
A NUVEM URBANA COMO ARQUITETURA GERADORA
A Nuvem Urbana como especulação arquitetônica que desafia a condição de limite entre a 
Comunidade do Pilar e o Bairro do Recife parte do desafio de imaginar um objeto arquitetônico 
que contrasta estas rupturas frequentemente encontratas nas dinâmicas urbanas contem-
porâneas. Diante da presença predominante de edifícios monofuncionais e a condição de limite 
identificada no território em que ela se insere, é estabelecido um objeto espacial que opõe-se à 
estas características. Um equipamento arquitetônico que desafia estas condições e força a nos 
questionarmos: “Quais são nossos limites reais?”.
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A relação entre o ser humano e território demonstra, histori-
camente, sua complexidade. Tradicionalmente definida 
através de configurações hierárquicas, nossas relações são 
estabelecidas e mantidas através de uma forte influência da 
lógica espacial existente. O Recife é um perfeito exemplo de 
uma cidade marcada, desde seu surgimento, por complexas 
relações espaciais de ocupação, limites e fronteiras.

Os portugueses, ao estabelecerem inicialmente sua 
ocupação urbana no extremo sul do istmo que ligava Recife 
à Olinda, separavam o território ocupado do não-ocupado 
através de fortalezas em forma de muros denominados de 
“Portas”. Estas, acabaram por definir não só o espaço 

construído do não-construído, como também as condições 
socioeconômicas das pessoas que ocupavam aquelas áreas 
fazendo surgir o termo “fora de portas”. Os holandeses, ao 
longo de sua ocupação, reproduziram esta mesma lógica e, 
durante este período, Recife possuía três acessos delimita-
dos através das “Portas”: “Porta da terra”, que dava acesso 
à Olinda; “Porta do mar”, que dava acesso ao mar; e, por fim, 
“Porta da balsa”, que estabelecia a ligação do istmo ao 
continente.

Após a expulsão dos holandeses, a ocupação territorial 
portuguesa expande-se e, sobre as ruínas do Forte de São 
Miguel, é erguida a Capela de Nossa Senhora do Pilar, 

existente até os dias atuais e tombada, pelo IPHAN, como 
patrimônio nacional. Neste período observa-se o surgimento 
de construções menores, em lotes pequenos, e de ruas 
estreitas no “fora de portas”, parcela territorial ocupada, nos 
dias atuais, pela Comunidade do Pilar.

A partir da necessidade da expansão da ocupação colonial, 
a trama urbana espalha-se iniciando a ocupação continental 
da cidade do Recife que, hoje, corresponde a sua maior 
parcela. A morfologia urbana desenvolvida a partir deste 
momento atenuou as configurações físicas de fronteira, 
ruptura e limite e tornaram-as cada vez mais abstratas e 
complexas.

O “LIMITE” NA FORMAÇÃO HISTÓRICA DA CIDADE DO RECIFE

A área escolhida para a inserção da Nuvem Urbana locali-
za-se no perímetro da Comunidade do Pilar, no Bairro do 
Recife, delimitada pela Avenida Militar com as ruas do 
Moinho, São Jorge e do Pilar. Este quarteirão, que pode ser 
compreendido como uma “faixa territorial” devido a sua 
linearidade, funciona como limite entre a ocupação  desor-
denada e informal da comunidade e o traçado portuário, 
industrial e histórico característico do bairro. O choque 
encontrado entre o Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto do Recife, espaço onde investimentos são destinados 
e que pertence ao roteiro turístico do bairro, e as 
construções espontâneas populares estabelecidas na Rua 
de São Jorge evidencia a invisibilidade da comunidade. 
Pobreza, esgoto a céu aberto, esqueletos arquitetônicos e 
ocupações em condições precárias marcam esta parcela 
esquecida e segregada do bairro mais antigo da cidade do 
Recife.

ÁREA DE INSERÇÃO

// Vista da condição atual da Rua de São 
Jorge, no interior da comunidade do Pilar.

//  Vista do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Recife, na Avenida Militar.

//  Imagem de satélite indicando a área de 
inserção da proposta.

“FRONTEIRAS SÃO INSTRUMENTOS PODEROSOS 
QUE DETERMINAM A FORMA COMO O NOSSO 
ENTORNO É ORGANIZADO, HABITADO E CONTRO-
LADO, E AS FORMAS COMO AS COMUNIDADES SE 
RELACIONAM ENTRE SI - ENQUANTO ALGUMAS 
ATRAVESSAM AS FRONTEIRAS PARA SOBREVIV-
EREM, OUTRAS SE CERCAM.”
 
MALKIT SHOSHAN, BORDER ECOLOGIES. 2017. TRADUÇÃO LIVRE.
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DIRETRIZES PROJETUAIS

1 //  Especular a espacialidade do objeto 
através da sua forma de aglomeração, sua 
adaptabilidade e sua flexibilidade programáti-
ca.

2 //  Potencializar a integração e permeabili-
dade, física e visual, entre a comunidade e o 
bairro do Recife, desafiando suas barreiras e 
seu caráter de fronteira urbana.

3 //  Explorar os conceitos de fluxos, eventos e 
sequências através das configurações e arran-
jos espaciais do equipamento;

4 //  Estabelecer, através do edifício, usos 
diversificados e variadas configurações espa-
ciais a fim de proporcionar um equipamento 
diverso, flexível e dinâmico, que funcione como 
uma extensão do tecido urbano;

5 //  Integrar ao programa do edifício espaços 
culturais, educativos e de lazer para promover 
o desenvolvimento e a inclusão da comuni-
dade e proporcionar uma maior integração 
entre diferentes tipos de usuários, ressaltando 
seu caráter de condensador social.

LÓGICA SISTÊMICA-EXPANSIVA

FORMAÇÃO ESPACIAL

1 //  Vista isométrica do território. 2 //  Malha de 6Mx6M aplicada no território.

3 //  Aglomerações espaciais surgidas a partir da malha. 4 //  Conectores resultantes a partir das aglomeraões. // Vista aérea ilustrando a lógica espansiva a 
partir da espacialidade gerada.

// Vista aérea da implantação ilustrando a 
lógica sistêmica aplicada.

“A AMBIGUIDADE ESPACIAL EXISTE ONDE UM QUADRO 
PROJETADO ACOMODA A EVOLUÇÃO DE UM CRESCIMEN-
TO ESPONTÂNEO. O ESPAÇO RESULTANTE É UM HÍBRIDO 
DE UM CONCEITO ARQUITETÔNICO E OS EVENTOS QUE 
OCORREM DENTRO DELE.”
 
MEAGHAN WILSON, THE AMBIGUOUS CITY, 2017. TRADUÇÃO LIVRE.
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VISTA AÉREA - IMPLANTAÇÃO
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A Nuvem Urbana como especulação arquitetônica que desafia a condição de 
limite entre a Comunidade do Pilar e o Bairro do Recife configura-se como um 
um equipamento que contrasta a ruptura da dinâmica urbana do bairro. Através 
dela, consodilou-se um objeto arquitetônico híbrido e expansível que atua como 
condensador socioespacial, estimulando uma nova dinâmica para o bairro e as 
relações humanas que ocorrem no mesmo. 

Dividido em três blocos e com toda sua estrutura elevada sobre o nivel do solo, 
estimula-se a curiosidade dos usuários ao mesmo tempo em que convida-os a 
entrar no terreno do equipamento gerando, consequentemente, um generoso 
espaço público que estabelece uma conexão com o tecido urbano e possibilita 
ocupações espontâneas do mesmo.

Os acessos ao equipamento dão-se, principamente pelos seus dois maiores 
volumes localizados na Avenida Militar, em frente ao Terminal Marítimo de 
Passageiros, como também na sua esquina com a Rua do Moinho. Conectores 
são distribuídos pelo lote e seu entorno proporcionando conexões diretas com 
a comunidade e o terminal. 

O primeiro nível de todos os volumes ocorre numa altura de seis metros do chão. 
Nele, econtra-se um generoso espaço de encontros e permanência, uma biblio-
teca e a administração, cada um nos seus respectivos blocos. A partir deste 
piso, desenvolve-se seu programa que possui conectores horizontais entre os 
mesmos localizados no segundo (+9m) e quinto (+18m) nível, estabelecendo e 
possibilitando sua experiência contínua e de “eventos” durante o percurso.

Cada programa foi devidamente posicionado levando em consideração suas 
necessidades e estabelecendo a lógica dos conectores de uma forma que nao 
viesse a prejudicar nenhum dos mesmos.

Destaca-se a praça elevada que acontece no terceiro nível da edificação  
(+12m) pois, além de proporcionar um espaço de permanência aberto num 
ponto intermediário do equipamento, estabelece a transição do uso educacional 
para o esportivo e de lazer de forma integrada e generosa, evitando qualquer 
conflito entre as funções.

No sétimo, e último, nível do projeto (+24m), a coberta é aberta ao público. Nela, 
através de espaços voltados para permanência, exposições e práticas esporti-
vas e de lazer, como é o caso da piscina comunitária, permite que o visitante 
tenha uma vista aérea da cidade a partir do local onde, a mesma, foi gerada.

O PROJETO
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Rua de São Jorge

Estruturas/Equip.
Temporários

Acesso - Bloco 
Administrativo/Hostel

CORTE PERSPECTIVADO

//  Vista da piscina comunitária //  Vista do conector central //  Vista da praça no térreo //  Vista do jardim de esculturas e mirante
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ISOMÉTRICA EXPLODIDA

DISTRIBUIÇÃO DOS USOS E FUNÇÕES

Térreo //  Acesso aos equipamentos, conectores e edificações 
existentes

1° Nível (+6M) //  Espaço de encontro, biblioteca, sala de 
leitura, administração e wc’s

2° Nível (+9M) //  Espaço para ateliês/oficinas, recepção 
(hostel), espaço para loja/comércio, wc’s

3° Nível (+12M) //  Praça elevada, lanchonete/espaço para 
refeições, espaço comum (hostel), wc’s

5° Nível (+18M) //  Sala para atividades físicas, quartos/área 
comum/vestiário (hostel), café, dml, wc’s

6° Nível (+21M) //  Área comum e vestiário (hostel), depósito, 
bombas, vestiários

7° Nível (+24M) //  Jardim de esculturas/mirante, piscina 
comunitária, terraço jardim

4° Nível (+15M) //  Espaço flexível (eventos, encontros, 
mostras, feiras, etc.), arquivo/depósito, espaço flexível (apre-
sentações de dança, atividades físicas esportivas, etc.), wc’s
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ISOMÉTRICA EXPLODIDA - VOLUME CONDENSADOR

“A ARQUITETURA NÃO DEVE SER APENAS UMA COISA QUE 
ACOMPANHA EVENTOS, MAS QUE SEJA UM LÍDER DE 
EVENTOS. [...] AO IMPLEMENTAR UMA AÇÃO ARQUITETÔNI-
CA, VOCÊ REALMENTE ESTÁ FAZENDO UMA TRANSFOR-
MAÇÃO NO TECIDO SOCIAL E NO TECIDO POLÍTICO. A 
ARQUITETURA SE TORNA INSTIGADORA; TORNA-SE UM 
INICIADOR.”
 
LEBBEUS WOODS, BLDGBLOG, 2007. TRADUÇÃO LIVRE.
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