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Nota:
A presente dissertação está redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico, à exceção das
citações diretas. As citações presentes no texto, bem como as inseridas nas notas de rodapé, foram traduzidas livremente pelo autor.
Não foi possível alterar o subtítulo da dissertação devido aos prazos impostos no regulamento. O subtítulo “Expressionismo alemão e a influência da obra de Mies van der Rohe
em Souto de Moura”, surgiu numa altura onde o expressionismo alemão tinha muito
impacto no desenvolvimento do trabalho, e que mais tarde revelou não ser o caso. O
subtítulo mais adequado ao trabalho é: “Do pensamento de Mies van der Rohe, à obra
de Souto de Moura.”
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RESUMO
O vidro foi um material que revolucionou a forma de viver do homem.
As possibilidades que o vidro permite na construção, são fatores importantes para
a prática de uma boa arquitetura. A introdução de luz natural e o contato com o
exterior, ao mesmo que protege das condições atmosféricas do exterior, são um
exemplo.
Esta dissertação pretende contribuir para a valorização do material e
demonstrar alguns casos de estudo onde o seu uso é preponderante.
Aborda-se, em primeira instância, a obra de Mies van der Rohe, icónica
devido ao impacto que o vidro tem nas suas construções. Na sua obra, o vidro,
juntamente com o aço, são revestimento e estrutura, sendo ambos importantes
para a imagem depurada, geométrica, e, ao mesmo tempo, complexa nas relações
que produz. Também o movimento expressionista na Alemanha é mencionado
dada a importância e adoração pelo vidro e pelo cristal.
Posteriormente, nos Estados Unidos, discute-se novamente a arquitetura
de Mies, mas inserida no contexto americano e no entusiasmo gerado pela
tecnologia e pela indústria. O programa das Case Study Houses também é
estudado neste capítulo pela sua vertente de pré-fabricação e pela dedicação em
construir habitações de baixo custo, que pudessem ser construídas para o cidadão
comum, tentando, de certo modo, tentar trazer a inovação e a tecnologia para o
dia-a-dia americano.
Por fim, aprofunda-se de que forma esta arquitetura associada ao vidro
tem impacto em Portugal, e, especialmente, na obra de Souto de Moura através
de três abordagens diferentes: a Casa de Cascais, o Empreendimento Burgo e o
Espaço Miguel Torga.
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ABSTRACT
The introduction of glass in architecture revolutionized man’s way of
living. The possibilities that the glass allows in construction are important factors
for a good practice of architecture. The introduction of natural light and the
contact with the exterior, while protecting from the atmospheric conditions that
prevail outdoors are an example.
This dissertation aims to contribute to the valorization of this material
and to demonstrate some examples where its use is preponderant.
The work of Mies van der Rohe is approached firstly due to is iconicity
from the impact of glass on its buildings. In his works, both glass and steel are
glazing and structure, as well as important for the refined and geometric image,
that is, at the same time complex in the relations it produces. Also the expressionist
movement in Germany is approached by the importance and adoration of glass
and crystal.
Afterwards, in the United States, Mies’ architecture is discussed again,
but this time inserted in the american context and in the enthusiasm generated
by technology and industry. The Case Study Houses program is also studied in
this chapter because of its pre-fabrication and dedication to building low-cost
housing that could be built for the average citizen, trying, somehow, to bring
innovation and technology to the American common user.
Finally, it is discussed how this glass architecture has an impact in
Portugal, and especially, in the work of Souto de Moura through three different
approaches: the House of Cascais, the Enterprise Burgo and the Space Miguel
Torga.
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INTRODUÇÃO

Vidro na Arquitetura

Expressionismo alemão e a influência da obra de Mies Van der Rohe em Souto de Moura

Fazer um pormenor é como escrever; surge uma vírgula, um ponto, um traço.
Trabalho o tema, se for grande é um livro, se for pequeno é um conto, se ainda for
menor é um ensaio, e se tiver cinco linhas é uma proza. Depois descubro a escala, a
proporção. O pormenor é o que as une, o que as trava e articula, o que lhes indica
o sentido. Gosto de Mies porque o pormenor na sua obra dá coerência à ideia. Não
desenha nem mais nem menos, mas sim a quantidade exata.1
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1. Eduardo Souto de Moura, Domesticar la Arquitetura, entrevista por
José Morales, in Fernando Cecilia e
Richard Levene (ed), Eduardo Souto de Moura 2009 2014 domesticar
la arquitectura, Madrid, El Croquis
2015 p.18

Introdução

2. “O vidro é provavelmente o material mais notável descoberto pelo
Homem.” Michael Wigginton, Glass
in Architecture, Phaidon, Londres
1996, p. 6

3. Michael Wigginton, Glass in Architecture, Phaidon, Londres 1996

4. Louis Kahn, Silence and Light,
Conferência em Nova Iorque 1968,
in Robert Mc Carter, Louis L. Kahn,
Phaidon, Londres 2005, p. 472

O vidro como material revolucionou a forma e o modo de construir
do Homem2. Está diretamente relacionado com a arquitetura, quer seja de uma
forma mais evidente, como nos edifícios que procuram que a transparência seja
dominante na sua composição, ou de uma forma mais discreta, utilizado apenas
nas aberturas onde o edifício comunica com a envolvente. Os seus diferentes
modos de uso são, de um ponto de vista disciplinar, algo que pode ser investigado
numa dissertação.
Existem muitos trabalhos sobre o vidro como material, salientando, por
exemplo, o grande contributo de Michael Wigginton, intitulado “Arquitetura
de Vidro”3, onde faz uma contextualização geral desde o seu início até ao fim do
século XX, mas sobretudo técnica. O título da dissertação enuncia um estudo
diferente. Não é arquitetura de vidro que se pretende estudar, mas sim o vidro
na arquitetura, a forma como este é utilizado nas construções dos arquitetos
escolhidos como casos de estudo.
O vidro completa o conceito de ‘abrigo’, outrora fechado e escuro,
agora iluminado e aberto para a paisagem, e apresenta-se como um material
tão importante como a pedra, o tijolo e a madeira. É certo que através da luz
artificial consegue-se iluminar o espaço interior, mas a diversidade da luz natural
do dia, radiosa, nublada ou filtrada, continua a ser necessária para a produção
de espaços habitáveis de qualidade. Como Louis Kahn refere, os arquitetos hoje
em dia, fechados num gabinete, abandonaram a sua fé na luz natural4. É simples
introduzir um interruptor numa parede e desta forma introduzir luz no espaço,
estática, mas a diversidade variável da luz natural do exterior, diferente a cada
momento que passa, em cada estação do ano e a determinada hora, é importante.
O vidro está associado também ao caráter industrial dos grandes
armazéns, às grandes estufas e aos grandes espaços comerciais pela procura da luz,
mas também por ser um revestimento simples, barato e pré-fabricado. Associado
ao aço e ao ferro, corre o risco de se transformar num material frio, não cómodo
e industrial, ao contrário que acontece, por exemplo, com a madeira, mais quente
e mais cómoda.
Ao empregar vidro é necessário conhecer as características do material e
as relações que produz, de forma a não causar excessos ou carências na arquitetura.
Um espaço interior pode ser pensado para ter muita ou pouca luz, dependendo
da dimensão do vão na sua relação com a dimensão do espaço. Pode ser também
pensado com determinada orientação que possibilite observar a paisagem
exterior, o jardim, a praia, a rua, etc.. A estas duas vertentes, associa-se, também,
a introdução da transparência e do reflexo, que de acordo com determinadas
exigências de projeto, permitem que a arquitetura se reflita, e neste sentido se
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Fig 1, Le Corbusier, Obra Completa vol. 4

Desenhos do Rio de Janeiro
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5. Título original, Glasarchitektur,
publicado no periódico Verlag Der
Sturm, Berlim 1914

expanda. Ou então, apresentar uma pureza do espaço e da sua construção através
dos planos transparentes.
O tema da dissertação surge do interesse pela obra de Mies van der Rohe
(1886-1969) e de Eduardo Souto de Moura (1952-), e a forma como estes dois
arquitetos encararam a pureza e a aparente simplicidade do vidro nas suas obras.
Também surge da curiosidade gerada nas unidades curriculares de Teoria 1 e
Teoria 2, onde o ensaio de Paul Scheerbart intitulado “Arquitetura de Vidro”5
foi tema de trabalho. Em Teoria 2, o interesse particular pelas construções com
vidro foi enunciada, também, como proposta de trabalho, e dentro do espírito
da unidade curricular, permitiu conhecer novos conceitos associados ao vidro que
podem ser, por vezes, não tão presentes na construção geral.
Mies van der Rohe é talvez o arquiteto mais conhecido que utilizou
abundantemente o vidro na sua obra. Era constantemente criticado pelas suas
obras em aço e vidro, com uma imagem muito depurada, mas que se revelavam
pouco práticas para o funcionamento normal dos espaços, fosse de trabalho, de
educação ou habitação. Mesmo assim, a sua obra abriu caminho para as futuras
gerações não recearem o vidro e a exigência que este pretende, com Eduardo
Souto de Moura a surgir como o arquiteto em Portugal que melhor compreendeu
essa exigência do vidro e a própria herança do arquiteto alemão. O programa
das Case Study Houses, criado em 1945 por John Entenza revela-se também
pertinente para compreender o material, pela forma como o programa surgiu
dedicado a construções pré-fabricadas sobretudo em aço e vidro.
Esta dissertação tem como objetivo entender a evolução do vidro como
material, e a forma como este respondeu às exigências do seu tempo. A luz
pretendida pelos arquitetos, a imagem depurada e cristalina, e a própria relação
com a paisagem, são aspetos inseridos neste contexto. Neste sentido, a estrutura
da dissertação divide-se em três capítulos, a obra de Mies na Europa, a obra de
Mies na América e as Case Study e a obra de Souto de Moura em Portugal. A
análise às obras constitui um elemento importante de comparação e de estudo do
vidro na arquitetura. A seleção das obras evidencia uma maior proximidade entre
os vários arquitetos e as várias épocas, a forma como procuram resolver problemas
semelhantes, através do vidro, sejam tipologias e diferentes programas, públicos
ou privados, seja a forma como procuram relacionar o interior do edificado com
o exterior da envolvente, pela imagem provocada intencionalmente, ou pelos
diferentes cenários que o uso do vidro potencializa.
O primeiro capítulo, intitulado “Mies van der Rohe, Vidro e Estrutura”,
procura entender o início da prática arquitetónica do mestre alemão. Quais as
suas influências e como estas resultaram na sua obra. Aqui, Paul Scheerbart e
a Deutscher Werkbund, pelas referências expressionistas e racionalistas, e Peter
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Behrens e Hendrik Berlage, pela arquitetura clássica e pela sinceridade construtiva
respetivamente, são determinantes para perceber como surge a importância da
estrutura para Mies. O projeto para o Arranha-Céus na avenida Friedrichstrasse,
projetado somente em aço e vidro, é o resultado destas influências na sua obra.
O segundo capítulo, “Mies na América e a arquitetura das Case Study
Houses”, revela como a arquitetura de Mies chega à América, aos Estados Unidos,
e de que forma influencia os arquitetos do continente americano. As Case Study
Houses, com o casal Eames, Craig Ellwood e Pierre Koenig como principais
arquitetos, são estudadas como consequência não só da modernidade do país,
mas também pela influência de Mies, essencialmente, pelo uso do aço e do vidro
nas suas construções. Neste capítulo, faz-se também um regresso a Berlim para
estudar a Nova Galeria Nacional de Mies, como resultado da sua “procura pela
forma perfeita e platónica.”6
O terceiro capítulo, “Eduardo Souto de Moura, 3 Exemplos”, procura
retratar a sua arquitetura em Portugal e a forma como se relaciona com Mies
van der Rohe. De que forma se comparam e de que forma se distanciam, sempre
com o vidro como tema principal do discurso. Neste capítulo, os casos de estudo
foram selecionados de forma a mostrar as várias relações produzidas pelo vidro.
Sendo assim, a Casa em Cascais, o Empreendimento Burgo e o Espaço Miguel
Torga, cujos programas, dimensões, sítios e envolventes são diferentes, são
também discutidos pelo uso diferente do vidro nas três obras, e, desta forma,
tornam-se pertinentes para a demonstrar a importância do vidro na obra de Souto
de Moura.
Por fim, procura-se concluir respondendo à pergunta pertinente. De que
forma o vidro, como material, tem evoluído ao longo dos anos e também como a
obra de Mies e Souto de Moura se relacionam?
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6. Eduardo Souto de Moura, La
Naturalidad de las Cosas, entrevista
por Luis Rojo de Castro, in Fernando Cecilia e Richard Levene (ed),
Eduardo Souto de Moura, la naturalidad de las cosas, Madrid, El Croquis
2005, p. 11

Estrutura da dissertação
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7. Leonardo Benévolo, História
da arquitectura moderna, São Paulo,
Editora Perspectiva 2001 p. 374

8. “A Deutscher Werkbund, que
nasceu a partir do movimento alemão (Kunstgewerbe), foi fundada
em Munique em 1907 para consolidar as várias iniciativas e acelerar a
integração da arte e da industrial a
nível nacional.” Alan Colquhoun, La
arquitectura moderna, una historia desapasionada, Barcelona, Gustavo Gili
2005, p.58
O grupo da Cadeia de Cristal foi fundado por Bruno Taut, numa tentativa de partilhar ideias sobre o vidro.
O Novembergruppe foi criado após o
final da primeira guerra mundial por
personalidades ligadas ao expressionismo, do qual Mies fez parte. Apesar
de todos estes grupos se relacionarem
entre si, a Deutscher Werkbund estava mais relacionada com a vertente
industrial moderna a introduzir na
arquitetura. A Cadeia de Cristal era
um grupo mais extremista, e com
uma vertente mais utópica. O Novembergruppe pretendia interligar todas as artes e tinha uma vertente mais
socialista (relacionada com o expressionismo). A revista Frühlicht fundada por Taut era também ligada ao
expressionismo, ao contrário da Der
Sturm, mais inclinada para a vertente
futurista. A revista G (Gestaltung) é
mais tardia e é associada à reforma do
pensamento no movimento moderno, muito à imagem de revistas como
a De Stijl e a L’esprit nouveau.

Dependendo dos vários locais e arquitetos, o vidro torna-se num símbolo
na arquitetura moderna, e especialmente, na obra de Mies van der Rohe (18861969). O trabalho do mestre alemão, inserido no contexto germânico do início
do século XX, é influenciado por um entusiasmo gerado pelo espírito da época,
onde personalidades do mundo arquitetónico, com ideias diferentes entre si,
foram importantes para o seu desenvolvimento como arquiteto. Paul Scheerbart,
Peter Behrens, Schinkel, Hendrik Berlage e Frank Lloyd Wright, são os nomes
que mais se destacam.
Em Mies, o vidro parece representar várias intenções ao longo da sua vida
profissional, ao passar por diversas fases e momentos relacionados diretamente
com os lugares onde viveu. Desde a intenção refletora do volume, a ideia de
clareza da estrutura, até à relação entre o interior e o exterior e a ligação com o
lugar e a Natureza. Tal como utiliza vários materiais como elemento central da
composição de um projeto, (como o caso do betão armado, em 1923, e do tijolo
em 1924), o vidro torna-se também um material motor de conceção espacial, que
aliado à estrutura, permitiam a Mies pensar numa arquitetura que fizesse sentido,
e que seria o início da clareza estrutural que prevalece, essencialmente, na sua obra
nos Estados Unidos.
1.1 O vidro de Paul Scheerbart e o contexto da Deutscher Werkbund
De 1900 em diante, a Alemanha está no centro da cultura arquitetónica europeia. As
razões dessa situação são complexas: com efeito, na Alemanha, essa cultura não possui
por trás de si uma tradição comparável à francesa ou inglesa, a industrialização é
de data recente e as estruturas sociais estão ligadas mais fortemente ao passado; mas
é exatamente a relativa ausência de precedentes que permitiu a constituição de uma
minoria de operadores econômicos, de políticos e de artistas de mentalidade aberta
e progressista, e colocou-os, não em posição polêmica contra os poderes constituídos
[…] mas em condições de ocupar alguns postos diretivos na sociedade em vias de
transformação.7

Após o final da primeira guerra mundial, a Alemanha atravessou um
momento crítico no desenvolvimento artístico com a Bauhaus a surgir, nesta
altura, como a instituição principal. Ao mesmo tempo, surgem novos arquitetos
e filósofos que procuram transformar a Alemanha clássica num país moderno
e inovador. Exemplo dessa vontade é a criação de grupos como a Deutscher
Werkbund, a “Cadeia de Cristal” e o Novembergruppe, e de revistas como a
Frühlicht, Der Sturm e G8 que procuraram e debateram uma nova essência na
arte, e especificamente, na arquitetura.
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Fig 2, Capa da exposição da Deutscher Werkbund, Colónia, 1914
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A arquitetura alemã do pós-guerra é melhor compreendida no contexto da
Deutscher Werkbund, fundada por 12 arquitetos juntamente com 12 empresários.
Entendida como uma sociedade de arquitetos e industriais alemães, a Deutscher
Werkbund englobava dois grandes grupos de arquitetos, os Expressionistas e os
Racionalistas. Os dois grupos eram díspares, mas tinham, essencialmente, o
mesmo objetivo: a procura por uma nova arquitetura e diferente da praticada no
Neoclássico.
O vidro, na arquitetura, é utilizado para introduzir iluminação nos
espaços interiores, ao mesmo tempo que cria uma barreira mais ou menos
permeável entre o espaço vivido no interior e no exterior. No entanto, nesta época,
este material ganha uma nova característica, enaltecendo a experiência sentida do
ser Humano em prol do aspeto técnico e construtivo: a possibilidade de exprimir
sensações através da transparência e de reflexos, assim como, também, através do
impacto que um edifício em vidro possibilitava.
Esta vontade de tornar o vidro numa espécie de símbolo da nova fé
depositada na arquitetura está ligada ao Expressionismo, com personalidades
como Bruno Taut, Adolf Behne, Eric Mendelsohn e Walter Gropius serem
associadas ao movimento. Por vezes, o caráter sonhador e ambicioso presente
nos escritos e nos projetos ligados ao Expressionismo é considerado utópico, mas
segundo os arquitetos ligados ao movimento, o vidro surge como o material capaz
de mudar o futuro e de possuir uma beleza escondida que só foi conseguida nos
tempos da arquitetura gótica.
O grupo dos denominados Racionalistas, com arquitetos como Peter
Behrens, pretendiam uma nova arquitetura com aspeto industrial e moderno,
através da introdução do ferro, do aço e do vidro, mas baseada numa herança
cultural e arquitetónica. Esta aparente dualidade de conceitos dentro da Deutscher
Werkbund foi visível na exposição de 1914 que a associação efetuou na cidade de
Colónia.
A exposição contou com mais de 80 construções e com projetos de
Walter Gropius, Bruno Taut, Peter Behrens e Henry van de Velde, numa procura
conjunta por uma nova arquitetura associada à indústria, à produção em massa e
ao design de peças com qualidade. Construída ao longo de dois anos, a exposição
destaca-se principalmente pelos projetos de Gropius e Taut, e pelo entusiasmo
latente pelo vidro presente nas duas construções. No edifício de fábrica e
escritórios que Gropius projetou juntamente com Adolf Meyer, é visível a nova
relação entre o ferro e o vidro, principalmente pela escadaria iluminada por uma
fachada cilíndrica, e o retomar do caráter industrial num edifício. De facto, esta
intervenção na exposição recorda o edifício que Gropius e Meyer construíram, em
Alfeld, a fábrica Fagus (1911-1913), e parece confirmar a presença e a tendência
do aspeto industrial associado ao ferro e ao vidro, na obra dos jovens arquitetos
na Alemanha.
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Fig 3, Walter Gropius e Adolf Meyer, Edifício de fábrica e escritórios da Deutsche

Werkbund, 1914, Fotografia do Exterior

Fig 4, Walter Gropius, Fábrica Fagus, 1911-1913, Fotografia do exterior
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9. “Com o seu pavilhão côncavo
de vidro e betão [...] Taut forneceu
tanto um símbolo como um catalisador para a renovação da sociedade.
A concha de vidro do pavilhão abrigava um interior de vidro colorido
em dois níveis, proporcionando um
espaço com efeitos sensoriais que
combinavam tanto arte como tecnologia, que culminava numa fonte
que corria em direção a um grande
caleidoscópio.” Detlef Mertins, Mies,
London, Phaidon 2015, p.71

No entanto o pavilhão de cristal, construído por Bruno Taut numa
vertente expressionista, foi o que teve maior destaque na exposição.9 Taut é
considerado o arquiteto ligado ao expressionismo mais influente da Alemanha,
devido à procura constante de uma nova arquitetura aliada ao vidro e ao cristal.
Os grupos por onde passou e o periódico que criou, Cadeia de Cristal e Frühlicht
respetivamente, e o seu manifesto da Arquitetura Alpina10 (Alpine Architeckur),
escrito em 1919, são importantes para melhor compreender a sua posição na
arquitetura alemã.
Viva a transparência! Viva a claridade! Viva o cristalino!, viva o fluído, o gracioso, o

10. Para ver mais sobre os escritos da
Arquitetura Alpina, ver Bruno Taut,
Escritos expresionistas 1919-1920,
Madrid, El Croquis Editorial 1997

11. Bruno Taut, Nieder der Seriosismus!, Frühlicht nº1 1920, p.1, in
Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe la
palabra sin artificio, reflexiones sobre
arquitectura 1922/1968, Madrid, El
Croquis Editorial 2000, p. 38

12. Adolf Behne, Architekten, Frühlicht nº2, 1921, in Fritz Neumeyer,
op. cit. p. 42

13. Walter Gropius, Manifiesto de la
Bauhaus, 1919, in Alan Colquhoun,
op. cit. p. 160

resplandecente, o brilhante! Avante à construção eterna!11

Esta frase retirada do primeiro número da revista Frühlicht demonstra
claramente a intenção central do periódico, que teve bastante impacto nas mentes
jovens da Alemanha. Os arquitetos expressionistas entendiam que a arquitetura
recente clássica do século XIX, não representava o futuro tecnológico que se
pretendia, nem o sentido puro da presença da luz e dos espaços transparentes,
e, como disse Adolf Behne (1885-1948), num texto para o segundo número da
revista Frühlicht em 1921, “Realizamos um trabalho para o futuro. Temos de
sacrificar o presente”12, uma frase que identifica claramente qual o objectivo do
movimento e a necessidade de quebrar com a tradição do passado recente.
O vidro é encarado pelos expressionistas não no seu aspecto técnico ou
construtivo, mas sim como um elemento de caráter expressivo, no sentido em
que permite aos edifícios construir relações puras e ambiciosas. Essas relações
não deveriam ser construídas com meras janelas ou portadas, nem com planos de
vidro relacionados com paredes opacas, mas sim com o vidro a ser protagonista
de toda a obra, excepto a estrutura, e deveria possuir características que fizessem
o observador distinguir ainda mais as construções. Além do uso quase completo
do vidro como revestimento, este deveria ser colorido ou refletor, e até quando
não era possível revestir com vidro (por exemplo numa parede interior ou num
pavimento) esse revestimento deveria ser refletor.
A característica da pureza do vidro como ferramenta para um futuro
melhor tem o seu aspecto social que também foi importante na altura. A Bauhaus
possui referências expressionistas, e Walter Gropius escreve o seguinte:
Vamos contribuir com toda a nossa vontade, as nossas invenções, a nossa criatividade
na nova actividade construtora do futuro […] arquitetura, escultura e pintura, e que
milhares de mãos de artesãos se elevem até ao céu como símbolo cristalino de uma
nova fé que está a surgir.13
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Fig 5, Capa do manifesto da Bauhaus, 1919

Fig 6, Bruno Taut, Pavilhão de Cristal, 1914, Fotografia do

exterior
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14. Sobre essa aproximação ao simbolismo gótico, a descrição de Haag
Bletter é pertinente: “Pela primeira
vez desde a catedral gótica, a iconografia literária do vidro foi reificada
como forma construída. O pavilhão
de Vidro, com sua cúpula de vidro
policromada, prismas Luxfer (blocos
de vidro), azulejos reflexivos e vitrais,
todos reiteram as fábulas de vidro de
Scheerbart.” Rosemarie Haag Bletter, Mies and Dark Transparency, in
Terence Riley e Barry Bergdoll (ed),
Mies in Berlin, New York, The Museum of Modern Art 2002, p. 352

15. Frases presentes no pavilhão de
cristal de Bruno Taut, in Kenneth
Frampton, op. cit. p. 139

16. Paul Scheerbart, Glass Architecture, New York, Praeger 1972, p.41

A capa do manifesto é fruto disso, onde é possível perceber a representação
da catedral do socialismo, numa espécie de revivalismo da arquitetura gótica.
Aqui, é perceptível o retorno do significado e da importância da luz, tanto de
caráter arquitetónico como de social, e o vidro, pelas suas características de
transparência e de reflexão, é preponderante para a construção de um futuro
melhor. A visão utópica de vários escritos da altura sobre arquitetura e socialismo,
tem a ver, precisamente, com esse factor.
Em relação ao Pavilhão de Cristal da exposição em Colónia, o edifício
apresentava uma planta centralizada com um embasamento em betão, e com o
vidro, colorido, que revestia a pele do volume e se prolongava para a cúpula. O seu
interior também era refletor, tornando-se assim uma construção da era moderna
que fazia uma aproximação ao simbolismo gótico14 pela procura da verticalidade,
presente na cúpula envidraçada, e pela procura dos reflexos e jogos luminosos que
também caracterizam a arquitetura do século XIII e XIV. “A luz quer o cristal;
O vidro introduz uma nova era; Lamentamos a cultura de alvenaria; Sem um
palácio de cristal, a vida transforma-se num fardo; Construir com tijolos só nos
prejudica; O vidro colorido acaba com o ódio.”15 São palavras que descreviam a
luz que entrava na cúpula do pavilhão de cristal de Taut.
De facto, o pavilhão marcou um ponto de referência nesta altura, e
os jogos lumínicos produzidos pela introdução do vidro, fazem com que este
edifício seja uma referência da arquitetura expressionista alemã. No entanto, o
pavilhão não pode ser compreendido sem a influência de Paul Scheerbart, que
cujo trabalho relacionado com o vidro mereceu por parte de Taut, e também de
Mies, uma especial atenção.
Scheerbart faz um importante manifesto inteiramente sobre o vidro
denominado Glasarchitektur, (Arquitetura de Vidro), em 1914 para a revista Der
Sturm. Neste texto, Scheerbart apresenta várias ideias e métodos de construção
diferentes dos praticados na época e, a intimidade presente entre o vidro e a luz
e as relações que permitem, possibilitaram idealizar um futuro melhor para a
população.
Nós vivemos a maior parte do tempo em espaços fechados, estes formam a envolvente
do qual a nossa cultura cresce. A nossa cultura é a extensão do produto da arquitectura.
Para levar a nossa cultura a um patamar mais alto, somos forçados, gostemos ou não,
a mudar a nossa arquitectura. E isso só é possível se nos livrarmos da dependência de
carácter fechado em que vivemos. Isso só será possível introduzindo arquitectura de
vidro que deixe passar a luz do sol, da lua e das estrelas, não só por algumas janelas,
mas pelo maior número possível de paredes, que devem ser feitas inteiramente de
vidro – de vidro colorido.16
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Fig 7, Bruno Taut, Pavilhão de Cristal, 1914, Planta

Fig 8, Bruno Taut, Pavilhão de Cristal, 1914, Fotografia do interior
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17. Adolf Behre, 1918, in Kenneth
Frampton, op. cit. p. 140

18. Mies fez parte da direcção da
secção de arquitectura da Novembergruppe em 1918. O grupo ambicionava uma união de todas as artes e
da cultura, e contou também com
arquitetos como Walter Gropius,
Eric Mendelsohn e Bruno Taut, conhecidos também pela sua vertente
expressionista.

A ideia da construção de um futuro melhor leva Scheerbart a ser associado
ao mundo utópico e sonhador do expressionismo, apesar do seu manifesto sobre
o vidro não possuir uma diretriz precisa a um determinado grupo, e apresentar
regras também racionais de construção com vidro. No entanto, o facto de
procurar atingir toda a população e o seu modo de vida levou a que o poeta fosse
incluído num grupo de pensadores filósofos e utópicos do pós-guerra. A sua visão
é ampliada em 1918 por Adolf Behne, que percorria um caminho semelhante a
Scheerbart:
A afirmação de que a arquitectura de vidro fará surgir uma nova cultura não é

19. “Os arranha-céus de Mies eram
mais arquitetónicos, mais racionais e
mais desenvolvidos tecnologicamente e historicamente do que as versões
cristalinas e sonhadoras de outros.
Dada a extrema sobriedade de ‘Arquitetura de Vidro’, talvez Scheerbart
fosse também menos expressionista.”
Detlef Mertins, op. cit. p. 74

o capricho louco de um poeta. É um facto. As novas organizações de bem-estar
social, os hospitais, as invenções ou inovações e aperfeiçoamentos técnicos não darão
origem a uma nova cultura-, mas a arquitectura de vidro cumprirá esse papel. (…)
Portanto, o europeu está certo quando teme que a arquitectura de vidro possa tornarse incómoda. Ela o será, sem dúvida. E esta não constitui a sua menor vantagem,
pois, em primeiro lugar, é preciso arrancar os europeus de seu comodismo.17

A visão de Scheerbart era bela para os expressionistas e, especialmente
para Taut, mas também agradava aos racionalistas, como por exemplo a Mies.
Em 1918, quando estava à frente da secção de arquitetura da Novembergruppe18,
Mies deparou-se com os textos e manifestos de Scheerbart e a forma mais sóbria
e exequível19 do seu quase “tratado” de arquitetura de vidro.
O vidro era um denominador comum entre os racionalistas e os
expressionistas. O seu uso nas novas construções, aliadas à tecnologia industrial
ou à expressão cristalina, fez com que os novos edifícios e projetos não fossem
inseridos somente num determinado estilo, e desta forma, partilhavam influências
mútuas. Mies e Gropius são os que mais se destacam desta característica.
De facto, Paul Scheerbart teve um impacto preponderante na arquitetura
alemã dos anos 20, e mesmo sem ter o reconhecimento devido na altura, o
seu entusiamo pelo vidro e a forma como o material permitia transformar a
sociedade, levou Mies a explorar alguns dos conceitos presentes no seu manifesto.
Os arranha-céus que desenhou em 1921 e 1922 na Alemanha, e mais tarde nos
anos 50 nos Estados Unidos, são um exemplo claro de como a visão de Scheerbart
foi importante no contexto germânico do pós-guerra.
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Fig 9, Peter Behrens, Fábrica de Turbinas AEG, 1908-1909,

Fotografia do exterior

Fig 10, Peter Behrens, Fábrica de Turbinas AEG, 1908-1909,

Fotografia do exterior atualmente em remodelação

Fig 11, Peter Behrens, fábrica AEG, 1908-1909, Fotografia do

interior
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1.2 A construção (verdade) de Berlage contra o classicismo de Behrens
20. Mies van der Rohe, Conferencia,
1926, in Fritz Neumeyer, op. cit. p.
378

21. Mies van der Rohe, e Peter Blake,
A conversation with Mies van der
Rohe, in Moisés Puente (ed), Conversas con Mies van der Rohe, Barcelona,
Gustavo Gili 2006, p.54

22. Alan Colquhoun, op. cit. p. 65,
66

Não se pode avançar com o olhar voltado para o passado, nem ser portador do espírito da época ancorado com o passado.20

O ambiente vivido em torno da Deutscher Werkbund influenciou de várias
formas os arquitetos alemães e permitiu uma certa renovação da sua arquitetura.
Este movimento e entusiasmo teve especial impacto em Peter Behrens (18681940), com quem Mies trabalhou entre 1908 e 1912: “Ele tinha um grande
sentido para identificar a grande forma. Era o seu principal interesse, algo que
sem dúvida compreendi e aprendi com ele.”21
Behrens, influenciado pelo espírito da Deutcher Werkbund, também
admirava a arquitetura clássica e, particularmente, a arquitetura de Schinkel
(1781-1841). Esse gosto de Behrens pela obra de Schinkel parte, também, pelo
seu gosto pela arquitetura clássica, nomeadamente a arquitetura grega, no qual,
segundo Behrens, era a arquitetura ideal pela sua forma e pela proporção dos seus
templos.
A sua arquitetura demonstra este confronto de valores e de estilos. Se
por um lado, Behrens tinha um gosto particular pela obra de Schinkel e pelo
clássico, por outro, era conduzido pela procura de algo inovador, moderno e
tecnológico na sua arquitetura. Com a presença deste pensamento industrial e
moderno, Behrens acreditava que a serenidade do edifício clássico, e a forma
como este participava na envolvente e na cidade (como tão bem fez Schinkel), era
a forma acertada e não pretendia usar a nova arquitetura moderna nos exteriores
e nas fachadas. A fábrica de turbinas que projetou para a AEG (1908-1909) é um
exemplo claro desta dualidade que o arquiteto enfrentava:
Os edifícios de Behrens para a AEG refletem a sua fé no efeito enobrecedor da arte
na tecnologia. O arquiteto acreditava que a arquitetura da era da máquina deveria
basear-se no classicismo; que numa época marcada pela velocidade, os únicos edifícios
capazes seriam os que tivessem umas formas o mais nítidas possíveis, com superfícies
lisas e contínuas […]Neste caso, Behrens pretendia espiritualizar o poder da indústria
moderna através da perspetiva de um classicismo eterno. A metáfora simplificada é
a da fábrica como um templo grego […] Devido a esta e outra discrepância entre a
aparência e a realidade, os dois sistemas que Behrens tenta sintetizar (o positivismo
técnico e o humanismo clássico) são, no entanto, separados. Mas, paradoxalmente,
o edifício possui uma certa majestosidade e é uma representação eficaz do poder
industrial.”22
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Fig 12, Hendrik Berlage, Bolsa de Valores, 1896-1903, Fotografia do exterior

Fig 13, Hendrik Berlage, Bolsa de Valores, 1896-1903, Fotografia do interior
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23. Para Mies, Schinkel era um arquiteto que pertencia ao passado, mas
reconhecia que a sua obra e pensamento foram importantes na altura.
Neste sentido, Schinkel não era uma
influência arquitetónica direta para
Mies (como resultou com Behrens
através das referências clássicas), mas
marcava sim pela sua postura numa
Alemanha também em mudança.
Sobre Schinkel, Mies escreve: “Karl
Friedrich Schinkel, o maior arquitecto do classicismo, encontra-se no
final de uma época antiga e no começo de uma nova época. Com o Altes
Museum construiu uma época em
desaparecimento. Com as suas aborrecidas igrejas Góticas foi o percursor
de um século incrivelmente Kitsh,
mas com a Bauakademie introduziu
uma nova época. Aparentemente, os
seus alunos não compreenderam esta
obra. (Quem sabe esta era uma obra
difícil de compreender [rasurado]).
Esforçaram-se em continuar a herança clássica e não deram conta de que
os tempos tinham mudado.” Mies
van der Rohe, Sobre Karl Friedrich
Schinkel, Conferência em Chicago,
Fritz Neumeyer, op. cit. p. 495

24. Mies van der Rohe, citado por
José Miguel Rodrigues, op. cit. p.
137

25. Fritz Neumeyer completa esta
frase de Mies: “Behrens sabia utilizar tanto o aço como vidro nas suas
construções, mas não os tinha sabido aproveitar, e, por conseguinte, só
tinha conseguido resolver metade
do problema. No entanto, a falta de
sinceridade construtiva pesou mais
no resultado do que a falta de consequência.” Fritz Neumeyer, op. cit.
p. 130

26. Hendrik Berlage, Gedanken über
den Stil in der Baukunst, Leipzig,
1905, p. 11 e 23, in Fritz Neumeyer,
op. cit. p. 121

Peter Behrens projetava assim uma fábrica industrial recorrendo à
imagem de um templo grego clássico, onde a herança de Schinkel23 é visível,
mas inserida num contexto moderno, um edifício distinto na relação entre o
interior e o exterior. Neste sentido, a fábrica de turbinas era uma fachada no
sentido literário, uma “pele” que escondia, por vezes, o que deveria de mostrar.
A verdadeira revolução arquitetónica, coberta por uma fachada à antiga e nada
moderna.
Esta dualidade presente em Behrens é vista, por Mies, como uma
forma incorreta de se fazer arquitetura. Numa frase presente num caderno de
apontamentos Mies escreve: “Aquele que constrói uma fábrica como um templo,
mente e desfigura a paisagem.”24 A palavra “mente” tem um sentido importante
e acrescido, pois ao longo da sua vida, Mies sempre defendeu uma arquitetura
verdadeira e sincera, e via em Behrens, o seu mentor, uma abordagem que para si
não era a mais correta.25
A forma como Mies abordou a arquitetura de Behrens tinha a ver,
precisamente, com o contraste gerado em redor da obra de Hendrik Berlage
(1856-1934), que para o jovem arquiteto, era o oposto da arquitetura praticada
por Behrens. Numa viagem aos Países Baixos, Mies conhece a obra do arquiteto
holandês e a sua posição em relação à arquitetura moderna da época. Berlage
entendia que a arquitetura praticada no início do século XX carecia de verdade
e honestidade, com as fachadas e revestimentos a tornarem os edifícios pesados
e em algo que não eram. Para Berlage, a essência da arquitetura e da construção,
em prol da questão da aparência, levou a que a sua arquitetura e os seus escritos,
merecessem especial atenção para Mies:
A mentira converteu-se em regra, e a sinceridade em exceção. Assim acontece na
vida espiritual, assim acontece na arte […] Devemos combater contra a arte das
aparências, neste caso, a mentira, para recuperar a questão da essência em prol da
aparência. Portanto, queremos a essência da arquitetura, isto é sinceridade, porque
no campo da arte a mentira também se converteu em regra, e a sinceridade em
exceção.26

Na bolsa de valores em Amsterdão (1896-1903), Berlage apresenta uma
arquitetura que não procura ser mais do que deveria ser. Não procura embelezar o
edifício cobrindo-o com um revestimento opaco ou de outro género, e a sua forma
é pensada para garantir o melhor funcionamento possível. No essencial, projetar
um edifício para o propósito que foi pensado. A questão da verdade na arquitetura
começava a ser essencial nos pensamentos de Mies, numa altura em que Berlage
ganhava preponderância, em relação a Behrens, e aos seus ensinamentos clássicos.

33

Vidro na Arquitetura

Expressionismo alemão e a influência da obra de Mies Van der Rohe em Souto de Moura

34

Capítulo 1: Mies van der Rohe, Vidro e Estrutura

27. Mies van der Rohe, Conferencia,
1926, in Fritz Neumeyer, op. cit. p.
378

28. Mies van der Rohe, En homenaje a Frank Lloyd Wright, texto para o
catálogo da exposição sobre Frank
Lloyd Wright em 1940, reproduzido
na revista The College Art Journal,
6, nº1, 1946, p. 41,42, in Ibidem p.
484

Nunca se falou tanto sobre a essência da construção como na atualidade e nunca se
esteve tanto atento a ela. Portanto, precisamente agora, a questão sobre a essência
da arquitetura tem uma importância decisiva. Somente quando a essência for
claramente reconhecida, podemos enfrentar, com eficácia e conscientes do objetivo, a
luta pelos fundamentos de uma nova arquitetura.27

A frase marcante “Construir é Servir” é, na arquitetura de Berlage e
entendida por Mies, como a intenção de a arquitetura ser verdadeira e mostrar
a essência que a define. Este confronto de ideias parecia inevitável no início do
século, com arquitetos de renome a praticarem uma arquitetura dita neoclássica,
e outros, mais jovens, à procura de algo que fosse diferente. Mies escreve em 1940
uma retrospetiva sobre essa altura, e o seu apreço pela arquitetura de Berlage:
Para alguns desses homens, um renascimento das formas clássicas parecia ser razoável,
e inclusivamente inevitável no campo da arquitetura monumental.
Evidentemente, nem todos os arquitetos do início do século partilhavam essa opinião,
em particular Van de Velde e Berlage. Ambos permaneceram fiéis aos seus ideais.
A integridade intelectual de Van de Velde impedia-o de se desviar de uma forma
de pensar que acreditava ser necessária. No caso de Berlage, devido à sua fé, quase
religiosa, nos seus ideais e na sinceridade do seu carácter. Portanto, o primeiro recebeu
o nosso maior respeito e admiração e o segundo a nossa especial veneração e amor.
No entanto, nós jovens arquitetos estávamos numa discordância interior. Os nossos
corações entusiastas exigiam valores absolutos e estávamos dispostos a sacrificarmonos por uma ideia. Mas a ideia arquitetónica daquele tempo tinha perdido a sua
potencial vitalidade.
Esta era aproximadamente a situação em 1910.28

Este pensamento e influência de Berlage continuará em toda a arquitetura
que Mies irá construir. A verdade e a essência da construção estão também aliadas
à essência dos materiais e à sua expressão formal, e neste sentido, Berlage é
importante para Mies, como também é Frank Lloyd Wright (1867-1959). A sua
arquitetura americana, diferente do que se via na Europa, foi exposta em Berlim
em 1910:
A obra deste grande mestre conduziu-nos a um mundo arquitetónico de uma
inesperada força e clareza linguística, e uma surpreendente riqueza formal. Assim
estava presente, finalmente, um mestre construtor que se situava na verdadeira fonte
da arquitetura, e que trouxe à luz obras de autêntica originalidade. Aqui, finalmente,
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Fig 14, Mies van der Rohe, Casa de Campo em Betão, 1923, Esquiço do Exterior

Fig 15, Mies van der Rohe, Casa de Campo em Betão, 1923, Fotografia da maqueta
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29. Ibidem, p. 484

voltava a florescer, uma arquitetura genuinamente orgânica. Quanto mais nos
concentrávamos no estudo das suas criações, mais crescia a nossa admiração pelo seu

30. “Todos os grandes estilos eram
influenciados pelo subconsciente do
arquiteto, e nesse sentido são casas
que são um tesouro espiritual para
eles. Transplantados como formas,
elas são túmulos de uma vida que foi
vivida. Em contraste, a coisa orgânica
era uma consequência das condições
da vida e trabalho, um produto da
lei natural, um produto livre, um
subproduto, o resultado dum trabalho orgânico numa uma entidade
harmoniosa.” Frank Lloyd Wright,
Ausgeführte Bauten und Entwürfe von
Frank Lloyd Wright, 1910, in Bruce
Brooks Pfeiffer (ed), Frank Lloyd
Wright: Collected Writings vol.1, New
York, Rizzoli 1992, p. 108-110, in
Detlef Mertins, op. cit. p. 233

31. Sobre a utilização do tijolo, e
a aparente falta de modernidade do
mesmo, a explicação de Detlef Mertins parece oportuna: “Como nos outros projetos de habitação da década
de 1920, a Casa de Campo em Tijolo
foi oportuna pelo desenvolvimento
de uma nova linguagem arquitetónica, que seria comparável com a nova
linguagem que estava a ser desenvolvida nas artes visuais, na fotografia e
no cinema […] Pela escolha do tijolo, um material tradicional, em vez
de betão, Mies não era nem regressivo nem ingénuo, nem simplesmente
pragmático. Na cultura arquitetónica
após 1900, o tijolo era considerado
um material arcaico e elementar, e no
entanto, apropriadamente moderno
[...] A Bolsa de Valores de Berlage,
em Amsterdão, e as casas de Wright
em Chicago, foram pioneiras pelo
uso moderno do tijolo […] Ao escolher este material para a Casa de
Campo, também Mies participou
nesta tradição.” Ibidem p. 92, 99

imenso talento, pelo valor dos seus ideias e pela independência do seu pensamento e
das suas obras. O impulso dinâmico que irradiava da sua obra encorajou toda uma
geração.29

A arquitetura orgânica e a forma como um edifício comunica com a
envolvente é o resultado da obra de Wright. Esse pensamento, díspar do panorama
europeu, começava a interessar Mies. Wright defendia que a arquitetura deveria
ser harmoniosa, uma arquitetura serena e sem contrastes com a envolvente. A
utilização sóbria dos materiais, e a posição honesta no terreno deveriam formar
uma entidade harmoniosa que parecesse ser natural, quase como se fosse
construída pela própria natureza, às mãos do ser humano, um produto das leis
naturais como escreve,30 uma arquitetura verdadeira.
Frank Lloyd Wright e Hendrik Berlage são para Mies, autênticos
exemplos de construção. O entusiasmo gerado em torno do tema da construção
e da Baukunst (arte de construir), levaram Mies a desenhar projetos onde o
material ganhava preponderância. A Casa de Campo em Betão Armado (1923) e
o tijolo presente na Casa de Campo em Tijolo (1924)31 e, futuramente, o vidro no
Quarto em Vidro (1927), são três exemplos de como o material ganha expressão
para Mies, ao ponto de nomear os projetos em função dos seus materiais. A
importância da construção na sua obra é retratada num texto para a revista G,
precisamente com o título “Construir”:
Não conhecemos nenhum problema formal, apenas problemas construtivos. A forma
não é o objetivo, mas sim o resultado do nosso trabalho. A forma, verdadeiramente,
não existe. A verdadeira plenitude da forma está condicionada, está ligada com a
própria função e é a expressão simples da sua solução. A forma como objetivo é
formalismo; e isto nós recusamos. Também não procuramos um estilo. Também a
vontade de aspirar a um estio é formalismo. Temos outras preocupações. Interessa-nos
precisamente libertar a prática da construção dos especuladores estéticos, para que
volte a ser aquilo que deveria de ser, ou seja, CONSTRUÇÃO.32

32. Mies van der Rohe, Construir, revista G, nº2 1923, p.1, in Fritz Neumeyer, op. cit. 366
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Fig 16, Mies van der Rohe, Casa de Campo em Tijolo, 1924, Perspetiva do exterior

Fig 17, Mies van der Rohe, Casa de Campo em Tijolo, 1924, Planta
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33. Segundo Fritz Neumeyer, a frase do platónico filósofo aparece em
vários momentos e em vários apontamentos de Mies, pelo que se entende que a frase tinha um verdadeiro
significado na sua arquitetura e na
forma como a projetava.

A arquitetura dos mestres-construtores (Wright e Berlage) ganhava assim
preponderância em relação à dos mestres clássicos (Schinkel e Behrens) com a
expressão, a materialidade e a arte da construção, ao estarem presentes nas suas
obras, também estão na arquitetura de Mies.
O vidro como material é, nesta fase de Mies, entendido com uma dupla
importância, Verdade (Transparência) e Materialidade (Essência). Por um lado, o
vidro permitia a Mies construir uma arquitetura para si verdadeira, onde o vidro
(transparente) permitia que o edifício mostrasse toda a sua estrutura, fosse em
ferro ou betão. Por outro, permitia construir recorrendo somente a dois materiais.
De facto, estes dois conceitos estão interligados neste pensamento de Mies, e o
vidro possibilitava uma arquitetura despida que se mostrava ao observador de
uma forma honesta e real. Como dizia São Agostinho, “A beleza é o esplendor da
verdade” 33, e para Mies, a arquitetura bela era aquela que mostrava a sua essência
e a mais simples das estruturas.
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Fig 18, Mies

van der Rohe, Arranha-céus na
Friedrichstrasse, Berlim, 1921, Desenho do exterior

avenida

Fig 19, Mies

avenida

van der Rohe,
Friedrichstrasse, 1921, Planta
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1.3 A arquitetura como expressão de um princípio estrutural
34. Vittorio Lampugnani, Berlin
Modernism and the Architecture of the
Metropolis, in Terence Riley e Barry
Bergdoll (ed), op. cit. p. 42

O contexto gerado pela Deutscher Werkbund e as influências de
Behrens, Schinkel, Berlage e Wright, estão claramente presentes na arquitetura de
Mies dos anos 20. A sua arquitetura de pele- osso, revestimento-estrutura, vidroferro ou betão, que tanto caracteriza a obra de Mies, é visível, pela primeira vez,
no projeto para um arranha-céus para a avenida Friedrichstrasse em Berlim.
O projeto datado de 1921 fez parte de um concurso alargado a vários
arquitetos germânicos, e sobre ele, pode-se ler a descrição de Vittorio Lampugnani:
O patrocinador […] convidou somente membros da Bund Deutscher Architekten
(Liga dos arquitetos alemães) para participar no concurso, e o prazo era de seis
semanas para os projetos serem aprovados […] A variedade de projetos foi incrível.
O ponderante e tardo-expressionista plano de três frentes de Poelzig, a gigante torre
semelhante a um órgão de Häring, a complexa ‘catedral do consumo’ de Scharoun, a
composição prismática de Soeder, e especialmente o cristal puro de Mies, forneceram
soluções básicas para o problema de construção em altura. Uma tradição autónoma,
embora não necessariamente ‘germânica’, foi estabelecida.34

Os desenhos que Mies apresentou para o concurso na avenida demonstram
o novo caminho que o arquiteto ambicionava. O edifício de vinte andares de
altura, todo em vidro, foi pensado com uma forma em planta semelhante à
geometria de um triângulo equilátero. Este desenho permitiu a Mies resolver o
problema da implantação difícil e ao mesmo tempo, desenhar uma forma pura,
mas ao mesmo tempo complexa, que se destacava na avenida berlinense.
Mies projetou o edifício recorrendo ao uso de linhas retas e também ao
uso da simetria. Não desenhou um topo que encerrasse a volumetria do conjunto,
mas sim um vigésimo andar igual aos restantes sem coroar a cobertura, de forma
a tornar a volumetria ainda mais uniforme. A organização era intuitiva. Partia
de um centro organizador do espaço, destinado à circulação interna, e nos três
cantos do triângulo, espaços livres de trabalho, eram acedidos por uma circulação
em forma de ‘Y’, resultando num espaço que oferecia duas vistas graças ao recurso
à forma triangular. O edifício era construído com recurso a dois materiais, o ferro
e o vidro, estrutura e revestimento respetivamente, com as paredes a não serem
portantes, permitindo que o vidro fosse usado de forma a “revestir” a estrutura,
uma pele que reveste um esqueleto. O texto que o arquiteto escreveu para a revista
Frühlicht de Bruno Taut, retrata bem a principal intenção para com este projeto:
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Fig 20, Bruno Taut, Revista Fruhlicht, 1922, Fotografia

das pág. 123 e 124, com os projetos dos Arranha-céus
de Mies
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35. Mies van der Rohe, Rascacielos,
Frühlicht nº4, 1922, p.122-124, in
Fritz Neumeyer, op. cit. p. 362

36. “Mies nunca considerou os seus
projetos serem expressionistas e era
constantemente crítico do subjetivoismo e do individualismo, que ele
considerava fora de lugar numa época que exigia a aceitação do coletivo,
do típico e do objetivo” Detlef Mertins, op. cit. p. 70

Apenas os arranha-céus que ainda estão em construção refletem as suas audazes
ideias estruturais, e durante esta fase, o efeito produzido pelo esbelto esqueleto de
aço é imponente. Ao colocar o encerramento perimetral destrói-se por completo esta
impressão e elimina-se a ideia estrutural que é a base necessária para a configuração
artística, que se esconde através de uma ideia formal banal carente de sentido […]
O novo princípio estrutural destes edifícios manifesta-se com clareza se o vidro for
utilizado para revestir todas as paredes exteriores, que não são portantes. A utilização
do vidro obriga-nos, de todas as formas, a seguir novos caminhos. No meu projeto
para o arranha-céus situado numa implantação triangular, junto à estação Friedrich
em Berlim, creio que a solução correta consistia numa forma prismática triangular

37. Mies van der Rohe, Conferencia,
1924, in Fritz Neumeyer, op. cit. p.
378

38. Sobre esta ideia, Neumeyer explica: “A estereotomia cristalina dos
arranha-céus (de Mies), visto de fora,
podia relacionar-se certamente com a
euforia do vidro e do cristal dos expressionistas.” Ibidem p. 36

e, para eliminar o perigo de efeitos devastadores que ocorre ao produzir grandes
superfícies envidraçadas, os ângulos são aligeirados em cada plano de fachada.35

Esse uso do vidro como revestimento puro e cristalino pode ser visto
como um entusiasmo e uma influência da parte de Mies, em relação aos ideais
da arquitetura dos expressionistas. No entanto, a sobriedade racional presente no
projeto quebra com os costumes tradicionalistas, que, aliada à explicação de Mies
para o seu próprio projeto, afastam-no dos arquitetos expressionistas e colocamno no campo dos racionalistas. Mies nunca considerou ser uma personalidade do
movimento36, mas sim ter sido influenciado pela vontade da época.
O arquiteto refere que o seu projeto para a avenida não era somente um
estudo, mas sim um projeto sério e com o intuito de ser construído. A atenção
aos aspetos, por vezes perigosos na utilização do vidro, demonstra que Mies estava
ciente dos perigos da superfície envidraçada.
Colocou-se a objeção de que a fachada de vidro não proporcionava um isolamento
suficiente face à temperatura exterior.
Estes receios são exagerados. Agora já existem edifícios com grandes fachadas em vidro
e, pelo que sei, a dimensão das superfícies de vidro não são exageradas. Também, na
atualidade dispomos de vidro especial (Rudeglass) que graças a possuir uma caixa de
ar no seu interior, tem uma maior capacidade de isolamento.37

Este projeto de ferro e vidro foi apresentado na revista Frühlicht de Bruno
Taut, e a presença deste arranha-céus numa revista expressionista é entendida
como algo benéfico para os dois (Mies e Taut). Primeiro, a necessidade de Mies
publicar as suas ideias e expressá-las a um público entusiasmado pelas construções
puras em cristal38. Segundo, numa tentativa da parte de Taut, de trazer Mies para
o seu periódico e tentar reforçar o conceito da arquitetura expressionista que no
início dos anos 20 começava a perder força.
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Fig 21, Mies van der Rohe, 2º Projeto Arranha-céus, 1922, Foto-

montagem da maqueta de vidro

Fig 22, Mies van der Rohe, 2º Projeto Arranha-céus, 1922, Planta
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39. Mies van der Rohe, op. cit. in
Fritz Neumeyer, op. cit. p. 362

40. “Nessa época, a intenção de Mies
era usar o vidro como uma superfície
refletora complexa que, sob o impacto da luz, estaria permanentemente
sujeita a transformações.” Kenneth
Frampton, op.cit. p.194

41. Mies van der Rohe, op. cit. in
Fritz Neumeyer, op. cit. p. 362

Após o concurso para a Friedrichstrasse, Mies não abandona a ideia de
construir um arranha-céus e projeta um segundo volume, em 1922, que parece
ser uma evolução do primeiro projeto. Um volume, segundo Mies, mais maduro
e mais certo das relações que procurava produzir.
Usando o primeiro projeto como base intelectual e artística, Mies
desenha um edifício com trinta pisos, contrário aos vinte em Friedrichstrasse, e a
sua volumetria é consequente do pensamento já subentendido nos esquiços do
projeto de 1921. A forma em planta revela um desenho mais orgânico, numa
geometria que em nada se assemelha às suas construções.
Observado superficialmente, a geometria da planta parece arbitrária e, no entanto, é

42. Mies fez parte da direção da secção de arquitetura da Novembergruppe em 1918, e o grupo ambicionava
uma união de todas as artes e da cultura. O grupo contou também com
arquitetos como Walter Gropius,
Eric Mendelsohn e Bruno Taut, conhecidos também pela sua vertente
expressionista.

o resultado alcançado após vários ensaios com a maqueta de vidro. Para determinar
as curvas, fui influenciado pela iluminação do interior do edifício, no efeito
produzido pelo volume construído sobre a imagem da rua e, por último, no jogo de
reflexos de luz a que aspirava. Ao verificar as linhas do perímetro, desenhadas como
consequência do efeito de luz e sombra produzido na maqueta de vidro, descobriu-se
que não eram adequadas.39

A importância dos testes na maqueta de vidro foram preponderantes para
a forma do edifício que apresenta dois acessos verticais que fazem toda a circulação
interior, o que permite que os melhores pontos de vista do perímetro estejam
disponíveis para espaços de estar e de trabalho. Assiste-se a um jogo importante
de reflexos,40 que é inspirado nos reflexos das igrejas góticas, principalmente pela
luz que atravessava os vitrais, com cor, que incidia nos interiores em pedra.
Os meus ensaios num modelo, feito em vidro, indicaram-me o caminho a seguir e
percebi que, ao utilizar o vidro, o importante não é o efeito produzido pela luz e pelas
sombras, mas sim o jogo intenso produzido pelos reflexos luminosos.41

Esta ideia revela uma aproximação aos ideais defendidos por Paul
Scheerbart. A capacidade refletora que Mies procurou nos seus projetos tem
semelhanças com os escritos e as teorias do escritor alemão, mais precisamente
Glasarchitektur (1914). Mies, em 1918, quando liderava a secção de arquitetura
da Novembergruppe42, deparou-se com os textos e manifestos produzidos por
Scheerbart. Durante esse intervalo de três anos, de 1918 a 1921, nota-se que
o trabalho de Scheerbart gerou impacto na obra de Mies, e que seria um fator
determinante para a sua futura arquitetura. A questão da reflexão dos materiais
estará sempre presente nos projetos de Mies, quer pelo uso de vidro refletor,

45

Vidro na Arquitetura

Expressionismo alemão e a influência da obra de Mies Van der Rohe em Souto de Moura

Fig 23, Mies van der Rohe, Edifício de Escritórios em betão, 1923, Perspetiva do exterior
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43. Mies van der Rohe, Que sería del
hormigón y el acero, sin el vidrio reflectante? 1933, in Fritz Neumeyer, op.
cit. p. 476

quer pelo uso de pedra polida que também permite essa característica, ou até
mesmo pela presença assídua de espelhos de água nas suas obras, como é no caso
do pavilhão de Barcelona. Num texto datado de 1933, Mies escreve para uma
associação de fabricantes alemães de vidro refletor, com o título – “Que seria do
betão e do aço, sem o vidro refletor?” e nesse texto é percetível a importância do
material e a esperança depositada no vidro:
O poder para configurar espaços de ambos seria limitado, até mesmo suprimido,
permaneceria somente uma mera promessa. Apenas a pele de vidro e as paredes
envidraçadas permitem que as construções feitas com um esqueleto atinjam a sua
forma clara estrutural e assegurem as suas possibilidades arquitetónicas. Não só nos
grandes edifícios funcionais. Embora neste caso, o seu desenvolvimento, baseado
nas necessidades e na função, não precisa nenhuma justificação, o seu completo
desenvolvimento não terá lugar aqui, mas sim no campo dos edifícios habitacionais.
Somente aqui, num campo de maior liberdade e sem restrições, o valor arquitetónico
desses meios técnicos pode ser demonstrado em toda a sua plenitude. Eles são
verdadeiros elementos construtivos e bandeiras de uma nova arquitetura. Permitem
uma liberdade na configuração do espaço, do qual não queremos prescindir. Só assim
poderemos estruturar os espaços com liberdade, abrindo-os para a paisagem e fazendo
a relação com a mesma. Agora mostra-se novamente o que é parede e o que é vazio,
o que é pavimento e o que é teto.
A simplicidade da estrutura, a clareza dos meios arquitetónicos e a pureza do
material refletem o esplendor da beleza original.43

Esta última frase remete-nos para a ideia constante de Mies, sobre a
questão da beleza na arquitetura, influenciada pelos escritos de São Agostinho.
Este “esplendor da beleza original”, como o próprio Mies escreve, remete também
para a ideia da clareza, da pureza e da essência da arquitetura, que também está
presente na obra de Berlage. Todos estes fatores influenciam o seu pensamento,
e permitiram que Mies construísse uma arquitetura com uma clareza estrutural
devidamente fundamentada.
Após os projetos de arranha-céus, Mies projeta, em 1923, um edifício
de escritórios em betão armado, abolindo por completo qualquer tendência
expressionista que tivesse surgido com os projetos anteriores. O projeto publicado
na revista G apresenta um caráter claramente racionalista, com o betão e o vidro
a serem os protagonistas do edifício. Neste projeto, a noção da estrutura como
uma ideia de “esqueleto” está presente, mas o betão (estrutura), surge também
como o revestimento, que, juntamente com o vidro, apresentam um alçado onde
a relação entre os dois materiais é clara. No caso dos projetos para os arranha-céus,
o vidro fazia o revestimento exterior e o ferro era a estrutura. Aqui, no edifício de
escritórios, a laje de betão dobra para a fachada e cria balanços na mesma, e atua,
ao mesmo tempo, como estrutura e revestimento.
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Fig 24, Mies van der Rohe, Pavilhão de Barcelona, 1928-1929, Fotografia do exterior

Fig 25, Mies van der Rohe, Casa Tugendhat, 1928-1930, Fotografia do exterior
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44. Mies van der Rohe, Edifício de
Oficinas, Revista G, 1923, in Ibidem,
p. 364

45. Sobre o Quarto de Vidro, Detlef
Mertins escreve: “Organizado numa
série de planos vagamente convencionais ao longo de um percurso
sinuoso, as paredes eram feitas exclusivamente de planos de vidro,
diferenciados entre si através das
cores: cores claras, planos gravados,
cinza escuro e verde-oliva […] Um
teto em pano esticado oferecia um
luz sem sombra, uma ideia de teto
luminoso que se tornaria comum
nos anos 50 [...] Aqui, Mies alcançou
uma convergência entre as dimensões
formal, material e experiencial da arquitetura, atualizando a sua outrora
linguagem arquitetónica neoclássica
para uma linguagem da montagem
elementar através da tecnologia […]
O Quarto de Vidro de Mies foi uma
representação elementar de uma casa
de campo, que apresentou outro tipo
de visualidade: virtual, constitutiva
e cinematográfica.” Detlef Mertins,
op. cit. p. 108, 112

46. “Tanto o Quarto em Vidro como
o Pavilhão de Barcelona eram ambiguamente estrutura e espaço, pela
inclusão das superfícies reflexivas das
paredes, que permitiam às duas obras
oscilar perpetuamente entre esses
dois papéis.” Barry Bergdoll, The Nature of Mies’s Space, in Terence Riley
e Barry Bergdoll (ed), op. cit. p. 92

O edifício de oficinas aqui reproduzido é uma casa de trabalho, de organização,
de clareza, da economia. Grandes salas de trabalho iluminadas, translúcidas,
transparentes, adaptadas à necessidade das empresas. Tirar o máximo partido com
menos meios. Os materiais utilizados são: o betão, o aço e o vidro. Os edifícios de
betão são, na sua essência, construções em esqueleto. Nada de volumes ou torres
encerradas. Nas estruturas porticadas, as paredes exteriores não são portantes.
Portanto, são edifícios de pele e ossos.
[…] A laje de cada piso é aligeirada no final de cada consola, e converte-se no
revestimento exterior, servindo como espaço para as prateleiras, que foram movidas
para as paredes exteriores para deixar o espaço interior o mais amplo possível. Sobre
as prateleiras de 2 metros de altura colocou-se uma linha contínua de janelas, que faz
o remate do piso e a ligação com o próximo.44

A ideia de um material ser não só estrutura mas também revestimento,
também está presente nas casas de campo que Mies projetou em 1923 e 1924, a
Casa de Campo em Betão Armado (1923) e a Casa de Campo em Tijolo (1924).
De facto, após os dois projetos realizados em betão e tijolo, Mies construiu em
1927 juntamente com Lilly Reich, um Quarto de Vidro (1927)45 para a exposição
Die Wohnung em Estugarda. Estes três projetos exploraram o potencial de um
único material e permitiram a Mies construir46 as suas obras mais marcantes do
final dos anos 20, o Pavilhão de Barcelona (1928-1929) e a Casa Tugendhat (19281930). Estas duas obras retratam fielmente a arquitetura que Mies ambicionava.
Uma imagem depurada, despida, que permitia ao visitante observar os espaços
numa forma mais simples e intuitiva, mas no entanto, eram também, complexas
nas suas relações, com um sentido mais profundo do que aparentavam ter.
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Fig 26, Mies van der Rohe, Pavilhão de Barcelona, 1928-1929, Planta

Fig 27, Mies van der Rohe, Pavi-

lhão de Barcelona, 1928-1929,
Pormenor do pilar cromado

Fig 28, Mies van der Rohe, Pavilhão de Barcelona,

1928-1929, Esquiço do interior

Fig 29, Mies van der Rohe, Pavilhão de Barcelona, 1928-1929, Fotografia do edifício
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47. Sobre o reflexo em Mies, a descrição de Luiz Trigueiros merece
atenção: “A invenção das colunas
em aço, com o efeito espelhado do
seu revestimento cromado, permite
tornar despercebida a sua presença.
Mais do que qualquer outro elemento esta estrutura contribui para uma
síntese singular – a convergência entre a técnica tectónica e a excitação
visual.” Luiz Trigueiros, Mies Van Der
Rohe, Lisboa, Blau 2000, p.54

48. William Curtis, Modern Architecture since 1900, London, Phaidon
1996, p. 307

No caso do pavilhão, Mies parece adotar alguns dos conceitos do segundo
projeto de arranha-céus. A presença de pilares cromados permitem que Mies crie
uma estrutura que se reflete e se mistura na paisagem e na sua envolvente. Os
reflexos nos pilares47 faziam com que esses elementos se fundissem na arquitetura
que, aliados à presença de paredes polidas em pedra (organizadoras do espaço)
aumentavam ainda mais a reflexão no espaço. O mesmo acontece com a presença
do espelho de água, ideias que estão presentes nos escritos de Scheerbart. No
pavilhão, o vidro já não é o material dominante da construção, mas sente-se
que faz parte de um conjunto que pretende ser completo, ou seja, que atua em
conjunto com os restantes materiais para construir uma estrutura mais precisa nas
relações que pretendia produzir.
O Pavilhão de Barcelona foi o projeto que fez a transição no desenvolvimento
de Mies van der Rohe, resumindo as suas descobertas até à data, mas também
abrindo caminho para o futuro. Ao combinar os atributos de uma habitação e de
um monumento, estabeleceu uma série de convenções visuais que iria continuar a
desenvolver nos anos seguintes. Em termos gerais, adotou a simetria, frontalidade
e axialidade dos edifícios públicos, e assimetria, fluidez e volumes interligados das
habitações, e combinou ambos os modelos no edifício em Barcelona.48

Este apontamento de William Curtis é oportuno para perceber a
importância do pavilhão como charneira na arquitetura de Mies. A imagem
transmitida de uma arquitetura leve é algo que Mies também implementa nas
suas futuras obras, mais firmemente nos Estados Unidos, e que, da mesma forma
que foi influenciado pela arquitetura alemã e pela vontade e espírito da época,
também Mies irá influenciar a nova arquitetura da nova geração de arquitetos
americanos.
Os ideais defendidos por Berlage, e o contacto com a arquitetura da
Deutscher Werkbund, resultam numa obra singular que nos remete para uma ideia
da simplicidade da construção. Estas influências associadas ao vidro permitem que
a obra de Mies seja o exemplo mais intuitivo, mas ao mesmo tempo complexo,
nas relações que produz. Não só os jogos lumínicos e reflexos, mas também a
relação com a envolvente; o sítio e o lugar; a cumplicidade entre o fora e dentro;
a imagem rígida marcante numa paisagem irregular; são todas características
que associamos à obra de Mies. Numa Alemanha e numa Europa à procura de
uma nova identidade, a sua postura marca pela diferença e pela procura de novos
conceitos, que auxiliados por ideais já presentes, racionais ou expressionistas,
fundem-se numa nova arquitetura, uma arquitetura à imagem da sua época.
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Fig 30, Mies van der Rohe, Casa de vidro na colina, 1934, Esquiço
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49. Peter Behrens numa nota sobre os Estados Unidos em 1912,
in Jean-Louis Cohen, Mies Van der
Rohe, Birkhäuser, Basel 2007 p.29

O que mais me impressionou nos Estados Unidos foi sem dúvida os edifícios
comerciais muito altos. Num país que atualmente mostra pouco desenvolvimento
artístico original, cujos edifícios importantes estão congelados num classicismo
insípido e cujas casas de campo imitam quase sem exceção o estilo das casas inglesas

50. “Em 21 de julho, com a Bauhaus
perto da falência, chegou uma carta
da Gestapo a dar permissão para a escola reabrir, mas apenas se o currículo
fosse reescrito de forma a responder
às “exigências do novo Estado” e se
dois dos seus professores de esquerda,
Ludwig Hilberseimer e o pintor Vasili Kandinsky, fossem substituídos
por ‘indivíduos que garantissem o
apoio aos princípios da ideologia nacional-socialista’. Mies reuniu os seus
colegas, abriu o champanhe e fechou
a escola.” Tom Dyckhoff, Mies and
the Nazis, in:
https://www.theguardian.com/
artanddesign/2002/nov/30/architecture.artsfeatures

51. Tal como Mies van der Rohe,
também Walter Gropius e Ludwig
Hilberseimer, entre outros, fugiram
da Alemanha para os Estados Unidos.

52. “Mountain House Studies, No
intended site known (possibly Merano,
South Tyrol, Italy), Sketch elevation for
Glass House on a Hillside.” Legenda
do desenho de Mies van der Rohe,
in: https://www.moma.org/collection/works/740

53. Mies escreve o seguinte excerto
sobre a importância da tecnologia:
“Foi somente após a guerra, por volta
dos anos vinte, que percebi a importância do desenvolvimento tecnológico na nossa vida quotidiana; era a
verdadeira ideia impulsionadora da
época com soluções completamente
novas, tanto no domínio dos materiais, como no dos processos; uma
verdadeira transformação das nossas
conceções tradicionais.” Mies van der
Rohe, A arquitetura do nosso tempo,
título original: Baukunst unserer Zeit
(Meine berufliche Laufbahn), prólogo
do livro de Werner Blaser, Mies van
der Rohe, Estudio paperback, Barcelona, Gustavo Gili 1982, p.5, 6

ou o estilo colonial americano, os edifícios comerciais com a sua estrutura audaz,
mantêm as raízes de uma nova arquitetura.49

Mies van der Rohe viajou para a América em 1937 para escapar à segunda
guerra mundial cujo epicentro era Berlim e a Europa central. O arquiteto tentou
resistir ao abandono do país, mas o encerramento da Bauhaus por alegadas
publicações antinazis enquanto diretor da escola foi determinante, e, mesmo após
vários esforços para reabrir a escola segundo os seus ideais50, Mies percebeu que
a Alemanha de Hitler não proporcionava o ambiente artístico e cultural desejado
para a sua prática arquitetónica. Neste seguimento, a partida para a América51
tem as suas justificações: a admiração pela arquitetura de Frank Lloyd Wright e
admiração pelo progresso industrial.
O esquiço da Casa de Vidro na Colina (1934), que Mies produziu quando
ainda trabalhava na Alemanha, pode ser entendido como a primeira tentativa de
uma habitação que respondesse aos seus ideias do aço e vidro, ainda mais do
que Tugendhat. A casa suspensa sobre a colina, segundo o MoMA, em Merano,
Itália52, dá a entender ser um projeto construído por Mies na América dos anos
cinquenta, principalmente pelas semelhanças que o esquiço e as obras construídas
vinte anos depois possuem. Neste desenho, é visível a presença do vidro como o
revestimento perimetral, e da estrutura metálica que faz o suporte de toda a casa,
tipo treliça, semelhante às usadas em grandes armazéns e não tanto em habitações,
que ajuda a suportar o enorme vão entre o ponto onde a casa pousa no terreno,
até ao pilar colocado no lado oposto com altura de quase um piso. Mies desenhou
este esquiço três anos antes da sua viagem para a América, e entende-se que pelo
rigor geométrico, pela modelação da fachada e pela presença do aço e do vidro,
fazem desta casa o ponto inicial da sua arquitetura dita americana.
Para Mies, o espírito da época e a tecnologia53 eram o caminho certo
a percorrer, os progressos industriais estimulados pela presença americana nas
guerras cativaram-no e permitiram que a sua arquitetura europeia, vinculada ao
espírito da Deutscher Werkbund, pudesse evoluir industrialmente. A relação entre
a indústria e a arquitetura e entre a natureza e a arquitetura, são os pontos-chave
da arquitetura americana de Mies.
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Fig 31, Mies van der Rohe, Apartamentos 860-880 Lake

Shore Drive, 1948-1951, Fotografia da construção
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2.1 O princípio estrutural de Mies inserido num novo contexto artístico e
cultural
54. Mies van der Rohe, Conferência
em Chicago, s.d., in Fritz Neumeyer,
op. cit. p. 490, 491

55. “Mies procurava uma estrutura
que, como uma constante de ordem,
pudesse resistir a um mundo em mudança. Devia ser portadora, a própria
portadora do conteúdo espiritual e,
ao mesmo tempo, como guardiã do
espírito da época, devia estar em verdadeiro contato com a essência do
tempo. Nesta perspectiva filosófico-cultural, a construção transformava-se, nas obras de Mies após 1938, em
estrutura”. Ibidem, p. 342

56. Mies van der Rohe, Arquitetura
e vontade da época, título original:
Baukunst und Zeitwille!, Der Querschnitt nº1, 1924, p. 31,32, in Fritz
Neumeyer, op. cit. p. 371-372

57. Mies van der Rohe, Os requisitos à criatividade arquitetónica, título original: Die Voraussetzungen
baukünstlerischen Schaffens, manuscrito para uma conferência realizada
em 1928, na Biblioteca Nacional de
Arte em Berlim, in José Miguel Rodrigues, O mundo ordenado e acessível das formas da arquitectura, Porto,
Edições Afrontamento 2013, p. 141

A arquitetura de Mies dos Estados Unidos pode ser entendida como uma
evolução, um passo à frente, no sentido técnico e estrutural, da sua arquitetura
europeia. O espírito industrial latente possibilitou, a Mies, projetar as suas
construções sempre com a estrutura como a peça central, organizadora de todo
o conjunto, e com dois sentidos, portante e compositiva. Se a estrutura começou
a ser importante para Mies após os anos vinte através dos ideais de Berlage, a
partir dos anos quarenta e cinquenta possui um papel determinante nas suas
construções e no seu pensamento.
As grandes construções baseavam-se quase sempre na estrutura e esta (era), quase sempre,
a portadora da sua forma espacial. […] a estrutura é o que indica o significado, a própria
portadora do conteúdo espiritual. Mas se isto é assim, a renovação da arquitetura só podia
ter lugar a partir da estrutura e não baseada em motivos arbitrários […] A estrutura não só
determina a sua forma, mas é a própria forma. Onde uma verdadeira estrutura encontra um
verdadeiro conteúdo, obras originais surgem; obras verdadeiras e conformes à sua essência.54

Este excerto de Mies mostra a importância que a estrutura representava
para si. Esta deveria ser portadora e aliada ao espírito da época, tal como refere
Fritz Neumeyer55. Os textos onde o arquiteto descreve o que é a arquitetura,
exprimem bem quais as ferramentas necessárias para a boa prática da mesma. A
inclusão do espírito da época como um fator decisivo para a arquitetura pode ser
entendida nos seguintes excertos:
A arquitetura é sempre a expressão espacial da vontade da época. Até que seja claramente
reconhecida esta questão, não se pode conduzir com precisão e eficácia uma luta pelos
fundamentos de uma nova arquitetura; só continuará a ser um caos de forças opostas. Para
isso, a pergunta sobre a essência da arquitetura tem uma importância fulcral. Deve se perceber
que qualquer arquitetura está vinculada ao seu tempo e que apenas se pode manifestar através
de objetivos reais e mediante os meios do seu tempo.56
A arquitetura é a relação espacial do homem com o ambiente que o rodeia e a expressão de como
nele se afirma e o sabe dominar. Por isso, a arquitetura não é apenas um problema técnico,
nem um problema exclusivamente organizativo e económico. Na realidade, a arquitetura é
sempre a consumação espacial de uma decisão intelectual. Está ligada ao seu tempo e só se pode
revelar através de necessidades vivas e meios próprios da sua época. A condição imprescindível
para o trabalho em arquitetura é o conhecimento da época, das suas tarefas e dos seus meios.57
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Fig 32, Mies van der Rohe, Alumní Memorial Hall, 1945-1946, Fotografia do exterior

Fig 33, Mies van der Rohe, Alumní Memorial

Hall, 1945-1946, Fotografia do canto
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Fig 34, Mies van der Rohe, Alumní

Memorial
Hall,
1945-1946,
Pormenor construtivo
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58. Mies van der Rohe, Arquitetura
e vontade da época, op. cit. in Fritz
Neumeyer, op. cit. p. 371-372

59. Mies van der Rohe, citado por
Moisés Puente, op. cit. p. 71

Aliado a este pensamento e vontade de expressão do espírito da época,
Mies também associa o tema dos materiais e, neste sentido, pretendia construir
com os mais modernos e industriais disponíveis. Mies explica que, “conhecemos
perfeitamente as qualidades do tijolo, mas isto não nos impede que, nos dias
de hoje, consideremos o vidro e o betão; o vidro e o metal, como materiais
de construção perfeitamente válidos. Em muitos casos são precisamente esses
materiais os que melhor respondem aos fins atuais.”58
O aço é empregado por Mies como esqueleto/estrutura nas suas obras,
e utilizado em diversos programas, habitacionais, educacionais ou comerciais;
de pequena escala (habitação), até à grande escala (arranha-céus). Sobre o aço,
Mies escreve, “acho o Aço um excelente material, e por excelente quero dizer
que é muito forte, muito elegante. Podemos fazer diversas coisas com ele. Todo o
caráter do edifício é muito leve. Esta é a razão pela qual gosto de o utilizar quando
tenho que construir com estrutura metálica.”59
Aço e vidro; estrutura e revestimento; esqueleto e pele; uma reflexão
simples dos seus ideais na sua abordagem americana, que seria a sua aproximação
geral em todas as suas obras posteriores. Por fora, a estrutura em aço, o revestimento
em vidro e o embasamento de pedra geralmente de mármore travertino, e por
dentro, o interior funcionava como um núcleo livre dentro do edifício que não
ditava a composição da fachada. Esta organização permitia a Mies projetar as
fachadas exteriores com total liberdade e com a métrica que pretendia. Assim,
na maioria dos casos, Mies juntava os acessos verticais aos quartos de banho
(espaços que requerem mais confinamento) e deixava postos de trabalho, no caso
dos escritórios, e os quartos e salas, no caso das habitações, livres para serem
organizados da forma mais ampla e versátil. Livres, funcionais, transparentes e
diretos, assim entendia Mies que os interiores deveriam ser.
Nos seus projetos americanos, os pormenores construtivos dos seus
edifícios exprimem fielmente o seu pensamento, concretamente nas soluções
para as esquinas, onde Mies tem várias abordagens. Quando o pilar de canto é
necessário, o arquiteto tem duas posturas, de o inserir no desenho do alçado, ou
de o atrasar em relação à fachada, tendo mais liberdade compositiva. Quando a
estrutura não é necessária no canto do edifício, ou intencionalmente recuada,
Mies opta por simplesmente dobrar a fachada.
O Alumni Memorial Hall (1945-1946), um dos edifícios do complexo do
IIT em Chicago, é uma das soluções onde Mies utiliza o tijolo como revestimento,
mas de forma a permitir o aço/estrutura seja visível. A presença da estrutura numa
fachada em vidro é inevitável, mas com a introdução de um material opaco como
é o tijolo, Mies poderia ter revestido toda a estrutura, mas optou por não o fazer.
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Fig 35, Mies van der Rohe, Edifício
Seagram, 1954-1958, Planta tipo

Fig 37, Mies van der Rohe, Edifício
Seagram, 1954-1958, Planta do piso
térreo

Fig 36, Mies van der Rohe, Edifício
Seagram, 1954-1958, Alçado principal

Fig 38, Mies van der Rohe, Edifício Seagram, 1954-1958, Fotografia exterior da entrada principal
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60. Philip Johnson ficou também
conhecido pelo seu projeto da Casa
de Vidro, de 1949, claramente influenciado pela obra de Mies van
der Rohe. Sobre a obra de Johnson:
Philip Johnson: Diary of an Eccentric
Architect, documentário 1997.

61. Mies van der Rohe, in Peter Carter, Mies van der Rohe at work, London, Phaidon 1999, p. 61, 62

62. Estas três obras, o Pavilhão de
Barcelona (1928-1929), o Edifício
Seagram (1954-1958) e a Nova Galeria Nacional (1962-1968) demonstram bem a importância de uma boa
base para os edifícios de Mies. Em
condições urbanas, de cidade, a base
e pavimento do piso térreo transcende a barreira da construção, de forma
a criar uma envolvente maior e mais
natural.

Neste edifício, o vidro e o tijolo atuam em conjunto por vezes no mesmo
intervalo entre pilares, onde o suporte de ambos é feito de maneira semelhante
recorrendo a cantoneiras metálicas. O pilar “I” que serve de estrutura para os dois
materiais tem exatamente a mesma dimensão, pelo que seria possível substituir o
tijolo pelo vidro, ou vice-versa, sem ser necessário intervir na estrutura.
Na década de 50, Mies projetou juntamente com Philip Johnson
(1906-2005)60 o Edifício Seagram (1954-1958). Trinta anos separam a primeira
tentativa de arranha-céus de escritórios de Mies deste projeto para Nova Iorque.
O bloco em altura de Nova Iorque partilha a mesma identidade construtiva das
construções em altura e em aço de Mies:
A minha abordagem ao Edifício Seagram não foi diferente da de qualquer outro edifício que
eu pudesse construir. A minha ideia, ou melhor, “direção”, na qual vou, é em direção a uma
estrutura e construção claras - isso não se aplica a nenhum problema, mas a todos os problemas
arquitetónicos que abordo. De facto, sou completamente contrário à ideia de que um edifício
específico deva ter um caráter individual. Em vez disso, acredito que deveria expressar um
caráter universal que foi determinado pelo problema total que a arquitetura deve esforçar-se
para resolver.61

Mies foi convidado pelo proprietário da empresa Seagram para projetar
a nova sede em Nova Iorque. Através de Phyllis Lambert (1927-), filha do
proprietário, Mies foi visto como o arquiteto ideal para construir o edifício, pois
tanto Mies como a empresa pretendiam um edifício moderno, tecnológico e
prestigioso. Este apresenta trinta e oito andares, e a sua geometria e posição é algo
invulgar no meio de Nova Iorque porque Mies afastou o edifício propositadamente
da frente de rua, ao desenhar uma praça de apoio ao bloco envidraçado. Segundo
Mies, o lote era demasiado extenso para se construir em todo o perímetro, e
também pretendia observar o edifício sem ser do outro lado da rua. O pavimento
do piso térreo do edifício estende-se para além do perímetro do bloco e abraça a
praça, criando um plateau de acesso semelhante ao de Barcelona ou de Berlim.62
A implantação do edifício é constituída por quatro volumes com o principal, em
forma de “T”, que apresenta a face mais regular virada para a praça, num alçado
sublime e rigoroso. No tardoz existem volumes mais baixos que não ultrapassam
os dez andares de altura, onde está localizado o antigo restaurante Four Seasons,
da autoria de Johnson.
O sistema construtivo do Seagram ajuda a decifrar o conceito de fachadacortina de Mies, aqui, a métrica e ritmo do alçado são conseguidos através da
colocação de perfis “I” na fachada, salientes ao plano do caixilho e que servem
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Fig 42, Mies van der Rohe, Edifício Seagram, Fig 39, Mies van der Rohe, Apartamentos 8601954-1958, Pormenor
880 Lake Shore Drive, 1948-1951, Pormenor

Fig 40, Mies van der Rohe, Edifício Seagram, 1954-1958, Fotografia da fachada

Fig 41, Mies van der Rohe, Apartamentos 860-880 Lake Shore Drive, 1948-1951, Fotografia
da fachada
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63. Mies van der Rohe, citado por
Moisés Puente, op. cit. p. 70

de estrutura aos vãos. A estrutura do edifício está recuada em relação à fachada,
sendo apenas visível a partir do exterior nos pisos inferiores, na receção e entrada,
onde Mies recuou intencionalmente a fachada, e, desta forma, os pilares que são
internos nos pisos de escritórios, tornam-se externos na relação do edifício com a
praça. Na esquina, Mies consegue que o pilar “H” de maior dimensão no canto
consiga ser o mais natural possível, e por dentro, este pilar, metálico, é embebido
num pilar quadrangular em betão e, por fora, não apresenta uma esquina crua de
noventa graus, mas sim um desenho em leque que faz a transição entre fachadas,
que permite separar os dois planos, numa transição suave, coesa, e não direta.
Aqui, a comparação com 860-880 Lake Shore Drive (1948-1951) é
importante. Nestes edifícios em Chicago, Mies também utiliza uma estrutura
semelhante, com os pilares metálicos a fazerem a estrutura da fachada, e com os
pilares de maior dimensão a estarem embebidos também em betão. No entanto,
a ligação entre estas duas estruturas, de suporte ao edifício e de suporte à fachada,
são diferentes nos dois casos e isso reflete-se no desenho do alçado. Em 860880 Lake Shore Drive, as duas estruturas estão soldadas diretamente, o que leva
a que a maior dimensão do pilar de betão seja visível pelo exterior, revestido
por uma chapa metálica, que provoca um ritmo e uma métrica diferente na
fachada, porque na ligação da estrutura da fachada à estrutura principal, o vão
apresenta uma menor dimensão do que nos restantes. No caso do Seagram, as
duas estruturas estão afastadas, tanto nos pilares como nas lajes, o que possibilita à
fachada-cortina apresentar sempre o mesmo ritmo, com o último vão a ultrapassar
a dimensão do pilar de betão, e, este surge em segundo plano na fachada, que com
a ajuda dos reflexos do vidro, é quase ausente.
O Edifício Seagram é então, um edifício antagónico na arquitetura de
Mies, porque revela uma estrutura pelo exterior que não é verdadeiramente a
estrutura do edifício. O princípio simples que constituía o arranha-céus em
Berlim: Aço como estrutura/esqueleto, e vidro como revestimento/pele; torna-se
no Seagram num complexo jogo de relações e misturas manipuladas por Mies.
Outrora o seu conceito da verdade na arquitetura e da importância da estrutura,
aqui torna-se tão importante que Mies tem de “mentir” para construir uma
estrutura que fosse a verdadeira e que continue a demonstrar esses valores.
O bronze característico que reveste a estrutura foi uma condicionante
imposta pelo proprietário, com a qual Mies concordou imediatamente, e que,
com o vidro de tom acastanhado, fazem o Edifício Seagram parecer um bloco
pesado e escuro no centro da cidade. No entanto, tal como Mies diz, “algumas
pessoas dizem que o Seagram é um edifício de bronze. Não se referem a ele como
um edifício em vidro porque tem muito metal. Acredito que existem edifícios de
vidro, que surgem quando alguém trabalha no problema.”63
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Fig 43, Mies van der Rohe, Apartamentos 860880 Lake Shore Drive, 1948-1951, Fotografia
aérea
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Fig 44, Mies van der Rohe, Edifício Seagram,
1954-1958, Fotografia exterior
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64. Tal como Souto de Moura explica, Mies manipulou muitas vezes a
sua arquitetura para parecer simples,
ao esconder a verdadeira estrutura e
mostrar uma aparente sinceridade
construtiva que não era o caso. No
caso do Seagram, o pilar da estrutura
principal demonstra exatamente isto.
É um pilar metálico, envolvido num
pilar de betão quadrado, por sua vez
revestido a bronze. Desta forma, o
pilar mostra-se ao observador como
um pilar em bronze, quando na verdade não o é.

À noite, a iluminação interior do edifício cria uma imagem singular no
meio de Nova Iorque. Esta iluminação foi pensada já com esse intuito, com um
racionalismo evidente na sua posição, que, transforma o corpo, outrora escuro de
dia, num corpo luminoso de noite. À noite também a estrutura interna revela-se
na fachada, pois a iluminação inverte de posição.
Observado da praça, o edifício apresenta uma pureza, uma harmonia
e uma aparente simplicidade de construção64, que numa cidade dominada pela
confusão e barulho, é visto como uma lufada de ar fresco na sua densa malha.
A sua racionalidade e imagem estão claramente influenciados pela
presença importante do vidro na sua construção. Detlef Mertins desenvolve o
caráter profundo e a dualidade que estão presentes neste edifício:

65. Detlef Mertins, op. cit. p. 363
O edifício Seagram não é, de facto, preto, mas sim bronze; Na verdade, não é vazio de
significado, embora quase vazio. Ao transformar matéria em geometria, reduz-se a quase
nada, mas ganha em gravidade. Respira virtude e esperança. Redireciona os seus habitantes
dos arquivos da burocracia, do glamour das mercadorias e das intrigas da vida corporativa
em direção ao horizonte, céu e luz do além, porém, através da fornalha da indústria. Faz
a beleza, o esplendor e a transcendência parecem imanentes às fracas condições do presente;
bronze, imanente ao aço; proporção, para repetição anónima; liberdade, para racionalidade
instrumental; verdades eternas, para a abstração; luz para escuridão; graciosidade, para o
tédio de rotina.
Ao mesmo tempo, estas aparências poderiam funcionar tão facilmente ao contrário: o bronze
poderia voltar ao negro; elegância, à brutalidade; luz, à escuridão. A luz do edifício só aparece
ao entardecer e é mais legível na escuridão da noite, como uma lâmpada. O Edifício Seagram
oferece uma visão condensada do seu tempo, conflituosa e não resolvida, como uma orientação
para os seus desafios e para o potencial para a graciosidade.65

Os programas habitacionais, empresariais, comerciais e educacionais são
encarados por Mies sempre com o mesmo entusiasmo e com a mesma seriedade
construtiva. De facto, todos os seus edifícios fazem parte de um conjunto
arquitetónico que marca pela simplicidade da construção e pela relação com
a envolvente. Como Mies pretendia responder sempre às mesmas questões, os
seus edifícios partilhavam coisas entre si, fosse a estrutura, o mobiliário ou os
materiais.
A Casa 50x50 (1952) por exemplo, é o projeto mais depurado não
construído por Mies em território americano. A casa, de dimensões aproximadas
de 15x15 m, apresenta uma estrutura simples definida por base, quatro apoios
e cobertura, onde os pilares foram posicionados no centro de cada alçado para
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Fig 45, Mies van der Rohe, Casa 50x50, 1952, Planta

Fig 46, Mies van der Rohe, Casa 50x50, 1952, Perspetiva do exterior
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66. Sobre a forma em quadrado, a
frase de Detlef Mertins é pertinente:
“O quadrado era a expressão perfeita
de ‘tudo’ e ‘nada’, finito e infinito,
parte e todo, geometria e matéria.”
Ibidem, p. 372

67. José Miguel Rodrigues, op. cit.
p. 154

68. Myron Goldsmith, Entrevista
with Kevin Harrington, CCA, in
Phyllis Lambert, op. cit. p. 457

69. “A ideia básica era abrir a casa à
paisagem, em todos os lados. Parece
um pavilhão num jardim, protegido
da rua por um muro de tijolos, com
muito encanto e intimidade.” Werner Blaser, op. cit. p. 116

garantirem a segurança estrutural necessária, que desenham um losango dentro da
planta quadrada66 da casa. Desta forma, além de garantir que quatro pilares eram
suficientes para o suporte da cobertura, Mies pode deixar os quatro cantos da casa
livres, e fazer a transição entre os alçados através de planos de vidro, do qual a
casa era toda revestida. A casa vista de longe, parece simplesmente uma cobertura
apoiada em quatro pontos, fazendo da relação com a envolvente o ponto central
da composição. Aqui, o vidro ganha uma preponderância importante, porque
além de garantir a visibilidade de dentro para fora e vice-versa, permite a Mies
utilizar a envolvente verde como ferramenta de projeto. Ao utilizar o vidro, chama
a Natureza para dentro da casa e permite que esta faça parte da composição. A
abordagem de José Miguel Rodrigues sobre as possibilidades que o vidro tem nas
suas construções é pertinente:
A descrição das possibilidades materiais introduzidas pelo vidro põe em evidência como o
problema da relação entre a arquitetura e a natureza se mantém, no essencial, como sempre
foi; ou seja, um problema, por um lado, de enquadramento, de seleção do campo de visão
e, por outro lado, um problema de insolação e iluminação. Isto é, para Mies, sabendo da
maior liberdade que o vidro permite no tratamento da fronteira entre o interior e o exterior,
o problema da relação entre o espaço interior e a natureza mantém-se, no essencial, o mesmo.
A relação visual com a envolvente, apesar das aparentes vantagens libertadoras do vidro,
continua a depender do enquadramento. A relação visual entre o espaço interior e a natureza
tem necessidade de ser controlada, para não correr o risco de se tornar excessiva.67

No interior, Myron Goldsmith (1918-1996), arquiteto que trabalhava
no gabinete de Mies e responsável pelo projeto, desenhou várias propostas para o
espaço (algumas inclusive a 45º em relação à fachada) era céptico com a vontade
de Mies em projetar o espaço totalmente aberto. “Eu disse, incrédulo, um dia
para Mies, o arquiteto quer dizer que pode criar esta família com filhos, neste
plano aberto e ajustar somente algumas paredes? Sim, disse Mies, há distância
entre os espaços, e isso lembra-me alguns alojamentos de esqui ou até os iates ou
veleiros. Mies pensou que poderia ser feito se tivesse um cliente aventureiro.”68
Neste sentido, Mies pretendia desenhar espaços interiores sem recorrer
ao uso de paredes, criando espaços amplos e visíveis, claros, luminosos e
verdadeiros, com ambição de abrir a casa à paisagem, como refere Werner Blaser.69
Esta habitação datada de 1952, pode ser entendida como o expoente máximo
da autonomia interior de um espaço. A total liberdade para colocar o núcleo
necessário para habitar era o desejo de Mies. Podia ser colocado em qualquer
lugar, e obedecer somente a duas regras: possuir a mesma orientação da casa, e
não ser central ou simétrico em relação à planta.
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Fig 47, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, 1945-1951, Planta

Fig 48, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, 1945-1951, Alçados norte e sul

Fig 49, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, 1945-1951, Pormenor

68

Capítulo 2: Mies na América e a Arquitetura das Case Study Houses

70. A frase de Souto de Moura torna-se pertinente neste caso: “O que é
bonito na Farnsworth é o sentimento de acessibilidade, o exterior está
constantemente dentro. Este aspeto
pode cansar. Por outro lado, a casa
é rodeada e completamente fechada
por árvores. A Farnsworth é uma
casa muito dilatada, em que o limite não é o vidro, mas sim as árvores.
Portanto, tem-se a sensação de espaço dilatado, mas ao mesmo tempo
contido.” Eduardo Souto de Moura,
Gosto de Chegar a Casa, in Maria Milano e Roberto Cremascoli, Eduardo
Souto de Moura. Gosto de Chegar a
Casa, Matosinhos, Cardume Editores 2016, p.43

71. “O branco discreto da construção em aço e os planos transparentes
em vidro tornam a casa quase invisível; oferece o seu respeito à natureza.
”Werner Blaser, Mies van der Rohe,
Farnsworth House: weekend house,
Basileia, Birkhäuser 1999, p. 11

72. Mies van der Rohe entrevistado
por Christian Norberg-Schulz, Ein
Gespräch mit Mies van der Rohe, em:
Baukunst und Werkform, 11.1956
nº11 p.615, in Fritz Neumeyer, op.
cit. p. 353

Estas regras estão presentes também na casa Farnsworth (1945-1951)
localizada num espaço ajardinado e colocada paralela ao rio Fox. Tal como acontece
no Edifício Seagram, a casa apresenta uma complexidade que não está evidente
num primeiro momento. Mies projeta uma habitação que aparenta simplicidade,
tanto de construção como nas relações que produz. A casa, à primeira vista,
parece uma estrutura básica pintada de branco, apoiada por pilares que fazem o
suporte tanto à laje de pavimento (elevada devido à constante inundação do rio
Fox) como à laje de cobertura. No entanto, esta habitação de pequenas dimensões
transforma-se numa intervenção de grande escala, pela presença significativa do
vidro nas fachadas.70
Pela forma como foi pensada, a casa Farnsworth utiliza a natureza que
a rodeia e encaminha-a para o seu interior habitável. Desta forma, as estações
do ano que atravessam a zona de Plano, fazem-se ver, sentir e viver, dentro da
própria casa. As cores das estações, verdes na primavera e brancas no inverno,
são observadas a partir do seu interior envidraçado, da mesma forma que seriam
vistas do seu exterior, mas a salvo das condições atmosféricas. Desta maneira, o
vidro presente na casa torna-se no elemento mais importante a ser desenvolvido
por Mies, e, tal como diz Werner Blaser, a casa ao ser transparente oferece o maior
respeito pela natureza71 que a rodeia. A luz captada no interior também oferece
um vasto leque de opções. A luz de um dia radioso, ou a luz de um dia nebulado
ou chuvoso fazem-se sentir no espaço, transformando o seu interior de acordo
com o ambiente vivido no seu exterior. A natureza associada ao tema do vidro e
da janela, ganham também destaque nesta passagem de Mies:
Também a natureza deve viver a sua própria vida. Devemos evitar perturbá-la com a cor das
nossas casas e do nosso mobiliário. Em qualquer caso, devemos esforçar-nos para estabelecer
uma maior harmonia entre a natureza, a casa e o homem. Quando se observa a natureza,
através das janelas da casa Farnsworth, ela adquire um significado mais profundo do que tem
quando se está do lado de fora, ao ar livre. A natureza é reforçada ao tornar-se parte de um
grande conjunto.72

Esta harmonia que Mies retrata neste excerto descreve perfeitamente
o principal motivo da casa Farnsworth. A relação “entre a natureza, a casa e o
homem”, parte essencialmente pelo interior da habitação. Mies, tal como fez no
projeto da casa 50x50, localiza o núcleo dos wc, da cozinha e da lareira, numa zona
descentrada e com uma altura mais baixa do que o pé direito. Para além disso,
reveste-a num material diferente do resto da casa, em madeira, contrastando com
a superfície envidraçada das paredes e o branco do teto e cinza do pavimento.
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Fig 50, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth,
1945-1951, Fotografia do exterior no outono

Fig 51, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth,
1945-1951, Fotografia do exterior no inverno

Fig 52, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth,
1945-1951, Fotografia do interior

Fig 53, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth,
1945-1951, Fotografia da cozinha

Fig 54, Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, 1945-1951, Fotografia do interior
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73. Neste sentido, Mies ao pintar a
estrutura toda de branco reforça a
ideia simples da construção. Precisamos somente do pavimento e da cobertura para vivermos, e a cor branca
transmite essa impressão de Mies. A
descrição de Werner Blaser faz todo
o sentido neste aspeto: “A Casa Farnsworth não é um objeto que corresponda às noções comuns do cidadão
ou do arquiteto. O que falta são os
‘não essenciais’. O essencial para a
vida é o chão e o teto. Tudo o resto é proporção e natureza. Se a casa
agrada ou não, é inconsequente. O
importante é que continue a ser um
exemplo, uma fonte de inspiração,
com padrões elevados para a arquitetura.” Werner Blaser, op. cit. p. 8

74. Temos os casos, por exemplo, do
projeto não construído para a Sede
da Bacardi em 1957 em Cuba, o
edifício de escritórios da Bacardi de
1961 localizado no México, e a Nova
Galeria Nacional, construída em
1968 na cidade de Berlim.

Desta forma, o núcleo torna-se quase numa peça de mobiliário dentro do
próprio espaço, fazendo com que este possua uma leitura quase continua e sem
interrupções.
A presença da estrutura pelo lado de fora também ajuda à leitura
precisa e contínua do seu interior. De facto, até o próprio desenho do caixilho
ajuda nesse aspeto. Mies desenha-o em aço, pintado de branco da mesma cor
da estrutura. As secções retangulares maciças que suportam o vidro são fixas à
estrutura através de cantoneiras que não ultrapassam os cinco centímetros de
espessura, inclusive até mesmo quando a fachada de vidro roda para outro alçado.
Toda esta leveza contribuiu para a tal relação que Mies ambicionava, e a própria
modelação exterior do alçado foi pensada de forma a garantir a menor quantidade
de estrutura possível. Tal como na casa 50x50, Mies afasta os pilares da esquina
do alçado, e, ao recuá-los, garante um maior desempenho dos mesmos. Ao ter os
cantos livres da estrutura, reforça a sensação de não estar num espaço fechado.
O vidro permite ter várias visões sobre o espaço: primeiro, ao fazer a casa
transparente, garante que ela, vista a partir do exterior, só se exprima através da sua
estrutura73. Segundo, permite que a luz do exterior atravesse todo o seu interior,
fazendo com que este seja iluminado sempre de uma forma diferente. Terceiro,
porque abre a casa à paisagem, com o caixilho e a estrutura a funcionarem como
uma moldura, para um quadro que está em constante transformação. Por vezes,
fazer arquitetura que pareça simples e intuitiva é deveras complexo.
Os projetos aqui descritos sumarizam a arquitetura de Mies na América.
Estes quatro métodos estruturais são a base de todos os seus edifícios, como se
de um catálogo se tratasse. É certo que há sempre diferenças de projeto para
projeto, mas as bases da sua construção mantinham-se iguais. A sua arquitetura
americana não é diferente da que praticou na Europa antes de imigrar, mas pode
sim ser vista, como uma arquitetura inserida perfeitamente no espírito do seu
tempo. Após estes projetos, Mies projeta fora dos Estados Unidos com um caráter
semelhante74. O motivo é porque esse espírito sentido na América, era já também
vivido além-fronteiras, e, principalmente, o sucesso da arquitetura estrutural de
Mies, que fez com que tais projetos fossem possíveis.
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Fig 55, Mies van der Rohe, Plano IIT, 1937, Planta

Fig 56, Mies van der Rohe, Crown Hall, 1950-1956, Planta piso térreo

Fig 57, Mies van der Rohe, Crown Hall, 1950-1956, Alçado principal
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2.2 A arquitetura de Mies como ferramenta de ensino, o programa das Case
Study Houses

75. Mies van der Rohe, Planning of
the Educational Program, in Detlef
Mertins, op. cit. p. 237

76. Mies van der Rohe, citado por
Moisés Puente, op. cit. p. 64

O objetivo de uma Escola de Arquitetura é treinar homens que possam criar arquitetura
orgânica. Esses homens devem ser capazes de projetar estruturas construídas através de meios
técnicos modernos, de forma a responder às necessidades específicas da sociedade existente.
Eles também devem ser capazes de trazer essas estruturas para dentro da esfera da arte, com
ordem e proporção em relação às suas funções, e formando-as de modo a expressarem os meios
empregados, o propósito servido e o espírito dos tempos.75

77. De resto, a Faculdade de arquitetura da Universidade do Porto apresenta um caso semelhante. No Bloco
B, onde estava situada a sala do antigo quinto ano, é uma única, fazendo
do espaço extenso, uma autêntica
reunião de projeto. Nas outras salas
de projeto acontece precisamente o
contrário, onde as turmas trabalham
em salas separadas.

Mies van der Rohe ingressou como professor e chefe do departamento de
arquitetura no Illinois Institute of Technology (IIT) em Chicago, momentos depois
de ter imigrado da Alemanha. A sua posição enquanto professor foi determinante
e influenciou as jovens mentes americanas. De facto, Mies explica numa entrevista
o quanto o ensino era importante para si:
Acho que somos influenciados pelo nosso redor. Não há dúvida. Acho que a docência ajudoume muito. Fazia um esforço para ser claro aos estudantes, que são pessoas curiosas e que fazem
muitas perguntas aos professores, a ponto de que estes podem transformar-se numa peneira. É
preciso ter tudo muito claro e é impossível enganá-los. Acho que a docência teve essa influência.
De qualquer forma, a docência estava no caminho que eu estava a tomar.76

O Crown Hall (1950-1956) no IIT foi construído por Mies para albergar
todos os estudantes de arquitetura do instituto, e o enorme pavilhão, construído
em aço e vidro, expressava verdadeiramente o que Mies pretendia ensinar. O
espaço amplo e iluminado, versátil e rigoroso com uma estrutura altamente
idealizada, era o exemplo perfeito do que era a arquitetura para Mies. Aqui, todos
os estudantes estavam reunidos num único espaço, fossem eles do primeiro ou do
último ano, sem salas ou paredes a fazerem as divisões do espaço77, e os armazéns
e salas, como o laboratório de maquetas, estavam colocados no piso inferior, de
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Fig 58, Mies van der Rohe, Comparação de pormenor da Casa Farnsworth e Crown Hall

Fig 59, Mies van der Rohe, Crown Hall, 1950-1956, Fotografia do exterior

Fig 60, Mies van der Rohe, Crown Hall, 1950-1956, Fotografia do interior
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78. Mies van der Rohe, Princípios da
formação do arquiteto, título original:
Leitgedanken zur Erziehunung in der
Baukunst, publicado no livro de Werner Blaser, Mies van der Rohe, Die
Kunst der Struktur, Zurich/Stuttgart
1965, p. 50, 51, in Werner Blaser,
op. cit. p.50, 51

forma a deixar todo o perímetro do piso de cima livre, que por sua vez estava
rodeado de grandes planos de vidro. Este edifício é semelhante à casa Farnsworth
no que diz respeito aos pormenores que Mies implementa. A diferença está na
escala e na proporção dos vãos, onde Mies precisou de uma estrutura própria
para a caixilharia. São colocados seis pilares metálicos entre a estrutura principal
para reforçar a fachada, e no intervalo entre estes pilares, Mies coloca dois planos
de vidro fixo ligados por um pormenor semelhante à da Casa Farnsworth. Esta
relação entre a estrutura e o vidro no Crown Hall resulta num total de doze
planos de vidro inseridos entre os pilares da estrutura principal, que contrasta
com os dois planos de vidro entre a estrutura no caso da Farnsworth.
Como o Crown Hall funcionava como ferramenta de ensino, também os
textos de Mies onde explica qual o objetivo de uma escola de arquitetura, fizeram
com que a América dos anos 50 e 60 fosse direta ou indiretamente influenciada
por si. O seguinte excerto retrata a sua visão da escola ideal:
A escola de arquitetura proporciona aos estudantes os conhecimentos indispensáveis ao exercício
da profissão, incutindo-lhes também a responsabilidade perante a sociedade. Toda a educação
deve apelar às qualidades e aos sentimentos dos indivíduos para libertá-los da arbitrariedade
das opiniões pessoais. […] A formação do arquiteto corre o risco de ficar confinada a uma
procura de técnicas, se não for elevada a um nível suficiente para alcançar o conhecimento da
arte. Para que o ensinamento da arquitetura faça sentido, deve evoluir gradualmente desde
o campo das necessidades práticas, até ao campo da criação artística. Deste modo, os estudos
englobam todos os ramos da construção com as práticas mais diversas. Ao lado do ensinamento
científico, o estudante deve aprender a desenhar, para treinar a mão e o olho e, principalmente,
os seus meios de expressão. Os exercícios devem dar-lhe o sentido de proporção, de estrutura,
de forma e do material, mostrando-lhe como se interrelacionam e o que eles podem expressar.
[…] Serão estudadas as correntes atuais e a relação entre a atualidade e a história. Será
conveniente precisar as semelhanças e divergências dos nossos tempos com o passado. Devese estudar as obras de arquitetura do passado, considerando as condições e o objetivo a que
estavam destinadas. A sua importância e grandeza, deverão levar os estudantes a considerarem
que o passado é irreversível e que o mundo atual espera deles autênticas criações, para cuja
realização deverão consagrar o melhor de si mesmos.78

A influência do trabalho e do ensino de Mies sentiu-se em todo os
Estados Unidos. Aliada ao clima tecnológico e industrial que prevalecia no país,
o programa das Case Study Houses (1945) foi criado em Los Angeles com o
objetivo de construir habitações de caráter industrial, recorrendo ao uso de peças
pré-fabricadas. O revolucionário programa foi criado por John Entenza (19051984), diretor da revista Arts & Architecture e visava a construção de casas de
baixo custo feitas com materiais acessíveis.
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Fig 61, Charles Eames, Casa Ponte, 1945, Perspetiva do exterior

Fig 62, Charles Eames, Casa Ponte, 1945, Maqueta

76

Capítulo 2: Mies na América e a Arquitetura das Case Study Houses

79. John Entenza, The case study
house program, Arts & Architecture,
1945, in Elisabeth A.T. Smith, Case
Study Houses, Koln, Taschen 2002

A casa que sairá dos projetos será concebida dentro do espírito do nosso tempo, usando, tanto
quanto for possível, muitas técnicas e materiais criadas durante a guerra, mas adequados à
expressão da vida do homem no mundo moderno […]
Esperamos que este programa seja compreendido e aceite como uma experiência sincera não
apenas como exposição, mas como uma ajuda, ao dar algumas direções ao pensamento criativo
sobre habitação, feito por bons arquitetos e por bons fabricantes, cujo objetivo comum são boas
casas.79

O caráter da estandardização, associado ao aspeto moderno e tecnológico,
era o principal interesse de Entenza neste programa. O seu gosto pela arquitetura
relacionada com a fábrica e com a industrialização foram determinantes para o
desenrolar das Case Study. Todas as casas de estudo foram retratadas na revista
americana da Arts & Architecture, sempre com o intuito de realçar os tempos
modernos e a arquitetura que os construía. O aço e o vidro são os materiais mais
utilizados nestas casas, o que sugere a comparação direta com a arquitetura de
Mies. No entanto, a diferença entre a arquitetura de Mies e das Case Study, está
nos orçamentos e no requinte das mesmas. Enquanto no caso de Mies, vemos
o vidro e o aço serem utilizados de uma maneira refinada e elegante, quase ao
mesmo nível do travertino que Mies gosta de usar, nas Case Study, estes materiais
são vistos mais como a possibilidade que a pré-fabricação tem nas habitações
modernas.
As casas de áreas mínimas e geralmente de um piso apenas eram construídas
com um cliente real em mente. Foram convidados arquitetos que para Entenza
partilhavam o espírito do programa, e destes, é de salientar as intervenções de
Charles Eames (1907-1978) e Ray Eames (1912-1988), Pierre Koenig (19252004), e Craig Ellwood (1922-1992). As habitações projetadas pelo casal Charles
e Ray Eames foram as primeiras a demonstrar verdadeiramente o caráter que
Entenza pretendia, tanto que o casal, juntamente com Eero Saarinen (19101961), projetaram em 1949 a Casa Entenza para o próprio diretor da revista.
Esta habitação, denominada na altura de Case Study House nº 9, foi construída
no mesmo terreno da CSH nº 8, projetada pelo casal Eames para o próprio casal.
A CSH nº 8 (1949), denominada de Casa Eames, foi pensada como uma
habitação que demonstrasse o caráter do design industrial, do qual o mobiliário do
casal ficou conhecido. Quando o casal foi convidado por Entenza para participar
no programa, o primeiro desenho da CSH nº8 apresentava semelhanças com
a Casa da Colina de Mies van der Rohe, principalmente pela posição da casa
sobre o terreno. Este primeiro projeto, denominado Casa Ponte (1945), estava
colocado numa posição perpendicular em relação à sua envolvente e às árvores
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Fig 63, Charles e Ray Eames, Casa Eames, 1948, Planta

Fig 64, Charles e Ray Eames, Casa Eames, 1948, Fotografia exterior

Fig 65, Charles e Ray Eames, Casa Eames, 1948, Fotografia interior
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80. Lucia Eames, citada por: Gloria
Koenig, Eames, Pioneiros do modernismo no Pós-Guerra, Bremen, Taschen 2007, p.38

que a circulavam, numa tentativa de vencer o declive do terreno. Após perceber as
semelhanças entre os dois projetos, não só pela volumetria da casa, mas também
pela materialidade e revestimento da mesma, em vidro, Charles optou por uma
abordagem diferente.
A casa construída foi colocada numa posição paralela às árvores, num
planalto estável que não precisava de muita intervenção no terreno. Com esta
abordagem, Charles afasta por completo quaisquer semelhanças que poderia
haver entre os dois projetos, porque, nas suas palavras, não queria ser igual a
Mies. O caráter industrial está bem evidente em toda a casa, tanto pelo exterior
como pelo interior, com uma estrutura metálica construída em aço erguida num
curto espaço de tempo. No entanto, é a fachada icónica que dá destaque a esta
Case Study. “Quando acordámos de manhã, como explica Lucia Eames, vemos
o magnífico jogo de sombras quando a luz, filtrada pelas folhas dos eucaliptos,
incide nos painéis e nas paredes.”80 A presença de vários materiais e de várias
qualidades transformou a fachada desta casa num verdadeiro caso de estudo, e
estes abrem uma espécie de catálogo industrial sobre o que se podia fazer na
América dos anos 50. Assiste-se à presença de elementos tais como o aço, pintado
de preto, que tem um papel importante como a estrutura de toda a fachada.
Assiste-se também à presença de vários painéis opacos afastados entre si, e com
cores que se assemelham a uma obra de Piet Mondrian, e, acima de tudo, assistese à presença do vidro, mas com duas vertentes: translúcido e transparente; de
grande e de pequena dimensão, que ocupa grande parte da fachada principal
da casa. Esta variedade de materiais, associada ao caráter industrial, conseguiu
expressar claramente o espírito do programa de Entenza.
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Fig 66, Pierre Koenig, Casa Walter Bailey, 1958, Fotografia do exterior

Fig 67, Pierre Koenig, Casa Stahl, 1952, Fotografia da fachada da rua

Fig 68, Pierre Koenig, Casa Stahl, 1952, Fotografia de noite
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81. “É suposto a casa encaixar-se no
ambiente e relacionar-se com ele.
Não se vê a casa quando se está lá
dentro, vê-se a vista e vive-se no ambiente, no exterior.” Pierre Koenig, in
Neil Jackson, Pierre Koenig Viver com
o Aço, Koln, Taschen 2007, p.43

82. Pierre Koenig, in Ibidem p.47

83. John Entenza, op. cit.

A participação de Pierre Koenig é feita através da construção de duas
casas, a CSH nº21, Casa Walter Bailey (1958) e a CSH nº 22, a Casa Stahl
(1960). Ambas as casas apresentam semelhanças entre as duas, pelos materiais que
foram utilizados e pelas relações que ambas produzem, são um exemplo claro de
como o vidro pode funcionar na habitação.
Estas casas apresentam plantas bastante livres, com o núcleo da cozinha
a ser o bloco mais denso dentro do espaço livre das habitações. A nível do
revestimento, Koenig apresenta duas abordagens bastante coesas. Para a rua, o
espaço comum e de entrada, coloca painéis pré-fabricados opacos, geralmente
brancos, para respeitar a privacidade dentro das habitações. Para dentro, Koenig
desenha as fachadas todas em vidro, abrindo a casa a partir do interior para a
paisagem81. A casa Stahl demonstra perfeitamente esta característica, e permite,
pela sua forma em planta em “L”, que o interior possua um caráter mais privado,
porque a própria casa faz a separação entre a rua e a paisagem. A preocupação de
Koenig para com a paisagem é evidente nestas duas casas. “As minhas declarações
nunca são para dentro, explica Koenig, olhe para a casa, olhe para a sua forma,
olhe para o formato. Eu não faço isso. Eu olho para fora e as pessoas que estão
no interior projetam-se para fora, para o que as rodeia. É essa a minha atitude
em relação ao edifício.”82 A presença, por exemplo, do espelho de água no espaço
mais privado remete para o reflexo, não só da própria casa, mas também do céu
que a rodeia. A descrição de Entenza sobre a Casa Walter Bailey exprime bastante
bem esse ponto:
A casa, rodeada completamente por água, introduz um novo conceito no uso da água como
estrutura integral e um elemento paisagístico. Não há dicotomia envolvida; antes, um todo
arquitetónico é alcançado à medida que a água reflete e amplia a qualidade da estrutura, ao
mesmo tempo em que acrescenta serenidade e uma beleza estética.83

Esta característica refletora da água e a presença da paisagem natural
ou citadina, fazem a perfeita envolvente para as casas que Koenig pretendia. O
espelho de água torna-se nestas habitações, à semelhança do que acontece no
Pavilhão de Barcelona de Mies, um importante fator de reflexão dentro do
próprio espaço. Um aliado do vidro no que diz respeito às relações que conseguem
produzir. Nas suas casas, Koenig utiliza o aço não só como estrutura, mas também
como revestimento, e, na casa Stahl, a estrutura apresenta também um aspeto
particular que Koenig implementou. As vigas que fazem o suporte da cobertura
são prolongadas para o exterior e o seu perfil em “I” é bastante pronunciado,
quase como se Koenig pretendesse que o aço fosse visível, e que se afirmasse como
um material digno de fazer parte da habitação.
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Fig 69, Pierre Koenig, Casa Johnson, 1962, Fotografia do exterior

Fig 70, Craig Ellwood, Casa Salzman, 1951-1953, Fotografia da garagem

Fig 71, Craig Ellwood, Casa Salzman, 1951-1953, Fotografia do exterior

Fig 72, Craig Ellwood, Casa Fields, 1955-1958, Perspetiva
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84. Numa reconstrução, a casa passou a ter três corpos, fazendo uma
forma em “T”, para responder às
necessidades do novo dono. Desta
forma, a casa Johnson, passou a chamar-se Casa Riebe em 1995.

85. Pierre Koenig, citado por Neil
Jackson, op. cit. p. 51

86. “Para Ellwood, a essência do
edifício pré-fabricado deveria manifestar-se na sua imagem. Para ele,
a essência estava na ideia de montagem; uma ideia que interpretou
formalmente como a manifestação
da qualidade de seus componentes
pré-fabricados na imagem final do
edifício “.Alfonso Pérez Mendez,
Craig Ellwood, Con el Espíritu de
la Época, Barcelona, Gustavo Gili
2002, p. 124

87. O tema da prefabricação foi o
principal fator das publicações escritas desta casa. John Entenza faz o
seguinte reparo: “Um dos primeiros
objetivos desta casa é mostrar como
as boas técnicas de projeto podem ser
aplicadas à pré-fabricação. O procedimento natural é disfarçar o método de construção e fingir que a casa
é construída. Aqui, nada está oculto
e o sistema utilizado é enfatizado no
design. A estrutura e os painéis estão
claramente definidos para se tornarem a base da expressão arquitetónica.” John Entenza (ed), CSH nº. 18,
Arts & Architecture, Abril 1957, in
Elisabeth A.T. Smith, op. cit.

Fora do programa, Koenig projetou também na Califórnia uma casa
que parece responder aos objetivos estabelecidos por Entenza. A Casa Johnson
(1962) é muito semelhante à casa Stahl, essencialmente pela sua planta em forma
de “L”84. A piscina presente no interior do “L”, o aspeto industrial e cristalino
associado ao aço e ao vidro respetivamente, e também a liberdade interior que a
casa tem. De facto, até as vigas do teto ultrapassam a dimensão da cobertura, tal
como acontece na Stahl. Koenig descreve esta casa, como “uma sensação de viver
num interior-exterior”.85
Craig Ellwood participou no programa de Entenza com três habitações,
a CSH nº 16, denominada de Casa Salzman (1951-1953), a CSH nº 17 (1956)
e a CSH nº 18, chamada de Casa Fields (1955-1958). Ellwood não teve qualquer
educação relacionada com arquitetura, e esta falta de bases históricas possibilitaram
que construísse uma arquitetura que não tivesse um suporte e, neste sentido,
apenas expressava o espírito do presente. Desta forma, Ellwood construía, ainda
mais do que os seus colegas, com um olhar distante do passado, e projetava as suas
casas com base na indústria e na tecnologia que existia.
As suas três casas do programa apresentam o aço e o vidro como os
materiais que compõem a maior parte do espaço, mas, ao contrário de Koenig
por exemplo, assiste-se também à presença de materiais como a madeira e o tijolo.
A garagem da casa Salzman apresenta cinco materiais dentro do mesmo espaço.
Ellwood utiliza o tijolo na parede de separação entre as viaturas e o corredor
de acesso, enquanto que a madeira faz o revestimento da parede deste mesmo
corredor. No outro lado da garagem e no teto, o arquiteto constrói recorrendo a
placas de gesso cartonado pintadas de branco. O aço e o vidro são utilizados na
fachada do outro lado do pátio, que é aberto para o exterior. Este exemplo pode
ser o indício da falta de cultura arquitetónica por parte de Ellwood por tentar
utilizar vários materiais num curto espaço, mas inserido no espírito do programa,
no caráter industrial e pré-fabricado86, e também como uma espécie de “montra”
arquitetónica, Ellwood consegue assimilar materiais que noutro momento não
seria possível.
A Casa Fields é das maiores habitações construídas no âmbito do
programa, e devido à sua grande dimensão, salienta o quão útil é a pré-fabricação
numa habitação87. O arquiteto deixava muitas vezes a organização funcional dos
seus projetos aos seus colaboradores formados em arquitetura, e centrava os seus
esforços para criar uma estrutura que conseguisse ser polivalente.
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Fig 73, Craig
Ellwood,
Casa
Daphne, 1960-1961, Planta

Fig 74, Craig Ellwood, Casa Rosen,
1961-1962, Planta

Fig 75, Craig Ellwood, Casa Daphne, 1960-1961, Fotografia do exterior

Fig 76, Craig Ellwood, Casa Rosen, 1961-1962, Fotografia do exterior

Fig 77, Craig Ellwood, Casa Kubly, 1965, Fotografia do exterior
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88. “Como não tinha estudado arquitetura, não estava consciente da
existência de Mies até John Entenza
ter publicado o seu trabalho.” Craig
Ellwood, citado por Alfonso Pérez
Mendez, op. cit. p. 128

89. Craig Ellwood, Entrevista com
Visconti, 1989, in Ibidem, p. 130

No entanto, Craig Ellwood tem um percurso pós Case Study que é
deveras interessante, porque a importância do vidro continua nas suas obras
mesmo fora do programa. Após a sua participação, o arquiteto conhece a obra de
Mies88, e a sua influência é notória nos seus projetos a partir de 1960.
O pensamento de Mies nunca foi restritivo para mim. Pelo contrário, inspirava-me [...] No
entanto, as nossas abordagens eram diferentes em vários aspetos: Mies optava por escolher um
tamanho estrutural para estabelecer a proporção visual, enquanto que eu, sempre preferi usar
o menor tamanho possível para executar essa mesma função. Mies modulava as janelas com
perfis de aço, da mesma forma tradicional que os carpinteiros faziam com madeira. No meu
caso, a minha modulação das janelas variava de edifício para edifício […] Mas Mies, claro,
reinventou a arquitetura.89

Duas casas expressam claramente a influência de Mies na obra de
Ellwood, a casa Daphne (1960-1961) e a Casa Rosen (1961-1962). Estas casas
assemelham-se muito à casa Farnsworth de Mies. Ambas as casas de Ellwood são
construídas recorrendo ao aço, pintado de branco, e são revestidas em grande
parte pelo vidro, de resto, até estão suspensas sobre o terreno, acedidas por várias
escadas colocadas no seu redor. A escala é diferente e a própria forma em planta
também, com ambas as casas a possuírem uma geometria quadrangular, com um
pátio colocado no centro da composição. Este, é encerrado no caso da Casa Rosen,
mas acessível na casa Daphne, porque a sua volumetria desenha uma forma em
“U”. No entanto, é a proporção, materialidade e a geometria do alçado que mais
se assemelha à casa de Mies.
Neste âmbito da arquitetura relacionada com o vidro, Ellwood não estava
restringido ao uso do aço como o único elemento estrutural existente. Para ele,
qualquer material que tivesse a componente da pré-fabricação era bem-vindo nas
suas casas. Em 1965, constrói duas habitações, Moore e Kubly, em que a estrutura
é inteiramente construída em madeira, e consegue um desenho semelhante às
duas casas anteriormente mencionadas.
O programa das Case Study teve assim um grande impacto na cultura
arquitetónica dos anos 50 e 60 dos Estados Unidos. Esta iniciativa também
reforçou a importância da indústria da pré-fabricação e ajudou a espalhar a palavra
sobre os benefícios da mesma. O aço e o vidro, outrora frios e sem vida, foram
vistos como modernos e tecnológicos, que ajudavam a elevar as casas construídas
a um outro nível, fosse pelo impacto da Natureza ou da própria vida, que se fazia
sentir num espaço livre e transparente.
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Fig 78, Mies van der Rohe, Nova Galeria Nacional,
1962-1968, Planta piso 0

Fig 79, Mies van der Rohe, Nova Galeria Nacional,
1962-1968, Planta piso inferior

Fig 80, Mies van der Rohe, Nova Galeria Nacional, 1962-1968, Esquiço
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2.3 O regresso a Berlim, o culminar da arquitetura de Mies
90. Alberto Campo Baeza, A ideia
construída, Caleidoscópio, Casal de
Cambra 2018, p. 27

A satisfação das necessidades do homem (função), a resposta adequada à paisagem em que se
insere (contexto), a racionalidade da construção (construção) e a possibilidade de ser colocada
ao alcance de todos (economia), devem ser algumas das qualidades da criação arquitetónica.
Tomando estas características como pressupostos, e como acrescento gratuito, como presente, a
arquitetura deve oferecer ao homem esse ‘algo mais’, misterioso, mas concreto, que é a beleza.
A beleza inteligente, consequência de obras que são ideias construídas. Algo mais, muito mais,
que a mera construção.90

Com o programa das Case Study Houses e a arquitetura emergente
americana associada ao aço e ao vidro, Mies conseguiu exportar a sua arquitetura.
O ambiente vivido em redor da arquitetura e do espírito da época, tornaram
possível que as suas obras externas aos Estados Unidos possuíssem um caráter
semelhante às que construiu nos anos 50.
O caso mais notório é a Nova Galeria Nacional (1962-1968), construída
em Berlim, onde Mies projetou um museu como um pavilhão envidraçado,
colocado sobre um embasamento de pedra e que lembra, em certo sentido, a
casa Farnsworth e o Crown Hall. Esta semelhança acontece não só pela forma
em planta, mas também pela materialidade e semelhança de alçado. A nível do
interior, Mies utiliza um sistema claramente baseado pelo Crown Hall. A planta
do piso térreo é livre, com as quatro fachadas a serem totalmente revestidas em
vidro, e possui somente dois núcleos fechados que fazem os acessos ao piso inferior,
reservado para exposições permanentes, arrumos e gabinetes. O espaço do piso
térreo é reservado para as exposições temporárias do museu que, auxiliado pela
presença do vidro e do que este permite transformar, desde a própria luminosidade
ao movimento da cidade, é um espaço em constante transformação.
De facto, este mesmo projeto foi pensado para a sede de escritórios da
Bacardi, em Santiago de Cuba. Mas após o insucesso deste, Mies decidiu adotar o
seu conceito base de uma sede de escritórios em Cuba, para o museu em Berlim.
Muitos criticaram a postura de Mies pelo espaço demasiado livre que,
ao não ter paredes interiores, e as exteriores serem de vidro, pendurar quadros
tornava-se mais difícil. Neste caso, a solução foi pendurar as obras de arte no
teto do pavilhão, que pela sua geometria e estrutura, permitia que todo o espaço
interior fosse versátil. Este teto construído em aço é a razão do espaço ser tão
livre no seu interior. Mies desenhou uma estrutura bastante intuitiva, porque
com o piso inferior inserido no embasamento de pedra, parecia que o museu só
tinha um piso, todo envidraçado, suportado por apenas oito pilares e com uma
cobertura. Parece que Mies com o passar dos anos, projetava estruturas cada vez
mais simples e intuitivas.

87

Vidro na Arquitetura

Expressionismo alemão e a influência da obra de Mies Van der Rohe em Souto de Moura

Fig 81, Mies van der Rohe, Nova Galeria Nacional, 1962-1968, Fotografia exterior

Fig 82, Mies van der Rohe, Nova Galeria
Nacional, 1962-1968, Pormenor do pilar
cruciforme
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Fig 83, Mies van der Rohe, Nova Galeria
Nacional, 1962-1968, Fotografia exterior
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91. Myron Goldsmith, Entrevista
com Kevin Harrington, CCA, in
Phyllis Lambert, Mies in America,
Montréal, CCM 2001, p. 475

O Museu de Berlim era um telhado e paredes de vidro colocadas num pódio. O edifício tinha
dois núcleos. Eu acho que eles eram necessários do ponto de vista de fazer o trabalho mecânico,
e pronto. Entendia-se que haveria algumas coisas lá dentro, mas ele (Mies) estava ficando cada
vez mais simples e simples, pelo menos na estrutura. 91

92. Investigando ainda mais a forma
do pilar em planta, assemelha-se a
quatro perfis “T”, todos interligados
para darem uma capacidade de suporte ainda maior.

93. A expressão que simboliza a arquitetura de Mies pode ser entendida
através do seguinte excerto de Campo Baeza: “O sonho, a obsessão de
Mies foi, de alguma maneira, oferecer à humanidade a caixa de vidro.
O deus branco da arquitetura colocou o homem vertical sobre o plano
horizontal para que este dominasse a
terra. E cobriu-o com um plano para
o proteger da chuva e da neve. E circundou-o de vidro transparente para
o proteger do frio e do vento. E assim
deu-lhe tudo, com quase nada. Mais
com menos.” Alberto Campo Baeza,
op. cit. p. 98

94. Mies van der Rohe, Construir de
maneira bela e prática! Basta de funcionalismo frio! Título original: Schön
und praktich bauen! Schuluβ mit der
kalten Zweckmässigkeit, públicado no
diário Duisburger General Anzeiger
nº2 1930, in Fritz Neumeyer, op. cit.
p. 464

Observado numa visita recente a Berlim, o edifício estava a ser renovado
com projeto da autoria de David Chipperfield, e foi possível presenciar
precisamente esta característica. Do ponto de vista do observador, a escala do
edifício provoca surpresa, e acima de tudo, um equívoco, especialmente quando
se compara fotografias ou desenhos do mesmo. Isto acontece pela ligeireza dos
elementos estruturais que Mies desenha, que dão a perceção que o edifício
seja mais pequeno do que realmente é. Aqui, não se discute a sua escala ou
dimensão, mas sim o desenho sublime da sua estrutura. Para atingir esta aparente
simplicidade, Mies apurou os elementos estruturais de forma a conseguir esse
feito. O pilar é cruciforme com um reforço de cada lado92 e vai alargando em
direção à base, semelhante às colunas dos templos gregos. A cobertura são peças
soldadas numa única e que simplesmente pousa sobre os oito apoios. Neste caso,
Mies não revestiu o seu interior, e permite aos vãos livres de geometria quadrada,
passarem infraestruturas e elementos de apoio às exposições. Esta cobertura, ao
contrário de outros projetos do arquiteto, ultrapassa a fachada de vidro e cria
galerias no seu redor. Neste sentido, também os pilares estão colocados externos
à fachada de vidro.
O edifício pousado no embasamento faz lembrar os templos gregos no
cimo do planalto. Uma cobertura apoiada por pilares, onde o vidro e todo o seu
interior se dissipa. Esta referência à arquitetura clássica era já evidente em Mies
pela simetria exterior dos seus edifícios, e pela própria modelação dos alçados. Para
o arquiteto, tinha a ver, precisamente, com o conceito de beleza. Quanto mais
simples fosse o edifício, mais belo se tornava. Este aspeto foi o que levou Mies a
construir cada vez mais com menos elementos na sua arquitetura, uma depuração
racional e lógica, que vinha já desde os ensinamentos de São Agostinho. Podese afirmar que a expressão Less is More (Menos é Mais)93, que está associada ao
minimalismo nas suas obras e ao conceito de viver somente com o que precisamos,
está claramente relacionado com o que para Mies era o conceito de beleza. Mies
explica que “é um instinto humano ver não apenas os aspetos funcionais, mas
também buscar e amar o belo […] Na arquitetura, a beleza só pode ser alcançada
quando algo mais do que um simples propósito é levado em conta ao construir.”94
Na visita ao local, a galeria tinha todos os seus panos de vidro tapados,
o que permitiu apenas a leitura da sua estrutura, e neste sentido, a transparência
que também define o edifício não foi possível de descobrir, somente de imaginar.
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Fig 84, Mies van der Rohe, Nova Galeria Nacional, 1962-1968, Fotografia exterior da renovação

Fig 85, Vista aérea da implantação, 1-Nova Galeria Nacional, 2- Igreja de São Mateus, 3- Biblioteca
Nacional de Berlim

Fig 86, Mies van der Rohe, Nova Galeria Nacional, 1962-1968, Fotografia interior
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95. Para ser perceber melhor estas diferenças estilísticas, a Galeria de Mies
é moderna e faz uma clara aproximação à arquitetura clássica. A igreja de
São Mateus foi construída recorrendo ao Neogótico e a Biblioteca de
Scharoun apresenta claras influências
expressionistas. Do ponto de vista
do observador, as três não podiam
ser mais diferentes. Programa, estilo,
forma e cor afastam estas três obras
no ponto de vista de como se posicionam na história da arquitetura,
mas em Postdamer, as três coabitam
formando um conjunto rico em arquitetura.

96. Detlef Mertins, op. cit. p.399

Neste pano opaco que servia de proteção à obra muito ficou por se observar, não
só o seu interior, mas também as vistas que a sua transparência possibilitava. Isto
porque o seu local de implantação é também ele deveras interessante.
Na Postdamer Strasse, a rua mais movimentada que circunda a
implantação da galeria, é uma avenida marcada por várias obras de arquitetura
da cultura berlinense. Neste sentido, existe um hipotético triângulo formado
pela galeria de Mies, pela Biblioteca Nacional de Berlim (1967-1978) de Hans
Scharoun (1983-1972) e pela Igreja de São Mateus (1844-1846). As duas obras
estão construídas frente-a-frente com a galeria, com a rua a fazer a separação, e
esta relação próxima de construções que primam pelas suas diferenças, não tanto
temporais, mas relacionadas com os seus estilos95 e programas, transformam
esta zona de Postdamer num sítio valorizado em Berlim. Existem outras obras
também importantes no local, como é o caso da Filarmónica de Berlim, também
de Scharoun, mas a proximidade destes três edifícios realça de facto a importância
do local e da sua arquitetura. Neste sentido, a intervenção de Mies faz ainda
mais sentido ao ser transparente. Dentro do espaço, o visitante tinha também
a possibilidade de observar as obras de arquitetura que rodeavam a galeria. A
presença do canal Landwehr que também está perto do edifício de Mies não
provoca o mesmo impacto, pois além de estar numa cota mais baixa, está tapado
pelas copas das árvores.
Desta forma, a Nova Galeria Nacional transforma-se na obra que melhor
exprime a arquitetura de Mies. Além de ser a sua última obra construída em vida,
demonstra uma clara arquitetura racional. Já não se aplica aqui tanto o conceito
do aço e do vidro que Mies defendeu, porque já não precisava de os mencionar.
Já estavam enraizados na sua arquitetura. O que se aplica é sim valores mais
importantes, como a beleza, a verdade e a harmonia do próprio ser humano. Se
há algo que se aprende com Mies é precisamente isso: uma arquitetura é muito
mais do que se vê. Sente-se, pratica-se, e, acima de tudo, vive-se.
O edifício oferece um lugar, minimamente definido, para contemplar a arte e as questões
do espírito humano, do certo e do errado, do bem e do mal. A sua cobertura é grande e
extraordinária, mas faz-nos pensar em coisas ainda maiores e mais extraordinárias, coisas
além de nós mesmos e da nossa espécie. Sob o seu abrigo, a humanidade é grande e pequena,
poderosa e imponente, construtiva e destrutiva. A Nova Galeria Nacional leva-nos além de
nós mesmos para distinguir entre o melhor que podemos ser e o pior que já fomos. É a versão
secular da catedral que Mies sempre quis construir, mas que nunca fez.96
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Fig 87, Mies Van Der Rohe a ler na sua casa em Nova Iorque, 1956
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97. Sobre a crítica a Mies, os mais
conhecidos foram Robert Venturi,
com a frase “Less is Bore”, (Menos
é aborrecido), de que mais tarde se
arrependeu. Charles Jencks e também Lewis Mumford, do qual este
excerto merece destaque: “Mies van
der Rohe usou as facilidades oferecidas pelo aço e pelo vidro para
criar elegantes monumentos vazios.
Monumentos com o estilo seco e
frio das formas mecânicas, mas sem
conteúdo. O seu próprio gosto casto
deu a essas estruturas de vidro ocas
uma forma de uma pureza cristalina;
mas elas existiam apenas no mundo
platónico da sua imaginação e não
tinham relação com o local, clima,
isolamento, função ou actividade
interna, como é bom de ver, viraram
as costas a estas realidades” Lewis
Mumford, The Highway and the City,
Secker & Warburg, Londres 1964, p.
156, in Charles Jencks, Movimentos
Modernos em Arquitectura, Edições
70, Lisboa 1985, p. 91, 92

98. Para além desta noção, Souto de
Moura também indica: “Mies era um
radical. Era radical para os outros,
para ele próprio não.” Eduardo Souto
de Moura, op.cit., p.35

A depuração da arquitetura de Mies é o resultado final da estrutura
clara e do espaço interior amplo. A sua arquitetura sofreu vários ataques de
críticos e arquitetos97 que não ultrapassavam a barreira do prático, do palpável,
e não percebiam as relações mais profundas das suas obras. Mies pratica uma
arquitetura manifesto, uma arquitetura à procura de algo mais do que a vivência
banal do dia-a-dia. A sua construção deve ser entendida neste contexto. É certo
que toda a arquitetura nasce através do cliente, e, nas suas obras, Mies procurava
ser o próprio cliente, ou pelo menos, tentava incutir ao verdadeiro cliente o
que para si fazia sentido. A sua casa, tal como Souto de Moura explica98, era
um apartamento banal com cortinas a bloquear a luz e uma disposição interior
diferente das casas que projetava, com quadros e obras de arte que colecionava
espalhados pelo espaço. Neste sentido, a sua postura para com as suas obras é
difícil de entender, por causa do contraste que existia entre os seus dois mundos.
Talvez seja como Souto de Moura entende, que para os mestres produzirem os
seus melhores trabalhos precisavam de um espaço banal, confortável e prático,
onde o belo não é necessário para se focarem na sua arte.
A arquitetura de Mies só pode ser entendida desta forma, dentro do
espírito da sua época e excepcional no verdadeiro sentido da palavra. Se Mies
atendesse a uma arquitetura que respondesse a todos os objetivos denominados
normais da construção, as suas obras não teriam o impacto que ainda hoje é
notável, onde primam pelo conceito de transparência, luz e liberdade, aliada à
natureza, à verdade e à honestidade construtiva.
Desde o final da década de 1920, Mies previu o potencial artístico e tectónico do vidro e

99. Phyllis Lambert, op. cit. p. 499

do esqueleto de aço, de articularem livremente o espaço, abrindo-o e relacionando-o com a
paisagem para satisfazer as necessidades da humanidade. Estrutura e espaço, interior e exterior
eram, para ele, indissolúveis: ‘Não é nem núcleo nem invólucro; é tudo um. O exterior e o
interior dos meus edifícios são um só. Não consegues divorciá-los. O exterior cuida do interior’.
Isto está implícito no Seagram […], na caixa de vidro de Farnsworth que abraça o contexto
natural, na interioridade do Crown Hall quando este abre as vistas para as árvores, e sobretudo,
sob o pesado teto negro da Nova Galeria Nacional. Como uma clareira na floresta, onde um
vazio é formado pelas árvores ao redor, o pavilhão de Mies invoca liberdade, liberdade de
movimento dentro de um espaço que não dita. As qualidades mutáveis da luz que penetram
no espaço do pavilhão emitem em igual medida mistério e tranquilidade; a expressão final de
‘beinahe Nichts’ (quase nada).99
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Fig 88, Eduardo Souto de Moura, Uma casa para Karl Friedrich Schinkel, 1979, Planta piso 0 e corte
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100. Eduardo Souto de Moura, op.
cit., p.31

Eu tenho uma noção de que a arquitetura tem de ser minimalista porque tem de
ser muito simples e abstrata para estar disponível para receber coisas. O objetivo da
arquitetura não é ser minimalista, é ser confortável, porque a vida é feita de objetos

101. “Interessa-me muito Mies. Mas
como todos os génios, é inimitável
[…] No caso de Mies, interessa-me
muita a sua busca, durante toda a
sua vida, pela forma perfeita e platónica: o padrão da arquitetura. Mas
interessava-me mais a sua atitude do
que o resultado, que sabemos que
não alcançaria. Mies teve de simular
coisas, fazer falsas estruturas, preenchimentos, etc.” Eduardo Souto de
Moura, La Naturalidad de las Cosas,
entrevista por Luis Rojo de Castro,
in Fernando Cecilia e Richard Levene (ed), Eduardo Souto de Moura, la
naturalidad de las cosas, Madrid, El
Croquis 2005, p. 11

102. Sobre este interesse, Graça
Correia vai ainda mais longe: “Interessa-lhe a tensão latente em toda a
obra de Mies, a presença da dualidade, entre o clássico e o neoplástico, a
simetria e a equivalência, a tradição
e a modernidade.” Graça Correia in
TC Cuadernos 124-125 - Eduardo
Souto de Moura Arquitectura 20052016. Habitar, Valência 2016, p. 15

e de afetos.100

A obra de Eduardo Souto de Moura (1952-) pode ser entendida como
a arquitetura portuguesa que utiliza o vidro constantemente na sua obra. Ao
mesmo tempo, a influência da obra e pensamento de Mies van der Rohe tornase pertinente na arquitetura do arquiteto português. O arquiteto alemão é
referenciado por Souto de Moura pela sua procura por uma arquitetura padrão101
e pela herança que deixou, e, neste seguimento, faz sentido que seja a obra de
Souto de Moura a arquitetura que faz de “ponte” entre os vários países (Estados
Unidos e Portugal) e entre as várias épocas (1950 e 1990/2000). Neste terceiro
capítulo, procura-se entender de que forma o vidro, como material, chega a
Portugal através dos arquitetos e das obras estudadas nos capítulos anteriores.
Souto de Moura é constantemente abordado pela influência que Mies
van der Rohe tem na sua obra, e, dentro dos vários campos da arquitetura,
salienta-se o interesse mútuo pelo clássico e pelo neoplástico102, que Mies chegou
a experimentar nas casas de campo. Tanto o clássico como o neoplástico estão
relacionados entre si pela procura de uma abstração racional, no qual Mies
conseguiu associar, também, o caráter industrial do ferro e do vidro. O interesse
pelo clássico e pelo neoplástico é desde cedo evidente em Souto de Moura,
quando participa num concurso intitulado “Uma casa para Karl Friedrich
Schinkel” (1979). O neoplástico desenvolve-se na arquitetura de Souto de Moura
pela geometria e proporção dos espaços e, também, pela forma como constrói
muros que tanto delimitam o espaço como também o orientam. O clássico e o
neoplástico estão presentes na arquitetura de Souto de Moura, tanto prática como
teórica, e sobre o clássico, Souto de Moura escreve:
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Fig 89, Eduardo Souto de Moura, Vivendas na rua do Teatro,
1992-1995, Alçado principal

Fig 90, Eduardo Souto de Moura,
Vivendas na rua do Teatro, 1992-1995,
Desenho do encontro entre perfis

Fig 92, Eduardo Souto de Moura,
Vivendas na rua do Teatro, 1992-1995,
Fotografia exterior

Fig 91, Eduardo Souto de Moura, Vivendas na rua do Teatro,
1992-1995, Fotografia do exterior

98

Fig 93, Eduardo Souto de Moura,
Vivendas na rua do Teatro, 1992-1995,
Relação entre estrutura e revestimento
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103. Eduardo Souto de Moura,
Fragmentos, in Antonio Esposito e
Giovanni Leoni (ed), Eduardo Souto
de Moura, Milão, Electa 2003, p.92,
citado por: José Miguel Rodrigues,
op. cit. p.333

104. Eduardo Souto de Moura, Entrevista, Entrevistado por João Carlos
Fonseca, in Archinews, João Carlos
Fonseca (ed), Eduardo Souto de Moura, Lisboa, Insidecity lda 2010, p. 43

A história que me interessa e me serve é a do classicismo, e por extensão e lógica a
do não-classicismo.
O classicismo é a regra que entende o todo e é capaz de incluir as partes, o particular,
a exceção a que o lugar obriga.
O classicismo liga a artificialidade do conceito com a naturalidade do sítio.
O modernismo continuou a pensar assim (Schinkel, Behrens, Mies), só que com
outros ‘materiais’. Substituiu a pedra e a madeira pelo betão e o aço. Tudo ficou
diferente para que pudesse continuar na mesma […]
Encontramos na história da arquitetura, na história das ideias da arquitetura
clássica, na história dos sistemas construtivos, uma linguagem, uma língua, uma
disponibilidade capaz de transmitir imagens que podemos usar, manipular, nas mais

105. Sobre essa aparente continuidade para Souto de Moura: “Sempre entendi o Movimento Moderno
como uma continuidade do Classicismo […] No fundo, é um discurso
de continuidade com meios técnicos
e intenções diferentes, mas com um
campo comum: as proporções, a relação da estrutura com a forma, a linguagem depurada.” Eduardo Souto
de Moura, A ambição à obra anónima, entrevistado por Paulo Pais, in
Luiz Trigueiros, Eduardo Souto de
Moura, Blau, Lisboa, 1994 p. 28, 30

diversas situações com que hoje nos deparamos no dia-a-dia.103

De facto, Souto de Moura tanto entende a arquitetura de Mies pela
via de Schinkel e de Behrens, como também pela via de Berlage. O gosto pela
arquitetura clássica é então associado, também, à essência dos materiais no qual
Berlage se fundamenta. Esta essência está relacionada com a verdade da construção
que Mies estimava e, sobre esse assunto, Souto de Moura diz:
Há arquitetos que são super famosos pelo detalhe. Gosto do detalhe do Mies e não
gosto do detalhe do Scarpa. Gosto no Mies a maneira como ele mente para dizer a
verdade. A aldrabice que faz. Faço colecção das esquinas do Mies […] Inventa a
forma que quer, sem ter nada a ver com a estrutura. Mas Mies afirma o contrário,

106. Sobre este aspeto, a observação
de Álvaro Siza é pertinente: “O sentimento que esta arquitetura transmite
é de serenidade. No entanto, e por
instantes, revela-se quase insólita.
Creio que esta segunda ‘natureza’ da
Arquitetura de Souto de Moura deve
muito à complexidade e singularidade da sua materialização: granito
do Norte, tijolo de fabrico artesanal
do Sul, perfis de aço inoxidável importados, betão descofrado de cores
inesperadas, madeira africana intensamente vermelha, equipamentos de
iluminação e de condicionamento
de ar distribuídos sem preconceito,
estuques com a execução primorosa
dos homens do Alto Minho.” Álvaro
Siza, Textos 01, Lisboa, Parceria A.
M. Pereira 2019, p.52

que a Beleza é a verdade, remetendo para Santo Agostinho. Gosto dessa mentira…104

Mies, aos olhos do arquiteto português, procurava então “mentir” para
contar uma história, ou arquitetura, que fosse “verdadeira”. A questão dos pilares
do Seagram mencionados no segundo capítulo exprime precisamente esse ponto.
Para o arquiteto português, o movimento moderno é a continuidade da
arquitetura clássica105, e, de certa forma, a sua arquitetura representa também
uma certa continuidade do que para Souto de Moura é a arquitetura moderna.
Em Portugal, a sua obra marca pela simplicidade do desenho e pela introdução
de materiais que são ao mesmo tempo modernos e tradicionais, num conjunto
arquitetónico sereno106, e influenciado pelo clássico e pela industrial, de certo
modo, semelhante à obra de Mies. O exemplo que mais o aproxima do arquiteto
alemão, quando se discute a importância da indústria na sua obra, são as vivendas
na rua do Teatro (1992-1995) principalmente pelo uso do aço como revestimento
da estrutura de betão.
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Fig 94, Eduardo Souto de Moura, Reconversão de uma ruína, 1982, Fotografia do exterior
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107. Eduardo Souto de Moura, Entrevista a Eduardo Souto de Moura,
entrevistado por Xavier Güell, in 2D
Revista Internacional de Arquitetura,
Eduardo Souto de Moura, Obra reciente, nº5, Barcelona, Gustavo Gili
1998, p.124, citado por José Miguel
Rodrigues, op. cit. p. 345

Aqui, Souto de Moura remata a estrutura com perfis em aço que se
cruzam entre si, tanto horizontalmente como verticalmente na fachada orientada
para a rua, que por sua vez é revestida em vidro ou protegida pelos estores em
aço. Nas fachadas laterais que são visíveis, Souto de Moura reboca-as e pinta-as de
branco, mas mantém o aço da estrutura visível pelo exterior. Esta presença do aço
na fachada remete para os edifícios que Mies construiu no complexo do IIT, por
exemplo, o Alumni Memorial Hall discutido no segundo capítulo.
No que diz respeito aos materiais, Souto de Moura constrói recorrendo
à pedra e à madeira (tradicional), e ao ferro e ao vidro (industrial), e utiliza estes
quatro materiais numa relação e harmonia que distingue a sua obra. A reconversão
de uma ruína (1982) mostra precisamente esta abordagem materialista, pela
inclusão do caixilho de ferro, juntamente com o vidro, associados ao moderno,
à tecnologia e à industria, numa ruína, antiga, tradicional, arcaica e em pedra.
A primeira obra que construiu, e que exprime a importância que a ruína, num
contexto geral, tem para si, pela ponte e pelo equilíbrio que faz entre a arquitetura
e a natureza.
Penso que as ruínas possuem esse cenário ideal de serenidade e, quando passeamos
nelas, sentimo-nos bem. Quando o meio que as rodeia é hostil e violento, as próprias
ruínas sentem-se mal ou têm medo. Quando a paisagem que as envolve é serena, tudo
fica bem, e elas transmitem-nos uma sensação de calma e tranquilidade.107

De facto, a natureza está evidente no pensamento de Souto de Moura, e,
consequentemente, nas suas obras.
Creio que não existe arquitetura sem natureza. Alguém, não recordo quem, disse
numa ocasião numa entrevista que o mundo está constituído por dois universos
particulares; a natureza, obra de Deus, e a arquitetura, obra do homem. Creio que
tinha razão, pois as ruas, os edifícios, a cidade e muitos dos seus espaços verdes são
arquitetura pensada e criada pelo homem. Podemos afirmar, pois, que só existem dois
autores: Deus e o arquiteto.
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108. Eduardo Souto de Moura, Conversa, com estudantes da Faculdade
de Arquitetura e Sociedade, Politécnico de Milão, 25 fevereiro 2005, in,
Anna Nufrio (ed), Eduardo Souto de
Moura: conversas com estudantes, Barcelona, Gustavo Gili 2008, p. 74

Qual é o papel do arquiteto? Deve extrair a energia do lugar, estudá-lo para entender
o que é que não está bem nesse lugar; para melhorá-lo deve acrescentar algo artificial
a um lugar totalmente natural. Neste processo de transformação, podemos chegar
a uma obra-prima quando nos damos conta de que já não podemos tirar nada,
que tudo se transformou para dar vida a um jogo de equilíbrios inesperados. […]
Para nós arquitetos, projetar em harmonia com a natureza significa simplesmente
entender que elemento incomoda no contexto onde devemos operar.108

Nesta linha de pensamento, entende-se que Souto de Moura tinha
interesses mútuos com Mies van der Rohe: a importância da natureza; a
importância do clássico e do neoplástico; e do contexto da sua época. Em Mies,
nos capítulos anteriores, fez-se uma aproximação à sua arquitetura através do
vidro, e em Souto de Moura, este material é utilizado de forma semelhante à
utilizada por Mies: permite observar a paisagem, permite iluminar o espaço
interior e permite uma leitura clara dos cheios e vazios. No entanto, o desenho,
a escala, o impacto e a proporção do vidro são diferentes. Três obras do arquiteto
português: Casa em Cascais (1994-2002), Empreendimento Burgo (1991-2007)
e Espaço Miguel Torga (2007-2011), retratam essas várias formas de utilizar o
vidro. Cada característica enunciada será discutida em cada obra/subcapítulo,
comparando sempre que possível com a obra de Mies van der Rohe e com as
Case Study Houses.
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Fig 95, Eduardo Souto de Moura, Casa Cascais, 1994-2002, Esquiço

Fig 96, Mies van der Rohe, Casa de vidro na
colina, 1934, Esquiço

Fig 97, Charles Eames, Casa Ponte, 1945,
Perspetiva do exterior

Fig 98, Eduardo Souto de Moura, Casa Cascais, 1994-2002, Planta piso superior
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3.1 Casa Cascais (1994-2002) - Transparência e reflexos
109. TC Cuadernos 64 – Eduardo
Souto de Moura Obra Reciente, Valência 2012 p.10

Em Cascais, na Guia, um mar imenso horizontal, o Atlântico, que não podia ser
registado, porque não se consegue ‘apanhar’ um oceano – sempre diferente, sempre
igual.
Então aí abrimos um olhar neutro, abrimos os vãos, desenhamos com positivos
negativos.109

A relação com a natureza interessa bastante a Souto de Moura, e a Casa
em Cascais é um exemplo dessa relação na sua obra. Quando se visita Cascais,
é notório a importância do oceano para a cidade, que vive muito da marginal e
do contacto com a área marítima. A casa, situada atrás de uma densa vegetação
que inclusive esconde o edifício das ruas de Cascais, foi construída entre 1994 e
2002 e apresenta semelhanças com a Casa de vidro na Colina (projeto de Mies
de 1934) e com a Casa Ponte (de Charles Eames em 1945) em dois aspetos: na
posição da casa para com o terreno envolvente, e a presença significativa do vidro
no edifício.
Nos três projetos, Mies, Eames e Souto de Moura, apresentam uma
geometria que procura vencer a pendente do terreno, e no caso de Cascais, a única
a ser construída, o arquiteto português recorre a uma volumetria de dois pisos,
onde o superior apresenta uma maior dimensão do que o inferior. O piso superior
destina-se à habitação (com as salas, cozinha, quartos e quartos de banho). Souto
de Moura eleva-o somente 30 centímetros em relação ao terreno no ponto mais
baixo.
Este volume é revestido a reboco e pintado a branco e, à medida que
o terreno desce de cota, Souto de Moura constrói o volume inferior em pedra
destinado a arrumação e garagem, mas desfasado do perímetro do piso superior,
quase como se estivesse escondido, para não perturbar a observação e impacto
do volume principal. A pedra como revestimento foi pensada por dois motivos:
primeiro, para o segundo piso ganhar destaque em relação ao terreno, e segundo,
como ponto intermédio, numa transição entre o natural do terreno e o artificial do
homem. Além disso, o piso inferior não se prolonga até ao limite da construção,
e permite que o volume superior paire no ar, apoiado por dois pilares metálicos
que perfuram o interior do volume, fora do alinhamento da métrica do alçado.
Esta elevação que Souto de Moura propõe é o aspeto que mais o aproxima
dos dois projetos de Mies e Eames, e o motivo é a relação constante que a casa
produz com a natureza que a rodeia. Tal como acontece na casa Farnsworth por
exemplo, Souto de Moura ao elevar o segundo piso procura que haja uma certa
transparência e liberdade, e que o edifício não seja somente um bloco pousado
no terreno.
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Fig 99, Eduardo Souto de Moura, Casa Cascais, 1994-2002, Alçados sul e norte

Fig 100, Eduardo Souto de Moura, Casa Cascais, 1994-2002, Fotografia da fachada sul

Fig 101, Eduardo Souto de Moura, Casa Cascais, 1994-2002, Fotografia da fachada norte
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110. “No primeiro piso, um prisma
alberga a maior parte das actividades
domésticas e abre-se a sul, em direção ao mar, através de uma grande
parede de vidro que deixa entrar luz
natural em abundância nos espaços
interiores.” Eduardo Souto de Moura, Conferência, aula pronunciada na
Faculdade de Arquitetura e Sociedade, Politécnico de Milão, 25 fevereiro
2005, in, Anna Nufrio (ed), op. cit.
p. 11

111. Ibidem p.18

112. Ibidem p.19

Porém, a casa afasta-se da linguagem de Mies e aproxima-se da linguagem
das Case Study Houses, no tratamento que Souto de Moura dá às fachadas,
nomeadamente a diferença entre a fachada norte e sul. Na fachada sul, virada para
a paisagem e em direção ao mar110, Souto de Moura desenha planos de vidro que
revestem todas as divisões viradas para o jardim. “Nesta casa não existem janelas
propriamente ditas” explica Souto de Moura, “gosto de brincar com os conceitos
de ‘negativo’ e ‘positivo’, ou ‘transparente’ e ‘opaco’. Por isso inquietava-me um
pouco a ideia de ‘abrir as janelas’.”111 No entanto, esta ‘frente’ envidraçada pode
ser entendida de outra forma, como uma ‘incapacidade’, ou melhor, ‘medo’ que
Souto de Moura explica quando é necessário abrir uma janela.
O proprietário explicou-me que a primeira coisa que queria ver cada manhã
[…] era o exterior para ter uma ideia do tempo que fazia. Em qualquer projeto é
necessário abrir uma janela, um tema de projeto que, em muitas ocasiões, constitui

113. “Ao contrário da fachada sul,
a fachada norte foi completamente
fechada e revestida com pequenos
azulejos artesanais de cor amarela
que produzem uma vibração muito
particular na luz, tanto nas paredes
interiores como nas exteriores. Deste
modo, ao utilizar este revestimento
[…] criou-se uma certa continuidade
material e cromática entre o interior
e o exterior.” Ibidem p.18

um verdadeiro drama para mim. Ao desenhar uma janela nem sempre encontro
as proporções justas entre altura e largura; dada a quase inexistente espessura dos
materiais construtivos que se utilizam atualmente, tenho sempre medo de que, ao
abrir uma janela numa parede, o muro comece a tremer e perca resistência.112

Consequentemente a este pensamento, Souto de Moura cria uma fachada
quase contínua a sul, com as salas e os quartos a darem acesso a varandas, que por
sua vez são protegidas pela cobertura que, juntamente com as paredes laterais e
com o pavimento, desenham uma moldura branca na paisagem.
Visto de frente, esta moldura é o que mais se destaca na intervenção de
Souto de Moura. Fora do seu limite, existe a paisagem, o vegetal verde e o céu azul
que atuam como plano de fundo e, por dentro, onde está o vidro delimitado pelos
vários caixilhos das várias divisões, o reflexo destes dois elementos da natureza.
Da mesma forma atua a piscina, colocada perpendicularmente à orientação do
edifício, cujo reflexo intensifica ainda mais estas relações, tal como acontece,
também, no pavilhão de Barcelona.
A referência às Case Study surge pela dualidade que existe nos alçados, e
a Casa Stahl de Koenig é comparável nesse sentido. Embora as duas abordagens
sejam semelhantes, os motivos dos dois arquitetos são diferentes. Ambas as casas
apresentam uma fachada tardoz completamente distinta da fachada virada para a
paisagem, e no caso da Casa Stahl, Koenig utiliza como revestimento da fachada
virada para a rua, o painel pré-fabricado em alumínio. Souto de Moura tem uma
abordagem mais nacional quando coloca na fachada norte, onde está situada a
entrada principal do edifício, um azulejo tradicional português, de cor amarela,
que segundo o arquiteto, produz uma vibração muito particular na luz113. Esta
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Fig 102, Eduardo Souto de Moura, Casa Cascais, 1994-2002, Fotografia do exterior

Fig 103, Eduardo Souto de Moura, Casa
Cascais, 1994-2002, Fotografia do exterior

Fig 104, Eduardo Souto de Moura, Casa
Cascais, 1994-2002, Fotografia da varanda

Fig 105, Eduardo Souto de Moura, Casa Cascais, 1994-2002, Fotografia da sala
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114. Ibidem p. 74, 75

115. Ibidem p. 15

característica é deveras importante, principalmente quando se enuncia Mies e a
sua vontade em expressar o espírito da época e, neste sentido, Souto de Moura
estava a expressar também, o que para si era o espírito da época. Azulejo de
um lado, e vidro e aço do outro, o tradicional e o moderno, o português e o
estrangeiro.
A luz é também uma ferramenta importante de projeto para Souto de
Moura, e a presença do vidro na casa em Cascais, causador de transparências e
reflexos, está também associado à importância da luz para o arquiteto português.
Para mim a luz tem a mesma importância que o espaço; não existe arquitetura sem
luz, não existe uma arquitetura escura, negra. Não se pode viver na escuridão.
A luz é aquilo que resulta depois de se fazer um buraco. Não se pode começar a
projetar pensando na luz, do mesmo modo que não se pode começar a escrever um
texto pensando desde o início que será poético […]
O que penso da luz? A luz é arquitetura. Pode tratar-se de um parque natural, do
espaço em geral, de quatro paredes com dois buracos; definitivamente, é impossível
separar o conceito de luz do de arquitetura.114

Desta forma, e tal como Mies utilizou o cortinado na Casa Farnsworth
para controlar não só a privacidade do espaço, mas também a iluminação do
mesmo, Souto de Moura entende que a grande exposição dos envidraçados a
sul pode causar excesso de sol no interior: “as portas têm uma estrutura em aço
inoxidável revestida a alumínio e todas elas deslizam paralelamente à fachada,
que também conta com uns painéis ativados mediante mecanismos elétricos para
controlar a entrada da forte luz que se reflete no mar.”115. Neste sentido, consegue
controlar a quantidade de luz que entra nos quartos e na sala, de forma a não ser
insuficiente ou em demasia.
De certa forma, e tal como acontece com Mies, Souto de Moura parece
expandir os limites da casa à própria vegetação que a rodeia. A posição da casa
exprime precisamente isso ao estar colocada num dos extremos do terreno, para
onde está orientada a fachada de azulejo. A outra fachada, em vidro, abre-se toda
para a paisagem. Mies, na Farnsworth, abre a casa em todas as frentes, frente,
tardoz e laterais. Souto de Moura tem uma abordagem mais resguardada, onde
constrói somente uma fachada com vidro.
Esta casa de Souto de Moura exprime assim a relação com a natureza e
com a envolvente, através do vidro e das possibilidades que este material introduz
na arquitetura. O conceito da transparência aliada à observação, do que está fora e
do que está dentro, e da luz, necessária à vida, são possíveis nesta casa em Cascais
graças ao vidro que o arquiteto português introduz.
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Fig 106, Eduardo Souto de Moura, Empreendimento Burgo, 1991-2007, Fotografia do exterior
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3.2 Empreendimento Burgo (1991-2007) – Estrutura, material e composição
116. Eduardo Souto de Moura, Entrevista Biográfica, entrevistado por
Monica Daniele, in Antonio Esposito e Giovanni Leoni (ed), op. cit.
p.437

A arquitetura anónima é um tema que me interessa bastante, assim como a
arquitetura industrial, uma vez que são obras privadas de uma mensagem direta,
capazes de criarem atmosferas belíssimas, personagens que não falam, mas que se
fazem entender perfeitamente sem um autor e sem uma intenção. Exprimem-se
a si mesmas, mas não por imposição de um arquiteto […] o arquiteto, sem falsa

117. Eduardo Souto de Moura, Entrevista Biográfica, entrevistado por
Monica Daniele, in Antonio Esposito e Giovanni Leoni (ed), op. cit.
p.92, citado por José Miguel Rodrigues, op. cit. p.333

modéstia, tem de se limitar a fazer uma coisa sem pretender que é arte. É isto que me
interessa na arquitetura anónima.116

Construído na avenida da Boavista, o projeto para o Empreendimento
Burgo permitiu a Souto de Moura construir para além do convencional
apartamento ou moradia, de 2,40 m de pé direito que tinha sido, até este projeto,
a sua típica encomenda. Souto de Moura explica que a mudança drástica de
escala do projeto exigiu uma abordagem diferente no seu pensamento, e, sobre
isso exclama: “A minha arquitetura mudou de escala, e se a minha gramática e a
minha linguagem estavam bem para as casas de um piso, trabalhando na cidade
as condições são outras pelo que comecei a perceber que as várias preexistências
levavam a outras formas.”117
Neste projeto, Souto de Moura teve de dar especial atenção à posição do
edifício na envolvente, à forma como deveria comunicar com a avenida e com os
edifícios que a compõem. Nas habitações de pequena escala, estas estão geralmente
inseridas dentro de uma propriedade privada e de acesso condicionado. Na
avenida acontece precisamente o contrário, um edifício de caráter semipúblico,
que pode ser visitado por várias pessoas e que se destaca dos restantes edifícios.
A influência de Mies é notória logo ao início, pela forma como Souto
de Moura abordou o programa que englobava dois edifícios, um baixo e um
alto, com objetivos diferentes, e ligados por um estacionamento que serve ambas
as peças. Aqui, a posição destes volumes aproxima-se de um projeto que Mies
construiu em Chicago, o Centro Federal de Chicago (1960-1974). São três
volumes inseridos em dois quarteirões. Num destes, Mies desenhou um bloco
em altura, semelhante ao Edifício Seagram, e um mais longitudinal destinado aos
correios, parecido com o Crown Hall, não na sua estrutura mas sim pela forma
mais livre em planta. O edifício dos correios possui uma estrutura no seu interior
ao contrário do Crown Hall, vários pilares cruciformes que suportam a estrutura
da cobertura, mas que, pelo seu reduzido número e pela concentração no meio
da planta, não têm tanto impacto na organização do espaço. Inclusive, nas duas
plantas que foi possível descobrir, ambas não desenham os pilares no interior do
edifício dos correios.
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Fig 107, Mies van der Rohe, Centro Federal de
Chicago, 1960-1974, Fotografia do edifício dos
correios

Fig 108, Mies van der Rohe, Centro Federal de
Chicago, 1960-1974, Planta piso térreo

Fig 110, Eduardo
Souto
de
Moura,
Empreendimento Burgo, 1991-2007, Planta
piso 0

112

Fig 109, Mies van der Rohe, Centro Federal de
Chicago, 1960-1974, Fotografia do exterior

Fig 111, Eduardo
Souto
de
Moura,
Empreendimento Burgo, 1991-2007, Alçado
avenida
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118. Sobre esta questão, Souto de
Moura explica: “O edifício deveria
surgir de uma sobreposição de plantas, uma sobreposição de pisos que
sugerisse uma imagem de coisas empilhadas, que permitisse distorcer a
escala, de maneira que não fosse possível ver se cada elemento sobreposto
correspondia a um ou a dois níveis.”
Eduardo Souto de Moura, De lo Privado a lo Público, Cambios de Escala,
entrevistado por Ricardo Merí de la
Maza, in TC Cuadernos 64, op. cit.
p. 230

119. Ibidem p. 228

Os dois edifícios de Chicago, o bloco vertical e o bloco horizontal,
estão implantados numa plataforma de nível (comum na obra de Mies como
foi referido no segundo capítulo) e, nesta praça, foi colocada uma escultura da
autoria de Alexander Calder (1898-1976).
A alusão à obra de Mies está claramente presente na forma como Souto
de Moura organiza os seus volumes, e também, pela forma como posiciona a
escultura de Ângelo de Sousa, inserida num ponto que faz de charneira entre os dois
edifícios. Estes dois blocos estão colocados numa plataforma de nível que vence
a pendente da avenida da Boavista que, por sua vez, é o próprio estacionamento
(como acontece também em Berlim, onde Mies introduziu espaços mais fechados
por baixo do pódio). Em relação aos volumes que emergem desta plataforma,
Souto de Moura projeta-os contrariamente aos construídos por Mies. Visto de
topo, Mies projeta o edifício de correios na implantação quadrada, e constrói a
torre recorrendo à geometria rectângular. Souto de Moura faz o inverso, insere a
torre na forma quadrada e projeta o edifício mais baixo numa planta retângular.
Quando se visita o local sente-se exatamente isso, com o volume horizontal a estar
mais perto da rua, como se fizesse a transição entre a avenida e a torre que, por sua
vez, ao estar mais afastada torna-se a peça mais importante da composição. No
projeto em Chicago acontece o contrário, onde a torre está mais perto da rua, e
permite que o edifício dos correios respire na densa malha da cidade. A escultura
do conjunto Burgo também é posicionada se forma semelhante à escultura de
Chicago, no meio dos dois edifícios.
Os dois volumes do Empreendimento Burgo apresentam um desenho
e uma materialidade semelhante, e tal como Mies, Souto de Moura utiliza aço,
pedra, e vidro, observáveis a partir do exterior, e uma estrutura em betão armado.
No que diz respeito à torre de 18 andares, Souto de Moura projeta a fachada
como se fosse um empilhamento de pisos, tal como acontece nas paletes de
madeira que serviu como referência118. A proporção do volume foi condicionada
pela legislação, à qual Souto de Moura constantemente refere.
Provavelmente o que ocorreu com o projeto Burgo é que muita gente estava à espera
que eu fizesse uma caixa de vidro, e isso não aconteceu. Inicialmente, o que me
preocupava era o tema da proporção da peça. Não há nada mais ridículo do que
uma torre baixa.
Ao trabalhar em maqueta, percebi logo que o edifício não deveria ser assim, tinha
que ser mais alto, algo que não era possível. Depois de os estudos sobre a sua escala
terem sido realizados, cheguei à conclusão de que a proporção de muitos edifícios
é diretamente ditada pela legislação, pelas normativas. A altura é a máxima que
permite o regulamento de bombeiros, a área está condicionada pelo vão máximo das
vigas para evitar desperdícios em planta […] E portanto, a silhueta do edifício fica
determinada por um conjunto de regras que dependem de decisões exteriores.119
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Fig 112, Eduardo Souto de Moura, Empreendimento Burgo, 1991-2007, Fotografia da fachada sul

Fig 113, Eduardo Souto de Moura, Empreendimento Burgo, 1991-2007, Fotografia da fachada
oeste

Fig 114, Eduardo Souto de Moura,
Empreendimento Burgo, 1991-2007,
Encontro interior entre fachadas
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Fig 115, Eduardo Souto de Moura,
Empreendimento
Burgo,
1991-2007,
Relação entre os dois blocos
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120. Eduardo Souto de Moura, A
ambição à obra anónima, entrevistado por Paulo Pais, in Luiz Trigueiros,
op. cit. p. 30

121. “Nas obras todos mentimos. Se
forem verdadeiras são muito feitas.
É como as pessoas muito sinceras.
É agradável ser amigo, sincero, mas
não se pode ser só assim. Senão temos de ouvir tudo o que queremos
e o que não queremos. As obras têm
de mentir em determinados pontos.”
Eduardo Souto de Moura, Entrevista,
Entrevistado por João Carlos Fonseca, op. cit. p. 43

A torre apresenta duas caras diferentes para a sua envolvente, dois tipos
de alçado: norte e sul, este e oeste. Estes dois desenhos são complementares entre
si, inclusivamente, partilham as mesmas linhas horizontais, mas desenham cheios
e vazios contrários. Esta intenção demonstra uma abordagem diferente da de
Mies, porque aqui, Souto de Moura questiona o impacto da luz no uso do espaço
de trabalho.
A utilização da pedra como revestimento de uma torre levanta certas
questões, como a questão do peso, da segurança, do dinheiro necessário, e também à
robustez necessária do pormenor. Não é comum observar paredes completamente
revestidas por este material tradicional. A utilização de vários materiais já foi
mencionada e aqui sente-se, também, uma influência da arquitetura suíça na sua
obra, principalmente pela forma como o arquiteto português a entende:
Sinto-me de alguma maneira identificado com os arquitetos da Suíça; penso que
estão a cumprir o objetivo de utilizar o máximo conforto possível na Arquitetura,
usando tecnologias e materiais de ponta que não existem em mais nenhuma parte do
mundo, sem perder de vista uma realidade cultural própria, a tradicional. Acho que
é raro encontrar outro sítio, como hoje na Suíça, onde existe essa compatibilidade,
entre local e universal, entre unitário e plural, de tal maneira ajustada.120

Sintetizando este complexo jogo de materiais, nas fachadas mais abertas
é possível observar que cada piso é seccionado por três vãos desenhados por perfis
metálicos, preenchidos por vidro que, por sua vez, é dividido verticalmente pela
pedra granítica que reveste a estrutura metálica. Nas fachadas mais resguardadas
acontece o contrário, o vidro é introduzido nas finas linhas da estrutura metálica,
intercalado com esta. Por vezes, esta linha de vidro está tapada e não introduz luz
no interior, e nesses casos, só atua como revestimento exterior, num ‘engano’ útil
para Souto de Moura manter a coerência do desenho exterior. No que diz respeito
aos grandes panos de vidro da fachada aberta, estes dão lugar aos painéis opacos
de granito na fachada mais protegida, que pelo tom e pelo grão fino da pedra,
confunde-se com o aço.
Estes quatro alçados são, também eles, desligados da própria estrutura do
edifício tal como acontece no Seagram. Souto de Moura desenhou uma métrica
de fachada onde somente os elementos verticais têm impacto no interior. De
facto, é visível a estrutura revestida a branco, através do vidro, colocada num
segundo plano que não interfere com a leitura da fachada que, juntamente com
o aço e a pedra granítica, contam também eles, uma história/arquitetura que
interessa a Souto de Moura.121

115

Vidro na Arquitetura

Expressionismo alemão e a influência da obra de Mies Van der Rohe em Souto de Moura

Fig 116, Eduardo Souto de Moura, Empreendimento
Burgo, 1991-2007, Planta piso tipo

Fig 117, Eduardo Souto de Moura, Empreendimento Burgo, 1991-2007, Fotografia da receção

Fig 118, Eduardo Souto de Moura, Empreendimento Burgo, 1991-2007, Fotografia do escritório
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Quando se entra na torre, as referências a Mies são logo visíveis. A forma
como Souto de Moura desenha a receção demonstra como Mies está presente no
pensamento do arquiteto português. Aqui, assiste-se à presença de cadeiras e mesa
Barcelona, colocadas sobre um tapete, liso, sobre o pavimento de pedra refletivo e
polido. Ao mesmo tempo, o balcão de receção é construído em pedra polida que
produz um intenso jogo de reflexos.
À medida que se sobe, para os pisos destinados aos escritórios, Souto
de Moura projeta-os com liberdade, de forma que a empresa que aluga o espaço
possa manipular o interior conforme necessário. Neste sentido, o interior tipo
destaca-se pela sua simplicidade e pela sua capacidade de se transformar. Dois
núcleos centrais, destinados à circulação interior e aos quartos de banho, e
uma antecâmera, centrada na composição, que permite a entrada nos quatro
escritórios que Souto de Moura desenha em cada piso. Nestes escritórios acontece
total liberdade, tal como acontece com Mies, mas no entanto, Souto de Moura
permite manipulação do espaço conforme o trabalhador. Não restringe o espaço,
nem o obriga a ser livre, e oferece ao homem que o irá usufruir, uma comodidade
que o distingue do espaço de Mies.
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Fig 119, Mies van der Rohe, Casa de Campo em Tijolo, 1924, Perspetiva do exterior

Fig 120, Eduardo Souto de Moura, Casa em Alcanena, 1987-1992, Fotografia do exterior

Fig 121, Eduardo Souto de Moura, Espaço Miguel Torga, 2007-2011, Fotografia do exterior da
cafetaria

Fig 122, Eduardo Souto de Moura, Espaço Miguel Torga, 2007-2011, Planta piso térreo
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3.3 Espaço Miguel Torga (2007-2011) – O muro como organizador do espaço
122. Nuno Grande, Eduardo Mãos
de Tesoura, in José Manuel Neves
(ed), Eduardo Souto de Moura 2008,
Lisboa, Caleidoscópio 2008, p.6, 7

123. Sobre a Casa das Artes: “Qualquer tipo de intervenção naquele lugar, não deveria interferir com o jardim existente. Mais do que propor,
foi necessário omitir, mais do que desenhar foi necessário raspar, mais do
que compor foi necessário ser simples
com rigor de resposta.
O edifício é fundamentalmente estruturado por um muro de betão, e
por um outro em pedra desfasado no
sítio da porta. Sobre eles repousará
uma cobertura plana revestida a cobre. A construção será implantada
aproximadamente a dois metros da
linha de árvores que queremos não
tocar.” Eduardo Souto de Moura, in
Luiz Trigueiros, op. cit. p.52

124. Sobre a Casa em Alcanena: “A
planta do terreno tinha sido tracejada
com vinhas, riscos paralelos cortados
por um sistema, quase ortogonal de
caminhos.
Quase no meio uma elevação, quase
no topo a construção.
A casa não se apresentou unitária,
mas repartida em três corpos – quartos, salas e serviços, à volta do pátio
central uma galeria em U fazia as circulações […] Entre muros brancos,
de pedra e em tijolo, fixamos vidros
espelhados. Entre muros rancos, de
pedra e em tijolo a paisagem subia
suavemente em simetria. Eduardo
Souto de Moura, in Ibidem, p. 104

A procura de Souto de Moura por uma arquitetura simples e intuitiva
resulta numa construção de planos contínuos, de linhas retas, de muros que,
essencialmente, organizam o espaço. Estes muros seccionam, compõem,
delimitam e conduzem o observador ao longo da sua visita, da mesma forma
como Mies van der Rohe idealizou as suas casas de campo, em betão e em tijolo,
em 1923 e 1924. Uma influência que Nuno Grande transforma em conceito
e chama de ‘Muro-Recinto’, onde indica que um “muro nunca é só um plano
mono-textural e monocromático, mas um ‘recinto’ habitado, como o era para
Mies, Van Doesburg ou Barragan.”122
O Espaço Miguel Torga revela a importância do muro para Souto
de Moura, da mesma forma como outros projetos importantes e anteriores
do arquiteto português, como a Casa das Artes (1981-1991)123 e a Casa em
Alcanena (1987-1992)124. Neste sentido, este espaço expositivo dedicado à obra
de Miguel Torga, localizado em Sabrosa, é o escolhido para relatar esta vertente,
principalmente pelo seu programa expositivo e pela forma como introduz o vidro
entre os muros: de uma forma pontual, intencional e precisa, ou de uma forma
abrangente, completa e intensa.
O projeto foi pensado em apenas três semanas devido ao curto prazo do
cliente, e para responder às suas exigências. Souto de Moura pensou num plano
que fosse simples, claro e que tivesse dado bons resultados em projetos anteriores.
Sobre o projeto, e a forma como surgiu, diz:
As instruções eram claras, deveria mostrar o projeto no final do mês, senão não
seria feito. Decidi avançar para o projeto, mas sem dúvidas metafisicas. Com uma
linguagem que conhecia bem, utilizando detalhes que dominava. Desenhei um
projeto muito simples, que não tinha programa nem nada […]
Assim, reduzi o programa para metade, e propus quatro muros com quatro cantos
abertos, que são as portas. Definimos as plantas e as proporções. Era um projeto
urbano, e propus o programa habitual: um espaço de exposições temporárias, um
espaço para exposições permanentes, um pequeno auditório, uma zona de cafetaria
que se podia transformar num espaço de exposições, e uma pequena biblioteca.

125. Eduardo Souto de Moura, Domesticar la Arquitetura, entrevista por
José Morales, in Fernando Cecilia e
Richard Levene (ed), Eduardo Souto de Moura 2009 2014 domesticar
la arquitectura, Madrid, El Croquis
2015, p.14

Depois pensei em dois elementos: paredes e vidros.125

Desta forma consegue-se entender a simplicidade aparente do projeto,
que demonstra também um uso simples e pragmático dos materiais utilizados.
Neste projeto, os muros são construídos em betão e revestidos a esteios de xisto
trazidos de Foz Côa, colocados na vertical ao longo dos planos horizontais.
No interior, as paredes e o teto são pintados de branco para uma observação
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Fig 123, Eduardo Souto de
Moura, Espaço Miguel Torga,
2007-2011, Janela entre planos

Fig 124, Eduardo Souto de
Moura, Espaço Miguel Torga,
2007-2011, Lanternim

Fig 125, Eduardo Souto de
Moura, Espaço Miguel Torga,
2007-2011, Luz vinda da
cafetaria

Fig 126, Eduardo Souto de Moura, Espaço Miguel Torga, 2007-2011, Fotografia do interior

Fig 127, Eduardo Souto de Moura, Casa das Artes,
1981-1991, Fotografia do exterior
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Fig 128, Eduardo Souto de Moura, Espaço Miguel
Torga, 2007-2011, Fotografia do exterior
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126. A entrada da Casa das Artes,
bem como a entrada do Espaço Miguel Torga, apresentam semelhanças
a nível de desenho do caixilho, com
o caixilho da casa Eames. Um aro
que em vez de introduzir um grande pano de vidro, introduz vários
aros numa modelação reduzida, que
por sua vez introduz também panos
de vidro mais reduzidos. Na Casa
das Artes, Souto de Moura projeta
uma malha de 4 aros de caixilho,
totalmente espelhados, que por sua
vez são divididos a meio. No Espaço
Miguel Torga vai ainda mais longe, e
secciona a entrada em 16 quadrados
dentro do vão, escondendo a porta
de acesso, um vão destinado a ser
aberto, num vão fixo.

neutra do conteúdo expositivo, e o pavimento em madeira de afizélia, o que
transmite conforto ao visitante. A estes três materiais distintos (gesso cartonado,
madeira e pedra de xisto) associa-se também o vidro, embebido numa caixilharia
metálica leve e com um desenho depurado. O vidro tem, nesta obra, acima de
tudo, o objetivo de iluminar o espaço interior mais do que revelar a paisagem ao
observador, porque não é o objetivo principal deste programa. Aqui, Souto de
Moura procura concentrar o observador na exposição propriamente dita, sem a
vivência do exterior a perturbar o espaço, um aspeto que é deveras diferente de
Mies, na sua abordagem à Nova Galeria Nacional onde abre a exposição principal
à cidade, enquanto Souto de Moura a concentra e oferece um maior controlo
sobre o conteúdo da exposição.
Neste espaço expositivo, a luz natural é introduzida de três formas.
Primeiro, por um plano envidraçado de dimensão reduzida que faz a transição
entre dois planos/muros. Este vão, apesar de estreito, utiliza toda a altura
disponível, ultrapassa a barreira da laje e apresenta-se, por fora, da mesma altura
dos planos vizinhos. A zona expositiva também tira proveito da luz zenital,
introduzida por diversos lanternins colocados na cobertura. Por fim, a luz natural
é também introduzida de uma forma sequencial, pelo facto de Souto de Moura
não terminar ou fechar os planos interiores, e desta forma, a luz da cafetaria
percorre as duas zonas expositivas. A luz intensa vinda da cafetaria resulta dos
grandes planos de vidro que Souto de Moura projeta para uma das suas faces, e
aqui, como o programa é diferente, o arquiteto abre o espaço à paisagem. Esta
galeria de vidro, não fixo mas sim de correr, possui as mesmas características do
plano estreito mencionado da zona da exposição, ultrapassa a barreira da laje e
apresenta-se com a mesma altura dos muros. Souto de Moura já tinha construído
planos envidraçados da mesma forma, como na Casa das Artes, na sua entrada126
e na fachada tardoz, e também na Casa em Alcanena, na parede de vidro virada
para a paisagem.
Esta intenção remete para a pureza do conceito de muro para o arquiteto,
e como a face deste deveria ser construída apenas num material, numa construção
simples e sem ‘empilhamento’ de outros materiais. O muro, para Souto de Moura,
pode ter várias camadas e materiais, desde que estas sejam sobrepostas lateralmente,
como acontece no muro de entrada da Casa das Artes que apresenta, a partir do
exterior, pedra, reboco branco, tijolo e por fim reboco pintado de amarelo. Essa
sobreposição de muros também acontece no espaço Miguel Torga, onde se assiste
à combinação de xisto, betão e reboco, por exemplo, na entrada principal. Neste
sentido, e sobre os muros, a análise de Carlos Machado é pertinente:
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Fig 129, Eduardo Souto de Moura, Espaço Miguel Torga, 2007-2011, Fotografia da cafetaria

Fig 130, Eduardo Souto de Moura, Espaço
Miguel Torga, 2007-2011, Fotografia da
entrada
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Fig 131, Eduardo Souto de Moura, Espaço
Miguel Torga, 2007-2011, Fotografia do
exterior da cafetaria

Fig 132, Eduardo Souto de Moura, Espaço
Miguel Torga, 2007-2011, Fotografia do
pátio exterior
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127. Carlos Machado, A presença do
passado, in Francisco Barata e André
Campos (ed), Eduardo Souto de Moura – Concursos – 1979-2010, Porto,
FAUP 2011 p.42

Os muros tornam-se numa quase obsessão, como as ruínas. Muros que se
transformam em paredes que circundam casam – muros de pátios e muros de suporte,
superfícies aparentemente neutras que vibram na relação intensa que estabelecem
com a topografia e com a natureza. Muros que parecem querer constituir-se como a
única figuração possível, como se a continuidade das formas e dos espaços, nas suas
múltiplas dimensões e escalas, nas suas uniformidades e fraturas, predominasse sobre
tudo o resto.127

Voltando ao espaço da cafetaria e ao seu plano de vidro, Souto de Moura
introduz um pilar metálico interior afastado da caixilharia, para mais uma vez
não comprometer a simplicidade do seu desenho. Este pilar surge como um
elemento livre da organização da cafetaria, e aqui, Souto de Moura reveste-o em
vidro espelhado nas faces viradas para o percurso do visitante, numa tentativa de
o camuflar dentro do espaço. Mies, quando queria camuflar a estrutura, pensou
em pilares revestidos em cromado, por exemplo em Barcelona, mas aqui, Souto
de Moura vai mais longe e reflete-o completamente, mas não completamente
escondido, só nas faces orientadas para o percurso. Nas outras duas faces, o pilar
metálico é simplesmente pintado de branco.
Visitando o Espaço Miguel Torga, nota-se a sua concentração e o
resguardo que existe do exterior. Inclusive, a entrada é feita lateralmente e não
é chamativa devido à sobreposição dos planos. Aqui, só se percebe a entrada
quando estamos perto dela, quando se observa a posição cuidada da árvore que
tem o objetivo de a marcar. A posição da entrada não oferece o seu interior, e cria
no visitante uma curiosidade constante, o que não acontece quando se utiliza o
vidro nas fachadas. Quando se descobre a entrada, aí Souto de Moura oferece ao
visitante todo o espaço interior, sem corredores e com um percurso intuitivo.
Como as paredes exteriores são revestidas em xisto, à exepção da cafetaria
e da entrada, Souto de Moura recorre a pátios interiores para introduzir luz
nos gabinetes, nas salas de reunião e na própria loja. Estes pátios estão todos
interligados entre si e possibilitam o atravessamento, exterior, entre os vários
gabinetes. Mais uma vez, Souto de Moura procura não terminar os planos/muros,
e este conjunto de cinco pátios transformam-se num pátio contínuo, seccionado
por planos, e que criam um corredor exterior que interliga todos estes espaços. Ao
mesmo tempo, introduzem luz natural através do vidro, cujo caixilho ultrapassa,
também, a barreira da laje. Pela sua vertente neoplástica e pela importância do
muro, o Espaço Miguel Torga utiliza o vidro de uma maneira diferente da Casa
de Cascais e do Empreendimento Burgo na Boavista.
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Fig 133, Eduardo Souto de Moura, Centro Cultural de Viana do Castelo, 2008-2013, Fotografia
do interior
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128. Eduardo Souto de Moura, O
bonito, o feio, o janota e o efeito Miles
Davis na arquitectura, Conversa entre
Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza
Vieira, in:
https://www.publico.
pt/2018/02/25/culturaipsilon/
entrevista/o-bonito-o-feio-o-janotae-o-efeito-miles-davis-na-arquitectura-1804242

Estes três conceitos enunciados sobre o vidro: observação da paisagem,
leitura clara dos cheios e vazios e iluminação do espaço interior; revelam a
importância que o vidro possui para o arquiteto. Souto de Moura iniciou a
sua arquitetura construindo muito com o vidro. Grandes planos de vidro que
percorriam toda a fachada, luz intensa no interior, uma imagem depurada tanto
para fora como para dentro, são aspetos que são associados à sua arquitetura.
Hoje em dia, a sua abordagem em relação ao vidro é outra, e a sua arquitetura
também se transformou.
Antigamente fazia tudo em vidro e estava resolvido. Depois comecei a ler o efeito da
penumbra e lembro-me de que comecei a fazer portadas, filtros, estores e a diminuir
o vidro. Já funcionava ao contrário. Eram os clientes a dizer que queriam tudo em
vidro, ‘você é o arquitecto que faz tudo em vidro’, e eu ‘não, eu agora estou muito
cansado’. Estou a vir para trás e as pessoas não querem.128

Esta reflexão de Souto de Moura demonstra que, com o passar dos anos,
a forma como abordava o plano de vidro também mudou, e levou a uma procura
por uma arquitetura que fosse diferente. No Centro Cultural de Viana do Castelo
(2008-2013), apesar de ter muito vidro, demonstra já uma abordagem diferente,
mais inclinada para o aspeto industrial propriamente dito. O mesmo acontece no
Estádio de Braga (2001-2003), numa abordagem mais estrutural, que recorre ao
betão quase por completo.
Desta forma, a arquitetura de Souto de Moura é uma arquitetura em
constante transformação. Começou por Távora e Siza, passou por Mies, Rossi
e Venturi, pela Suíça e pela França, e agora vai por caminhos traçados por si e
influenciados pelo seu percurso.
Souto de Moura consegue utilizar o vidro como se fosse um material
tradicional, da mesma forma que consegue utilizar o tijolo como um material
moderno. A sua arquitetura revela precisamente estes valores e uma capacidade
de transformar os materiais brutos: como o aço, o vidro, o betão, o reboco, o
tijolo e a pedra, numa arquitetura que prima não pela diferença e separação entre
os vários materiais, mas sim pela procura de algo mais. Todos os materiais aqui
descritos são materiais importantes para Souto de Moura, e inclusive, marcantes
no seu percurso arquitetónico.
O vidro, na sua obra, permite o contacto com a natureza, com o nãoconstruído pelo Homem, ou pelo menos, pouco modificado. Da mesma forma
que Souto de Moura admira a ruína, por atuar como charneira entre a arquitetura
e a natureza, também admira o vidro pela capacidade de expandir fronteiras, de
trazer luz e de iluminar, e de ser uma moldura que está sempre em transformação,
seja por influência direta do Homem, seja pelo passar do tempo.
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Fig 134, Mies van der Rohe no seu apartamento em Chicago, 1964
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O vidro na arquitetura é um material preponderante na procura por
uma determinada arquitetura, e a sua importância como um material inovador,
intemporal e acima de tudo, profundo nas suas relações, foi nesta dissertação o
motivo determinante. Nos dias de hoje, o vidro é comum nas construções, e por
esse aspeto, torna-se difícil de concentrar e balizar um estudo somente sobre o seu
emprego, sem ter em conta outras influências e tendências dos arquitetos e das
suas obras.
Centrou-se o estudo na obra de Mies, nas Case Study, e em Souto de
Moura, de forma a revelar em que sentido estes três grandes casos de estudo se
relacionam e de que forma empregam o vidro na arquitetura.
Em Mies van der Rohe, nome comum quando se fala do vidro e de tudo
que gera, é o arquiteto mais determinante para perceber quais as vantagens e
desvantagens sobre o seu uso nas construções. Para Mies, o material está carregado
de referências e de entusiasmo no início da sua produção arquitetónica, e tornouse num elemento natural na sua arquitetura, da mesma forma que, também se
tornou o aço. As várias obras aqui retratadas e discutidas, o Edifício Seagram,
os apartamentos em 860/880 Lake Shore Drive, a Casa Farnsworth, a Nova
Galeria Nacional, e até mesmo os projetos não construídos, o Arranha-Céus em
Berlim, a Casa na Colina e a Casa 50x50, são todos arquitetura onde o vidro é
preponderante, não só na sua imagem depurada, e para Mies, verdadeira, mas
também por tudo que o vidro traz para a arquitetura.
A capacidade de transparência e de reflexão são claramente manipuláveis
por Mies, de forma a atingir, tal como Souto de Moura diz, uma “arquitetura
padrão.” Aqui, entende-se o factor de “arquitetura manifesto” que a sua obra
possui, e que abriu caminho a novas abordagens sobre como fazer arquitetura.
Já foi referido que Mies idealizava uma arquitetura depurada, verdadeira,
aparentemente simples e totalmente iluminada, mas no entanto, vivia num
apartamento claramente contrastante. Fechado, escuro, com muito mobiliário e
inúmeros quadros, pelo que se percebe que a arquitetura que construía não era
a ideal para ele viver. Inclusive, Mies possuía um apartamento em 860-880 Lake
Shore Drive, o qual raramente habitou.
Esta observação levanta a questão do porquê de Mies ter construído
uma arquitetura que não era prática para si. Afinal, qual era o objetivo da sua
arquitetura? De que adiantava construir belo e simples, totalmente aberto para a
paisagem, se depois se torna pouco prático?
A arquitetura de Mies é bela, bem proporcionada e com um requinte
inconfundível, mas faltava precisamente esse fator decisivo, o aspeto prático e do
uso da arquitetura para quem a vive. Um exterior belo e rigoroso, e um interior
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também bem proporcionado, mas no entanto se revelava pouco cómodo. Quando
se pensa na sua arquitetura, não se pode esquecer da frase que constantemente
referia, “A beleza é o esplendor da verdade” de São Agostinho, e, de facto,
ajuda a perceber quais as suas principais intenções e motivos. Toda essa “falta”
de praticalidade na sua obra deve ser remetida para segundo plano, pois Mies
tinha um objetivo para além do aspeto prático, que qualquer arquiteto conseguia
resolver, para no fundo, ambicionar a uma arquitetura bela, verdadeira e perfeita.
A frase de Campo Baeza torna-se pertinente:
O futuro da arquitetura não pode ser diferente do que tem sido, e é, ou do que
deveria ser: a criação da beleza permanente, da qual a arquitetura é talvez a sua
expressão mais verdadeira e completa.129

No entanto, essa observação da beleza e da verdade encontra um
contraponto dito previamente por Otto Wagner, que também construiu com
vidro, onde defendia que “o que não é prático, nunca poderá ser belo”130. Afinal,
qual das duas teorias é a correta?
Aqui é onde a obra de Souto de Moura se torna importante. Além de ser
o arquiteto em Portugal que emprega o vidro com um claro pensamento racional,
e também influenciado pela obra de Mies, Souto de Moura utiliza o vidro de uma
forma mais consciente. Também existe uma procura pelas mesmas relações que
acontecem na obra de Mies, mas no entanto, a sua escala é diferente, bem como
a quantidade de vidro que é empregue. Mies projeta todas as paredes em vidro,
e Souto de Moura não, mistura com reboco ou tijolo. Mies tem como objetivo
uma arquitetura verdadeira, que por sua vez resulta numa arquitetura manifesto,
e Souto de Moura tem outros objetivos, como o da arquitetura anónima.
Penso que a maior aspiração de um arquiteto é ser anónimo; ser anónimo não é
ser falsamente modesto, mas sim conseguir construir, num determinado tempo, um
espaço que possua a sabedoria acumulada durante milhares de anos. Quando a
natureza e o artefacto coexistem em perfeito equilíbrio, então alcança-se o estado
supremo da arte ou o silêncio das coisas. A mesma palavra natureza pode ter outras
conotações; mas contudo, trata-se do silêncio das formas perenes.
Como se consegue este anonimato? Não tem a ver com a imitação, ou seja, não se
parte da atitude de querer criar de modo análogo à natureza […] Por isso é válido
o discurso de que para fazer arquitetura é necessário muitas vezes superar a natureza
[…] Este modo de proceder pode ser correto; é a adequação ou inadequação em
contraste com essa divergência de duas energias diferentes, que se podem contrapor
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129. Alberto Campo Baeza, op. cit.
p. 27

130. Otto Wagner, Modern Architecture, a guidebook for his students to this
field of art, The Getty Center for the
History of Art and the Humanities,
Santa Monica 1988, p.82
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131. Eduardo Souto de Moura, Entrevista a Eduardo Souto de Moura,
entrevistado por Xavier Güell, in 2D
Revista Internacional de Arquitetura,
Eduardo Souto de Moura, Obra reciente, nº5, Barcelona, Gustavo Gili
1998, p.135-136, citado por José
Miguel Rodrigues, op. cit. p. 348
Sobre esta intenção de ser anónimo,
José Miguel Rodrigues acrescenta:
“O silêncio das formas perenes é um
silêncio que advém do equilíbrio
entre o homem, os artefactos por
si criados e a natureza existente e/
ou domesticada pelo homem. O
equilíbrio entre estas duas forças,
natural e artificial, significa anonimato no sentido de que a mão do
homem se apaga ao ponto de tornar
a natureza indistinta da arquitetura,
ou se quisermos, como dizia Távora,
a arquitetura vista como uma segunda natureza.” Ibidem 348

132. Carlos Machado, op. cit. p.41

ou não. Um arquiteto pode ser ou conciliatório ou não; a natureza deve imitar a
arquitetura, e a arquitetura deve imitar a arte de um ponto de vista mais global.
Algo que supõe a rutura com o homem clássico.131

Neste excerto percebe-se qual a maior motivação de Souto de Moura, o
interesse mútuo pela arquitetura e pela natureza, que ganha particular destaque
na forma como descreve a importância da ruína, e como esta atua como ponto
intermédio entre estes dois campos, como refere Carlos Machado.132 O vidro é
juntamente com a pedra, na sua obra, um material que é capaz de construir esse
anonimato.
Onde Mies van der Rohe é o expoente máximo, Eduardo Souto de
Moura consegue ser o equilíbrio, e neste sentido, produzir uma arquitetura com o
melhor dos dois mundos, ser belo e ser prático, ao mesmo tempo que é moderno
e tradicional. Neste sentido, não só o vidro reduz de quantidade, como também
é pensado de forma a tirar o máximo proveito do material.
Souto de Moura abre a casa à paisagem, mas protege-a quando é
necessário. Abre a torre à cidade, mas protege-a da luz intensa do sol. Fecha o
museu para ser possível observar o seu conteúdo, mas abre-o quando a luz e a
paisagem tornam-se necessárias. Um olhar que se revela atento, preciso e cuidado,
e que revela uma preocupação não só pela imagem da sua arquitetura, do exterior
e do interior, mas também pela preocupação latente de quem a habita.
Tudo na arquitetura remete para o equilíbrio constante que deverá existir.
Não pode ser só belo ou só prático, tem de haver sempre participação de ambos.
No caso do interior de um edifício, não pode ser muito escuro ou muito claro,
senão torna-se num espaço pouco prático e confuso. O mesmo acontece se o
espaço for muito fechado, ou muito aberto, muito alto ou muito baixo, muito
estreito ou muito largo. Muito amplo, sem nada, ou se estiver muito ocupado
com mobiliário.
Da mesma forma que se discute estes aspetos, o mesmo se aplica quando
se discute o vidro. A proporção do vidro, e consequentemente, o impacto que
produz tem de ser bem ponderado. Demasiado vidro tem consequências como
o excesso de luz, a falta de privacidade e a falta de paredes opacas que também
são necessárias para o interior. Contrariamente, se for pouco vidro, a luz exterior,
as vistas, e, acima de tudo, o contacto com a envolvente, tornam-se quase nulas.
Tudo remete para a importância que o equilíbrio deverá ter na arquitetura, da
mesma forma que, também revela para a vida.
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Mies van der Rohe
Casa de vidro na Colina
1934

VIDRO

Charles Eames
Casa Ponte
1945
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Eduardo Souto de Moura
Casa Cascais
2002
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133. Eduardo Souto de Moura in:
Victor Neves e Carlos Lopes, Arquiteturas em Betão, Atelier d’Arquitetura, documentário 2017, https://
www.rtp.pt/programa/tv/p37031/e3

134. Eduardo Souto de Moura, O
bonito, o feio, o janota e o efeito Miles
Davis na arquitectura, Conversa entre
Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza
Vieira, op. cit.

Após esta análise, e respondendo à pergunta colocada na Introdução,
conclui-se que as três obras-chave que interligam estes três casos de estudo, Mies
van der Rohe, o programa das Case Study, e Eduardo Souto de Moura, são os
projetos da Casa na Colina, a Casa Ponte, e a Casa em Cascais respetivamente. Os
seus autores reconheceram influências entre elas, como aconteceu com Charles
Eames quando foi questionado sobre a aproximação ao projeto de Mies, e quando
Souto de Moura admitiu ter observado os dois projetos que o antecedem. No
entanto, não é pela sua forma e programa que estes três projetos se aproximam
neste estudo, mas sim pela forma como empregam o vidro. A verdadeira relação
entre eles: a forma como o vidro é utilizado e como permite, de uma forma
ou de outra, abrir as casas à paisagem e a tudo que as rodeia. Como Souto de
Moura disse recentemente: “Como uma interação entre árvores e betão, árvores
e betão…”133
A grande qualidade da arquitectura é o edifício-objecto ultrapassar a sua
função específica e estabelecer novas relações e desenvolver a envolvente.134
Assim o entende Souto de Moura, e, assim, entende-se a importância do vidro.
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Cronologia

Portugal

Eduardo Souto de Moura
Vivendas na rua do Teatro
1995

Eduardo Souto de Moura
Reconversão de uma ruína
1982
Eduardo Souto de Moura
Casa Karl Friedrich Schinkel
1979

Eduardo Souto de Moura
Empreendimento Burgo
2007

Eduardo Souto de Moura
Casa em Alcanena
1992
Eduardo Souto de Moura
Casa das Artes
1991

Eduardo Souto de Moura
Espaço Miguel Torga
2011
Eduardo Souto de Moura
Casa Cascais
2002

Eduardo Souto de Moura
Centro Cultural de Viana do Castelo
2013

Charles e Ray Eames
CSH nº8, Casa Eames
1949
Mies van der Rohe
Edifício Seagram
1958

Estados Unidos

Mies van der Rohe
Casa Farnsworth
860-880 Lake Shore Drive
1951

Mies van der Rohe
Crown Hall
1956

Mies van der Rohe
Viagem para os Estados Unidos
1937

Charles Eames
Casa Ponte
John Entenza
Programa das Case Study Houses
1945

Bruno Taut
Pavilhão de Vidro

Europa

Walter Gropius
Edifício de fábrica e escritórios
Peter Behrens
Fábrica Turbinas AEG
1909

Paul Scheerbart
Arquitetura de Vidro
1914

Mies van der Rohe
Arranha-céus Friedrichstrasse
1921
Mies van der Rohe
Edifício de Escritórios
Casa de Campo em Betão
1923

Hendrik Berlage
Bolsa de Valores de Amsterdão
1903

1900

Mies van der Rohe
Centro Federal de Chicago
1974

Craig Ellwood
Casa Rosen
1962

Pierre Koenig
CSH nº 22, Casa Stahl
1960
Mies van der Rohe
Craig Ellwood
Casa 50x50
CSH nº 18, Casa Fields
1952
Pierre Koenig
CSH nº 21Casa Walter Bailey
Craig Ellwood
1958
Craig Ellwood
CSH nº 16, Casa Salzman
Casa Daphne
1953
1962

Mies van der Rohe
Falecimento
1969
Craig Ellwood
Casa Moore
1965

Mies van der Rohe
Casa de vidro na Colina
1934

Mies van der Rohe
Pavilhão Barcelona
1929

Mies van der Rohe
Nova Galeria Nacional
1968

Mies van der Rohe
Casa de Campo em Tijolo
1924

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020
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135. A técnica do vidro moldado
consiste em inserir vidro fundido
num molde, geralmente de barro
ou pedra, contendo a forma final da
peça desejada. Este processo foi mais
tarde adaptado também a outros tipos de materiais, como o ferro, para
criação de peças para as maquinarias,
e mais recentemente, para peças em
plástico ou em gesso, que aproveitam
essa inovação para criar objetos em
massa, sempre com a mesma forma
pretendida.

136. A técnica do vidro soprado
consiste em inserir vidro fundido a
altas temperaturas num tubo oco,
onde um trabalhador sopra e inicia a
formação do vidro, criando assim várias formas complexas. Este método é
ainda hoje utilizado para criar várias
peças de geometria complexa, nomeadamente peças de cristal, como
castiçais e vasos, mas como requer a
precisão de um trabalhador, um ser
humano, a sua precisão e quantidade
varia bastante.

O vidro como material foi descoberto numa época que remonta a 2000
a.C., no este mediterrânico e depois tornado comum no Egipto, onde vários
vasos de vidro foram descobertos. A técnica era bastante rudimentar, vidro
moldado135 numa forma que fosse semelhante às peças em argila e barro. A
técnica do vidro soprado136 surge 2000 anos depois, e tornou possível a criação
de folhas transparentes e suficientemente resistentes para serem utilizadas como
janelas. Esta inovação técnica foi provavelmente originária na região da Síria e da
Palestina no século I a.C.
Contudo, a região da fronteira entre os continentes, região mais
avançada há dois mil anos atrás, não encarava o vidro como um material que fosse
necessário nas suas intervenções, e por isso, não existem exemplos arquitectónicos,
nomeadamente os templos e as stoas, que recorram ao vidro.
Os elementos constitutivos do templo grego são, como é sabido, uma plataforma
elevada, uma série de colunas apoiadas sobre ela e um entablamento contínuo
que sustenta o teto. É verdade que existe também uma cela que no período arcaico
constituiu o único núcleo construtivo do templo, e por isso um espaço interior, mas
ele nunca foi pensado, do ponto de vista criativo, porque não respondia a funções e
interesses sociais: foi um espaço não encerrado, mas literalmente fechado.137

137. Bruno Zevi, Saber ver a Arquitectura, São Paulo, Martins Fontes
1998, p. 65
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Fig 135, Parthenon, 447 a.c.-432 a.c, Fotografia do exterior
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138. O tratado de arquitectura de
Vitrúvio, de título original “De Architectura” escrito à 2000 anos atrás,
é baseado na sua experiência enquanto arquiteto e engenheiro, e também
no trabalho teórico de construtores
gregos, bem como as suas construções. O livro comporta dez volumes,
cada um com o seu prefácio de introdução aos vários temas distintos
da construção, e procura abordar e
abranger todos os aspectos construtivos da época numa única obra, que
servisse de referência para construções romanas futuras. Em relação ao
vidro como material, o tratado possui
um capítulo dedicado aos vários materiais comuns às construções. Entre
eles, descreve o “Tijolo”, “Areia”,
“Cal”, “Pozolana”, “Pedra” e “Madeira”, mas o “Vidro” está ausente.

139. Sobre o espaço interior no período romano, a descrição de Zevi é
pertinente: “O espaço interior está
presente de maneira grandiosa e se
os romanos não tinham o sensível
requinte dos escultores-arquitetos
gregos, tinham o génio dos construtores-arquitetos, que é, no fundo, o
génio da arquitetura. Se muitas vezes
não sabiam prolongar na escultura os
temas espaciais e volumétricos, possuíam, no entanto, a elevada e corajosa inspiração para esses temas, que
é, no fundo, a inspiração da arquitetura.” Bruno Zevi, op. cit. p. 67

140. Ibidem, p. 71

Apartir desta descrição de Zevi, entende-se que o conceito “janela” estava
ausente nas suas construções, muito por causa do clima mediterrânico que a região
apresentava, com luz e calor sempre agradáveis. Não era necessário a arquitetura
possuir uma boa protecção climática na altura. Além disso, Bruno Zevi descreve
os templos gregos como não-arquitetura, principalmente pela ignorância do
espaço interior, mas encara-os sempre como uma obra de arte, uma escultura, um
sucesso na história da Urbanística.
Vitrúvio, no seu tratado de arquitetura138, não refere, em nenhum
momento, a utilização de vidro nas construções, o que reforça a ideia que o vidro
na arquitetura era algo inovador e recente, mesmo nos locais vanguardistas da
altura.
As construções romanas já divergem das construções gregas. Apesar de
serem muitas vezes influenciadas por elas e de terem como base toda a sua cultura
aplicada à arte, as construções romanas apresentam uma maior sensibilidade para
a questão do espaço interior139, do que as construções gregas. O arquitecto romano
é confrontado com novos programas, essencialmente sociais, como é o caso das
termas e da basílica, o que requer uma abordagem diferente ao tema do espaço
interior. É necessário fazer aberturas nas paredes, para o seu atravessamento e
também para a entrada da luz solar. Esses vãos eram na sua maioria simplesmente
negativos nos planos de parede, e encerrados com portas de madeira, ou portões
de ferro quando a privacidade era necessária.
As vilas romanas obedeciam a um programa mais reservado, mais pessoal,
mas as aberturas eram encaradas da mesma forma, negativos preenchidos com
portas e portadas, que atuavam como elementos que faziam a transição entre
o interior-exterior, quente-frio, luz-sombra e público-privado. Neste sentido, o
vidro não era um material necessário aos edifícios mas, no entanto, o conceito
estava presente no vocabulário arquitetónico. Não era utilizado como vidro
transparente de janela, mas sim translucido, fixo e de tímidas proporções, de
cerca um metro quadrado.
Com a introdução do cristianismo, a arquitetura cristã foi influenciada
pelas construções romanas.
Ao compararmos uma basílica romana e uma das primeiras igrejas cristãs,
encontrámos relativamente poucos elementos de diferenciação, além da escala; mas
eles significam uma postura profundamente nova ao pensamento e na maneira de
encarar o problema espacial. A basílica romana é simétrica em relação aos dois eixos:
colunatas de frente para colunatas, abside de frente para abside. Cria, pois, um
espaço que tem um centro preciso e único, função do edifício, e não do caminho
humano. O que faz o arquiteto cristão? Praticamente duas coisas: 1) suprime uma
abside; 2) desloca a entrada para o lado menor. Dessa forma, rompe a dupla simetria
do retângulo, deixa o único eixo longitudinal e faz dele a diretriz do caminho do
homem. 140
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Fig 136, Basílica de São Pedro, 326-360, Desenho do interior e
da estrutura

Fig 137, Santa Maria Maggiore, 435, Fotografia do interior

Fig 138, Santa Sabina, 422, Fotografia
do interior
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Fig 139, Santa Sofia Constantinopla,
537, Fotografia do interior
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141. Clerestório é a denominação
dada à fileira de janelas altas presentes nas paredes laterais da nave principal das igrejas, colocadas sobre o
telhado das naves laterais da mesma.

142. Bruno Zevi, op. cit. p. 80

No entanto, durante o período da arte paleocristã, é possível observar
uma maior utilização do vidro nomeadamente nas basílica (tema central deste
período) que estava a ser alargado ao resto do continente europeu. Fora do clima
mediterrânico de Roma e Grécia, os construtores tiveram de adaptar a forma
como faziam a relação do edifício com o exterior. Não podia ser apenas sob a
forma de vãos abertos, devido ao clima não ser favorável e também não podiam
ser fechados, devido à necessidade da luz na vida quotidiana. O vidro permitia
então fazer a entrada da luz exterior, mas manter as condições atmosféricas
adversas fora do edifício.
As naves não possuíam todas o mesmo pé direito, como por exemplo,
na Igreja Santa Maria Maggiore (435) em Roma (muito alterada na época do
Barroco), e desta forma, possibilita que a nave central seja iluminada na sua parte
superior. As paredes eram suportadas pelas fileiras de colunas e como não tinham
grande função de suporte, somente de apoio à cobertura, podiam ser perfuradas
para permitir a entrada de luz no interior. Esse plano de parede com uma métrica
de janelas, muitas das vezes obedecendo ao desenho das colunas, foi o início do
chamado ‘Clerestório’141, muito aprofundado na altura do gótico. No entanto,
também era possível a colocação das janelas na abside da basílica como na igreja
de Santa Sabina (422) em Roma, e nas paredes laterais das naves, ao nível da
visão humana, que faziam o perímetro exterior da edificação, como na antiga e
demolida basílica de São Pedro (360), e sempre respondendo à métrica do espaço.
Ao mesmo tempo do desenvolvimento da basílica paleocristã ocidental,
o espaço religioso do período bizantino também era alvo de novos costumes
arquitetónicos. A sua arquitetura apesar de possuir um programa semelhante de
reunião dos cristãos num espaço religioso, é deveras diferente. O exemplo mais
conhecido, Santa Sofia de Constantinopla (537), é uma igreja de esquema central,
onde o espaço central é dilatado sem interrupções e a relação entre coberturas é
distinta. Aqui, é possível observar como o vidro é utilizado para responder aos
vários planos onde se encontra, num intenso jogo de luz produzido, muito devido
à posição das aberturas nas abóbadas e paredes.
A época da arquitetura românica surge como uma união do povo
europeu, com a aprendizagem para tal ter sido consolidada em três séculos. Na
península ibérica por exemplo, esse intervalo de tempo foi alvo de construções
de Suevos e Visigóticos, Árabes e Asturianos, resultado esse que permitiu uma
mescla de estilos e construções no território ibérico.
Diferenciada nas tendências dos vários países e, dentro de cada país, nas cem escolas
locais, a arquitetura românica constitui, depois do final do Império, o primeiro
período em que a civilização de toda a Europa se agita sincronicamente em nome de
uma mesma renovação do conjunto arquitetónico.142
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Fig 140, Sé de Coimbra, aprox. 1164, Fotografia do exterior

Fig 141, Sé de Lisboa,
Fotografia do exterior

144

aprox.

1164,

Fig 142, Sé do Porto, aprox. 1175, Fotografia
do exterior
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143. Sobre essa ideia, pode-se ler as
palavras de Zevi, “Do ponto de vista
construtivo, é indubitável que o gótico continua, aprofunda e conclui a
investigação românica” Ibidem, p. 91

144. A comparação da luz entre a
igreja Românica e Gótica pode ser
entendida nas palavras de Simson:
“Numa igreja Românica, a luz é algo
distinto e contrastante com a pesada, sombria, táctil substância das
paredes. A parede gótica parece ser
poderosa: a luz é filtrada através dela,
penetrando-a, fundindo-se com ela,
transfigurando-a” Otto Von Simson,
A Catedral Gótica, Lisboa, Editorial
Presença 1991 p.27

Neste sentido, a época do Românico é a primeira na Europa a possuir
uma linguagem consensual e de caráter uniforme nas várias construções que
produziu. Devido à sua grande escala, e ao facto de serem construídas em pedra, as
igrejas românicas eram muitas vezes usadas como edifícios de defesa da população
em caso de invasões. Nesta altura, vive-se um clima de regressão em relação ao
contacto que o edifício gera com a sua envolvente, e a presença do vidro nas
construções é mais contida, com os vãos mais fechados e em menor número,
perdendo impacto e importância devido à necessidade de defesa e protecção do
território. No caso português, as igrejas românicas de Coimbra (aprox. 1164),
de Lisboa (aprox. 1164) e do Porto (aprox. 1175), denominadas de “Sés”,
apresentam todas as características da época previamente descritas. Edificações
de grande importância urbanística, onde a imagem exterior de força e resistência
prevalece sobre a de reunião e de lazer do interior do edifício.
No entanto, é na época do Românico que é introduzido um tema
central na composição da fachada principal, e esse tema não seria possível sem
o desenvolvimento do vidro. A ‘Rosácea’, denominada no Românico de ‘janela
redonda’ ganha presença nas construções. Evolução de um negativo na parede de
pedra denominado “Óculo”, utilizado essencialmente em construções prévias, a
sua maior dimensão levou à necessidade de serem preenchidas com vidro, para
proteger da chuva e do vento. Neste período, a rosácea está colocada sobre a porta
principal das igrejas. O seu desenho em forma radial é construído em pedra e
rematado com vidro, com grande variedade de desenhos geométricos e também
de dimensão, sempre dependendo da escala e importância dos edifícios. As
rosáceas românicas são distintas das do Gótico num aspecto muito característico.
As românicas apenas serviam para introduzir alguma luz no interior do espaço,
e marcar geralmente a entrada principal do monumento. Não tinham motivos
secundários, nem alegorias referentes a imagens divinas.
Enquanto o Românico florescia no resto da Europa, em França surgia
um novo paradigma teórico e construtivo. A altura do denominado estilo
gótico, para muitos uma evolução técnica do românico,143 foi essencial para o
desenvolvimento construtivo e teórico do vidro. O material ganha importância
devido à mudança do modo de construir a igreja por parte dos construtores
góticos. Estes pretendiam atingir outros objetivos, distantes do Românico, e a luz,
auxiliada pelo vidro e pela cor que possibilitava, foi a chave para tal acontecesse144.
Podemos ler a descrição de Ernst Gombrich acerca desta mudança técnica:
A nova ideia nasceu na França setentrional. Foi o despontar do estilo gótico. No
início, poderíamos dizer que era principalmente uma invenção técnica; contudo, nos
seus efeitos, tornou-se em muito mais do que isso […] Era possível erigir uma espécie
de estrutura de pedra para manter o edifício coeso. Bastava empregar pilares leves
e “costelas” estreitas nas arestas da abóbada. Qualquer coisa de permeio podia ser
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Fig 143, Catedral Notre-Dame de Chartres, 1194, Fotografia do
exterior

Fig 144, Catedral
Notre-Dame
de
Chartres, 1194, Fotografia do interior

Fig 145, Catedral Notre-Dame, Paris, 1163, Fotografia do exterior

Fig 146, Catedral Notre-Dame,
1163, Fotografia do interior

Fig 147, Saint Chapelle de Paris, 1246, Fotografia do
interior

146

Paris,

Fig 148, Saint Chapelle de Vincennes, 1379, Fotografia
do interior
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145. E.H. Gombrich, A História da
Arte, Londres, Phaidon 2006 p. 185

dispensada sem pôr em perigo a estrutura. Não havia necessidade alguma de pesadas
paredes de pedra – pelo contrário, nas paredes podiam ser abertas grandes janelas.
[…] Entretanto, desde que os cálculos fossem correctos, era possível construir uma

146. Sobre esta observação, Nikolaus Pevsner faz uma descrição pertinente do caráter espiritual do interior gótico: “A catedral gótica exige
todos os nossos poderes emocionais
e intelectuais. Agora encontramo-nos
perdidos no rubi místico e no brilho
azulado dos vitrais, e, depois, chamados de volta para dar atenção ao
curso preciso de linhas finas mas adequadamente fortes. Qual é o segredo
desses vastos templos? Serão os interiores milagrosos abobadados em pedra, com paredes de vidro e arcadas
muito finas e altas? O arquiteto grego
conseguiu uma harmonia convincente entre carga e apoio, o arquiteto gótico, muito mais ousado em termos
construtivos, cuja alma ocidental de
eterno explorador e inventor foi sempre atraído pelo inexperiente, visa
um contraste entre um interior espiritual e um exterior intelecto. Dentro
da catedral não podemos e não devemos entender a lei que governa o
todo.” Nikolaus Pevsner, An Outline
of European Architecture, Londres,
Penguin Editions 1961 p. 92

147. “As janelas, vistas do interior,
deixam de ser distintas. Parecem fundir-se, vertical e horizontalmente,
numa esfera contínua de luz, uma
barreira luminosa por detrás de todas
as formas tácteis do sistema arquitectónico. Encontramos os mesmos
princípios de acção até mesmo nos
detalhes: no Românico a abertura da
janela é um vazio rodeado de pesada,
sólida molduragem. Na janela gótica,
os elementos sólidos do rendilhado
flutuavam, tal a sua consistência, na
superfície luminosa da janela, o seu
motivo dramaticamente articulado
pela luz” Otto Von Simson, op. cit.
p.28

igreja de um tipo inteiramente novo: uma edificação de pedra e vidro como o Mundo
jamais vira. Essa é a ideia dominante das catedrais góticas.145

De facto, assiste-se a uma maior maturidade construtiva por parte dos
arquitectos, e isso, aliado à nova procura religiosa, possibilitou uma nova forma
de encarar as futuras construções. A evolução técnica dos arcobotantes, apesar de
já terem sido timidamente utilizados nas construções românicas, são essenciais
para libertarem o peso da cobertura exercido nas paredes e possibilita a sua
perfuração para a iluminação do espaço interior. O edifício gótico privilegia o
espaço interior, e é comum ao visitar uma igreja gótica, se pergunte como é que
aquele edifício alto, delgado e perfurado consegue manter a sua forma, e aguentar
o peso constante das coberturas e paredes. Esse esforço está todo no seu exterior,
e muitas das vezes algo complexo de entender na sua volumetria146.
Em França, temos vários exemplos de como essa nova forma de construir
era diferente da praticada do Românico. O caso da Notre-Dame de Chartres
(1194), que é visto como o exemplo mais famoso e que conduziu a arquitectura
gótica francesa, e também Notre-Dame de Paris (1163), são claras estruturas que
praticaram essa nova tendência arquitetónica.
Aliadas a estas duas obras, também encontra-se em Paris duas capelas de
dimensão mais reduzida, mas onde a proporção de vidro e, consequentemente,
a presença da luz, fazem com que sejam exemplos a destacar. As construções de
Saint Chapelle de Paris (1246) e de Saint Chapelle de Vincennes (1379), com
nomes e dimensões semelhantes, apresentam o interior todo ele iluminado e
inundado pela luz exterior, e não seria possível entender estas obras, nem o seu
contexto histórico, sem a presença da luz e do vidro. A distribuição dos vitrais
que preenchem as paredes das capelas fazem parte da importante composição
do espaço. Em Saint Chapelle de Paris, o vidro é colorido e em Saint Chapelle
de Vincennes observa-se uma abordagem mais mista, entre vidro colorido
e transparente, e por conseguinte, o impacto da luz em ambos os interiores é
diferente.
A janela ganha importância, escala e presença, no desenho do espaço
interior, e como Simson afirma, “parecem fundir-se numa esfera contínua de
luz”147. Construída em pedra, é introduzido o arco apontado nesta altura, que
permite que a janela ganhe altura em comparação com os arcos previamente
utilizados. Apresenta um desenho algo complexo para uma janela, onde muitas
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Fig 149, Notre-Dame de Paris, 1163, Fotografia interior da
rosácea sul

Fig 150, Notre-Dame de Paris, 1163, Fotografia exterior da rosácea sul

Fig 151, Notre-Dame de Chartres, 1194, Fotografia interior
da rosácea norte

Fig 152, Notre-Dame de Chartres, 1194, Fotografia exterior da rosácea
norte
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148. Sobre o tema das rosáceas, ver
Painton Cowen, Rose Windows, Londres, Thames and Hudson Ltd 1992
“As rosáceas estão suspensas entre o
chão e a cobertura, como se estivessem entre o céu e a terra, uma peça
única colorida, que contém inúmeras
outras. Elas parecem quase sobrenaturais, que aspiram a algo mais grandioso do que a catedral propriamente
dita. A grande rosácea de Paris e de
Chartres tiram o fôlego com suas
teias espetaculares de vidro e pedra:
uma perfeição trazida pela geometria.”Painton Cowen, op. cit. p.8

149. Santo Agostinho (354-430) foi
um importante filósofo que conduziu
vários pensamentos teológicos inovadores e vários ideais que levaram à
construção da denominada “igreja
católica”. Os seus estudos contribuíram para a base da construção teórica
gótica, com a aproximação da cidade
divina, de Deus, à questão da luz e a
sua importância como matéria.

150. Otto Von Simson, op. cit. p.59

151. A aproximação da luz ao divino tem particular importância
na expressão de Simson: “A luz e os
objectos luminosos conduziram, não
menos do que a consonância musical, a um conhecimento profundo da
perfeição do cosmos, e a uma antevisão do Criador […] a luz é o mais
nobre fenómeno natural, o menos
material, a mais estreita aproximação
à forma pura […] Na estética dos séculos XII e XIII: a luz é concebida
como a forma que todas as coisas têm
em comum, o elemento que atribui
unidade ao todo. Enquanto valor
estético, a luz, tal como o uníssono
na música, cumpre assim aquele desejo vivo pela concordância suprema,
aquela reconciliação do múltiplo no
uno, que constitui a essência da experiência medieval da beleza, tal como
é a essência da sua fé” Ibidem p. 60,
62

das vezes, o vão negativo da pedra consegue suster uma estrutura que contém duas,
três, ou mais molduras circulares ou de arco apontado. Para além da janela lateral
de arco apontado, a rosácea torna-se num elemento importante da composição
em relação à época do Românico, ganha escala e complexidade no seu desenho
geométrico, e deixa de ser colocada somente na fachada principal da igreja, mas
também em várias posições do edifício. Podemos encontrar rosáceas de escala
semelhante à principal em ambos os topos do transepto.
O tema das rosáceas neste período não deve ser distinto e discutido sem
a presença do tema do Gótico, pois todos os elementos que são característicos
de um, também o são, inevitavelmente, característicos no outro. Os princípios
são iguais e a importância do estilo na arquitectura deve-se a ambos. As rosáceas
góticas, principalmente as presentes nas catedrais francesas de Chartres e Paris são
obras que desafiaram a geometria e engenharia gótica148. O vão da rosácea, (em
Chartres, a rosácea oeste chega a ter 14 metros de diâmetro) e devido à sua forma
geométrica radial, muitos pensavam ser uma própria contradição no interior
gótico. A aproximação ao ser divino como tema de composição da rosácea,
sempre retratando cenas e mitos religiosos, foi possível devido à inovação do vidro
colorido, onde através de várias e diferentes misturas, era possível obter vidros de
tons distintos, e assim procurar, com o vidro, substituir os frescos do românico.
Esta inovação permitia que o espaço interior gótico fosse sempre diferente, onde
através da luz solar, parecia transfigurar-se ao longo do dia, ao longo do ano, com
luz mais forte, mais fraca ou nula.
A questão da luz, muito influenciada pelos pensamentos de Santo
Agostinho149, é o tema central da composição gótica e o que mais difere das
construções românicas. Para a população dos séculos XII e XIII, a “luz era a fonte
e a essência de toda a beleza visual”150 e tudo relacionado com a arquitetura e de
modo geral, com a vida quotidiana, deveria estar em contato com essa dádiva. As
construções góticas apresentam uma sintaxe perfeita entre pedra e vidro, muito
devido às duas complementarem-se na composição dos espaços góticos. Pedra,
pesada e compacta, que simboliza a vida terrestre e mortal, e o vidro e luz, leve e
brilhante, por sua vez o divino e imortal.151
O surgimento do Renascimento é visto como uma tentativa de regresso
de Itália à arquitectura da antiguidade clássica, como um “ressurgimento da
grandeza de Roma”152. Esse sentimento floresceu particularmente na cidade de
Florença, cidade berço de muitos artistas renascentistas. Foi nessa cidade que
Filippo Brunelleschi e o seu grupo de jovens artistas, iniciaram os primeiros
trabalhos com essa ideologia em mente.

152. E.H. Gombrich, op. cit. p.223
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Fig 153, Leon Battista Alberti, Palácio Rucellai, 14461451, Fotografia do exterior

150

Fig 154, Leon Battista Alberti, S. André de Mântua,
1472-1790, Fotografia do interior
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153. Sobre essa tendência: “O novo
elemento, em comparação com toda
a Idade Média, é apenas um mas
substancial; a introdução de um sistema perfeitamente representativo.
Portanto, os “conteúdos” não são
novos, mas o processo - matemático e verificável - que permite a sua
formalização numa sistematização do
mundo ‘posta na imagem’.” Manfredo Tafuri, Sobre el Renacimiento, Madrid, Ediciones Cátedra 1995, p.35

154. Bruno Zevi, op. cit. p. 97-98

Contudo, a intenção não era de imitar a arquitectura antiga, pois
os programas e as necessidades não eram os mesmos, mas sim de incluir o
que caracterizava a arquitetura dos templos nos edifícios modernos, com
programas e temas distintos. Fruto desta nova arquitetura, Leon Battista Alberti,
contemporâneo de Brunelleschi, é chamado para fazer a fachada de um palácio em
Florença, o Palácio Rucellai (1451) e a sua intervenção, liderada por Rossellino,
não poderia ser mais caraterizadora deste novo espírito de retorno à grandeza de
outrora. Alberti projeta uma fachada desligada da organização interior e apresenta
um desenho que contém temas arquitetónicos da arquitetura clássica, como
pilastras, capitéis, arquitraves e cornijas.
A ideia de Alberti para a fachada do palácio passava pela representação
de um esquema antigo, mas adaptado ao tempo moderno, uma representação do
passado e uma fachada no sentido literal, onde a importância do alçado como
composição exterior prevalecia e procurava demonstrar uma nova tendência153.
No entanto, o tema das janelas nesta fachada é a razão pelo qual se compreende
o aspeto humano e “imperfeito” do arquiteto. Na arquitetura clássica, os palácios
não possuíam janelas e os vãos não eram cobertos por vidro, mas sim por materiais
opacos que não permitiam o atravessamento de luz, e os estudiosos vanguardistas,
como Alberti, tiveram dificuldade inicialmente em desenhar janelas à maneira
clássica, simplesmente porque elas não existiam. O desenho presente no palácio
é deveras muito semelhante à janela presente em Notre-Dame de Paris, numa
escala diferente, mas claramente um desenho ainda influenciado pela arquitetura
gótica.
O espaço interior renascentista é alvo também de uma profunda
remodelação em relação ao interior gótico.
A grande conquista italiana do século XV é levar o mesmo sentido que vive no
templo grego para o campo dos espaços interiores, e mais precisamente traduzir em
termos de espaço a métrica que no período românico e gótico fora eminentemente
planimétrica.154

Exemplo sublime destas primeiras tentativas (embora somente finalizado
em meados de 1790) é a igreja de S. André (1472) em Mântua, também de Alberti.
A igreja apresenta uma fachada completamente enquadrada numa geometria
equilibrada, fazendo lembrar as proporções dos templos gregos e romanos, e o seu
interior também é alvo de um desenho geométrico intenso. De facto, é uma igreja
com motivos semelhantes à igreja gótica, que procura, através da arquitetura,
atribuir novas relações para com o mundo espiritual. Essas relações são também
produzidas com a ajuda da iluminação do espaço interior, onde Alberti aproveita
em cada espaço e corpo adjacente, para desenhar uma janela alta, quase sempre
circular, de modo a não permitir que nenhum espaço da composição ficasse sem
luz. As janelas apresentam vidro simples e transparente, sem desenhos complexos.
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Fig 155, Michelangelo, Biblioteca Laurenziana, 1523-1525, Fotografia do interior

Fig 156, Andrea Palladio, Villa Rotonda, 1550-1567, Fotografia do exterior
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155. “Quando o século XVI chegou
ao fim, o poderoso impacto que o
vidro teve sobre o gótico tardio [...]
deu lugar à consideração do material
como parte de uma sintaxe ampla,
na qual a qualidade de construção
tornou-se mais importante do que o
impacto nas fachadas dos edifícios.
O uso de vidro tornou-se menos uma
força conceitual e mais uma questão
de incorporação de um produto de
qualidade num programa geral.” Michael Wigginton, op. cit. p.24

156. Sobre o desenho da fachada da biblioteca, Domingos Tavares descreve: “É claro que por cima
dos telhados da varanda poente do
claustro, se observados de perto, é
notória a presença do grande volume da biblioteca, mas o desenho da
sua fachada exterior é de total neutralidade, com as janelas dispostas
em comboio, sem tratamento significativo da superfície das paredes.
Mesmo na parte correspondente ao
volume do vestíbulo […] as janelas
iguais aí postas eram e são falsas, porque se destinavam a manter a regular
neutralidade da fachada. Na procura
para a resolução dos espaços internos
prevaleceu o sentido exclusivo dessas
preocupações, com desprezo pelas
suas consequências ao nível externo.”
Domingos Tavares, Michelangelo
aprendizagem da arquitectura, Porto,
Dafne Editora 2012, p.99

157. “O centro da construção centralizada está acentuado ainda por
uma cabeça de leão, inserida no pavimento […] mas sem provocar a impressão de um centro que une em si
todas as forças: sem luz directa, a sala
permanece escura e os corredores,
quase semelhantes a poços, nos quatro lados, conduzem inevitavelmente
o olhar para fora, na direcção da luz.”
Manfred Wundram e Thomas Pape,
Andrea Palladio 1508-1580, Um arquitecto entre o Renascimento e o Barroco, Koln, Taschen 2004, p.195-197

S. André é assim iluminada de forma a realçar todo o seu interior de uma
forma precisa e não exagerada. Onde no Gótico, os vitrais e rosáceas são usados
como manifesto vanguardista, como elemento condutor do espaço, ou seja, como
tema central da composição, no Renascimento, e em especial em S. André, a
luz, e consequentemente o vidro, são usados de uma forma mais precisa, que
procuram contribuir para a boa qualidade do espaço interior em geral.155
Essa relação contida do vidro e da luz é mantida também nas arquiteturas
posteriores do chamado Maneirismo. Nesta altura, arquitetos como Andrea
Palladio, Bramante ou Michelangelo procuravam aproximar-se ainda mais
dos templos arcaicos, numa reformulação dos ideais renascentistas, com gosto
particular pela planta central.
A transição destas duas épocas artísticas em Itália pode ser compreendida
na obra de Michelangelo, a biblioteca Laurenziana (1525), construída em Florença
sobre uma basílica renascentista de Brunelleschi (Basílica de São Lourenço 1460.
Na biblioteca, Michelangelo procurou atribuir um desenho digno ao espaço
interior, à sala de leitura e ao vestíbulo de acesso. E, numa abordagem de cuidado
e de respeito pela obra no seu geral, o corpo da biblioteca passa despercebido
para quem está no exterior, somente um acrescento com janelas colocadas
segundo uma métrica regular, de forma a não causar impacto e discrepância com
a envolvente construída156. No interior, Michelangelo tem toda a liberdade para
desenhar um espaço nobre que procura oferecer aos monges a melhor experiência
bibliotecária. Fruto disso, a luz é cuidadosamente controlada de forma a realçar
toda a magnificência das paredes e do teto da biblioteca, num jogo claro de luz
e sombra.
Como foi dito, no Maneirismo, o espaço interior é tão importante como
o espaço exterior, e esse aspeto é visível na obra de Palladio. O mesmo afirmava,
que o “interior tinha de ser tão excepcional como o exterior”, e consegue-se
entender, pela primeira vez, uma noção de equilíbrio entre a relação importante
entre interior exterior na arquitetura. De facto, essa relação pode ser vista, por
exemplo, na Villa Rotonda (1567). O edifício, claramente influenciado pelo
templo grego e romano, apresenta uma planta centralizada com quatro fachadas
iguais, onde as entradas são feitas através de uma escadaria que guia até à entrada
no interior da vila. No entanto, Palladio ao assumir a importância do espaço
interior nas suas obras, é auxiliado pela centralidade do edifício e cria, no seu
centro, um ponto importante157 marcado conscientemente, altamente decorado
com frescos, e pontualmente iluminado pela luz exterior, fraca, mas suficiente e
de dimensão reduzida tendo em conta a massa das paredes.
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Fig 157, Francesco Borromini, Igreja de Santo Ivo, 1642-1660,
Fotografia da cúpula

Fig 158, Francesco Borromini, Igreja de Santo Ivo, 1642-1660,
Fotografia do exterior
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158. Domingos Tavares, Borromini
dinâmicas da arquitectura, Porto, Dafne Editora 2004, p.93, 94, 95

A ideia de que o interior nos edifícios é tão importante como o exterior
encontra fundamento na época do Barroco, essencialmente na igreja católica
italiana. Uma das construções exemplares desse período pertence a Borromini
(1599-1667). A igreja de Santo Ivo (1642-1660) em Roma, demonstra uma
procura por uma arquitetura que pretendia atingir algo de diferente das restantes
do passado. Essa procura é característica da obra de Borromini, e encontra, na
geometria e na definição dos espaços ferramentas para tal. A igreja de Santo
Ivo está situada no interior de um pátio e possui uma planta centralizada que
possibilitava grandes esquemas geométricos, devido à presença de um ponto
central dominante na composição. A complexa geometria, e a forma como o
arquiteto a resolve, pode ser entendida através da análise de Domingos Tavares:
A concepção da igreja respeitava o programa inicial de uma planta centralizada
com quatro altares periféricos sobre os ângulos do quadrado circunscrito […] Partiu
para a determinação da planta utilizando um modelo definido por dois triângulos
equiláteros, mas neste caso sobrepostos e formando em perímetro uma estrela de seis
pontas […] A geometria da planta de Sant’Ivo alla Sapienza reforça o primeiro
triângulo equilátero com um vértice ultrapassando a posição da porta central para o
pátio e os dois outros definindo o alinhamento de fundo do espaço, paralelo à fachada
nascente. No ponto médio de cada lado colocam-se os centros dos semicírculos que
conformam os três altares e cujo raio é determinado pelo ponto de intersecção dos dois
triângulos. O arco convexo que corta os cantos tem o mesmo raio dos círculos das
capelas e assim se gera o prisma definidor do espaço interno até ao entablamento. A
homogeneidade do espaço interior é conseguida pelo uso de pilastras planas em todas
as inflexões dos paramentos verticais e pela estabilidade dos nichos e reentrâncias
entre pilastras, dos quais só se destaca a abside principal para localização do altar
[…] Pelo exterior observa-se que a cúpula mergulha para dentro do alto tambor
formado por seis planos curvos, cujas linhas de inflexão coincidem com a direcção dos
vértices do hexágono gerador. Ao meio de cada um destes seis planos localiza-se uma
grande janela que ajuda a inundar de luz o interior.158

A luz presente em Santo Ivo é pensada de maneira a conseguir obter
uma iluminação que possibilite a boa leitura do espaço e da sua complexa
abóbada. As entradas nas laterais da abóbada, seis ao total, uma em cada plano
geométrico, contribuem para a leitura do espaço e reforçam a ideia de um ponto
central onde tudo converge. Entende-se que caso as janelas tivessem um desenho
mais complexo, ou que fossem muito diferentes entre si (apresentam somente
dois desenhos, duas escalas intercaladas entre si), corriam o risco de prejudicar
o protagonismo da complexa geometria. Neste sentido, foram pensadas para
cumprirem o dever da entrada de luz e contribuir para a leitura da força gerada
pela sua geometria, e no geral, funcionar em uníssono com a restante abóbada.
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Fig 159, Louis Le Vau, Palácio de Versalhes, 1660-1680, Fotografia do exterior

Fig 160, Louis Le Vau, Palácio de Versalhes, 1660-1680, Galerie des Glaces
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159. Como Gombrich afirma: “Versalhes é mais barroco pela sua imensidão do que pelos seus pormenores
decorativos. A intenção principal dos
seus arquitectos foi agrupar os enormes volumes do edifício em alas nitidamente distintas, e dar a cada ala
um aspecto de nobreza e grandiosidade. […] Com uma simples combinação de formas renascentistas puras
dificilmente teriam conseguido quebrar a monotonia de uma fachada tão
vasta; mas, com a ajuda de estátuas,
urnas e troféus, produziram uma certa dose de variedade.” Gombrich, op.
cit. p.447

160. “Norberg-Schulz descreveu
Versalhes como uma casa de vidro,
que liga as estruturas transparentes
do Gótico para os grandiosos edifícios de ferro e vidro do século XIX.”
Michael Wigginton, op. cit. p. 28

Em países como França, Alemanha ou Inglaterra, investia-se mais na
construção de palácios do que em igrejas e outros edifícios religiosos. É uma
altura em que a monumentalidade é instaurada na arquitetura e o melhor exemplo
dessa prática é o Palácio de Versalhes (1660-1680). Em Versalhes, assiste-se a uma
arquitetura diferente de Itália, não só pela diferença do programa em si, mas
também pelas diferentes diretivas de que era alvo. Iniciado precisamente no ano
em que a igreja de Santo Ivo foi terminada, a atitude para com a sua construção
parte de uma ideia diferente do que devia ser a arquitetura moderna na altura. O
palácio pode ser considerado um edifício barroco, não pelo seu nível de detalhe
e uso de decoração excessiva, mas sim pela vastidão do seu edificado159. Barroco
é sinonimo de “exagero”, de “excesso”, de “demasiado”, e estes adjetivos são
aplicados em Versalhes no seu exterior vasto, e menos no seu interior.
Em Versalhes está a primeira tentativa na arquitetura de realçar a
importância do vidro e tudo o que ele produz, como a luz e os reflexos. A Galerie
des Glaces, em português “Galeria dos Espelhos”, foi construída em 1678 e fazia
a ligação entre divisões do palácio. A sala apresenta 73 metros de comprimento
por 10,5 metros de largura e é a peça central do palácio, centrada com o jardim
projetado por Le Nôtre. A sala possui bastantes janelas viradas para o jardim,
todas elas com dimensão considerável que dão acesso a uma estreita varanda
singular. As entradas de luz no espaço são assim essenciais para a composição do
mesmo, mas o que é de realçar nesta divisão, é uma tentativa de replicar esta vista
interior no outro alçado também, interior, para isso remetendo aros semelhantes
aos aplicados no alçado virado para o jardim, simples e com arco de volta perfeita,
mas desta vez preenchidos por espelhos que refletiam a clareza e grandiosidade do
espaço, fazendo-o parecer maior e mais iluminado do que realmente era.
A galeria em Versalhes é vista como a peça de charneira160 para as
construções neoclássicas que viriam a surgir depois, bem como os conservatórios
e espaços expositivos que caracterizaram o século XIX, devido à forma como o
vidro poderia ser utilizado sem perdas de qualidade construtiva.
Após uma época arquitectónica associada a construções católicas e
monárquicas, surge na Europa uma nova tentativa de regresso às origens. Esse
movimento, denominado de Neoclássico, tem um forte impacto muito pelo
contraste gerado entre pensamentos e tendências artísticas. Numa altura em
que o Barroco evoluía para um Rococó ainda mais ornamentado e exagerado, o
Neoclássico surge como resposta a uma arquitectura cansada e pesada, que não
procura regressar a uma arquitetura passada, mas sim retomar alguns princípios de
construção. É assim, uma arquitetura caraterizada pela procura pela simetria, pela
proporção e, de certa forma, pela procura por uma construção mais harmoniosa.
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Fig 161, Richard Turner e Decimus Burton, Palm House, 1844-1848, Fotografia do exterior

Fig 162, Richard Turner e Decimus Burton, Palm House, 1844-1848, Fotografia do interior
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161. Ibidem, p.30

Esta época é também associada à revolução industrial. Assiste-se a uma
nova abordagem na arquitetura e a uma tendência de construir com recurso
a materiais pré-fabricados, cujos custo e duração de obra são relativamente
menores, e assiste-se a um novo programa arquitectónico, o de Conservatório,
ou Estufa. Em Inglaterra, havia a necessidade de armazenar plantas que os
exploradores britânicos recolhiam das suas aventuras, mas o clima agreste do
Reino Unido contrastava com as condições, húmidas e quentes a que as espécies
estavam habituadas. Neste sentido, era necessário a construção de estufas para
procurar replicar o ambiente típico dum clima totalmente oposto ao britânico,
como Wigginton afirma: “O conservatório possibilitou duas vias da horticultura:
o desejo de preservar plantas de condições climatéricas diferentes, e segundo:
preservar e exibir relíquias da exploração marítima.” 161
As estufas eram construídas com recurso ao ferro e vidro. Ferro devido à
sua influência gerada pela indústria, pela sua fácil e barata comercialização e pela
possibilidade de ser reutilizado para outras artes. Vidro, pois permitia a entrada
de luz para as plantas, e porque afastava o frio e vento gerado no exterior. Grande
investigador desta nova tendência foi John Loudon (1783-1843) que através de
vários estudos e publicações, estabelecia normas e conselhos para o crescimento
de espaços ajardinados nas cidades com recurso ao desenho, tanto de espaços ao
ar livre como de espaços cobertos, e foi Loudon quem descobriu que a fórmula
do ferro e vidro era ideal.
Um exemplo desta nova tipologia arquitetónica, e que ainda hoje é
preservada, é a Estufa presente nos jardins de Kew em Londres, denominada
Palm House (1844-1848), de Richard Turner (construção) e de Decimus Burton
(desenho). A estrutura apresenta uma dimensão de 110 metros e era a maior
estrutura de ferro e vidro construída na altura. A planta da Palm House apresenta
uma simetria nos dois eixos, longitudinal e transversal e a sua forma, uma mistura
de cruz grega e cruz latina, que permitia que o espaço central se elevasse a uma
cota mais alta. A estufa possuía duas hierarquias na sua estrutura de ferro: uma
primeira, com dimensão das vigas e pilares maiores separados entre si numa
métrica regular que fazia o esqueleto principal da construção, que permitia assim
a introdução de uma segunda estrutura mais delgada entre os vãos, para introduzir
os panos de vidro.
Esse novo método de construção abriu caminho para a possibilidade de
erguer estruturas provisórias que pudessem ser construídas em pouco tempo, e
cujos materiais pudessem ser reaproveitados. Este pensamento reforça a tendência
que a revolução industrial trouxe. Os espaços expositivos, ou as grandes exposições
industriais marcaram a segunda metade do século XIX, e em países como
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Fig 163, Joseph Paxton, Crystal Palace, 1850-1851, demolido em 1936, Fotografia do exterior

Fig 164, Joseph Paxton, Crystal Palace, 18501851, demolido em 1936, Perspetiva do
interior

Fig 165, Joseph Paxton, Great Conservatory
Chatsworth, 1836-1841, demolido em 1920,
Perspetiva do interior

Fig 166, Joseph Paxton, Great Conservatory Chatsworth, 1836-1841, demolido em 1920,
Fotografia do exterior
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162. “O objetivo principal das primeiras exposições era de apresentar
num espaço, produtos do ofício, colocando em evidência os modelos das
novas tecnologias, e assim facilitar ao
público poder comparar e adquirir
novos produtos.” Sigfried Giedion,
Espacio, Tiempo y Arquitectura, Madrid, Editorial Dossat, S.A. 1982, p.
250

163. Sobre o Crystal Palace, Giedion afirma: “O ‘Crystal Palace’ foi
a obra da indústria inglesa extraordinariamente desenvolvida, e, constitui
uma aplicação do sistema de fabricação mais simples e mais racional - o
da produção em série. [...] O ‘Crystal
Palace’ foi a realização de uma nova
concepção da técnica da construção,
da qual não havia precedente.”Ibidem p.258, 260

164. Richard Lucae, in: John McKean, Lost Masterpieces, Londres,
Phaidon 1999

165. “A chave é a ausência de contraste. E essa falta de sombras depende do toldo pálido, retroiluminado
pela luz do sol que cobre todo o
telhado. Portanto, não é como estar
totalmente no exterior. De alguma
forma ainda está lá. O edifício de vidro, ao fazer com que a luz natural
pareça artificial, abre o caminho para
a nossa aceitação corporal da iluminação artificial em si.” Ibidem

Inglaterra e França, estas foram verdadeiramente revolucionárias no sentido de
que nunca antes tinha existido algo do género. A necessidade de mostrar os novos
produtos e os materiais mais modernos162, foram na altura um marco importante
na vida europeia, onde até os mais altos padrões de realeza estavam envolvidos
nas suas construções.
Estas novas construções tinham como objetivo de albergar o conteúdo
industrialista e moderno, e teriam de ser, também eles, intervencionados com esse
pensamento presente. O exemplo pioneiro foi o caso do Crystal Palace (18501851) construído para a grande exposição em Londres de 1851. A sua construção
foi entregue a Joseph Paxton (1803-1865) conhecido pelas suas construções
em jardins e manutenção dos mesmos, não era arquiteto nem engenheiro, mas
mesmo assim, o seu projeto para a exposição ganhou força em prol de outros.
Paxton já tinha feito algumas construções em ferro e vidro, de salientar o Great
Conservatory Chatsworth (1836-1841) demolido em 1920, anterior à construção
da Palm House, e que na altura era a maior construção deste género, suplantada
depois pela estufa em Kew. Esta estrutura é encarada como uma primeira
abordagem de Paxton a este tipo de edifícios, e a sua construção influenciou
claramente o Crystal Palace, tomando a estufa como ponto de partida para uma
construção ainda mais monumental163.
O edifício media cerca de 560 metros de comprimento e foi erguido
em apenas 6 meses, com milhares de trabalhadores a trabalhar em simultâneo,
tanto em obra, como nas fábricas, que devido à organização e à estipulação de
prazos, era possível fabricar as peças, tanto as de ferro como as vidro, e somente
montar posteriormente em obra. A construção do espaço expositivo teve sempre
como princípio ser deslocado após a grande exposição ocorrida em 1851, sendo
assim transladado do local original, em Hyde Park, para um espaço definitivo em
Sydenham Hill, uma zona mais nobre e calma de Londres. Essa deslocação, muito
discutida na altura, permitiu que os construtores pudessem, com um prazo mais
tranquilo, ampliar o palácio para que este atingisse dimensões ainda maiores.
O que era já impressionante em termos de dimensões e áreas, ficou ainda
mais monumental, ao ponto de vários críticos e figuras influentes considerarem
que o edifício transcendia a arquitectura como a conheciam. Essa questão é muito
relacionada pela forma como o Crystal Palace trabalha a luz no seu interior, ou a
forma como não a trabalha, e como Richard Lucae afirma, “Não há mais nenhum
interior ou exterior verdadeiro”164. O desenho do tecto e das paredes de vidro é
feito de uma forma tão esbelta e linear, que resulta numa falta de vida no espaço
interior, ou nomeadamente, uma falta de contraste165 entre luz e sombra. Essa
lacuna também resulta na exagerada escala do espaço, e como o tecto estava muito
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Fig 167, Ferdinand Dutert, Palais des Machines, 1889-1910, Fotografia do interior
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166. Lutero Bücher, Kulturhistorische Skizzen aus der industrie-ausstellung aller Völker, Frankfurt 1851,
presente em: Sigfried Giedion, op.
cit. p. 261

afastado do observador, a sua presença era desvanecida e perdia importância no
espaço, muitas vezes criticado pela falta de sensação de espaço interior, de abrigo,
ou até de protecção. Essa sensação e vivência do espaço pode ser entendida através
das palavras de Lutero Bücher:
Assistimos a uma rede delicada de linhas sem nenhuma referência que nos
ajude a entender qual a sua dimensão real ou a distância que está dos nossos
olhos. As paredes laterais estão demasiado afastadas para serem observadas
com um único olhar. Em vez de passar o olhar de uma parede para a outra,
os nossos olhos seguem aquela perpectiva sem fim que parece desvanecer-se no
horizonte. Não estamos em condições de afirmar qual é a altura do edifício,
se é de 30 ou de 300 metros, ou se o tecto é uma superfície lisa ou formada
por uma sucessão de armaduras, porque não há nenhum jogo de sombras que
nos permita observar as suas verdadeiras medidas. 166
Através desta descrição sobre o espaço interior do Crystal Palace,
compreende-se a questão que na altura assombrava o tema do edifício. Se era
de facto uma obra de arquitetura, ou se era mais parecida com uma construção
de engenharia, como pontes, viadutos ou embarcações marítimas. Certo é que
devido ao seu pouco uso, e eventual degradação e pouca manutenção do edifício,
tornou-se quase numa espécie de ruina, embora jovem, no monte de Sydenham
Hill, e a sua demolição foi fruto de um incêndio que devastou completamente a
sua estrutura em 1936. No entanto, a construção de Paxton não deixou de marcar
um ponto de viragem na arquitetura europeia das exposições, desde as relações
que a mesma produzia, as inovações técnicas e tecnológicas, e também como foi
feita a aproximação entre indústria e arquitetura (que era algo sempre ambíguo na
história passada), e como construções futuras deste tipo tomaram o Crystal Palace
como um exemplo da grandiosidade que uma construção, um evento e também
de uma nação pode atingir.
Após os grandes eventos expositivos nas ilhas britânicas, França
também aposta em eventos semelhantes que pretendiam revelar à Europa novos
equipamentos industriais e materiais. O Champ de Mars, em Paris, foi o sítio
escolhido e foram erguidas várias construções temporárias que albergaram as
exposições.
A mais sonante e talvez a mais revolucionária, foi a exposição Universal
ocorrida no ano de 1889, precisamente 100 anos após a revolução francesa. A
exposição foi alvo de grandes construções, de salientar a Torre Eiffel, e o Palais des
Machines (1889-191) de Ferdinand Dutert (1845-1906). O edifício, ou melhor,
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Fig 168, Thomas Dillen Jones e F. W. Shields, Palácio de Cristal Porto, 1861-1865, demolido em
1951, Fotografia do exterior

Fig 169, Thomas Dillen Jones e F. W. Shields, Palácio de Cristal Porto, 1861-1865, demolido em
1951, Fotografia do interior
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167. Sobre essa barreira, Giedion
diz o seguinte: “Não há nenhum
exemplo anterior que não possa ser
comparado a esse aspecto: Mas as
paredes de vidro não encerram completamente o edifício; eles constituem apenas uma fina membrana
transparente entre o espaço interior e
o exterior. [...] O significado estético
desta galeria está na unidade de interpretação entre o edifício ou o espaço
exterior, no qual se deduz um novo
conceito de ausência de limites e de
movimento segundo as máquinas
que contém. Ibidem p.278

168. O resvestimento de vidro no
‘Palais des Machines’ era muito extenso, e Huysmans faz uma abordagem interessante: “O ‘Palais des Machines’ era: mais alto do que a maior
das naves de qualquer catedral…
sobre um mar infinito de vidro…
quando as lâmpadas de Edison eram
acesas, o espaço parecia que se expandia para o infinito…” J. K. Huysmans, La Cathédrale, 1898, presente
em: Stuart Durant, Lost Masterpieces,
Londres, Phaidon 1999

estrutura, foi construído totalmente em ferro e vidro e é, até ao momento, a
maior construção feita. Media 420 por 115 metros de espaço interior, com um pé
direito livre de quase 50 metros.
Para o edifício ser erguido com estas dimensões monumentais, foi preciso
inúmeros cálculos para determinar o desenho e dimensão da estrutura, cujo vão
é somente possível devido ao desenho arqueado da cobertura que descarrega
automaticamente nos pilares metálicos, com dimensões monumentais necessárias
para suportar a cobertura. Estes pilares apresentam também um encontro peculiar
com a sapata de fundação. Não são soldados mas sim aparafusados, o que permitia
a sua construção prévia em fábrica, e depois respetiva instalação no local, tudo no
espírito de construção rápida e temporária.
Devido às suas dimensões, o edifício conseguiu atingir novos paradigmas
arquitetónicos, tal como o maior exemplo londrino, a barreira entre espaço
interior e exterior era quase nula167, e o revestimento em vidro168 que cobria todo
o edifício desde a cobertura até às fachadas, não pretendia combater essa questão,
mas sim realçá-la de um modo que o espaço não fosse fechado para si, nem
contido, mas sim que se mostrasse para o resto da exposição e para a torre Eiffel. A
ideia era sempre a procura por um espaço unido, dentro do campus da exposição
e com várias construções, que em vez de se fecharem e seccionarem áreas e tipos
de produtos, pretendiam ser encaradas como um todo.
Apesar de vários esforços de Dutert e da sua equipa para garantir a não
monotonia do espaço, por exemplo, com a cobertura a apresentar um desenho
curvo, treliças metálicas separadas ritmicamente entre si que rematavam nos
pilares previamente referidos, o espaço arrojado ao nível da engenharia sentiu essa
falta de empatia visual. Após servir como casa de várias eventos e de exposições
(como o caso da exposição de 1900), foi demolido em 1910 para ali ser construído
um vasto jardim com a torre Eiffel como protagonista.
O maior exemplo português desse movimento industrial foi o Palácio
de Cristal (1861-1865) no Porto, autoria de Thomas Dillen Jones e de F. W.
Shields, e foi o primeiro exemplo desta arquitectura de ferro e vidro na Península
Ibérica. A construção do edifício deve-se também à realização de uma exposição
internacional que ocorreria em 1865 na cidade do Porto. O edifício é mais
modesto na sua escala, não ultrapassa os 150 metros de comprimento e 75 de
largura, e a sua implantação foi feita no campo do Duque de Bragança, hoje
conhecido como os jardins do palácio de Cristal. No entanto, numa cidade onde o
Neoclássico estava presente nos edifícios modernos, como a Alfândega, o Hospital
de Santo António e a Cadeia da Relação, todos sensivelmente contemporâneos,
o Palácio também sentiu essa influência arquitetónica, pelo facto da exigência do
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Fig 170, Giuseppe Mengoni, Galeria Vittorio Emmanuele II, 1865-1867,
Fotografia do interior
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169. Sobre a importância da galeria
coberta, Wigginton afirma: “A galeria comercial com teto de vidro como
um tipo arquitetónico […] cobriu,
protegeu e iluminou o consumidor.
A ideia arquitetónica da galeria comercial era simples, mas importante.
Não era um interior de edifício com
um telhado de vidro. Era uma rua
interna, com fachadas reais de cada
lado, e um telhado de vidro que protegia do clima. ”Michael Wigginton,
op. cit. p.48

monarca de que o palácio também deveria utilizar pedra na sua construção, numa
tentativa de representar a cidade e servir como modelo inovador e de montra
para a Europa. O Palácio tornou-se assim, num edifício eclético, de sucesso, no
sentido que conseguiu assimilar as duas formas de construir da época numa única
construção, e não se sente, em nenhum momento, que um estilo seja auxiliado
pelo outro, mas sim os dois a funcionarem em uníssono. No entanto, e como os
exemplos europeus referidos, o Palácio também teve um fim devido à falta de
meios e fundos para o manter operativo, e em 1951 foi demolido.
Esta nova ideia arquitetónica levou a que o produto presente nas
exposições fosse favorecido devido à quantidade de iluminação presente no
interior, e também pela agradável visualização e contacto que o visitante tinha.
Este dispunha de bastante luz e estava abrigado das condições atmosféricas, logo,
a experiência vivida era positiva e simpática. Nasce assim o centro comercial,
auxiliado pela arquitetura de ferro e vidro, pelas estufas e espaços expositivos, que
transmite esta dualidade e cuja barreira entre interior e exterior é ténue.169
Um exemplo que exprime essa dualidade são as Galerias Vittorio
Emanuelle II (1865-1867) de Giuseppe Mengoni, em Milão, que, numa
tentativa de simplesmente “cobrir uma rua”, trouxeram ao espaço comercial e
à maneira como o visitante a vivia, a experiência algo de inovadora. As fachadas
das Galerias são semelhantes a edificações tradicionais do século XIX, num
neoclássico requintado e que não procuram nem tentam ser, diferentes de uma
fachada tradicional exterior da época. Fossem ou não cobertas pela estrutura de
ferro e vidro, os edifícios, ou fachadas, continuariam a funcionar normalmente.
A ideia era essencialmente de transmitir uma experiência ao visitante que fosse
menos agreste, e fosse ou num inverno frio, ou num verão abrasador, o visitante
estaria sempre seguro e cómodo na galeria coberta. As galerias apresentam uma
planta em cruz, com quatro “ruas” cujas coberturas são em abóbada de berço
de ferro e vidro, e convergem num centro circular rematado por uma cúpula,
também ela em vidro. Aqui, no contacto das fachadas tradicionais com o novo,
moderno e industrial ferro e vidro, Mengoni aproveita para introduzir, numa
zona já conflituosa e confusa de estilos e também de formas geométricas, frescos
que rematam o topo de cada um dos quatro gavetos da galeria, trazendo ainda
mais requinte a uma área da cidade claramente favorecida pela sua posição no
centro de Milão.
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Fig 171, Otto Wagner, Banco de Poupança Austríaco, 1904-1912, Fotografia do exterior

Fig 172, Otto Wagner, Banco de Poupança Austríaco, 1904-1912, Fotografia das duas
coberturas

Fig 173, Otto Wagner, Banco de Poupança Austríaco, 1904-1912, Fotografia do interior
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O gosto pelo interior iluminado naturalmente é também visível noutras
obras de arquitetura mais recentes, a roçar a fronteira do século XX. Uma das
obras iniciais de Otto Wagner (1841-1918), o Banco de Poupança Austríaco
(1904-1912), em Viena, justifica esse novo conceito. O edifício apresenta uma
planta trapezoidal que faz todo o perímetro do quarteirão. No seu espaço central,
de contacto entre os clientes e os banqueiros, este apresenta um interior todo
iluminado por uma cobertura envidraçada. O espaço assemelha-se a um pátio
interior de um quarteirão e apresenta ao nível térreo uma cobertura em vidro.
No entanto, o edifício possui vários pisos e é também rematado no seu topo por
outra cobertura envidraçada, permitindo a um edifício com uma cércea elevada,
o atravessamento de luz em dois momentos. Desta forma, Wagner consegue uma
boa iluminação natural no espaço nobre, no banco, e consegue manter os custos
de uma iluminação artificial baixos, fazendo assim, da obra em Viena, uma das
que melhor conseguiu absorver as arquiteturas iluminadas do ferro e vidro.
A ideia modernista de Wagner, de garantir que a luz é importante no
bom funcionamento de um espaço interior, pode ser entendida assim como uma
das importantes pontes construídas entre a arquitetura previamente discutida das
estufas, exposições e dos centros comerciais iluminados, com as obras modernistas
do século XX, em especial numa Alemanha, que está repleta de tentativas do
género, tanto dos racionalistas, como dos expressionistas.
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