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 Na presente dissertação apresenta-se a capacidade de criar uma atmosfera estimulante, através 
de estímulos sensoriais baseados na arquitetura, que proporcionem ao Homem uma experiência intensa.
 Na relação entre o Homem e o espaço, considera-se a oportunidade de projetar uma atmosfera, 
que reúna não só as funções básicas de um determinado espaço, mas onde exista a possibilidade de 
oferecer uma componente sensorial. Esta questão é apoiada pelo estudo e caracterização dos sentidos 
do Homem, como elemento importante para a perceção de uma atmosfera estimulante. Estes aspetos são 
fundamentados, principalmente, segundo o enquadramento teórico de determinados arquitetos.
 De modo a projetar uma atmosfera estimulante, procura-se saber quais as características 
e elementos que devem constituir uma obra arquitetónica com que o Homem se possa relacionar,  
acreditando-se que, assim, exista um maior benefício para a experiência, o conforto e bem-estar do 
Homem.
 A escolha do local a projetar deve-se à experiência pessoal e emocional. Neste caso, a zona litoral 
de Maceda, no distrito de Aveiro, em Portugal, reflete as memórias e a vontade em materializar um 
espaço com uma atmosfera estimulante, que relacione o Homem com a natureza, através da arquitetura.

Resumo





 In this dissertation is presented the capability to create a stimulating atmosphere, through 
sensorial stimuli based on architecture, that give Man an intense experience.
 In the relationship between Man and space, it is considered the opportunity to design an 
atmosphere, that could bring together not only the basic functions of a space, but the possibility of 
offering a sensory component. This question is supported by the study and characterization of the senses 
of Man, as an important element for the perception of a stimulating atmosphere. These aspects are 
mainly based on the theoretical context of certain architects.
 In order to design a stimulating atmosphere, it is researched what characteristics and elements 
should constitute an architectural work with which Man can relate, believing that this way there is a 
greater benefit for the experience, comfort and well-being of Man.
 The site of the project was chosen due to a personal and an emotional experience. In this case, 
the coastal area of   Maceda, in the district of Aveiro, Portugal, reflects the memories and the will to 
materialize a space with a stimulating atmosphere, that relates Man with nature, through architecture.
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Introdução
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“Estou ali sentado, uma praça ao sol, uma arcada grande, longa,  
alta e bonita ao sol. [...] A parede do café nas minhas costas. A 
densidade certa de pessoas. Um mercado de flores. Sol. Onze 
horas. A parede do outro lado da praça na sombra, em tons 
agradavelmete azuis. Sons maravilhosos: conversas próximas, 
passos na praça, pedra, pássaros, um leve murmúrio da multidão, 
sem carros, sem barulho de motores, de vez em quando ruídos de 
obra ao longe. [...] A temperatura: agradavelmente fresco, com 
calor. Estou sentado na arcada, num sofá estofado [...]” 1

 O modo como Peter Zumthor menciona a experiência do 
espaço motiva o pensamento sobre o que está relacionado com a 
perceção global do espaço e com a sensação de bem-estar que daí 
deriva. Aquela atmosfera, repleta de pormenores, estimula, de modo 
completo, os sentidos humanos. A citação remete para as memórias 
e experiências pessoais vividas na zona litoral de Maceda, situada 
no distrito de Aveiro, em Portugal. Neste local, onde a natureza 
predomina, vê-se na arquitetura uma oportunidade para potenciar a 
experiência do Homem no contacto com o espaço. 
 A conceção de um projeto em sintonia com a realidade em 
questão, pelo mar, pelas ondas, por tudo o que transmite liberdade e 
afasta o Homem do ruído da cidade, que o faz sentir bem, quase sem 
se saber explicar, é uma oportunidade entusiasmante e rica.
 Considerando o presente exercício da dissertação de mestrado, 
é possível imaginar estar abrigado pela arquitetura, no meio da 
natureza, sentindo cada pormenor em redor, e como seria esse espaço 
arquitetónico, no pinhal, tendo como limites as dunas e o mar.  
 Deste modo, o tema da dissertação nasceu da vontade de 
potenciar a experiência de Maceda, partindo de uma atmosfera 
estimulante. O local de intervenção, sendo um espaço de domínio 
público e de preservação da natureza, apresenta um desafio na 
integração de um objeto arquitetónico. 
 

1 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.15

Motivação
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 Com a vontade de projetar uma atmosfera estimulante, que 
potencie a experiência do local, considera-se a importância dos 
sentidos e dos estímulos sensoriais.
 Com o estudo a efetuar sobre aspetos diretamente 
relacionados com as sensações e emoções do Homem, pretende-se 
fazer uma reflexão sobre o modo como a arquitetura pode potenciar a 
experiência sinestésica do espaço e de um local, em concreto.
 Assim, a presente dissertação de mestrado tem como objetivo 
explorar a relação entre o Homem e o espaço, através da arquitetura.

 O objeto de estudo define-se como um refúgio, de dimensões 
reduzidas, que responde às necessidades básicas do Homem e, 
simultaneamente, a partir dessa essência, explore as características 
do espaço e do local. 
 As dimensões do projeto, funções e a componente sensorial, 
relaciona-o com a escala humana. Na arquitetura, os estímulos podem 
ser evocados por fatores, que proporcionam uma atmosfera intensa, 
que dialoga com o local e potenciam a experiência do seu utilizador.  
 Os elementos naturais da zona litoral de Maceda, o mar, a 
praia, o pinhal e as dunas, constituem uma trama de sensações que, 
por isso, se consideram como pertinentes para a realização deste 
projeto.

 No desenvolvimento do projeto, são consideradas as 
referências: Uma casa sobre o mar de Fernando Távora; Casa 
Experimental de Alvar Aalto; Casa Aiola de Eduardo Anahory; 
Reconversão de uma ruína de Eduardo Souto de Moura; Casa em 
Cap Ferret de Anne Lacaton e Jean Vassal e Casas na Areia dos 
Aires Mateus. 

Objetivos, Objeto, 
Metodologia e 
Estrutura
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 Estas referências, refletem a valorização da arquitetura como 
elemento mediador, entre o Homem e a natureza. Inserem-se em 
locais onde prevalecem os limites naturais e que, por isso, apresentam 
soluções que potenciam, pela relação dos espaços, uma experiência 
intensa para os seus utilizadores. As casas são também desenhadas 
com espaços de vida mínimos.
 Em especial, Uma casa sobre o mar de Fernando Távora, 
tem interesse nesta prova pelo seu teor experimental, que não é 
necessariamente real, para refletir sobre alguns temas de projeto. Tal 
como na presente dissertação,  o tema de conclusão de curso origina 
um projeto experimental. 
 Com efeito, este projeto, pelas circunstâncias do local, 
nomeadamente, a impossibilidade de construção numa área protegida, 
permitem a oportunidade para reflexões, que de outro modo não 
seriam possíveis.
 Távora dispunha do pequeno “promontório” sobre o mar, 
naquele local, permitindo-lhe realizar o seu projeto moderno, 
suspenso, na entrega ao oceano, conquistando-o visualmente a partir 
da janela, que abre o espaço da casa sobre a paisagem.
 Também na presente dissertação, a escolha do local, que 
embora não permita construir, possibilita o ensaio de soluções 
arquitetónicas, só possíveis naquele local, segundo a motivação de 
base: ligação ao mar, ao pinhal, o que significa viver num espaço 
rodeado pela natureza, bem como o resguardo de intimidade em 
relação a um local de domínio público.
 Na metodologia, o desenvolvimento deste trabalho terá início 
com a recolha de elementos (bibliografia e cartografia) e referências 
(arquitetos e obras), que promovam a organização de ideias e a 
consolidação dos conhecimentos. 
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 A dissertação será complementada com obras arquitetónicas 
de referência. Numa relação dialética com a teoria estudada, apresenta-
se o processo projetual, onde será desenvolvido um trabalho de 
campo, no terreno, com registo e levantamento de características e 
rotinas locais (fotografias e desenhos). 
 O processo projetual terá como base os elementos e métodos 
comuns: fotomontagens, plantas, cortes, alçados e maquetas. 

 Na presente dissertação, foi essencial a consulta bibliográfica 
de diversos autores, destacando-se o arquiteto Peter Zumthor que, em 
Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
demonstra, através da experiência pessoal, o modo como é “tocado” 
pela arquitetura, remetendo para o conceito de atmosfera. 
 O arquiteto atribui importância aos estímulos arquitetónicos, 
sendo que, na sua procura por uma atmosfera, destaca-se a presença 
destes estímulos, que enriquecem a experiência do Homem, contando 
com o corpo da arquitetura, a consonância dos materiais, o som do 
espaço, a temperatura do espaço, a tensão entre interior e exterior, os 
degraus da intimidade e a luz sobre as coisas.
 
 Na abordagem do tema da atmosfera, foi essencial o 
entendimento da teoria do arquiteto Juhani Pallasmaa que, na sua 
obra, Os Olhos da Pele, apresenta os sentidos do Homem para a  
perceção do espaço e da atmosfera. Também na sua obra, Habitar, o 
arquiteto menciona a experiência sensorial em relação ao espaço que 
rodeia o Homem. 

 A presente dissertação, além desta breve introdução, estrutura-
se em dois capítulos. 
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 O capítulo Atmosfera tenta clarificar este conceito a partir 
de ideias e apontamentos de diferentes autores. Com o estudo do 
conceito de atmosfera, estabelece-se a importância dos sentidos do 
Homem, na experiência com o espaço que o rodeia, concluindo-se 
com os estímulos sensoriais na arquitetura, que constituem os fatores 
de criação de uma atmosfera.

 O capítulo seguinte, Projetar uma atmosfera em Maceda, 
aborda de diferentes modos a aproximação ao objeto de estudo, 
nomeadamente o estudo de obras arquitetónicas, o desenvolvimento 
de representações através de desenhos e maquetas da proposta, uma 
análise ao local e uma descrição crítica, do projeto com a apresentação 
dos respetivos desenhos para o entendimento do mesmo.

 Assim esta dissertação focar-se-á na procura por uma 
atmosfera estimulante, que potencie a experiência do Homem na 
arquitetura.
  





Atmosfera



1|   Residência de Estudantes, Zurique, Suíça
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Apontamentos sobre o 
conceito de atmosfera

 O conceito de atmosfera, no sentido figurado, significa um 
meio em que se vive, que pode exercer uma influência sobre o 
Homem. 
 Nos apontamentos sobre  o conceito de atmosfera, encontram-
se em causa fatores, que marcam a experiência do Homem e podem 
traduzir-se na componente sensorial e na relação dele com o espaço. 
“Todo o nosso ser-no-mundo é um modo de ser sensorial e corporal.” 2 
 O Homem, como um organismo vivo, vive em contacto 
com o ambiente que o rodeia, através dos seus sentidos e respetivos 
orgãos recetores, reagindo aos estímulos a que é sujeito. Dessa forma 
tem a capacidade de se orientar e se identificar com o espaço à sua 
volta, estabelecendo relações e garantindo a sua sobrevivência. Esta 
condição influencia a sua essência enquanto ser crítico, nas decisões 
e opiniões, mas mais do que tudo, condiciona a sua experiência no 
mundo. Quando se trata de uma atmosfera arquitetónica, o Homem 
tem a capacidade de indentificá-la, pela experiência da memória.
 O arquiteto Peter Zumthor explica a atmosfera, que o remete 
a um conjunto de significados que o levam a ser “tocado” por uma 
obra, quando experiencia o seu espaço.

“A qualidade arquitectónica - para mim - não significa aparecer 
nos guias arquitectónicos ou na história da arquitectura ou ser 
publicado etc... Qualidade arquitectónica só pode significar que 
sou tocado por uma obra.”3

 A atmosfera traduz-se na condição real de um espaço, em 
prol de uma experiência sensorial, emocional ou espiritual, entre 
o Homem e o ambiente que o rodeia. É a emoção que resulta da 
perceção de um determinado espaço. 

2 PALLASMAA, Juhani, Habitar, Editorial Gustavo Gili, 2016, p.77
3 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.11



2|   Pavilhão da Serpentine Gallery, Peter Zumthor, Londres, Inglaterra, no Reino Unido, 2011
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 A experiência pessoal é determinante para as sensações 
provocadas no Homem, através dos elementos arquitetónicos, que 
possam definir uma atmosfera, tais como a luz, o som, a temperatura, 
os materiais, entre outros.
 Para além da funcionalidade, a arquitetura tem que dialogar 
com o Homem,  responder a propósitos menos objetivos, emocionais, 
culturais, espirituais, ou seja, não mensuráveis e intangíveis. Assim, 
a arquitetura poderá dialogar com o Homem de um modo completo, 
seguindo o propósito de uma experiência rica, específica de cada 
local, edifício, tempo, etc. Com efeito, o objeto arquitetónico reúne 
propriedades mais abrangentes que apenas a função, que comunicam 
e contribuem para a atmosfera do espaço.
 A atmosfera sente-se ao entrar num espaço, quando a visão  
persegue as formas, os materiais, as cores, as luzes e as sombras, 
quando o olfato identifica os cheiros e nos remete para sabores do 
paladar, quando o tato descobre as texturas e as temperaturas e quando 
a audição interpreta os sons. Esta solicitação dos sentidos, permite 
ao Homem ter sentimentos e emoções que o fazem desfrutar dessa 
determinada atmosfera. Esta, proporciona-lhe momentos intensos, 
com o espaço que o rodeia e pelo conjunto de fatores que desperta a 
sua atenção. 
 A memória é outro fator que ativa os sentidos e convoca outras 
experiências, a partir do que se sente, enriquecendo a experiência 
sensorial. Tal como não é preciso tocar uma pedra para saber que ela 
é fria ou áspera, a memória da pedra, como material frio, pode ser 
contrariado por uma superfície aquecida (uma pedra ao sol, ou um 
pavimento radiante) e contribuir, por paradoxo, para uma experiência 
mais rica, uma vez que proporciona uma sensação inesperada. 



3|  Registo fotográfico, Mazagão, Marrocos
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 A arquitetura reforça a consciência do Homem para o real 
e influencia-o através de espaços ricos que, pelas suas qualidades 
sensoriais, atuem no domínio psíquico, permitindo uma experiência 
espacial estimulante. 
 No entanto, esta experiência é apenas possível a partir da 
presença física da pessoa no local, e não a partir de uma imagem 
representativa. Uma imagem, por si só, será sempre insuficiente 
para transmitir as qualidades de um espaço, uma vez que nunca será 
mais do que uma representação da realidade, redutora e incapaz de 
produzir emoções e sentimentos, que uma obra arquitetónica tem 
para oferecer.  Falta-lhe a dimensão imersiva, onde apenas um dos 
sentidos é ativado (ainda assim, de modo indireto). A experiência 
pessoal considera-se imprescindível,  como condição necessária para 
a perceção dos estímulos sensoriais.

“A explicação das formas em função de determinada circunstância 
é em verdade difícil, sobretudo a sua compreensão total, e assim 
como um bom vinho só poderá apreciar-se bebendo-o e não 
raciocinando sobre a sua fórmula química, assim uma forma só 
poderá compreender-se vivendo-a, bem como à sua circunstância 
e não apenas ouvindo descrições a seu respeito ou consultando 
suas reproduções.”4 

 Contrariamente a uma experiência total, envolvente, 
motivadora e memorável, assiste-se muitas vezes na atualidade 
à circulação e proliferação de imagens de arquitetura, onde as 
formas, cores e materiais assumem um papel que protagoniza 
um valor falso, potenciando perceções distorcidas de uma 

4 TÁVORA, Fernando, Da Organização Do Espaço, FAUP Publicações, 2006, p.23



4|  Registo fotográfico, Ilha de Zakusala, Riga, Letónia
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realidade, que se pressupõe ser experimentada no próprio local.
 A arquitetura não deve ser julgada, sem antes ser experienciada 
pessoalmente, com todos os sentidos. Juhani Pallasmaa permite 
acrescentar complexidade ao tema.
 

“Uma obra de arquitetura não é experimentada como uma 
coletânea de imagens visuais isoladas, e sim [na] sua presença 
material e espiritual totalmente corporificada. Uma obra de 
arquitetura incorpora e infunde estruturas tanto físicas quanto 
mentais.”5

 Com efeito, a visita a uma obra arquitetónica, já depois da 
perceção através de imagens, pode induzir o Homem em sentimentos 
opostos. Este fenómeno deve-se às qualidades sensoriais presentes 
numa obra, que apenas podem ser experienciadas e percecionadas 
pela presença no local. 
 A atmosfera é algo inerente à arquitetura, que se forma 
a partir das qualidades sensoriais percecionadas e fundidas com a 
imagem do espaço, guardadas na memória, e tornando a experiência 
num momento singular. A atmosfera tem capacidade de proporcionar 
sentimentos de prazer ou satisfação, de angústia ou temor, de 
surpresa ou entusiasmo,  entre outros, apenas no contacto direto com 
as qualidades e atributos arquitetónicos da obra.
 

“Qualidade arquitectónica só pode significar que sou tocado por 
uma obra. (…) Como se podem projectar coisas assim, que têm 
uma presença tão bela e natural que me toca sempre de novo. Uma 
denominação para isto é a atmosfera.”6

5 PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.42
6 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.11



5|  Registo fotográfico, Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, Sesimbra, Portugal
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 Neste caso, é a perceção do Homem, relativamente aos 
espaços, que provoca a reação, através de sentimentos e emoções, 
podendo guardar consigo memórias de uma determinada realidade. 
 No entanto, deve-se salientar que a espécie humana não 
é homogénea. As suas origens e culturas levam o Homem a ter 
perceções distintas do espaço. “A cultura é, na sua maior parte, uma 
realidade oculta, que escapa ao nosso controlo e constitui a trama da 
existência humana.”7

 É inegável que as vivências de cada indivíduo influenciam 
os seus valores e princípios, ao longo da vida. Desta forma, entende-
se que a qualidade arquitetónica, representa um fator suscetível de 
discussão, “tudo existe apenas dentro de mim.”8

 Assim, um arquiteto deve ser capaz de interpretar as 
diferentes realidades.  Uma vez que estas se encontram relacionadas 
com a atmosfera, é possível projetar um espaço que reúna as 
características necessárias para a experiência pessoal na arquitetura.
 O  Homem é um ser vivo sensível às variações de temperatura, 
à contemplação de uma paisagem, aos sons relaxantes da natureza 
e até ao cheiro a maresia. Estes fatores descrevem a importância 
dos sentidos do Homem, que o podem relacionar com a arquitetura 
e com a atmosfera do espaço que o rodeia. Neste caso, entende-se 
ser essencial considerar o sistema sensorial do ser humano como 
condição imprescindível para relacionar o Homem com o espaço. 
 “É evidente que uma arquitetura “que intensifique a vida” 
deva provocar todos os sentidos simultaneamente e fundir [a] nossa 
imagem de indivíduos com a nossa experiência do mundo.”9  
 Todos sentidos do Homem, a audição, o olfato, o paladar, o 
tato e a visão apresentam características que permitem a relação com 
a arquitetura e a perceção de uma atmosfera confortável.

7  HALL, Edward Twitchell, A Dimensão Oculta, Relógio D’Água, 1986, p.213
8  ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.17
9  PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.11



6|  Earling Kagge, Antártida
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 O sistema sensorial do ser humano é dotado por vários 
orgãos, que captam estímulos e informações sobre o ambiente que o 
rodeia, determinando a sua forma de ser e de estar, nomeadamente os 
sentidos da audição, olfato, paladar, tato e visão.

 A audição é uma faculdade do Homem que lhe permite ouvir 
e percecionar várias realidades em simultâneo, que acontecem à sua 
volta, proporcionando a capacidade de reagir, interagir e socializar. 
 No enquadramento do espaço, a audição é importante para o 
interpretar e distinguir.

“o som mede o espaço e torna [a] sua escala compreensível. 
Acariciamos os limites do espaço com [os] nossos ouvidos. Os 
gritos das gaivotas de um porto [fazem-nos] cientes da imensidão 
do oceano e da infinitude do horizonte.”10

 
 Neste sentido, é possível reconhecer a importância da audição 
na perceção do espaço, oferecendo noções de distância e conteúdo. 
 A audição tem também um papel importante, como fonte 
de bem-estar e prazer. O explorador Earling Kagge, que descobriu 
o silêncio enquanto atravessou a Antártida sozinho, explica a sua 
experiência na viagem que realizou, onde o fator auditivo o relembrou  
da importância sobre este sentido.

“Quando estamos sós no meio do oceano, podemos ouvir a água; 
na floresta, o balbuciar de um riacho ou ainda os ramos a balouçar 
ao vento e, na montanha,escutamos pequenos movimentos entre 
as pedras e o musgo. Estas são as alturas em que o silêncio é 
reconfortante.”11

10  PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.48
11  KAGGE, Erling, Silêncio na Era do Ruído, Quetzal Editores, 2017 p.45/46

Sentidos do Homem



7|   Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, 1962-75
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 Numa época em que o ruído é constante, o autor evidencia 
a importância do silêncio como fator essencial para o seu próprio 
bem-estar, relacionando a audição como um sentido que influencia a 
perceção do espaço e da atmosfera.
 A importância que a relação da audição estabele com a 
atmosfera verifica-se tanto nos edifícios como nas cidades e como na 
natureza.
 Uma igreja com o ruído de uma multidão insubmissa pode 
ser desagradável, enquanto o ruído de uma multidão num estádio é 
esplêndido. Do mesmo modo, enquanto o silêncio na igreja é algo 
prazeroso,  o silêncio num estádio causa uma sensação de estranheza.
 O barulho de uma cidade pode ser atraente, quando 
percecionado visualmente no próprio local, enquanto ouvir o barulho 
de uma cidade no interior de um quarto, em silêncio, é desagradável.
 Estar num bosque, à luz do dia, e ouvir o som do vento entre 
as folhas das árvores, pode ser agradável, enquanto à noite pode-se 
tornar assustador.
 Estas ideias antagónicas, podem ser compensadoras mediante 
o espaço e o ambiente que rodeia o Homem. Ambas relacionam-
se com a atmosfera, com as associações das memórias e com o 
que se capta. Neste caso, também o olfato se relaciona com estes 
fatores.“Afecta igualmente o funcionamento da memória na medida 
em que os cheiros têm o dom de evocar recordações muito mais 
profundas do que as imagens ou os sons.”12

 O olfato, sentido com que se percebem os aromas, destaca-
se na associação entre as memórias e a atmosfera dos espaços e da 
caracterização de diferentes locais. Os aromas podem associar-se a 
momentos e experiências já vividas.

12 HALL, Edward Twitchell, A Dimensão Oculta, Relógio D’Água, 1986, p.60
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“Numa cidade de França, é possível saborear o perfume do café, 
das especiarias, dos legumes, da criação acabada de depenar, 
das lavagens da louça, bem como do cheiro característico das 
esplanadas. Sensações olfactivas deste tipo contribuem para 
criar uma impressão de vida; e as passagens e transições de um 
cheiro para o outro não servem apenas de pontos de referência aos 
habitantes, como acrescentam intensidade à vida quotidiana.” 13

 Tal como os outros sentidos, o olftato remete para a 
importância que o sistema sensorial do Homem representa na essência 
e atmosfera de um determinado local, com as suas particularidades, 
paisagens, cheiros, sons, sabores e climas distintos. Estes elementos 
proporcionam uma unidade e uma atmosfera específica, que influencia 
a perceção do Homem, onde através do olfato e dos aromas, são 
associadas imagens esquecidas. 

 A experiência olfativa de uma cozinha familiar, é diferente da 
experiência olfativa vivida no centro de uma cidade, com os cheiros 
dos combustíveis queimados pelos automóveis; de um campo de ervas 
aromáticas; de uma floresta de pinheiros; ou do aroma produzido pelo 
vapor de água, de um banho turco, com folhas de eucalipto. O olfato 
não só condiciona a experiência, como a ativa pela memória. Com 
efeito, existem memórias espaciais pelo olfato. O cheiro a castanhas 
na cidade, cheira a frio e a outono, mas é acolhedor.
 A ausência do olfato ou dos aromas dificulta a perceção do 
espaço. “Esta característica embaciada contribui para a monotonia 
dos espaços e priva a nossa vida quotidiana de uma fonte considerável 
de riqueza e de variedade.”14

13 HALL, Edward Twitchell, A Dimensão Oculta, Relógio D’Água, 1986, p.64
14 HALL, Edward Twitchell, A Dimensão Oculta, Relógio D’Água, 1986, p.60



9|   Casa de Chá da Boa Nova, Álvaro Siza Vieira, Leça da Palmeira, Portugal



43

 A experiência da falta de olfato, por exemplo por motivos de 
saúde, é suficiente para perceber o quão difícil é, nesses momentos, 
saborear alimentos, limitando a perceção total da realidade, 
relacionando também o olfato com o paladar. 
 A relação do paladar e da parte superior da cavidade bucal 
com a arquitetura pode parecer improvável, no entanto, constata-se 
que a mesma existe.  

 O sentido que proporciona o sabor das coisas encontra-
se inerentemente relacionado com o olfato. Estes dois sentidos 
funcionam de forma complementar, o que explica a sua pertinência 
na arquitetura. Contudo, para uma experiência degustativa intensa, é 
necessário que todos os sentidos estejam ativos em simultâneo.
 Com isto, não significa que a experiência da relação do paladar 
com a arquitetura dependa unicamente do conteúdo que se leva à 
boca, mas que o espaço que rodeia o Homem é também determinante 
para a qualidade dessa mesma experiência.

“E quando por fim levarem à boca essa matéria fresca e lisa, 
a sentirem a fundir na ponta da língua como uma parcela da 
escuridão da sala, solidificada numa massa açucarada, esse yōkan 
ao fim de contas bastante insípido reencontrará uma estranha 
profundidade que lhe realça o sabor.”15 

 Neste caso, a condição espacial verifica-se como um fator 
fundamental para saborear uma sobremesa tradicional japonesa, 
evidenciando a relação de harmonia entre o espaço e a experiência 
degustativa, e acrescentando intensidade ao momento. 

15 TANIZAKI, Junichiro, O elogio da sombra, Relógio D’Água Editores, 2008, p.41
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 Esta intensidade deve-se também às memórias, associando 
espaços e locais ao paladar. 
 Existem paladares que estão fortemente ligados a regiões e à 
cultura, assim como a arquitetura. Saborear uma francesinha, remete 
para a região do Porto, e para o granito dos espaços; saborear uma 
açorda de coentros, remete para a região do Alentejo, e para as casas 
brancas em cal.
 De uma forma elementar, é possível saborear uma refeição 
de leitão, naqueles “armazéns” na Mealhada, mas é dissonante, 
nestes espaços, a ideia de comer sushi ou ter uma experiência mais 
sofisticada. 
 Este fenómeno deve-se ao facto da memória degustativa, das 
refeições de sushi, associar-se a uma atmosfera com caráter mais 
íntimo e acolhedor. 
 Mais uma vez, as memórias sensoriais evocam espaços, com 
uma forte identidade. Com efeito, o paladar tem importância na 
perceção arquitetónica.

 No entendimento da relação da atmosfera com os sentidos do 
Homem, apresenta-se, seguidamente, o tato.

 A pele, que reveste o corpo humano, é o maior orgão e ponto 
de contacto com o meio físico, responsável pelo tato. Constantemente 
o Homem recebe informações, que são enviadas para o cerébro, sobre 
as características do ambiente envolvente, nomeadamente, noções de 
temperatura, humidade, textura e consistência, que garantem a sua 
capacidade de sobrevivência. 
 O tato é um potenciador de experiências revigorantes, que 
proporcionam momentos intensos com o espaço envolvente.
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“Ficar de pé e descalço sobre uma lisa rocha glacial junto ao mar, 
no [pôr-do-sol], e sentir na pele o calor da pedra aquecida pelo 
sol é uma experiência muito revigorante que nos faz sentir parte 
do ciclo eterno da natureza; ela [faz-nos] sentir a respiração lenta 
da terra.”16

 Desta forma, entende-se que o tato é um motivo pelo qual se 
deva refletir, enquanto fator predominante na perceção do espaço.
 Sem a faculdade de sentir e perceber os estímulos recebidos 
pelo tato, o Homem não teria consciência das superfícies quentes ou 
frias, lisas ou ásperas, duras ou moles, secas ou molhadas, traduzindo-
se numa falha grave no âmbito da sua sobrevivência.
 
 O calor produzido pelo fogo da lareira torna a temperatura 
do espaço mais agradável, assim como uma janela que se abre para 
deixar passar uma brisa fresca, num dia de calor, é prazeroso. 
 O peso da porta, que relaciona o edifício com o exterior, é 
diferente do peso da porta, que relaciona o quarto de dormir com o 
espaço interior, evocando a intimidade do espaço.
 Os degraus em pedra, desgastados pelo uso, remetem para a 
dimensão temporal e para a sua história, opondo-se às escadas, em 
pedra, de um edifício novo, sem uso.
 
 O tato aproxima-nos do mundo, através do contacto físico, 
permitindo ao Homem confirmar aquilo que os seus olhos vêem. 
Neste caso, a expressão “ver para crer” poderia ter lógica formulando-
se desta forma: tocar para crer.
 

16 PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.55
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 Deste modo, o tato e a visão complementam-se diretamente 
com a perceção do Homem sobre o espaço e a atmosfera que o rodeia.
 
 A visão ativa a memória dos restantes sentidos. A partir dela 
tem-se noção que a pedra é fria ou áspera; qual o conforto que a 
sombra pode proporcionar, em dias quentes, sem que seja preciso 
recorrer à experiência tátil; ou qual o cheiro da lenha queimada, 
quando o fumo sai, ao longe, da chaminé de uma lareira. 
 Através da visão, o Homem consegue perceber também 
as formas, as cores, a luz ou as distâncias, que estão à sua volta. 
Contudo, e tal como já foi salientado anteriormente, não significa que 
esta informação seja suficiente para concluir as características de um 
ambiente ou de um objeto.

“Segundo Berkeley, um filósofo e clérigo irlandês do século 
XVIII, relacionou o tato à visão e supôs que a noção visual 
de materialidade, distância e profundidade espacial seriam 
absolutamente impossíveis sem a cooperação da memória tátil.”17

 A condição cética da visão evidencia a importância dos 
restantes sentidos, para constatar a veracidade das coisas. 
 Ainda assim, verifica-se que atualmente, existe uma certa 
tendência para tomar como certo, aquilo que os olhos vêem, levando 
a uma supremacia da imagem visual aparente, sem que sejam 
convocados os restantes sentidos. 
 “a visão [separa-nos] do mundo, enquanto os outros sentidos 
nos unem a eles.”18

 Na ausência da visão, o Homem utiliza os restantes sentidos 

17 PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.40
18 PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.24
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e a sua imaginação, como meio para ver aquilo que os olhos não 
vêem, conseguindo ultrapassar a barreira visual, por intermédio de 
uma capacidade mental, ou seja, introduz um momento de mistério e 
surpresa na descoberta do espaço. 
 Os momentos intensos marcam a memória do Homem e 
provocam sensações e emoções determinantes para uma experiência 
rica. Contrariamente, os momentos insignificantes - no caso da 
ausência de estímulos, que motivem a participação dos sentidos -  
não marcam e não deixam memórias.

 Deste modo a atmosfera e os sentidos do Homem entrecruzam-
se e condicionam a leitura e a perceção do espaço. Assim, o espaço 
também pode manipular o modo como percecionamos. Ou seja, pode 
ser desenhado para uma experiência sensorial de modo adequado 
e com atributos para tal. Com efeito, a perceção do espaço pode 
depender de diferentes estímulos sensoriais. 
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 A arquitetura deve porporcionar uma atmosfera estimulante ao 
Homem, que potencie os seus sentidos, prolongue a sua experiência e 
o vincule ao espaço, através de estímulos sensoriais. 
 Neste caso, não se explora os sentidos isoladamente, mas 
conjugados, de modo sinestésico, na relação com fatores que os 
influenciam. Ou seja, os sentidos não se entendem como uma 
abstração isolada, mas como uma interação de diferentes sentidos e 
fatores, que proporcionam a perceção de uma atmosfera.

 Para entender o propósito de um espaço, não é necessário uma 
explicação prévia, basta que exista uma atmosfera intensa, para que 
o Homem a percecione e a entenda, num primeiro momento. Assim, 
acredita-se que a autenticidade do espaço fala por si. 
 

“onde quer que exista uma perfeita experiência espacial a viver 
-, nenhuma representação é suficiente, precisamos nós mesmos 
ir, ser incluídos, tornarmo-nos e sentirmo-nos parte e medida do 
conjunto arquitetónico, devemos nós mesmos nos mover.”19

 
 As características que definem o espaço, sejam elas de origem 
natural ou artificial, material ou imaterial, determinam a atmosfera 
que “toca” o Homem, transmitindo-lhe os seus significados que 
se relacionam com as emoções, vivências e memórias que se vão 
criando.
 A atmosfera traduz-se num conjunto de significados oferecidos 
por uma obra, quando se experiencia o espaço. 
 Considera-se que o ensaio desenvolvido pelo arquiteto 
Peter Zumthor, na sua obra Atmosferas, para criar uma arquitetura

19 ZEVI, Bruno, Saber Ver a Arquitectura, Martins Fontes Editora, 1996, p.70

Estímulos Sensoriais na 
Arquitetura
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com valor acrescido, foca-se em diferentes respostas, que possam 
potenciar a experiência sinestésica do espaço.
 Deste modo, acredita-se na qualidade transcendental da 
arquitetura em proporcionar mais do que necessidades programáticas 
concretas, mas uma experiência intensa.

“Quando a água, o vento, a luz, a chuva e outros elementos naturais 
são abstraídos na arquitetura, esta se transforma [num] lugar no 
qual as pessoas e a natureza se defrontam em permanente estado de 
tensão. Creio ser esse sentimento de tensão que poderá despertar 
sensibilidades espirituais latentes no Homem contemporâneo.”20

 Um dos aspetos determinantes para completar uma atmosfera 
é o diálogo entre a arquitetura e a natureza. Neste caso, trata-se de 
mediar a relação do Homem com a natureza através da arquitetura. 
Esta última, pela sua riqueza fenomenológica, tem poder de 
acrescentar valor emocial ao espaço.
 A presença dos elementos naturais realça os estímulos 
sensoriais, que estão intrínsecamente ligados a elementos como, por 
exemplo, a luz, a temperatura, a relação de transição entre o interior 
e o exterior, entre outros, que podem proporcionar uma atmosfera 
intensa para o Homem.

 Com efeito, estes estímulos sensoriais na arquitetura, que 
seguidamente se estudam, traduzindo-se no corpo da arquitetura, 
na consonância dos materiais, no som do espaço, na temperatura do 
espaço, na tensão entre interior e exterior, nos degraus da intimidade 
e na luz sobre as coisas.

20 NESBITT, Kate, Uma Nova Agenda Para A Arquitetura, Cosac Naify, 2006, p.497
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 Iniciando no corpo da arquitetura, a relação dos elementos 
físicos, que definem o espaço arquitetónico, como a composição 
estrutural e construtiva de uma obra, que define o seu corpo 
fisicamente, é uma espécie de abstração à anatomia do corpo humano. 
 Peter Zumthor menciona a arquitetura como um corpo.
Entende-se que este corpo transmite ao Homem significados, 
associados a imagens, que estão presentes na sua memória. Com efeito, 
esse estímulo, que requisita principalmente a visão, dá complexidade 
ao objeto arquitetónico em si, podendo este mostrar ou esconder o 
seu conteúdo estrutural, criando um sentimento de curiosidade ao 
indivíduo que experiencia a sua atmosfera.21 
 A vontade em perceber a estrutura do espaço onde nos 
abrigamos, cativa e estímula o sistema sensorial do Homem.
 Neste caso, entende-se que quando algo é imensurável a “olho 
nu”, ou simplesmente não se vê, exalta-se a imaginação do Homem, 
remetendo-o para uma condição, que quebra a monotonia da verdade, 
envolvendo-o, dessa forma, numa atmosfera misteriosa. 
 Estas realidades, que estabelecem uma relação com a 
construção, podem ainda ser acentuadas pela materialidade e pela 
consonância dos materiais.
 
 Os materiais de uma obra podem determinar os cheiros, as 
texturas, as cores, a acústica, e ainda potenciar uma experiência 
degustativa intensa. 
 Para além das suas características aparentes, os materiais 
também transmitem significados ao Homem, quer pelo seu valor 
histórico, quer pela sua origem. 

21 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.23
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“Os materiais naturais- pedra, tijolo e madeira – deixam que [a] 
nossa visão penetre [nas] suas superfícies e permitem que nos 
convençamos da veracidade da matéria. Os materias naturais 
expressam [a] sua idade e história, além de nos contar [as] suas 
origens e [o] seu histórico de uso pelos humanos.”22

 A pedra, o tijolo e a madeira consideram-se como materiais 
autênticos, pela sua natureza e significado, que transmitem ao 
Homem. Contudo, estes representam características distintas, que 
devem ser interpretadas de um ponto de vista arquitetónico, com  o 
intuito de tirar maior proveito dos seus atributos, na sua função. 
 As características mencionadas podem evidenciar-se na sua 
dureza, na qualidade térmica, na riqueza plástica, entre outras.
 Albino de Carvalho relembra que a madeira, por exemplo, é 
um material que, por ser produzido por um organismo vivo, a árvore, 
distingue-se dos restantes.23 
 Talvez por esse motivo, é que estabelece uma relação mais 
próxima com o Homem. O arquiteto Steen Eiler Rasmussen afirma 
que a madeira constitui um material agradável ao toque, pelas suas 
características térmicas, que não se diferenciam muito da temperatura 
corporal do Homem.24 
 A riqueza plástica e as qualidades olfativas acentuam também 
a relação com a escala humana, que está associada a espaços com 
uma atmosfera mais íntima, em que o contacto físico é mais frequente 
e o conforto, que a madeira proporciona, adequa-se melhor a esses 
momentos. 
 Os espaços com pavimento em madeira caracterizam-se pelo 
conforto de andar descalço, pelo valor plástico, pelo som dos sapatos 

22 PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.30
23 CARVALHO, Albino de,  Madeiras portuguesas: estrutura anatómica, propriedades, 
utilizações, Instituto Florestal, 1996, p. 15. 
24 RASMUSSEN, Steen Eiler, Viver a Arquitectura, Caleidoscópio, 2007, p. 153. 
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a percorrê-lo, pelo ranger das tábuas e por toda a relação destes 
fatores, que proporcionam esta atmosfera familiar. 
 
 Os materiais que definem um espaço e a quantidade de 
objetos que nele existem estão diretamente relacionados com a sua 
acústica. As qualidades sonoras, como o som do espaço, transmitem 
significados que permitem a perceção do mesmo.
 “Cada espaço funciona como um instrumento grande, 
colecciona, amplia e transmite os sons.”25 
 A analogia entre o instrumento e o espaço, sugere distintas 
sonoridades, que se podem identificar numa obra arquitetónica, 
salientando-se três questões que evidenciam os seus atributos, como 
a capacidade do espaço colecionar, ampliar e transmitir sons. 
 “Cada edifício ou espaço tem um som característico de 
intimidade ou monumentalidade, rejeição ou convite, hospitalidade 
ou hostilidade.”26

 Através da interação do Homem é possível distinguir as 
sonoridades de um espaço e associá-las a diferentes convites, 
sentimentos e emoções. Assim, o Homem é “tocado” pela sua 
atmosfera e seus significados.
 A arquitetura pode evidenciar os sons da natureza, que 
contribuem para potenciar a experiência auditiva e reforçar a condição 
de tranquilidade e bem-estar. Com uma janela que se abre, uma 
parede que se prolonga, ou um pátio, é possível captar a atmosfera da 
natureza.
 “A luz e os sons da terra já lá estão. Eu apenas faço 
instrumentos que permitem que as pessoas percecionem estas 
qualidades naturais.”27  
 

25 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.29
26 (Tradução do autor) HOLL, Steven, PALLASMAA, Juhani, PÈREZ-GÒMEZ, Alberto, 
Questions of Perception, Phenomenology of Architecture, William Stout Publishers, 1994, 
p.31, Citação original: “Every building or space has its characteristic sound of intimacy or 
monumentality, rejection or invitation, hospitality or hostility.”
27 (Tradução do autor) GUSHEH, Maryam, HENEGHAN, Tom, LASSEN, Catherine, 
Lassen, SEYAMA, Shoko, The Architecture of Glenn Murcutt, TOTO Ltd., 2008, p.8, 
Citação original: “The light and sounds of the land are already there. I just make instruments 
that allow people to perceive these natural qualities.”
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 O Homem tem à sua disposição a capacidade de controlar 
os sons que o rodeiam, como neutralizar ou ampliar. No entanto, as 
circunstâncias que condicionam o espaço nem sempre permitem essa 
relação de permeabilidade auditiva, existindo a necessidade de isolar 
o espaço acusticamente, para evitar ruídos não desejados. 
 O som pode ser também a sua ausência, como modo de 
condicionar o espaço, em função do que se pretende, seja o marulhar 
das ondas ou a agitação urbana, que se isola.
 
 Assim como o som, a temperatura do espaço é também um 
fator diretamente relacionado com o conforto e bem-estar do Homem.

“Era uma tarde quente e abafada de Verão, mas a cave escura 
estava fresca e as imagens inéditas parecem-me familiares, como 
se eu soubesse que o surf também era uma coisa fresca e envolvente 
como aquela cave escura e arejada.”28

 A importância dos estímulos sensoriais confirma-se como um 
fator decisivo para a experiência e memória do Homem. Neste caso, 
o espaço da cave e a sua característica térmica, “fresca”, associa-se à 
experiência do surf.
 A materialidade é um fator que influencia bastante as 
características do espaço e a origem dos estímulos sensoriais para o 
Homem. Assim, verifica-se que a relação com o domínio térmico de 
um espaço, é determinante do ponto de vista material. 
 Com efeito, todos os materiais possuem propriedades 
térmicas distintas, capazes de proporcionar temperaturas consoante 
a interpretação e as circunstâncias do espaço. 

28 CADILHE, Gonçalo, No Princípio Estava O Mar, Surf, Viagens E Outras Inquietudes, 
Prime Books, 2006,  p.59
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 Por exemplo, o Pavilhão da Suíça em Hannover, caracteriza-
se pela construção em madeira, que proporcionava aos visitantes 
diferentes estímulos sensoriais, um dos quais, despertado pela 
temperatura do espaço. Peter Zumthor destaca o facto de exitir um 
agradável constraste, em relação ao exterior. Também ao entrar no 
interior de uma igreja, em pedra, durante uma tarde quente, é possível 
experienciar a diferença térmica, em relação ao exterior.
 Com efeito, a perceção do espaço depende da memória 
experienciada numa realidade distinta, tal como demonstrado.
 
 O contraste mencionado pode traduzir-se numa relação 
de tensão entre interior e exterior, e não remete unicamente para a 
dimensão térmica do espaço.

“A fachada diz: sou, posso, quero, seja o que for que queriam 
dizer o dono de obra e o arquitecto em conjunto. E a fachada diz 
também: mas eu não vos mostro tudo.Certas coisas estão lá dentro 
e não vos dizem respeito.”29

 A capa que envolve o corpo da arquitetura, a fachada, alimenta 
uma curiosidade de quem observa. Contudo, é capaz de proteger e 
potenciar o sentimento de conforto e bem-estar ao indivíduo que 
experiência e vive o seu espaço. Esta relação de tensão entre o interior 
e exterior é fundamental, no sentido em que evidencia a diferença de 
duas realidades que se complementam por oposição ou concordância.
 Assim, a ideia de apenas estar limitado a um espaço interior é 
redutora, no ponto de vista da experiência sensorial.

29 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.49
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 Com efeito, acredita-se que a arquitetura deva ser um conjunto 
de espaços, dentro uns dos outros, que determinem um exterior, 
dentro de um interior, à semelhança da Casa Azuma de Tadao Ando 
ou da Casa Experimental do arquiteto Alvar Aalto.
 “O verdadeiro umbral das nossas casas é atravessado no 
momento em que passamos da rua ou do caminho para o jardim.“30

 De uma forma complexa e rica, os espaços definem-se como 
momentos de tensão, que permitem aos seus habitantes estar no 
exterior, mas ter a sensação que estão no interior, ou vice-versa. 
 Na arquitetura, existem diferentes formas de estabelecer 
esta tensão entre interior e exterior, no entanto, pretende-se que este 
conceito possa ser entendido por espaços que combinem ambas 
as realidades, proporcionando, num sentido positivo, momentos 
intensos e estimulantes ao Homem. 
 Com efeito, esta transição entre espaços distintos pode 
caracterizar-se por um conjunto de elementos, que provocam uma 
sensação de maior ou menor intimidade. 

 No discurso de Peter Zumthor, entende-se que os degraus da 
intimidade relacionam-se com noções que variam com a distância, 
proximidade, peso, leveza, dimensão e espessura, constituíndo, 
assim, um conjunto de fatores que exercem influência na definição 
de um espaço e atmosfera.31

 Com o intuito de explicitar os degraus da intimidade, 
segue-se uma experiência quotidiana do percurso realizado desde 
o estacionamento automóvel da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, até à respetiva biblioteca, pretendendo-se 
refletir sobre a sucessão de elementos que vão marcando os espaços 
e a sua atmosfera.

30 (Tradução do autor) AALTO, Alvar, En Contacto con Alvar Aalto, Junta de Andalucia, 
Generalitat Valenciana.Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, 1993, p.10, Citação original: 
“El verdadero umbral de nuestros hogares se atraviesa en el momento en que pasamos de 
la calle o del camino al jardín.”
31 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas – Encontros arquitectónicos, As coisas que me rodeiam, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.51



22|  Pormenor de madeira no corrimão, Faculdade de Arquitectura da Unversidade do Porto  
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  O granito que se encontra até à porta de entrada varia na sua 
dimensão, desde o micro-cubo ao cubo, do cubo ao micro-cubo,  
sentindo-se a sua morfologia irregular, sob o calçado que protege os 
pés. 
 A guarda de proteção das escadas é fria, erguida em perfis 
metálicos. À medida que se aproxima da entrada, a escala das torres 
torna-se mais amigável, e ainda mais após subir as escadas.
 Junto à entrada de cada torre, o pavimento, que se prolonga 
ao plano vertical, sob a forma de lambril, observa-se pela forma 
geométrica rigorosa e superfície lisa, sendo as placas de granito que 
definem aquele momento de transição. 
 O peso da porta de entrada, consequência da sua dimensão 
e materialidade, transmite uma sensação de tensão. Já no interior, 
constata-se a mudança de materiais. A madeira ganha protagonismo 
e a atmosfera torna-se mais aconchegante. As guardas de proteção 
diferenciam-se do exterior pelo detalhe da madeira no corrimão, 
oferecendo uma experiência tátil quente. O pavimento contínuo, 
em pedra, nas zonas de circulação, destaca-se pelo seu acabamento 
polido, que deixa os passos arrastarem-se e a luz refletir-se na sua 
superfície. Assim, caracteriza-se o pavimento até a biblioteca como 
fácil de percorrer e dando oportunidade à visão para reconhecer as 
formas, as dimensões de cada plano, e o pé-direito, que acompanha o 
percurso. Destaca-se o conforto do espaço da biblioteca, transmitido 
pela dimensão do espaço, pelo cheiro dos livros, pelo silêncio, pela 
luz e pelos materiais. 
 As qualidades dos elementos, que influenciam a atmosfera 
dos espaços, acontecem numa sequência de momentos em que se 
verificam sensações, que trasmitem maior distanciamento ou maior 
proximidade com o Homem.



23|   Piscina das Marés, Álvaro Siza Vieira, Leça da Palmeira, Portugal, 1966
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 Contudo, existe uma condição essencial para que o Homem 
tenha a perceção destes aspetos, a luz sobre as coisas. Esta é essencial 
para pôr em evidência o mundo visual, que rodeia o Homem, sendo 
um elemento essencial na arquitetura. 

 A luz tem particularidades, que variam consoante a hora 
do dia, as diferentes épocas do ano ou a localização geográfica, 
traduzindo-se em intensidades, tonalidades e direções diferentes, 
mediante as circunstâncias do seu contexto. 
 Evidencia-se pois, as diferentes características da luz, 
quando se compara as construções nórdicas e mediterrâneas. Nos 
países mediterrâneos a luz invade todos os espaços, pela ausência de 
nuvens, e os contornos dos objetos destacam-se mais pelo contraste 
das sombras. 
 Por outro lado, nos países nórdicos, a luz é difusa, devido às 
nuvens e à densidade da vegetação característica daquelas regiões, 
produzindo uma atmosfera misteriosa.
 Uma área iluminada pelo sol, tende a percecionar-se com maior 
dimensão, e com mais qualidade, transmitindo um sentimento de 
tranquilidade e segurança. Em oposição, um espaço pouco iluminado 
não permite que se tenha uma perceção total da sua realidade. No 
entanto, a fraca luminosidade associa-se ao mistério e  à imaginação.
 “A imaginação e a fantasia são estimuladas pela luz fraca e 
pelas sombras.”32

 O mistério é estimulante, e provoca um sentimento de 
curiosidade no Homem. A mesma paisagem iluminada pelo pôr-do-
sol, pode ser mais estimulante que a luz do sol, do meio-dia. 

32 PALLASMAA, Juhani, Os Olhos da Pele, Bookman, 2011, p.44 



24|  Registo fotográfico, Palácio dos Correios, Porto, Portugal
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 A penumbra da noite, experienciada numa floresta, associa-
se ao mistério, enquanto a penumbra de um restaurante à luz das 
velas associa-se a uma atmosfera romântica. A visão condicionada 
pela penumbra ativa os restantes sentidos, tornando o momento mais 
intenso para o Homem.
 Neste caso, a perceção do espaço é condicionada pelas 
diferenças de luz, que mediante a intensidade, proporciona 
experiências distintas.

 Com os estímulos sensoriais na arquitetura, considera-se que 
seja possível projetar uma atmosfera estimulante para o Homem, em 
qualquer contexto, uma vez que existe a possibilidade de oferecer 
características, que acrescentam intensidade à vida humana, através 
da arquitetura. 
 Os estímulos fazem parte da vida e tornam o Homem um ser 
mais rico. Quanto mais atenção e valor o arquiteto lhes der, mais 
completos serão os espaços que desenhar, mais a arquitetura se 
relacionará com o Homem e mais vida os espaços terão.
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Projetar uma atmosfera 
em Maceda



25|   Casa Aiola, Eduardo Anahory, Setúbal, Portugal, 1960
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Referências de projeto  O percurso de consulta realizado por diferentes obras constitui 
um conjunto de referências para o projeto. Algumas das obras apenas 
foram idealizadas, condicionando a perceção dos aspetos sensoriais, 
pela ausência do ato experimental físico. Contudo, considerou-se a 
forma como estas obras foram percecionadas, através da consulta de 
documentos escritos e imagens representativas. Assim, recorre-se à 
experiência pessoal, através da memória, para reconstituir o que as 
imagens não fornecem.
 As casas, que se seguem, destacam-se pelas suas qualidades 
arquitetónicas, do ponto de vista da atmosfera. Evidencia-se a 
proximidade das obras com limites naturais, que influenciam o 
modo de fazer a arquitetura e destacam-se pela sua implantação e 
proximidade com o mar, lagos, bosques, rios e montanhas.  
 Os estímulos dos elementos naturais remetem para o som do 
marulhar das ondas; para o cantar dos pássaros; para o ranger das 
árvores; para a frescura da brisa marítima; para a sombra das árvores; 
para a luz do pôr-do-sol; para o cheiro a maresia e o aroma a flores; 
e para as vistas sobre a paisagem. Este conjunto de fatores invade os 
espaços e contamina a atmosfera, manifestando-se nas obras, a partir 
de diversos elementos e características, em harmonia com o local e 
com a natureza.
 Nas casas estudadas, evidenciam-se as varandas, que 
prolongam as zonas de estar; os pátios, que articulam as divisões 
adjacentes e estabelecem relação com o céu e a terra, dando 
oportunidade para se contemplar e sentir, de perto, a natureza; e os 
vãos, que se abrem para o exterior, captando a luz e enquadrando as 
paisagens. Além destes, destaca-se ainda a utilização dos materiais, 
que se adaptam às circustâncias e a organização dos espaços, que 
remetem para um modo de vida específico, rodeado de natureza.



26|  Planta do andar, Uma casa sobre o mar, Fernando Távora, 1951
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Uma casa sobre o mar, Fernando Távora, 1951-52

 No âmbito do Concurso para a Obtenção de Diploma de 
Arquiteto (CODA), Fernando Távora desenvolveu o projeto a que 
chamou Uma casa sobre o mar.  
 Se a casa tivesse sido construída, encontrar-se-ia junto à Foz 
do Rio Douro, na cidade do Porto, Portugal, sobre um afloramento 
rochoso, elevado a doze metros do nível do mar.
 Esta obra de Távora assemelha-se ao projeto do refúgio, 
que se apresenta nesta dissertação, pelo facto de não ser possível 
construir nestes locais, e na reflexão sobre diferentes questões ligadas 
aos projetos. Ambos se localizam próximo do mar, com vistas sobre 
o mesmo.

  No projeto de Fernando Távora, o volume retilíneo da casa 
assentava sobre uma estrutura de betão, elevado do solo, e constituía-
se por um quarto, instalações sanitárias, cozinha, sala, solário (na 
cobertura), e uma divisão independente assente no terreno, que servia 
para instalações técnicas. 
 Apesar das diferentes divisões, como se pode entender na 
imagem da planta, os espaços são fluídos, proporcionando uma área 
mais ampla e agradável. 
 A transparência dos vãos relaciona-se com determinadas 
funções e potencia a experiência de cada momento. 
 O espaço prolonga-se através das janelas, que se abrem para 
o exterior e enquadram a paisagem. A importância de estabelecer 
uma relação entre as aberturas do volume garante uma sensação de 
liberdade e permanente contacto com a natureza. 
 



27|   Uma casa sobre o mar, Fernando Távora
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 É possível imaginar, ao amanhacer, ser brindado com os 
raios de luz nascente, como também, durante uma noite estrelada, 
contemplar as luzes dos barcos e os reflexos da lua, sobre o oceano, e 
adormecer. A luz natural penetra-se no espaço, marca os momentos do 
dia e da vida, e remete para a dimensão do tempo, complementando 
a arquitetura da obra.
 As perspetivas visuais, a partir do interior da casa, transportam 
o Homem para o exterior e provocam sensações e emoções, através 
das memórias, que enriquecem a experiência. 
 
 O vão que se abria para o mar, e ocupava quase toda a extensão 
do volume da casa, oferece uma privilegiada vista sobre a paisagem, 
à semelhança de La Petite Maison, de Le Corbusier. “Gloriosa 
é a nossa casa sobre o mar, na admiração de um Le Corbusier de 
certezas, como quem diz: il faut être absolument moderne.” 33 
 É possível imaginar o que seria experienciar este espaço, que 
relaciona o Homem com a natureza, como da proa de um navio se 
tratasse. 
 Pode-se também imaginar como seria a atmosfera desta obra, 
pela relação dos materiais, pelo seu corpo elevado do solo e pela 
relação do interior com o exterior. 
 A estrutura evidencia a intenção da proximidade com as 
ondas do oceano, “parece querer entregá-lo ao mar.”34, na procura 
de estímulos que se materializam, nos sons, nos aromas, nas vistas, 
na frescura, no paladar e nas memórias. 
 Também a materialidade do volume é importante e realça 
a atmosfera marítima, pela resistência que oferece ao desgaste das 
circunstâncias marítimas, e pela harmonia que estabelece através dos 

33 Alexandre Alves Costa em TRIGUEIROS, Luiz, Fernando Távora, com artigos de 
Alexandre Alves Costa, Álvaro Siza Vieira, Bernardo Ferrão e Eduardo Souto de Moura, 
Blau, 1993, p.20
34 TÁVORA, Fernando, Memória Descritiva e Justificativa em: Uma Casa Sobre o Mar, 
1950, consultado no Repositório Temático, Arquivo Digital da Universidade do Porto - 
CODA de Fernando Távora, p.6



28|  Modelo tridimensional, Uma casa sobre o mar, Fernando Távora



83

brilhos e reflexos, que o azulejo proporciona, sob o efeito da luz. 
 As escadas elementares, que fazem a ligação ao solário, 
remetem para a imagem do navio e para a escotilha, onde a sua 
elementaridade traduz um conjunto de significados, sensações e 
emoções, que contribuem para a atmosfera do espaço. Esta associação 
entre as escadas e o navio relembra o movimento das ondas, e a 
imensidão do mar. 
 No entanto, o espaço que se conforma na cobertura evoca 
outras memórias e experiências, associadas à mesma realidade 
marítima. A areia e o plano, que define o solário, criam uma imagem 
abstrata, que remete para o areal e para o conforto de um rochedo, 
que abriga do vento, proporcionando um momento de bem-estar.
 
 Os espaços exteriores, a varanda e o solário, estabelecem uma 
tensão entre o interior e exterior, entre duas realidades, e permitem 
sentir a brisa do mar, ouvir as gaivotas, contemplar as vistas sobre 
o horizonte e usufruir da sensação de conforto, proporcionada 
pela intimidade do espaço. Imagina-se que esta deveria ser uma 
experiência emocionante.

Casa Experimental, Alvar Aalto, 1952-53

 A casa projetada por Alvar Aalto reflete, como o próprio nome 
indica, um caráter experimental. Com o intuito de servir também 
como casa de férias, situa-se numa típica floresta Finlandesa, mais 
precisamente, na ilha de Muuratsalo. 
 O espaço da casa organiza-se numa planta quadrangular e



29|    Casa Experimental, Alvar Aalto, Muuratsalo, Finlândia, 1953

30|  Esquisso, Casa Experimental, Alvar Aalto
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estrutura-se a partir de um pátio, que se relaciona com as diferentes 
zonas da casa, desde os quartos à sala, com exceção da cozinha e 
da zona de hóspedes, como um volume anexo, interligado por um 
corredor.
 A implantação do volume revela as intenções de relacionar 
os espaços com a paisagem. O pátio que se conforma abre-se 
pontualmente sobre o lago e permite que a atmosfera de intimidade se 
mantenha. Neste caso, explora-se a relação com a paisagem, através 
do enquadramento da mesma, como um estímulo sensorial. 
 A partir da sala de estar é possível imaginar o prazer de estar 
abrigado e contemplar as vistas sobre a envolvente natural. 

“A casa de férias apresenta-nos uma relação essencialmente 
civilizada com a natureza: isto não é um retiro romântico no 
mundo de fantasia do nobre selvagem, mas um posto avançado de 
cultura onde a arquitetura e a natureza podem ser experienciadas 
como uma só, e cada uma em seus próprios termos.”35  

 O contacto com a natureza pode estabelecer-se através do 
pátio, resguardado, numa atmosfera de intimidade. A lareira define o 
centro do espaço e, ao mesmo tempo, enfatiza a ligação do Homem 
com a natureza, potenciando uma experiência intensa aos seus 
utilizadores. É possível estar no espaço exterior, próximo da lareira 
e sentir o cheiro da lenha queimada, ou da refeição que se prepara, 
assim como o conforto, que o calor produzido pelo fogo proporciona. 
 Desta forma, a atmosfera do pátio torna-se semelhante à 
intimidade de um espaço interior, e convidativa para momentos de 
reunião e contacto social.  

35 (Tradução do autor) WESTON, Richard, Alvar Aalto, Phaidon Press Limited, 1996, 
p.121, Citação original: “The summer-house presents us with an essentially civilized 
relationship with nature: this is no romantic retreat into the make-believe world of the noble 
savage, but a cultured outpost where architecture and nature can be experienced as one, and 
each on their own terms.”



31|  Contraste de texturas, cores e forma, Casa Experimental, Alvar 
Aalto

32|  Momento de convívio, Casa Experimental, Alvar Aalto

33|   Casa Experimental, Alvar Aalto
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“A premissa sobre a qual esta casa de férias foi projetada parece 
ter sido que ele passaria tempo aqui não sozinho, mas com outros 
no pátio. […] Ele viu o pátio como um lugar onde as pessoas se 
reúnem e passam tempo juntas, assim como um espaço centrípeto 
para unir uma variedade de elementos arquitetónicos.”36

 Além da procura por um espaço social, a presença de elementos 
arquitetónicos acentua a experiência estimulativa. A configuração dos 
espaços, a materialidade e as relações que estabelece com a natureza, 
proporciona, certamente, sensações e emoções fortes no Homem.
 A materialidade realça aspetos emocionais importantes, que 
contribuem para a sua atmosfera. O tijolo remete para significados 
fortes para o Homem, como a memória da construção nos tempos 
passados e a autenticidade do material, pela sua origem natural e pela 
sua riqueza plástica, como a cor e a textura, que este proporciona.
 A ideia de um volume branco, que sobressai no verde da 
paisagem, evidencia os contornos da obra. O contraste entre a cor 
das paredes do interior do pátio e do exterior proporciona intimidade 
aos utilizadores. Neste caso destaca-se as características do tijolo, 
contrapondo com o exterior, onde o branco anula a riqueza plástica 
do material.

 
Casa Aiola, Eduardo Anahory, 1960

 A Casa Aiola, construída em 1960, encontrava-se implantada 
na Serra da Arrábida, em Portugal, junto ao mar, à semelhança de 
Uma casa sobre o mar de Fernando Távora.

36 (Tradução do autor) SAITO, Yutaka, AALTO – 10 Selected Houses, TOTO Ltd., 2008, 
p.181, Citação original: “The premise upon which this summer house was designed seems 
to have been that he would spend time here not alone, but with others in the courtyard. […] 
He saw the courtyard as a place where people gather and spend time together as well as a 
centripetal space for tying together a variety of architectural elements.”



34|   Casa Aiola, Eduardo Anahory, Setúbal, Portugal, 1960

35|  Varanda, Casa Aiola, Eduardo Anahory 36|  Zona de refeições, Casa Aiola, Eduardo Anahory
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 O volume, elevado do solo, era em madeira de pinho, 
evidenciando a intimidade do espaço, proporcionado pela natureza 
do material. A habitação organizava-se em dois quartos, duas casas 
de banho, duas varandas, uma cozinha e uma sala, que se prolongava 
para a varanda exterior. 

“As varandas, em grande parte protegidas, prolongam os espaços 
interiores e afirmam o caráter marinho desta pequena construção. 
Vivemos com o mar, com as marés, com as estações do ano. Às 
vezes, as ondas vêm para baixo da casa, sem sofrer qualquer dano. 
Construído há mais de dois anos, oferece ao arquiteto um local de 
férias privilegiado.”37 

 
 A sala e a varanda são os espaços que mais se destacam nesta 
obra, por proporcionarem, imagina-se, momentos de bem-estar e 
conforto. Verificam-se como fatores determinantes, a luz controlada 
pelas persianas, a temperatura influenciada pela abertura das janelas 
ou pelo funcionamento da lareira, e a tensão entre o interior e o 
exterior, que a varanda poderia oferecer. 
 
 A dimensão dos vãos traduz a importância que a relação entre 
o espaço interior e exterior acrescenta a obra. 
 A abertura dos caixilhos e a varanda permitem que o utilizador 
tenha um contacto direto com os elementos naturais. Além destes, a 
possibilidade de acesso à parte exterior da habitação relacionava a 
casa com as paisagens e com o local. 
 
 O som do marulhar das ondas, a brisa fresca, entre outros 

37  (Tradução do autor) Autor desconhecido, Maison de Vacances de E. Anahory aux 
Environs de Lisbonne em: L’architecture D’aujourd’hui, nº103, Setembro 1962, p11, 
Citação original: “Les terraces, largement abritées, prolongent les espaces intérieurs et 
affirment le caractére marin de cette légère constuction. On vit avec la mer, avec les marées, 
avec les saisons. Parfois, les vagues viennent jusque sous la maison, sans que celle-ci ait à 
souffrir du moindre dégât. Construite il y a plus de deux ans, elle offer à l’architecte un lieu 
de vacances privilégié.”



37|   Reconversão de uma ruína, Eduardo Souto Moura, Gerês, Portugal, 1980-82
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factores, contribuiriam para que fosse possível potenciar a experiência 
do Homem. 
 Desta forma, evidencia-se a importância da relação dos espaços 
exteriores com as divisões da casa, que oferecem a possibilidade de 
experiências revigorantes, partindo da tensão entre o interior e o 
exterior, da luz, da temperatura e da materialidade.

Reconversão de uma ruína,  Eduardo Souto de Moura, 1980-82

 Esta obra, projetada pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, 
situa-se no Gerês, em Portugal, e marca o início de um percurso, onde 
é demonstrada a sensibilidade que este tem para com as memórias, 
que estão inerentes à ruína. 
 O que em tempos foi um celeiro, transformou-se numa 
“simples” habitação, constituída por um quarto, uma casa de banho, 
um balcão de cozinha, uma zona de estar e ainda uma área exterior na 
cobertura.
 A intervenção estabelece um diálogo com a memória do 
passado e com as necessidades do presente, oferecendo um novo 
espaço estimulante ao Homem. 
 As paredes pré-existentes mantiveram-se como estavam na 
reconversão, acrescentando-se apenas uma laje em betão e um vão em 
vidro, que encerra o volume. Ao mesmo tempo, o vidro permite uma 
permeabilidade visual interior-exterior e com a restante paisagem. 
 Os pormenores e a expressão mínima dos caixilhos evidenciam 
a importância da paisagem e a cobertura acessível garante uma 
experiência mais próxima da natureza. 



38|  Vistas da paisagem a partir da cobertura, Reconversão de uma ruína, Eduardo Souto Moura

39|  Desenho técnico, Casa em Cap Ferret, Lacaton e Vassal, Cap Ferret, França, 1998
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 Neste caso, verificam-se diferentes relações estabelecidas 
com o exterior, a partir da transparência do vidro e do contacto direto 
com exterior, a partir da cobertura. Além disso, o espaço de vida 
mínimo interior da obra é prolongado através das transparências e da 
cobertura perante a grandeza da paisagem natural. 

 O confronto entre as realidades do passado e do presente, 
do exterior e do interior, do natural e do artificial, da grandeza e do 
espaço mínimo, proporcionam uma atmosfera estimulante e com 
poder emocional, uma vez que estas dualidades se complementam.

Casa em Cap Ferret, Anne Lacaton e Jean Vassal, 1998

 A obra situa-se em França, na região de Cap Ferret, numa 
encosta sobre as dunas, junto à Bacia de Archacon. A procura em 
manter as condições do terreno auxiliou na definição do projeto.
 “Decidimos manter a duna de areia, as árvores e os arbustos, 
o que significava que havia apenas uma direção na qual a casa 
poderia ser desenvolvida. A casa já estava lá ...”38

 O volume da casa eleva-se do solo, de modo a garantir as 
vistas sobre a paisagem e a preservação do terreno, mantendo a sua 
morfologia e o seu uso livre. A construção insere-se num terreno com 
grande densidade de pinheiros, sem que os mesmos tivessem sido 
abatidos, mas sim utilizados como elementos enriquecedores da obra.
 O volume retangular foi definido por três planos, revestidos 
em chapa de alumínio ondulado, e um quarto plano, envidraçado, 
permitindo uma experiência contemplativa perante o exterior. 

38 (Tradução do autor) El Croquis, Lacaton & Vassal: 1993-2015, 2015, p.29, Citação 
original: “We decided to maintain the sand dune, the trees and the bushes, which meant that 
there was only one direction in which the house could be developed. The house was already 
there…”



40|   Casa em Cap Ferret, Lacaton e Vassal

41|   Casas na Areia, Aires Mateus, Comporta, Portugal, 2009-10
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 Os pinheiros, que se situavam dentro do perímetro da 
casa, tornaram-se parte integrante do seu interior, oferecendo uma 
atmosfera intimista, que relembra uma cabana na árvore.
 Acredita-se que a integração dos pinheiros no interior da sala 
potencia a experiência do Homem, pelos aromas, pelas texturas e 
pela forma orgânica.  

 A simplicidade dos materiais utilizados e da própria forma da 
casa, faz com que esta não interfira com a beleza que a rodeia.  
 Acredita-se que a obra proporciona um espaço estimulante 
para todos os sentidos, onde a arquitetura e a natureza se fundem 
numa atmosfera intensa.
 

Casas na Areia, Aires Mateus, 2009-10 

  O projeto Casas na Areia consiste na reabilitação de um 
conjunto de casas, localizadas na Comporta, em Portugal. 
 A obra organiza-se em quatro volumes, sendo que três 
correspondem a zonas íntimas, quartos e casas de banho, e o volume 
maior corresponde aos usos comuns e sociais. 
 Dado o contexto e o caráter elementar das construções pré-
existentes, os arquitetos optaram por desenvolver uma solução, que 
mantivesse as características do local, adaptando os materiais, que 
predominam na tradição das construções, nomeadamente a palha e a 
madeira, às novas técnicas construtivas. Estes materiais remetem para 
as memórias do local, podendo promover as emoções no Homem. 
 Neste caso, é o simbolismo, que estes representam no



42|   Casas na Areia, Aires Mateus 43|  Pormenor da materialidade, Casas na 
Areia, Aires Mateus

44|  Zona comum, Casas na Areia, Aires Mateus
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contexto do local, e os atributos plásticos, que influenciam a 
experiência do utilizador. As texturas, as formas e os cheiros 
dos materiais, despertam os estímulos sensoriais. Além disso, a 
autenticidade dos materiais, pela sua origem natural, aproxima o 
Homem da natureza. 
 Para além da materialidade, os arquitetos exploraram também 
o modo de experienciar o espaço, através das relações interior-
exterior, que caracterizam o espaço de transição entre os volumes.

“[...] deixando que a areia invadisse o chão da sala, mudando, 
como ocorreu com o talco, a percepção de espácio-temporal. 
Através de um gesto aparentemente banal, a areia no chão modifica 
a velocidade de vivência destes espaços, alterando a percepção do 
tempo que passamos neles.”39   

 A zona comum destaca-se pelo seu pavimento em areia, 
que faz com que o mesmo seja percecionado de uma forma única, 
relacionando-se com o tempo, o movimento e o tato do Homem. 
Este fator constitui um estímulo sensorial importante para uma 
experiência invulgar, onde existe a presença da areia, dentro do 
espaço habitacional. 

 O conjunto de obras reúne temas e características que se 
assemelham ao projeto desenvolvido na presente dissertação, como a 
criação dos estímulos sensorias na arquitetura, relacionando-se com 
a memória das experiências e sentidos do Homem, a relação entre o 
interior e o exterior, os espaços exteriores agregadores dos espaços e 
de vida das casas ou as dimensões mínimas das áreas interiores.

39 VITA, Francesca, Aires Mateus, Colecção Arquitectos Portugueses – Série 2, Verso da 
História, 2013, p.87



45|  Estrutura de chulipas 46|  Ninho

47|  Registo fotográfico do levantamento, Maceda, Portugal 48|  Registo fotográfico do levantamento, Maceda, Portugal
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Aproximação ao projeto  A base teórica fundamentada sobre a importância da criação 
de uma atmosfera estimulante ao Homem, guiou e influenciou a 
abordagem da metodologia e aproximação ao projeto. 
 Esta fase de aproximação representa o conjunto de referências 
de projeto mencionadas anteriormente, momentos e instrumentos, que 
foram considerados e utilizados, respetivamente, como elementos de 
consolidação de ideias, que constituem a proposta de projeto. 

 A conferência do arquiteto Josep Ferrando, sobre sistemas 
flexíveis, salienta-se por constituir um dos momentos que levou a 
uma reflexão sobre a materialização da proposta. 
 O arquiteto descreveu duas imagens, que levantam a questão 
sobre a influência que a simplicidade formal e material pode manifestar 
na atmosfera de uma construção, traduzindo-se na repetição de uma 
mesma peça na produção das estruturas, entendidas como sistemas 
flexíveis. Um ninho e uma escada integrada numa estrutura de 
chulipas evidenciam uma beleza autêntica como consequência da 
simplicidade formal e material. 
 Com efeito, reflete-se este princípio em algumas obras do 
autor, remetendo para a relação das imagens do ninho e da escada, 
que representam dois instrumentos representativos de referências. 

 Na página seguinte, as fotomontagens, que se apresentam, 
surgem na fase inicial do processo projetual e demonstram uma 
representação da relação que o objeto arquitetónico pode estabelecer 
com a paisagem. A primeira obra, Piscina da Marés pertence ao 
arquiteto Álvaro Siza Vieira; a segunda obra, Casa do Infinito, 
pertence ao arquiteto Alberto Campo Baeza.
  

 
 



49|  Fotomontagem, Piscina das Marés, Álvaro Siza Vieira

50|  Fotomontagem, Casa do Infinito, Alberto Campo Baeza
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 A primeira imagem ilustra um espaço definido por planos 
verticais e horizontais, que emolduram a perspetiva sobre a paisagem. 
 Por outro lado, a segunda imagem não impõe barreiras físicas 
à contemplação da paisagem, definindo o espaço apenas com o plano 
horizontal do pavimento, permitindo uma maior liberdade visual.

 Os esquissos permitem representar e compreender ideias 
de projeto, que oferecem pistas sobre determinadas escolhas. A 
hierarquia de espaços, a relação dos cheios e dos vazios e a pertinência 
do enquadramento de elementos naturais na proposta, são alguns dos 
aspetos que se manifestam nestas representações.  
 Relativamente à representação física do espaço do projeto 
arquitetónico, foram construídas maquetas, representadas à escala 
que se considerou relevante.
 No caso da fundamentação teórica, ainda que apenas seja 
possível experienciar verdadeiramente uma atmosfera, pela presença 
física do Homem no local, a construção de um modelo tridimensional, 
como representação do espaço, tornou-se essencial para a perceção 
das proporções dos volumes.
 
 Desta forma, apresenta-se a elaboração de um projeto de 
arquitetura, com base em diferentes instrumentos, que juntos, 
consistem numa narrativa que anuncia, aproximadamente, a realidade 
da proposta de projeto.  



51|  Maqueta de estudo, Esc: 1/10 52|  Maqueta de estudo, Esc: 1/10

53|  Maqueta de estudo, Esc: 1/500 54|  Maqueta de estudo, Esc: 1/500
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55|  Esquissos de processo projetual



56|  Registo fotográfico, Pinhal de Maceda, Portugal
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 No norte de Portugal, a zona litoral de Maceda, que pertence 
ao distrito de Aveiro, situa-se a uma distância de mais ou menos trinta 
quilómetros do centro da cidade do Porto. 
 A zona litoral distingue-se pela sua envolvente natural, que 
proporciona uma atmosfera inspiradora e relaxante, entre dunas, 
pinhal e mar, que se prolonga por uma extensão de mais de cinco 
quilómetros, entre Cortegaça e o Furadouro. 

 O acesso às dunas é feito através de um sistema de caminhos, 
corta-fogos, organizados numa malha ortogonal ao longo do pinhal, 
entre a praia e a estrada florestal alcatroada. O local é isolado, dada as 
características destes caminhos, em areia ou terra, e nem toda a gente 
se aventura a percorrê-los, o que acrescenta um fator importante na 
conservação de toda aquela zona litoral. 
 Quem visita as praias, vem atraído pela sua condição natural,  
principalmente durante a época balnear. No entanto, toda a zona 
litoral é frenquentada, durante todo o ano, por amantes dos desportos, 
desde ciclistas, corredores caminhantes e surfistas, ou simplesmente 
por quem gosta de fazer o seu piquenique, passear e desfrutar da 
natureza.
 As praias remetem para um ambiente selvagem e a quantidade 
de ramos, que resulta das circunstâncias, apresentadas em seguida, 
acumula-se no areal e promovem um cenário singular. Esta situação 
é propícia para momentos de inspiração, para quem frenquenta as 
praias. 
 A construção de pequenas “obras de arte” é recorrente, como 
esculturas e cabanas, que pontuam toda a extensão da praia, mas 
que manifestam a preocupação sobre as características do local e a 
preservação da natureza.

 

Maceda



57|  Registo fotográfico, Praia de Maceda, Portugal
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“As coisas construídas preservam a quadratura. São coisas que, a seu 
modo, resguardam a quadratura. Resguardar a quadratura, salvar 
a terra, acolher o céu, aguardar os divinos, acompanhar os mortais, 
esse resguardo de quatro faces é a essência simples do habitar”40  

 A pertinência destas estruturas, como construções elementares, 
feitas de troncos de árvores, que reúnem nelas as circuntâncias do 
local, e a natureza do Homem, sob o signo do habitar, caracterizam a 
zona litoral.
 As praias, arenosas e completamente expostas à força das 
ondas do mar, estão sujeitas a uma constante erosão, da linha costeira, 
durante quase todo o ano. Este fenómeno acentua-se, principalmente, 
na época de inverno, quando as condições marítimas são mais 
tempestuosas e as grandes ondulações ocorrem com mais frequência.
 As dunas denunciam uma diminuição do seu tamanho 
de ano para ano, que embora não seja percetível à primeira vista, 
é uma realidade. Incessantemente, constata-se, neste local, o fator 
metamórfico, quer pela erosão das dunas, quer pelas pegadas 
deixadas pelo Homem ou pela morfologia do solo arenoso, que o 
vento vai esculpindo. Aqui, só a memória é que permanece intacta, 
embora frágil, pela transformação do local. “Não podemos esquecer 
que a obra para um sítio específico evidencia que o lugar está em 
permanente mutação.”41

 Em suma, os elementos que definem o espaço, quer sejam 
naturais ou artificiais, ajudam a reavivar as memórias e a tornar 
percetível a noção do tempo. Além disso, constituem um conjunto 
de atributos, que podem proporcionar a experiência do Homem e a 
identidade de uma atmosfera, tal como o projeto que se segue.

40 HEIDEGGER, Martin, Construir, Habitar, Pensar, 1951, conferência pronunciada 
por ocasião da ‘Segunda Reunião de Darmastad’, publicada em Vortage und Ausfsatze, G. 
Neske, Pfullingen, 1954
41 SANTOS David, Robert Smithson, Tempo Entropia e Arte em: Revista arq|a - Arquitetura 
e Arte, nº68, ano IX, abril 2009, p.084
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Refúgio

59|  Planta de enquadramento, Esc: 1/50 000



60|  Registo fotográfico, Maceda, Portugal
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  Este é um projeto que se destina a uma pessoa que tem, pela 
natureza, uma paixão e admiração que não tem limites. É um homem 
jovem, que recorda a sua infância pelas vivências com os amigos, 
ligadas às construções e brincadeiras, que tinham lugar num pinhal 
perto da casa dos seus pais. 
 Hoje, essas experiências vividas refletem-se na arquitetura, 
na prática de surf e na vontade em projetar um pequeno refúgio, junto 
ao mar, entre as dunas e o pinhal. 

 No entanto, a opção de um refúgio reflete um dos principais 
problemas da arquitetura, designadamente, a questão da habitação.
 Neste caso, a criação de uma atmosfera estimulante, que 
proporcione conforto e bem-estar, é essencial. 
 Os fatores arquitetónicos, que provocam sensações no 
Homem, como o corpo da arquitetura, a consonância dos materiais, 
o som do espaço, a temperatura do espaço, a tensão entre o interior e 
exterior, os degraus da intimidade e a luz sobre as coisas, apresentam-
se para a criação de uma atmosfera estimulante, para o conforto e 
bem-estar.

 Relativamente ao local de implantação, o enquadramento das 
condições pessoais do projeto explicam, de certa forma, a pertinência 
desta escolha. A relação com as memórias e as vivências do presente, 
traduzem-se numa vontade onírica em construir um refúgio onde seja 
possível estar abrigado e viver, temporariamente, perto do que possa 
proporcionar bem-estar.
 À semelhança de um ninho, pretende-se que seja um volume 
pequeno, confortável e seguro. 

Um Refúgio entre o 
Pinhal e o Mar
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 Neste volume, foi importante possibilitar ao seu habitante a 
experiência de momentos relaxantes e de contemplação da natureza, 
que o espaço envolvente possa oferecer.

 O local deste projeto situa-se a uma distância de setenta 
metros da linha de costa e a uma cota de quinze metros em relação ao 
nível do mar. Procurou-se a zona do terreno que fosse mais elevada, 
tirando melhor partido do enquadramento da paisagem, assim como  
a orientação da única abertura do volume, em conformidade com as 
características dos ventos predominantes do local, assim posicionada 
a sudoeste.

 O volume seria quadrangular, de oito metros e sessenta e 
cinco centímetros de largura, por três metros de altura, prevendo-se 
um objeto abstrato na paisagem, caracterizado pela sua materialidade 
uniforme. Contudo, destaca-se na paisagem, pela cor e textura das 
chulipas e pela linha da junta entre as peças, que produz a estereotomia 
do objeto arquitetónico.
 Tendo em conta a dimensão reduzida do programa a 
apresentar, reúne-se, num único piso, todos os espaços previstos. 
O volume eleva-se sobre o terreno e tem as seguintes divisões: sala 
comum, quarto de dormir e instalações sanitárias.

 A sala comum, definida como um único espaço, reúne, como 
funções, a zona de estar definida por um sofá e uma lareira; a zona 
de refeições definida por uma mesa; e uma zona de confeção de 
alimentos definida por um balcão. Este espaço relaciona-se com o 
exterior através de quatro aberturas, correspondendo cada uma delas
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às respetivas funções, à exceção de uma que funciona como entrada 
principal e dá acesso a um pátio exterior secundário. 
 Nestas aberturas, além das caixilharias em madeira, o vidro 
assume-se como material essencial, não só para garantir a entrada de 
luz natural, mas também para manter o contacto do Homem com a 
natureza.

 O quarto de dormir, com as instalações sanitárias adjacentes, 
reúne uma cama e um banco fixo e tem apenas uma janela para 
o exterior.  O espaço pretende ser acolhedor, de forma distinta 
em relação à sala comum, diminuindo-se a altura do pé-direito e 
reduzindo-se a largura da janela. O acesso ao quarto de dormir é feito 
pelo exterior, através do mesmo pavimento, que abrange todas as 
divisões e espaços.

 As instalações sanitárias caracterizam-se como uma divisão 
não estanque, onde as paredes não se prolongam até à cobertura, e um 
dos lados abre-se, pontualmente, para uma zona não pavimentada, 
num dos vértices da proposta, garantindo a privacidade necessária.  
A possibilidade de estar a tomar banho e a disfrutar das qualidades 
presentes no local é entusiasmante.

 A sala comum e o quarto de dormir, orientados a sul, 
comunicam com o pátio central, que se abre, pontualmente, sobre a 
paisagem. Apenas as intalações sanitárias se encontram orientadas a 
norte.
 A criação do mobiliário fixo clarifica as funções de cada 
espaço, como garante a lógica do projeto, acreditando-se na existência 
de um melhor aproveitamento das potencialidades do local. 
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 Ao nível da cobertura prevê-se a colocação de um depósito 
de água, que assegurará as necessidades mínimas de higiene, situado 
sobre a divisão das instalações sanitárias. Do lado oposto, no pátio, 
com acesso por uma escada de madeira, localiza-se uma plataforma, 
que permite contemplar a paisagem, sobre as dunas e sobre o mar, 
oferecendo uma experiência estimulante.

 Os pinheiros presentes no local são preservados, manifestando-
se na interrupção do pavimento da proposta, definindo espaços com 
diferentes finalidades e integrando o refúgio na paisagem. Acredita-
se tirar partido das qualidades intrínsecas e do poder emocional, que 
uma árvore pode acrescentar à atmosfera do espaço. 

 Tendo como base os ideais de Josep Ferrando, sobre a 
importância dos sistemas flexíveis, a proximidade em relação ao 
mar, levou a que toda a proposta fosse pensada em madeira, com a 
possibilidade deste material ser capaz de consolidar uma obra.
 As propriedades da madeira proporcionam, não só um melhor 
conforto térmico ao espaço interior, como ainda enriquece a proposta 
em termos plásticos, pela sua tonalidade, forma e textura.
 Assim, optou-se por reutilizar as chulipas que, atualmente, 
estão a ser retiradas das linhas férreas e encontram-se armazenadas 
em algumas estações ferroviárias e apiadeiros. 

 Acredita-se que esta solução encontrada, para a materialização 
da proposta, venha a ser uma mais valia, para o tema de projeto. 
Estas peças de madeira, que carregam consigo as marcas do tempo, 
deixadas pelo desgaste dos comboios a passar e pela exposição aos 



64|  Chulipas, Granja, Portugal
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elementos naturais, traduzem uma história que não é indiferente aos 
sentidos do Homem.

“Lixo é o que não tem lugar, é o que não está no seu sítio e, 
portanto, o que tem que ser deslocado de um sítio para o outro 
com a esperança de que alí possa desaparecer como lixo, reativar-
se, reciclar-se, extinguir-se: o que procura outro lugar para poder 
progredir.”42

 De certo modo, reflete-se na citação do filósofo José Luis 
Pardo um dos motivos para a utilização das chulipas. Uma vez 
transformadas em peças específicas, para satisfazer um determinado 
objetivo, perderam a sua função e como tal, são consideradas como 
algo sem utilidade.
 No entanto, as chulipas têm as qualidades pretendidas para 
satisfazer as necessidades do projeto, sendo peças robustas, que 
podem servir para materializar a estrutura, pavimento e paredes.
Assim, encontra-se, num novo espaço, e uma nova oportunidade para 
um material que não deixou de ter valor. 

 As peças escolhidas, de secção retangular, com uma altura 
de quinze centímetros, largura de vinte e cinco centímetros e 
comprimento de dois metros e oitenta centímetros, condicionaram, 
de certa forma, a modelação do projeto. Com efeito, prevê-se que 
toda a massa, proporção e ritmo reflita as circunstâncias do projeto e 
da paisagem.
 Como já foi referido anteriormente, as paredes, a estrutura 
e o pavimento serão feitos com as chulipas, sem qualquer tipo de

42 (Tradução do autor) José Luis Pardo in ESPUELAS, Fernando, Madre Materia (Escritos 
de Arquitectura), Lampreave, 2009, p.65, Citação original: “Basura es lo que no tiene lugar, 
lo que no está en su sitio y, por tanto, lo que hay que trasladar de un sitio a outro com la 
esperanza de qu allí pueda desaparecer como basura, reactivarse, reciclarse, extinguirse: 
lo que busca outro lugar para poder progresar.”
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acabamento, assumindo a pureza da sua plasticidade, como imagem 
do projeto. No total, foram utilizadas trezentas e quarenta e cinco 
chulipas, traduzindo-se em oito tipos de peças diferentes.

 A cobertura, adotada por tábuas de madeira, revestidas por 
uma tela impermeabilizante, assentes na estrutura de chulipas e 
protegidas por uma rede metálica, apresenta, entre outras vantagens, 
a acumulação das folhas secas do pinheiro. Este fenómeno pode 
ser entendido como um elemento que funde Arquitetura, tempo e 
natureza.
 As folhas secas do pinheiro oferecem ao refúgio uma aparência 
metamórfica, consoante as diferentes estações do ano e que, por isso, 
reforçam a integração da obra na paisagem.
 Nos pavimentos e nas paredes exteriores, à exceção das 
instalações sanitárias, será aplicado uma peça de madeira, entre as 
respetivas chulipas, funcionando como encaixe e remate das juntas, 
melhorando o isolamento e o conforto térmico do refúgio. 

 É essencial relembrar que as circustâncias do local dificultam 
a elaboração do projeto.
 Mediante a ausência de infra-estruturas técnicas, como água, 
eletricidade e saneamento, considera-se a utilização de um depósito 
da água, com capacidade para mil litros, abastecido sempre que seja 
necessário, sem capacidade de aquecimento. A sanita compósita surge 
como uma ideia de evitar o uso de água e químicos, à semelhança do 
que é feito no festival Boom43, garantindo-se não só as necessidades 
fisiológicas do Homem, como também a adequação do projeto às 
circunstâncias e preocupações do local. 

 

43 Boom - Festival bienal de cultura, realizado em Idanha-a-Nova, Portugal
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 A intenção, com o desenvolvimento do caso prático, em 
Maceda, foi fundir as ideias e conhecimentos, até então adquiridos, 
na produção de um refúgio, que se materializa numa atmosfera, 
com uma intensa relação com o espaço e com o local. Para além da 
funcionalidade do projeto, pretende-se que exista uma componente 
sensorial, que o espaço possa oferecer, relacionando-se com a parte 
plástica da obra e com a parte psicológica do Homem.

 O interesse por um programa elementar reflete o desejo por 
um estilo de vida simples, que garanta as condições básicas para o 
bem-estar e conforto dos seus utilizadores. 
 Este modo de vida simples, que se reflete na solução do 
projeto, pela elementaridade e dimensões dos espaços, evidencia a 
capacidade transcendental da arquitetura. A complementaridade, que 
os estímulos sensoriais na arquitetura podem oferecer ao Homem, 
representa um conjunto de fatores, que proporcionam experiências 
intensas.
 Deste modo, explora-se a relação com o espaço exterior 
e com a natureza, num diálogo de tensão entre o interior. A ideia 
de proporcionar uma experiência ao Homem, sobre uma atmosfera 
intensa e estimulante, inicia nas sensações que se tentam criar. 
 Os vãos que se abrem para o pátio permitem, pela transparência 
do vidro, estar abrigado e contemplar a natureza. É possível imaginar 
o que seria estar sentado no sofá da sala, num dia de inverno e 
percecionar o vento através do movimento dos pinheiros; o frio, por 
paradoxo à sensação de calor, produzido pela lareira; ou a luz do dia 
e a penumbra do pinhal.
 É possível, a partir de todos os espaços interiores, contemplar 
o exterior e sentir a natureza. 



68|  Esquisso de processo projetual



125

 Com efeito, consegue-se ter a sensação de estar no interior, 
enquanto se está no exterior, ou estar no exterior e ter a sensação 
de que se está no interior. Tanto o pátio, como as transparências, 
oferecem esta experiência. Os espaços de transição convidam para 
o contacto com a natureza e enfatizam as diferentes sensações de 
cada espaço, nomeadamente, a temperatura, a luz, o cheiro, o som 
e o paladar. O pátio define um momento que se caracteriza pelos 
degraus da intimidade, partindo da transição entre duas realidades, 
com intimidades distintas, o pinhal e o refúgio. Este assume-se 
também como um espaço de reunião e convívio, resguardado, onde 
se percecionam os sons da natureza.
 Em relação às chulipas, que materializam o refúgio, estas 
são um elemento importante, pela sua riqueza plástica e emocional. 
Estas peças, uma vez que remetem para as árvores, evidenciam a 
proximidade entre o refúgio e o local e consequentemente uma maior 
relação entre o Homem e a natureza.

 No projeto, os estímulos sensoriais contribuem para a 
atmosfera intensa. Cada divisão proporciona uma experiência diferente 
e marcam-se os momentos, por diferentes estímulos sensoriais na 
arquitetura. Os pátios que se conformam, os vãos que se abrem ou 
os pavimentos que se interrompem, oferecem a oportunidade para a 
manifestação da natureza.

“Significa, na verdade: deixar alguma coisa livre em seu próprio 
vigor. […]permitem ao sol e à lua a sua peregrinação, às estrelas a 
sua via, às estações dos anos as suas bênçãos e seu rigor, sem fazer 
da noite dia e nem do dia uma agitação açulada.”44

 

44 HEIDEGGER, Martin, Construir, Habitar, Pensar, 1951, conferência pronunciada 
por ocasião da ‘Segunda Reunião de Darmastad’, publicada em Vortage und Ausfsatze, G. 
Neske, Pfullingen, 1954



69|  Esquisso de processo projetual
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 Nesta harmonia, entre o Homem e a natureza, a arquitetura 
permite mediar esta relação e criar uma atmosfera estimulante, em 
que os sentidos do ser humano se entrecruzam numa perceção do 
espaço.
 Com a oportunidade, que as circunstâncias do projeto 
oferecem, consideram-se questões, que se prendem com a noção de 
conforto de uma habitação, sendo que o Homem pode alcançá-lo, 
sem que exista a necessidade de recorrer a luxos.

 Tal como evidencia José Carlos Loureiro, a consideração de 
aspetos como a iluminação natural, o arejamento, as circulações, os 
vãos ou a materialidade, podem contribuir para o máximo conforto, 
num mínimo de espaço.45

 Além destes, também a hierarquização dos espaços, a criação 
de mobiliário fixo, a orientação, o posicionamento das divisões ou a 
presença permanente do contacto com o exterior e com a natureza, 
proporcionam bem-estar e conforto.

 A atmosfera foi criada baseada nos estímulos sensoriais e nas 
memórias, através de uma arquitetura verdadeira, simples, eficaz e 
funcional.

 

45 LOUREIRO, José Carlos, Considerações Gerais em: Uma Habitação, 1950, consultado 
no Repositório Temático, Arquivo Digital da Universidade do Porto - CODA de José Carlos 
Loureiro 
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Considerações finais   A presente dissertação focou-se em explorar a relação entre 
o Homem e a arquitetura, considerando os sentidos do ser humano e 
os estímulos sensoriais na arquitetura, como aspetos para criar uma 
atmosfera num espaço. A convicção de projetar uma atmosfera em 
Maceda conduziu o estudo para fatores que influenciam o espaço e a 
sua respetiva perceção.

 Acredita-se que o conceito de atmosfera corresponde a uma 
ideia complexa, que poderá ser relacionada com a importância dos 
sentidos do Homem. Estes são essenciais para a perceção espacial 
e emocional, e que sem os sentidos, a criação da atmosfera torna-se 
algo inconclusivo.

 Na procura por uma atmosfera, seguiu-se o ensaio de Peter 
Zumthor, sobre diferentes respostas na arquitetura, que se revelaram 
essenciais para os estímulos sensoriais, destacando-se a importância 
do corpo da arquitetura, da consonância dos materiais, do som e 
da temperatura do espaço, da tensão entre o interior e exterior, dos 
degraus da intimidade e da luz sobre as coisas. Na criação de uma 
atmosfera estimulante para o Homem, entendeu-se que a presença e a 
conjugação destes aspetos, seriam essenciais. Além disso, concluiu-
se que as características dos diferentes estímulos sensoriais na 
arquitetura influenciam o modo de vida do Homem e como este se 
pode relacionar com o espaço.

 No entanto, existe a consciência de que estes não serão os 
únicos elementos necessários para criar uma atmosfera, tendo em 
conta a complexidade do conceito e ideia de atmosfera. Esta engloba 
uma dimensão que se prolonga por diferentes áreas temáticas, sendo
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que se pode experienciar de muitas formas e, por isso, seria difícil 
abordar todos esses campos no âmbito deste trabalho. O foco desta 
dissertação foi a criação de uma atmosfera estimulante, que pudesse 
proporcionar bem-estar e conforto para o Homem. 
 Contudo, acredita-se na existência de diferentes soluções para 
projetar uma atmosfera. Poderá ser sempre possível suscitar novas 
questões relativas à criação de uma atmosfera sobre os sentidos e 
sensações do Homem, tendo em conta um fator determinante: a 
cultura.

 Na presenta dissertação, a atmosfera cria-se, no caso do 
projeto, com base nas memórias das experiências pessoais e com 
base num desejado sentido de pertença à paisagem, captando-a 
fisicamente e espiritualmente, a partir da formulação espacial e 
dos valores simbólicos, assim como das texturas, da matéria, e do 
conforto.
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