este espaço deverá
caracterizar-se pela sua acessibilidade física e visual a áreas
funcionais relevantes para o apoio ao trabalho realizado,
nomeadamente à área nuclear da biblioteca e aos espaços
de restauração.
O Espaço 24 Horas deve caracterizar-se pela sua extrema
flexibilidade, permitindo a coexistência pacífica de trabalho
individual

e

de

pequenos

grupos

e

considerando

a

diferenciação de zonas com recurso a equipamento móvel e
modular, tais como mesas de trabalho com rodas e travões,
permitindo a mutação dos layouts de acordo com as
necessidades

dos

utilizadores.

Deverá

permitir

a

sua

reconfiguração de modo a responder às necessidades do
campus da Alameda durante os períodos de avaliação,
oferecendo espaços com capacidade para a realização de
provas de avaliação.
No Espaço 24 Horas deve ser assegurada a ligação wireless à
Internet. O espaço deve também ser generosamente dotado
de fichas para ligação das baterias dos equipamentos
Figura 3: Espaço 24 Horas – tipos de informalidade espacial.

portáteis de modo que a sua distribuição não condicione as
possibilidades de combinação de mesas e

de outros

equipamentos. Revestimentos resistentes devem permitir o
fácil deslizamento dos equipamentos, os quais por sua vez
devem ser leves e de fácil manuseio. A máxima flexibilidade
do espaço deve ser síncrona com a plasticidade dos seus
principais destinatários – os alunos universitários.
O Espaço 24 Horas deve organizar-se segundo três zonas
definidas apenas por equipamento (eventualmente acusadas
por diferenças de revestimento no pavimento) e não
separadas fisicamente (Figura 3):
• o espaço da Distância: destinado a trabalho isolado ou
de pequenos grupo (de 2 a 3 pessoas). Esta zona é
constituída por nichos ou casulos facilmente amovíveis
(construídos num material leve e isolante) oferecendo
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aos alunos a possibilidade de protecção visual e de
algum isolamento sonoro relativamente às zonas de
maior actividade do 24 Horas.
• o espaço da Partilha: destinado a trabalho de grupo
(superior a 3 pessoas). Esta zona constitui-se por mesas
de trabalho móveis (dotadas de rodas e travões),
oferecendo várias possibilidades de combinação, visando
a reunião de grupos com maior ou menor número de
elementos.
• o espaço da Manifestação e da Expressão: destinado à
livre e espontânea troca de informações, discussão de
ideias,

mostra

apresentações.

pública
Esta

de

zona

trabalhos
deverá

e

ensaio

funcionar

de

como

fronteira entre a biblioteca, os estúdios de Arquitectura e
o espaço da Partilha do 24 Horas, definindo uma zona
simbólica de encontro entre estudantes de vários cursos.
Esta zona é equipada com quadros de canetas, planos
cegos destinados a receber painéis, plintos destinados à
exposição de maquetas e placards para afixação de
informações e mensagens. Os quadros e os planos
cegos podem ser utilizados como planos de projecção
para ensaio de apresentações de trabalhos.
Dado tratar-se de um espaço permanentemente ocupado e
em certos períodos lectivos (períodos de avaliações) com
cargas de ocupação intensas, devem ser asseguradas
adequadas condições de iluminação (natural e artificial) e de
ventilação (preferencialmente embora não exclusivamente
natural). As condições acústicas serão também importantes
nomeadamente em termos de absorção sonora, visando
assegurar boas condições de concentração de estudo, mas
assegurar igualmente a não perturbação das outras áreas
funcionais

envolventes,

uma

vez

que

a

desejável

permabilidade física e visual relativamente a outras áreas
não é, à partida, compatível com a protecção sonora.
O Espaço 24 Horas deve ser equipado com cacifos, onde os
alunos podem guardar em segurança os seus portáteis e
demais pertences (e.g mochilas, casacos), caso necessitem
de abandonar momentaneamente o local de trabalho.
A disponibilidade de comida e de condições de higiene
constituem dois factores de conforto importantes, sobretudo
para os alunos que necessitem de prolongar a sua actividade
durante longos períodos (muitas vezes no período nocturno).
Assim, o Espaço 24 Horas deve ser apoiado por uma zona de
cafetaria que permita assegurar refeições quentes e ligeiras
(reforçada

por

máquinas

abastecidas

com

sanduíches,

sumos, águas minerais, etc.) e por baterias de instalações
sanitárias, proporcioniais ao número médio de ocupantes do
24 Horas. A manutenção das condições de higiene dessas
instalações deve ser assegurada pela presença de materiais
de revestimento de grande robustez e de fácil limpeza.
BIBLIOTECA
O

espaço

da

biblioteca

responde

aos

princípios

de

multifuncionalidade no acesso a informação. A mensagem
que se procura veicular é a de um espaço de acesso a
informação, aberto e confortável.
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Este espaço não deve ser entendido como um espaço de
recolhimento, mas sim de partilha (acesso e produção) de
informação. Tal implica, na sua concepção, a garantia de
condições de transparência - acessibilidade física e visual.
Embora seja dada prioridade aos suportes digitais, procurase associar a este espaço uma grande flexibilidade, de modo
a possibilitar o acesso a informação noutros suportes
convencionais.
O espaço destinado à biblioteca organiza-se em três áreas,
nomeadamente (Figura 4):
1. Área Nuclear, constituída por 3 núcleos distintos:
1) acolhimento e de exibição temporária de
conteúdos temáticos

destinada a atendimento,

serviço de empréstimo, posto de consulta do
catálogo e de informações, localizada junto à
entrada com controlo visual para as restantes áreas
públicas;
2) leitura informal destinada a leitura de periódicos
(revistas, jornais), álbuns e obras de ficção e
localizada próximo da entrada;
3) consulta e produção multimédia destinada a
utilização integrada da documentação nos diferentes
suportes e de equipamentos informáticos portáteis;
apoio a trabalho individual e de grupo e utilização
integrada de equipamento informático.
2. Área de gestão destinada a trabalho da equipa de
funcionários localizada numa zona com acesso visual
para a área nuclear.
3. Área de armazenamento para depósito de materiais.

Figura 4: Bibliotecas (área nuclear) – tipos de informalidade espacial.

Neste espaço deve ser dada particular atenção às condições
de conforto ambiental, nomeadamente ao nível acústico, de
modo a evitar o ruído do exterior e controlar o ruído interno
resultante do uso e lúminico impedindo a entrada directa do
sol no espaço da biblioteca e adaptando a iluminação
artificial

à

natureza

das

áreas

funcionais

e

à

compartimentação dos espaços recorrendo ao mobiliário.
Quanto à rede eléctrica e de comunicações a sua
planificação deve ser feita em função das áreas funcionais,
dos serviços de apoio e de alterações ou ampliações futuras,
prevendo sempre a ligação wireless à Internet. O espaço
deve também ser generosamente dotado de fichas para
ligação das baterias dos equipamentos portáteis de modo
que a sua distribuição não condicione as possibilidades de
combinação de mesas e de outros equipamentos. Devem ser
ainda utilizados materiais não comburentes e incombustíveis,
previstos sistemas de combate a incêndios (sensores,
aspersão automática), extintores estrategicamente colocados
e adequados ao tipo de materiais existentes e sinalética de
apoio aos utilizadores em situações de emergência. O
mobiliário e equipamentos por área deve ser adaptado às
diferentes áreas e zonas funcionais e às características
próprias de funcionamento de cada uma e dos seus
destinatários,

respondendo

a

critérios

de

robustez

flexibilidade.
NUCLEOS MUSEULÓGICOS
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O IST constituiu em várias fases da sua história, espólios
museológicos, constituídos principalmente por materiais
didácticos e pedagógicos e instrumentos científicos em
desuso.
Em função desta realidade desenvolveu-se um modelo que
procura integrar o espólio existente no Espaço IST Arco
Cego tornando-o acessível a um público alargado.
Trata-se de um espaço museológico suportado num conceito
de rotatividade e interactividade expositiva, permitindo a
exibição temporária de conteúdos temáticos.
A ideia central baseia-se na definição de dois anéis
estruturais concêntricos (Figura 5), que estruturam espaços
funcionais independentes, criando áreas com funcionalidades
distintas.
O Anel externo é formado por suportes expositivos
(armários-vitrina),

onde

serão

colocados

objectos

seleccionados do espólio, alimentados regularmente pelo
Figura 5: Núcleos museológicos – tipos de informalidade espacial.

espólio museológico do IST guardado numa reserva exterior
à sala de exposição, permitindo assim rodar as peças a
expor.
O sistema dos suportes expositivos deve permitir uma fácil
alteração

da

organização

dos

espólios

a

expor

(e.g.

prateleiras e legendagem, facilmente substituíveis).
O Anel interno é criado pelas costas dos suportes
expositivos que formam uma parede lisa, preparada para
receber exposições. Possuem igualmente equipamentos
audiovisuais e multimédia. Esta área está preparada para ter
lugares

sentados

transportáveis)

e

móveis

(com

cadeiras

acolher

debates,

facilmente

apresentação

de

trabalhos, visualização de audiovisuais, etc.
ESPAÇOS PARA O ENSINO DA ARQUITECTURA
As medidas agora propostas têm em consideração a
existência de espaços física e visualmente acessíveis no
conjunto do edifício e concebidos de modo a facilitar o
desenvolvimento de trabalho experimental – hands on – de
natureza diversa, a par de trabalho de pesquisa individual ou
em grupo.
São as seguintes as principais características dos estúdios
(Figura 6):
• Os estúdios existem aos pares, com uma sala de apoio
comum entre ambos, preparada para acolher diferentes
usos (e.g. apresentação de conteúdos, discussão de
trabalhos, laboratório informático).
• Entre os estúdios e as salas de apoio há visibilidade
através de paredes transparentes.
• Os estúdios têm uma organização espacial flexível, com
bancadas amplas e amovíveis (mesas de trabalho com
0,80 m x 1,80 m), que permitem trabalho em pé ou
sentado em bancos, bem como diferentes configurações
de modo rápido e silencioso.
• Numa das paredes laterais existem bancadas fixas com
pontos de água, calha técnica e prateleira a toda a
extensão. Sob as bancadas existem armários para
arrumação.
Figura 6: Diagrama do módulo relativo aos estúdios de Arquitectura.

• Todos os estúdios têm acesso à Internet, computador e
projector.
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• O quadro branco é também uma área de projecção de
computador e estende-se por toda a parede frontal,
estando integrado numa vasta área de arrumação.
• As paredes laterais são revestidas de forma a permitir a
fixação de trabalhos.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
As relações de vizinhança e respectivas articulações (físicas,
visuais ou físicas+visuais) entre as áreas programáticas
propostas para o Espaço IST Arco Cego encontram-se
sintetizadas no organigrama funcional da Figura 7. O
espaço

deverá

caracterizar-se

pela

sua

elevada

permeabilidade física e visual. A Figura 8 expressa o modo
como o conceito de informalidade se constitui como um
gradiente do espaço. A flexibilidade espacial serve a
informalidade na medida em que a possibilidade de alteração
e recombinação dos layouts favorece a ocorrência de
relações de interacção social diferenciadas e é coerente com
as qualidades de plasticidade dos utilizadores.
A Tabela 1 indica uma estimativa quanto à distribuição de
Figura 7: Organigrama funcional.

área coberta pelos núcleos funcionais do modelo. A versão
A considera a presença de um posto avançado de Bombeiros
(com a possibilidade de estacionamento de 2 auto-tanques)
ao qual foi atribuída cerca de 577m2 dos quais 138m2
correspondem a 2% de área coberta do edíficio existente
(topo Norte). A restante área (439 m2)

é conquistada ao

próprio terreno o qual regista um desnível (relativamente à
cota da rua) de cerca de 3m no cruzamento da Av. João
Crisóstomo com a Av. Defensores de Chaves. A versão B
considera a exclusiva ocupação da antiga estação pelo
Espaço IST. Em ambas as versões, a maior percentagem de
área coberta é atribuída ao Espaço 24 Horas, o pólo funcional
dominante do modelo proposto. Enquanto tal, este núcleo
absorve também as áreas de circulação do futuro edifício – o
seu carácter de espaço-diafragma, que se distende no
sentido de conectar os outros núcleos funcionais do modelo
justifica,

ainda,

esta

opção.

As

bibliotecas,

os

pólos

funcionais complementares, assumem a segunda maior área.

Figura 8: Organigrama funcional. Espaços informais de aprendizagem – zonas de expansão.
Versão A

Versão B

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Implantaç

Ocupaçã

ão

o

3312 m2

6624 m2

Função

Área

%

Função

Área

%

Pretende-se com a reconversão da antiga estação do Arco do
Cego em Espaço IST Arco Cego obter uma solução
Bombeiros

138* +

2*

-

-

-

Bibliotecas

2346

35

educativos, constitua uma referência para a cidade de

Núcleo museológicos

552

8

Lisboa, quer pela qualidade dos espaços quer pelos usos e

inovadora que, em coerência com os novos paradigmas

439**
Bibliotecas

2208

33

Núcleo museológicos

552

8

Espaço 24 Horas

2622

40

Espaço 24 Horas

2622

40

Estúdios de

828

13

Estúdios de Arquitectura

828

13

276

4

serviços de apoio

276

4

6624

10

6624

100

Arquitectura
serviços de apoio
(áreas

cobertas

estimadas)

*área coberta no edifício

0

** área conquistada ao terreno

Tabela 1: Áreas cobertas estimadas para a versão A (Bombeiros + Espaço IST) e versão
B (Espaço IST).
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formas de fruição e apropriação que oferece:
• espaços atractivos capazes de proporcionarem bemestar e garantir as condições essenciais aos usos
propostos e à construção de uma comunidade de
aprendizagem;
• espaços flexíveis capazes de se adaptarem no tempo
à

evolução

das

necessidades

e

solicitações

da

comunidade universitária bem como à rápida evolução
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das novas tecnologias de informação e comunicação,
mediante alterações pouco dispendiosas;
• espaços

multifuncionais

capazes

de

possibilitar

diferentes usos;
• espaços seguros, acessíveis e inclusivos permitindo
uma

utilização

continuada

e

alargada

a

públicos

diversificados;
• soluções

duradouras

continuado

do

e

ponto

resistentes

de

vista

ao

uso

construtivo

e

sustentáveis do ponto de vista ambiental de modo a
garantir

a

redução

manutenção,

de

eficiência

custos

de

gestão

energética

e

e

de

impactes

ambientais.
Esta intervenção deve considerar o estabelecimento de:
1) um

modelo

de

desenvolvimento

planeamento,

concepção

e

cuidadosamente

preparado

e

conduzido de modo a assumir um carácter exemplar,
dando coerência a um conjunto de acções, que noutras
circunstâncias perderiam toda a eficácia. Para o efeito é
necessário definir a sequência de acções a adoptar de
modo

a

ter

a

noção

global

do

trabalho

a

ser

desenvolvido e dos diferentes intervenientes a envolver
durante as fases de: 1) Programação / Pré-Projecto; 2)
Concepção / Projecto; 3) Contratação; 4) Construção e
5) Ocupação (ver Blyth & Worthimgton, 2010).
2) um modelo de gestão flexível, que responda eficazmente
às solicitações de operação deste equipamento, evitando
desvirtuar

os

seus

princípios

orientadores

e

simultaneamente permita o recurso a fontes e modelos
de

financiamento

paralelos,

atendendo

ao

quadro

vigente de restrições orçamentais.
3) um plano de monitorização continua e de avaliação
incluindo práticas de comparação e de benchmarking
internacionais. Neste sentido é desejável que o Espaço
IST_Arco Cego possa constituir-se em si mesmo como
um objecto de investigação quanto ao modo como
ocorrem os usos espaciais e sua evolução. Tratando-se
de

um

equipamento-piloto,

será

particularmente

justificada a necessidade de uma experiência pioneira de
monitorização dos fluxos espaciais em situação real,
recorrendo a sistemas que permitem o estudo das suas
dinâmicas evolutivas e, simultaneamente, garantem a
preservação da identidade dos ocupantes do edifício. Tal
abordagem teria como objectivo manter os níveis de
qualidade do espaço de acordo com os padrões de
exigência

iniciais,

antecipar

intervenção/adaptação

e

estratégias

estabelecer

critérios

de
de

projecto para equipamentos semelhantes. Os resultados
obtidos constituiriam adicionalmente um importante
contributo para fundamentar estratégias de reconversão
funcional do próprio campus IST da Alameda almejando
constituir-se

como

caso

exemplar

de

um

espaço

universitário para o século XXI.
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