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Tendência. A empresa global de arquitectura, engenharia e design urbano, MUTO, traz-nos a sua 
reflexão sobre a tendência de trazer o exterior para o interior. Uma tendência que se acentuou com 
a pandemia e que veio para ficar e a qual surge acompanhada pela ênfase na sustentabilidade

“a 
relação da ar-
quitetura com 
o exterior, ao 
longo da histó-
ria, sempre teve 

uma presença forte no desenvol-
vimento dos espaços, mas nes-
ta nova época pós-pandémica, 
ganha ainda mais importância. 
Pela força das circunstâncias, a 
questão da relação interior-exte-
rior na arquitetura e na cidade, 
renasceu com uma força redo-
brada, trata-se de um momento 
único, para relembrar os bons 
exemplos do passado, e acima 
de tudo, analisar a situação num 
sentido global e profundo.
A relação interior-exterior é aci-
ma de tudo um modo de enten-
der o habitar e a vivência das 
arquiteturas e do ser humano. 
Habitar no senso alargado, ha-
bitar os espaços da educação, da 
cultura, do trabalho, do lazer, do 
comércio, dos equipamentos de 
saúde, dos parques, dos jardins, 
das ruas, das praças, dos largos.
O interior e o exterior de qual-
quer edifício são constituídos 
por diferentes elementos da 
estrutura que têm significados 
completamente diferentes em 
termos de funcionalidade e no-
ção de aplicação, têm uma rela-
ção de proximidade e colabora-
ção de tal forma que criam um 
carácter único para cada edifí-
cio.
De certa forma, a fachada ou ex-
terior atua como uma máscara 
ou como o rosto do nosso corpo 

e o interior tem sido considera-
do como a personalidade cober-
ta pela máscara, para fornecer 
privacidade para o proprietário. 
O arquiteto tenta criar uma re-

lação entre o interior do espaço 
e o exterior ao longo da fase de 
projeto.
Na compreensão e definição 
destes conceitos, a simbiose en-

tre a arquitetura e o paisagismo 
fundem-se no sentido de criar 
espaços que funcionem em unís-
sono, sem barreiras, no sentido 
que a linguagem final seja a defi-
nição de um espaço único onde 
a qualidade do todo se sobre-
põem à individualidade de cada 
arte.” c

opinião: Quando 
a arquitectura e o 
paisagismo se fundem 
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”Na compreensão 
e definição destes 
conceitos, a 
simbiose entre 
a arquitetura e 
o paisagismo 
fundem-se no 
sentido de criar 
espaços que 
funcionem em 
uníssono, sem 
barreiras, no 
sentido que a 
linguagem final 
seja a definição 
de um espaço 
único onde a 
qualidade do todo 
se sobrepõem à 
individualidade de 
cada arte”
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