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RESUMO | ABSTRACT

 A presente investigação de ca-
riz teórico-prático debruça-se sobre a 
busca de uma arquitetura sensível e fe-
nomenológica, surgindo como respos-
ta a uma inquietação despertada pelo 
crescente culto e sedução ludibriante 
da imagem no panorama arquitetónico 
atual.
 Através de um percurso dividi-
do em dois grandes momentos – “Em 
busca do indizível” e “Em direção ao 
indizível” – estabelece-se uma aproxi-
mação, reflexão e ensaio projetual so-
bre a essência da experiência e criação 
arquitetónica que, alicerçada na expe-
riência/vivência do sujeito e no traba-
lho da atmosfera, busca o milagre do 
espaço indizível.

 The following investigation of  
theoretical and practical nature focuses 
on the search for a sensitive and pheno-
menological architecture, emerging as 
a response to a concern aroused by the 
growing cult and deceptive seduction 
of  the image in the current architectu-
ral panorama.
 Through a journey divided 
into two major moments – “In search 
of  the ineffable” and “Towards the 
ineffable” – a rapprochement, reflec-
tion and design essay is established on 
the essence of  experience and architec-
tural creation that, based on the pers-
pective of  the subject and in the work 
of  the atmosphere, seeks the miracle of  
the ineffable space.
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Nota editorial: a presente dissertação está redigida ao abrigo no novo Acordo Ortográfico.
Todas as citações presentes ao longo da decorrência textual, originalmente em língua estrangeira, 
foram livremente traduzidas pelo autor a fim de estabelecer uma continuidade de leitura. 
As imagens apresentadas foram dimensionadas, cortadas e tratadas, sempre que tal se justificou.
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PRÓLOGO

“Fazer boa arquitetura é como aprender a falar novamente. Tudo o que 
já foi dito é fundamental; todas as palavras já existem. Portanto, elas não 
têm de ser criadas de uma forma inventiva, mas utilizadas de uma forma 
intencional. O resultado são novas frases, que emergem em conjetura 
com a sua gramática, e ainda assim nunca – se feitas corretamente – cul-
minam em absoluta falta de sentido.”1 

 A presente dissertação debruça-se sobre o reivindicar de uma arquite-
tura sensível e fenomenológica que, alicerçada na experiência/vivência do sujei-
to, procure orquestrar atmosferas que proporcionem experiências espaciais ricas, 
transcendentes, indizíveis. Num panorama contemporâneo cujo universo de mo-
tivações é fortemente pautado por um culto de imagens sedutoras ao olhar, um 
revisitar de princípios e convicções pessoais face à essência da obra de arquitetura 
revela-se da maior importância – sobretudo neste momento de transição entre o 
percurso académico e o profissional. Neste sentido, esta investigação dedica o seu 
enfoque a um regresso à origem, uma busca pela profundidade, um (re)encontro 
e (re)afirmação de valores de uma arquitetura sensível e fenomenológica, contra-
parte de um ser humano que a vive e torna sua.
 A investigação, de domínio teórico-prático, desenvolve-se a partir da lei-
tura e análise de bibliografia selecionada, quer no domínio da arquitetura, quer 
noutros que lhe assistam e surjam como pertinentes. Paralelamente ao aprofunda-
mento textual, surge informação gráfica que o acompanha, perfazendo-se como 
estímulo catalisador e suporte dos temas abordados. Desenvolve-se ainda uma 
componente prática acompanhada por elementos gráficos de diferentes registos 
– desenhado, fotográfico, montagem —, na qual se produz um ensaio de projeto, 
estimulado e informado pelas ideias lançadas na investigação teórica e, numa re-
lação recíproca, indutor de novas interrogações.
 No alinhamento desta dualidade de domínio, a presente exploração cons-
titui uma gradual aproximação ao espaço indizível através de um percurso delimi-
tado por dois momentos, reflexo da produção teórica e do ensaio prático.

1 Kersten Geers, “Intentions Interventions. What is good architecture?”, in OASE #90, 2013, p. 15.
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 O primeiro, “Em busca do indizível”, constitui uma análise progressiva, 
tendo como ponto de partida “O enamoramento da imagem”, no qual se eviden-
cia a inquietação catalisadora: o culto da imagem na arquitetura contemporânea 
e consequente risco/tendência para obras vazias de sentido, afastadas da essência 
sensível e humana da arquitetura em detrimento de imagens sedutoras e ludi-
briantes. Segue-se “O desenho do pensamento”, com um olhar que confronta 
as nuances do processo projetual pautado pela mão, háptico e próximo, face ao 
predominantemente pautado pelo digital, gerador de distâncias e alheamento. Por 
conseguinte, reflete-se sobre “A problemática da Forma”, tema intrinsecamente 
ligado ao ato de projeto e ao universo da imagem.
 Estando a inquietação catalisadora esclarecida, inicia-se uma reflexão 
que procura uma alternativa a esta rota, aqui considerada indesejável. Neste sen-
tido, em “A geometria do sentimento” dá-se um passo atrás, recuando para pro-
curar identificar motivações e princípios primordiais que pautam o desenho de 
espaço – a procura pelo belo, a ordem universal, a escala, a harmonia, a emoção. 
 Entendendo-se que o objetivo de uma obra é emocionar, surge “A expe-
riência fenomenológica”. A propósito do processo de perceção, reitera-se a ideia 
da primazia da visão, enfatizando a sua insuficiência e reivindicando a presença 
e importância de cada um dos sentidos enquanto parte integrante de uma arqui-
tetura sinestésica. A esta, sucede a memória, componente intrínseca ao diálogo 
que se estabelece entre sujeito e realidade percecionada e, portanto, veículo de 
perceção. Neste percurso, a emoção de uma obra evidencia-se como fruto de um 
inumerável conjunto de valências – das quais, na impossibilidade de abordar esta 
infinidade, se destacam a luz/sombra e a cor – que abre portas para a possibilida-
de de uma experiência sem palavras.
 Em “O coroamento da emoção plástica” procura-se rever, dissecar e sig-
nificar a essência desta experiência sem palavras que se foi configurando ao longo 
da investigação, cruzando-a, de forma mais enfática, com a discussão da experiên-
cia e da atmosfera por Gernot Böhme, Juhani Pallasmaa e Peter Zumthor. Um 
percurso que encaminha, finalmente, ao espaço indizível de Le Corbusier, termo 
que procura sintetizar a mais elevada experiência sensível provida por uma obra.
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 No final deste primeiro percurso, a busca culmina em “Uma profundida-
de intangível: Convento de La Tourette”, um testemunho pessoal acerca da visita 
a esta obra de Le Corbusier que, para além de se tratar de um dos maiores teste-
munhos do seu génio, marcou a mais intensa experiência arquitetónica vivida, o 
encontro do espaço indizível.
 No seguimento deste encontro, a segunda parte, “Em direção ao indizí-
vel”, vem indagar a possibilidade de apropriar, moldar e refletir este aprendizado 
no processo criativo próprio, recorrendo a um ensaio projetual. Neste sentido, 
lança-se a “Premissa” para o desenho de uma capela para a Ilha do Pessegueiro 
(Porto Covo, Sines). Ao atentar na paisagem e história deste “Palco sublime”, 
identificam-se três marcos de ocupação humana na ilha: ruínas de estruturas ro-
manas, a ruína de um forte medieval e uma antiga pedreira medieval. Destes, a 
reflexão aguça o interesse para o carácter ambíguo da pedreira, clarificando-a 
como catalisador e lugar para “Um templo na ilha” que, à imagem desta, nasce 
da “Matéria escavada”. Por fim, imergindo no habitar da pedra e na sacralidade 
no subterrâneo, reúne-se um conjunto de estímulos e exemplos que, aliados ao 
aprendizado no decorrer da investigação e ao imaginário de referências incons-
cientes patente na intuição, conflui para o desenho e ensaio de uma “Caverna dos 
sentidos”, um indagar no irresoluto no qual se orquestra a visão de uma atmosfera 
pela qual se sonha o milagre do espaço indizível. 
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[1]  EM BUSCA DO INDIZÍVEL
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[fig.1] “Narciso”, Caravaggio, 1597-99
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[1.1]  O ENAMORAMENTO DA IMAGEM

“Vivemos numa incessante chuva de imagens. (...) São imagens despo-
jadas da inevitabilidade interior que deve marcar toda a imagem como 
forma e como significado, como reivindicação de atenção e como fonte 
de significados possíveis. Muita dessa nuvem de imagens visuais desvane-
ce-se de uma vez, como os sonhos que não deixam rastros na memória, 
mas o que não desaparece é uma sensação de alienação e desconforto.”2

 
No livro “Seis memorandos para o próximo milénio”, Italo Calvino aler-

ta para a chuva de imagens na qual a sociedade imergiu. Em arquitetura, o panorama não 
é diferente. A estreita e íntima relação entre imagem e arquitetura é evidente: des-
de o momento de génese imaginativa do processo de projeto à representação da 
obra construída, a imagem sempre se apresentou de forma patente e constante no 
processo arquitetónico, sendo este inerentemente explorado, maturado e comuni-
cado com recurso a ferramentas gráficas, abstratas ou concretas – desenhos que 
acompanham passo a passo o pensamento rápido e desenfreado, plantas, perspe-
tivas, colagens, renderizações.  No entanto, nos dias que correm, encontramos e 
somos confrontados cada vez mais com uma arquitetura em que – consciente ou 
inconscientemente – o uso da imagem se eleva de ferramenta a foco do pensamen-
to, procurando e moldando a sua essência no seu impacto visual; uma arquitetura 
que se move inelutavelmente para a mera produção de imagens sedutoras e ape-
lativas (por vezes tão abstratas que alineiam a verdade arquitetónica da obra que 
representam), colocando em primeiro plano a sua estetização visual. Esta atitude, 
reflexo do mercado, da sociedade de consumo e do virtual, tem vindo a tornar o 
ato de criar e comunicar o projeto numa obsessão formal, num culto da forma e 
da imagem – um objeto percecionado com distância e enamorado na imagem 
e na propaganda – deixando, muitas vezes, de parte a dimensão sensorial e da 
experiência.

“A predileção pelos olhos nunca foi tão evidente na arte da arquitetura 
como nos últimos 30 anos, nos quais tem predominado um tipo de obra 

2  Italo Calvino. “Six Memos for the Next Millenium”, Nova Iorque: Vintage Books, 1988, p. 57
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que busca imagens visuais surpreendentes e memoráveis. Em vez de uma 
experiência plástica e espacial com base na existência humana, a arquite-
tura tem adotado a estratégia psicológica da publicidade e da persuasão 
instantânea; as edificações tornaram-se produtos visuais desconectados 
da profundidade existencial e da sinceridade.”3

Há uma tendência para a afirmação do papel da visualização da aparência do edifício 
e para um predominante envolvimento na produção de imagens. Num mercado 
cada vez mais competitivo e internacional, um projeto bem pensado não é sufi-
ciente, e são as imagens atraentes a chave para o sucesso. Este processo e aborda-
gem leva a que, muitas vezes, não prevaleça o melhor projeto, mas sim a melhor 
imagem – evidenciando, uma vez mais, a eficácia destas. Porém, ainda que cons-
cientes da relevância e importância de comunicar bem um projeto, devemos tam-
bém ter em conta que esta comunicação deve ser uma forma de pôr em evidência 
a qualidade e plasticidade da obra e não um mero mecanismo de atração que a 
antecede, substitui e subverte. Enquanto a meta for este enamoramento negligente, o 
resultado ficará sempre aquém da tensão e invocação sensorial da experiência 
arquitetónica. 

 “A desconexão da construção das realidades da matéria e do ofício hu-
mano transforma ainda mais a arquitetura em cenários teatrais para os 
olhos, numa espécie de cenografia destituída da autenticidade da matéria 
e da construção. A sensação de «aura», a autoridade da presença, que 
Walter Benjamin considera uma característica necessária a uma obra de 
arte autêntica, perdeu-se.”4 

O foco tende, portanto, para o modo como se vende o produto arquitetónico e em 
como este deve dar uma resposta que vá além das necessidades funcionais – dando 
sentido ao entendimento da dimensão artística e sensorial da arquitetura e não se 

3  Juhani Pallasmaa. “Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos”, Porto Alegre: Bookman, 2011, 
p. 29
4  Idem, p. 30
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cingindo a uma resposta científica e/ou de mercado. A arquitetura contemporâ-
nea propende, assim, para um campo científico-tecnológico, enquanto aparenta 
permanecer na ilusão de se tratar de uma forma de expressão artística livre – uma 
ilusão presa numa redundância tecnológica.

O uso da tecnologia aponta para uma progressiva automatização e es-
cravatura do projeto face ao computador. O processo criativo deixa de ser um 
diálogo entre o pensador e o projeto e passa a tratar-se de uma tentativa de acom-
panhamento do pensante face à velocidade de processamento virtual e informá-
tico. As novas tecnologias oferecem liberdade e novas possibilidades, tendo um 
contributo importante para o desenvolvimento e apresentação do trabalho, mas 
pecam pela tentação de fazer tudo acontecer demasiado rápido, sem maturação. 
A parametrização, como o BIM, por exemplo, exige a aplicação de variantes que, 
muitas vezes, implicam um salto no domínio de pensamento de projeto, criando 
um lapso. Arrisca-se, portanto, a um gradual afastamento do arquiteto e da obra 
arquitetónica face ao seu propósito base e ao seu papel no passado e no decorrer 
da história.

 “A nossa cultura de controlo e velocidade favoreceu a arquitetura do 
olho, com o seu imaginário instantâneo e impacto distanciado, enquanto 
que uma arquitetura háptica e atmosférica promove lentidão e intimi-
dade, apreciada e compreendida gradualmente como imagens do corpo 
e da pele. A arquitetura do olho destaca-se e controla, enquanto que a 
arquitetura háptica se envolve e une. A sensibilidade tátil substitui ima-
gens visuais distanciadas por materialidade aprimorada, proximidade e 
intimidade.”5

Ao longo dos tempos fomos confrontados com propostas arquitetónicas 
em relação simbiótica com o discurso gráfico. Casos como o de Étienne-Louis 
Boullée, Archigram e Superstudio são exemplo, ainda que com diferentes abor-
dagens, desta prática, na qual as ideias transmitidas se alinham com o seu dis-

5  Juhani Pallasmaa. “Encounters: architectural essays Vol. 2”, Helsinki: Rakennustieto, 2012, p. 249



22

[fig.3] “The First City”, Superstudio, 1976
[fig.2] “Plug-in City: Maximum Pressure Area”, Peter Cook, 1964
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curso e com a intenção por trás das imagens criadas, para criticar, analisar ou 
propor algo que ambicione inspirar uma nova geração – conferidas, assim, com 
uma vertente de impacto cultural e que ultrapassa o propósito estético, definindo 
ideias arquitetónicas, pensamentos e interesses. Nestas, a construção da imagem 
relaciona-se com a construção da arquitetura e de uma estética clara, servindo, 
primordialmente, os arquitetos no desenvolvimento de ideias críticas, declarações 
teóricas ou valores estéticos, e posteriormente como mecanismos de difusão do 
pensamento, da produção e da própria prática arquitetónica. A imagem torna-se, 
assim, um gerador de cultura que vai além da própria arquitetura. As portas aber-
tas pelas novas tecnologias e meios de difusão (principalmente com o crescente 
predomínio da internet) contribuem para que estes “geradores de cultura” possam 
ser divulgados para as massas e tornarem-se mais democratizadas e socialmen-
te compartilhados. Este processo resulta numa certa perda do valor da imagem 
como objeto, mas acresce uma possibilidade poderosa na disseminação das ideias 
e ideais arquitetónicos – intensificando e potencializando o seu impacto estético, 
mediático e cultural. 

 “As experiências mais ricas acontecem muito antes que a alma perceba. 
E quando começamos a abrir os nossos olhos para o visível, já somos de-
fensores do invisível há muito tempo.”6 

A primazia do sentido da visão é evidente e predominante na sociedade 
contemporânea. Porém, e como anteriormente enunciado, este predomínio tende 
a resultar em fatores negativos, no âmbito do desenvolvimento de arquitetura – o 
foco no sentido da visão, e o seu entendimento como cerne da experiência e ob-
jetivo de estímulo para o espaço arquitetónico, arrisca a que se destoe da essência 
sensorial, plástica e tectónica da obra. O recurso à visão, ainda que por muitos 
considerada o principal dos sentidos, não é suficiente – mesmo Le Corbusier, que 
afirmava principal encanto e primazia por este, “Eu sou e permaneço um visual 

6  Juhani Pallasmaa. “Encounters: architectural essays Vol. 2”, op. cit., p. 251
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convicto – tudo está no visual”7, apenas conseguia atingir a sua eximia arquitetura 
através de um talento complementar, mesmo que inconsciente, que despertava 
a sinestesia e o diálogo com os restantes sentidos e evitava que a sua arquitetura 
caísse num “redutivismo sensorial”8. A negação ou retração de outros sentidos, em 
detrimento de uma linguagem visual, anula oportunidades como a da exploração 
da tatilidade, dificilmente transmissível através de uma imagem ou representação. 
Assim, Pallasmaa, bem como outros pensadores, propõe e defende a experiência 
arquitetónica como um diálogo total, de corpo inteiro, sinestésico; elevando a 
experiência percecionada pela visão ao estimular todos os sentidos e utilizando-os 
como um todo coeso e complementar.

“(...) a predileção da visão não implica necessariamente a rejeição dos 
demais sentidos, como a sensibilidade do tato, a materialidade e o peso 
peremptório da arquitetura grega clássica compravam; os olhos convi-
dam e estimulam as sensações musculares e táteis. O sentido da visão 
pode incorporar e até mesmo reforçar outras modalidades sensoriais; o 
ingrediente tátil inconsciente que existe na visão é particularmente impo-
tente e muito presente na arquitetura histórica, mas extremamente negli-
genciado na arquitetura de nossa época.”9 

O recurso e confiança plena na visão acarreta falhas, margem para o engano, 
para a ilusão – a visão revela-se o sentido mais ludibriador, estando cientifica-
mente provada esta sua vertente e o modo como o nosso cérebro pode distorcer 
e viciar a verdade do que vimos. Este ponto, da margem para a manipulação e 
o engano, abre um precedente particularmente relevante aquando do contexto 
atual supracitado, do culto da comunicação por imagem. A manipulação digital 
é uma constante e culmina numa “arquitetura de revista”, na qual enamoramos 
e idealizamos os objetos arquitetónicos – levando a consequentes e frequentes 
incoerências, aquando da experiência efetiva dos edifícios em causa. Ainda que o 

7  Juhani Pallasmaa. “Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos”, op. cit., p. 26
8  Idem, p. 27
9  Idem, p. 25
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recurso a elementos gráficos seja uma prática importante e pertinente no âmbito 
do trabalho de arquitetura, esta fica corrompida, caso deixe de comunicar a ver-
dade da obra – abre-se um precedente que faz questionar qual será o limite que se 
estabelece ao definir a legitimidade destas práticas.

[fig.4] “Fall”, Bridget Riley,1963
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[fig.6] Esquissos para a Igreja de Santa Maria, Álvaro Siza Vieira
[fig.5] Álvaro Siza Vieira a desenhar
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“A capacidade de imaginar, de se libertar dos limites da matéria, do lu-
gar e do tempo, deve ser considerada a mais humana de todas as nossas 
qualidades. (...) É evidente, no entanto, que a capacidade da imaginação 
não se esconde apenas nos nossos cérebros, pois toda a nossa constituição 
corporal tem as suas fantasias, desejos e sonhos.”10

Todas as formas de arte representam modos de pensamento sensorial 
corporificado, característicos do meio artístico particular em que se inserem. Es-
tes modos de pensar, imagens vindas do corpo que simplificam o conhecimento 
existencial essencial, em vez de se apresentarem como uma mera estetização vi-
sual, são um modo existencial e metafísico, através dos meios de espaço, estrutura, 
matéria, gravidade e luz. O lápis na mão do arquiteto é uma ponte entre a mente 
imaginativa e a imagem que aparece na folha de papel, uma extensão inseparável 
da mão e da mente. No êxtase do trabalho, esquece-se a mão e o lápis, e o desenho 
emerge como se fosse uma projeção automática da mente imaginativa.

“É isto que eu faço – por vezes algo instintivamente. Eu esqueço todo o 
labirinto de problemas por um tempo, assim que a sensação da tarefa e os 
inúmeros pedidos que a envolvem se afundaram no meu subconsciente. 
Então eu movo-me para um método de trabalho que é muito parecido 
com a arte abstrata. Simplesmente desenho por instinto, não por sínteses 
arquitetónicas, mas o que às vezes são composições bastante infantis, e 
assim, numa base abstrata, a ideia principal toma forma gradualmente, 
uma espécie de substância universal que me ajuda a trazer os numerosos 
componentes contraditórios da harmonia.”11

Um esquisso é uma ideia que fornece a base para começar o trabalho, sendo este 
uma das ferramentas mais poderosas para o arquiteto. Surgem num frenesim, um 

10  Juhani Pallasmaa. “The Thinking Hand: existential and embodied wisdom in architecture”, 
Chichester: John Wiley & Sons, 1982, p. 17
11  Alvar Aalto. “Tout and the mountain stream”, in Göran Schildt (ed.), Alvar Aalto In His Own 
Words, Helsinki: Otava Publishing Company, 1997, p. 108

O DESENHO DO PENSAMENTO
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[fig.7] Peter Zumthor a desenhar
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atrás do outro, na busca pela expressão e clarificação do turbilhão que invade o 
criador e, desta forma, torna as ideias mais claras e os erros mais aparentes. A este 
se junta a maqueta, também ela um modo de esboçar rapidamente a essência de 
uma ideia. Através destes, obtemos um meio de pensar e trabalhar, de concretizar 
ou esclarecer ambições, dúvidas, um meio para analisar e apresentar a essência 
conceptual do projeto – uma concretização e exteriorização das ideias. Mesmo na 
era do projetar auxiliado por computador e da modelação virtual, os desenhos e 
as maquetas são auxílios incomparáveis no processo de projeto do arquiteto, pois 
falam à mão e ao corpo com tanta força quanto aos olhos, proporcionando uma 
abordagem de confronto global com o criador – e se o apelo, estudo, escrutínio e 
trabalho é efetuado por um maior número de sentidos, a experiência resultante 
apenas poderá ser mais rica e precisa. Contudo, é importante frisar que as ferra-
mentas a que recorremos – que expandem as nossas faculdades e guiam as nossas 
ações e pensamentos – atuam de formas específicas, distintas, não sendo absoluta-
mente inocentes e equivalentes.

“Argumentar que para o propósito de desenhar um projeto arquitetónico, 
o carvão, o lápis, a caneta de tinta e o rato do computador são iguais e 
permutáveis, é entender de forma completamente errada a essência da 
união da mão, ferramenta e mente.”12

Desenhar é um mecanismo e exercício espacial e háptico que funde a realidade 
externa do espaço e da matéria e a realidade interna da perceção, do pensamento 
mental e do imaginário em entidades singulares e dialéticas. Em “The Thinking 
Hand”, a ode à mão de Juhani Pallasmaa, este enuncia que todo o ato de dese-
nhar produz “(...) três conjuntos diferentes de imagens: o desenho que aparece 
no papel, a imagem visual gravada na minha memória cerebral e uma memória 
muscular do ato de desenhar em si mesmo. Um desenho é uma imagem que 
comprime todo um processo, fundindo uma duração distinta nessa imagem. Um 

12  Juhani Pallasmaa. “The Thinking Hand: existential and embodied wisdom in architecture”, op. 
cit., p. 50



30

[fig.8] Mão aberta, Chandigarh, Le Corbusier, 1951-56



31

esquiço é, na verdade, uma imagem temporal, uma peça de ação cinematográ-
fica registada como uma imagem gráfica.”13 A linha de carvão, lápis e caneta é 
uma linha expressiva e emocional e por isso é um modelo trabalhado pela mão 
humana – podendo expressar hesitação e segurança, julgamento e paixão, tédio e 
excitação, afeição e repulsa. “A mão é a janela para a mente”14 e cada movimento, 
peso, sombra, espessura e velocidade da linha por ela desenhada tem um significa-
do particular. “(...) Cada movimento da mão, em cada uma das suas obras, leva-se 
a si mesmo, através do elemento de pensamento, cada movimento das mãos se 
sustenta nesse elemento (...).”15 André Wogenscky, arquiteto, colaborador e amigo 
de Le Corbusier, descreve como as mãos do mestre guiavam e comunicavam os 
seus pensamentos, como espelho do seu íntimo e obra:

“Toda a sua vida era uma grande mão aberta”16

“Eram as suas mãos que o revelavam. (...) Mãos que sempre pensaram, 
tal como ele fazia no seu pensamento, e nas suas mãos se podia ler a sua 
ansiedade, as suas desilusões, as suas emoções e esperanças. Mãos que 
desenharam, e iriam desenhar, toda a sua obra.”17

O livro de André Wogenscky relembra-nos que a criatividade é um processo que 
envolve todo o ser humano que, através de todas as partes de seu corpo, estabelece 
múltiplas relações com vários mundos sociais e temporais. As mãos de Le Corbu-
sier forneciam, por si só, as respostas adequadas aos desafios e tarefas imediatos 
com que eram confrontadas. Intenção, perceção e o trabalho da mão não exis-
tem como entidades separadas, mas como veículo e ponte da experiência háptica; 
como expressão do envolvimento de todas as partes do corpo na criação. 

13  Juhani Pallasmaa. “The Thinking Hand: existential and embodied wisdom in architecture”, op. 
cit., p. 90
14  Immanuel Kant, in Richard Sennett,“The Craftsman”, New Haven, Connecticut and London: 
Yale University Press, 2008, p. 149
15  Martin Heidegger, in Juhani Pallasmaa,“The Thinking Hand: existential and embodied wisdom 
in architecture”, op. cit., p. 17
16  André Wogenscky. Le Corbusier’s Hands, Cambridge, Massachusetts and London: MIT Press, 
2006, p. 23
17  André Wogenscky. “Le Corbusier’s Hands”, op.cit., p. 44



32

[fig.9] “Para um enriquecimento interior”, Helena Almeida, 1976
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“À medida que o desempenho é gradualmente aperfeiçoado, perceção, 
ação da mão e pensamento perdem a independência e transformam-se 
num sistema de reação e resposta singular e subliminarmente coordena-
do.”18

O arquiteto, enquanto artesão e criador, necessita de desenvolver relações específi-
cas entre pensamento e execução, ideia e execução, ação e matéria, aprendizagem 
e desempenho, identidade própria e trabalho, orgulho e humildade; precisa de 
incorporar a ferramenta ou instrumento, internalizar a natureza do material e, 
eventualmente, transformar-se no seu próprio produto, material ou imaterial. 

“Todos os trabalhos de arte articulam o limite entre o «eu» e o mundo, 
na experiência do artista e na do espetador/ouvinte/ocupante.  Neste 
sentido, a forma de arte da arquitetura não oferece apenas um abrigo 
para o corpo, também redefine o contorno da nossa consciência, e é uma 
verdadeira exteriorização da nossa mente.”19

A linha traçada pela mão é espacial, colocada num espaço percetual ou 
imaginário distinto. Em comparação com a riqueza expressiva e a vida emotiva da 
linha desenhada à mão, a linha de computador é uma conexão lacónica e unifor-
me de dois pontos, existentes na factualidade sem emoção do espaço matemático. 
A imagem computadorizada tende a reduzir a nossa capacidade multissensorial e 
de imaginação sincrónica, transformando o processo de projeto numa manipula-
ção visual passiva, num ensaio da retina. O computador cria uma distância entre 
o criador e o objeto, enquanto que o desenhar à mão ou recurso a uma maqueta 
coloca o arquiteto em contacto com o objeto e/ou espaço.

“Embora o desenho a computador seja realizado num sistema de um 
para um, a falta de escala experiencial do desenho e a falta de uma cone-

18  Juhani Pallasmaa. “The Thinking Hand: existential and embodied wisdom in architecture”, 
op.cit., p. 82
19  Idem, p. 20
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xão tátil através da mão com a imaginação tendem a enfraquecer a sensa-
ção háptica da entidade projetada no desenho gerado por computador.”20

Projetos totalmente gerados por computador podem até culminar num apelo de 
superfície sedutor, mas decorrem num mundo no qual o observador não tem pele, 
mãos ou corpo. Nestes, o arquiteto apresenta-se como um estranho em relação à 
própria criação – sendo esta, portanto, como que um dispositivo para um obser-
vador sem corpo. Perde-se a relação entre o todo e as partes que cria uma relação 
dialética, interligada e inerente nos processos de desenho manual/maquetas, e 
cinge-se a um processo computorizado que, na sua “perfeição” e abstração, tende 
a criar uma sensação de fragmentação e descontinuidade.

“O que o computador está realmente a fazer à arquitetura é tornar o 
trabalho dos arquitetos cada vez mais restrito de determinadas formas, 
enquanto que os liberta em outras.”21

O computador é uma ferramenta fundamentalmente diferente dos instrumentos 
tradicionais de desenho e métodos de fazer maquetas – não se podendo considerar 
que este possa usurpar ou substituir o valor dos métodos anteriores. O recorrer 
à tecnologia não deve ser negado ou desvalorizado, mas complementado com o 
desenho, a maqueta e a experiência háptica por estes proporcionada. O arquiteto 
deve, primeiro, aprender a fazer uso da sua imaginação e a interiorizar o modo 
crucial de se incorporar no processo de projeto, dando presença ao seu corpo en-
quanto meio e fim – procurando, assim, que o projetar computorizado não se trans-
forme numa prática puramente retiniana, na qual o próprio criador permanece 
como observador externo e sem um modelo mental vívido da realidade concebida.

“A arquitetura é uma profissão na qual as novas tecnologias não são de-
terminantes, não a tornam melhor. As novas tecnologias permitem traba-

20  Juhani Pallasmaa. “The Thinking Hand: existential and embodied wisdom in architecture, op. 
cit., p. 98
21  Aaron Betsky, “Why architecture matters”, Londres: Thames and Hudson, 2017, p. 116
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lhar mais rápido, mas não é por isso que os trabalhos arquitetónicos vão 
sair melhor. Pode inclusivamente ocorrer o contrário.”22

A tecnologia desenvolveu-se exponencialmente num curto espaço de 
tempo e manifestou um enorme impacto nos aspetos de pesquisa, produção e vida 
quotidiana – fazendo-se também sentir o seu impacto e mudança na prática ar-
quitetónica. Sendo usado para facilitar a criação e representação de formas artís-
ticas, arquitetónicas e urbanas, negar as vantagens do computador no dia a dia e 
trabalho do arquiteto seria uma visão ignorante e preconceituosa. Não há dúvida 
que este agiliza decisivamente a maioria dos aspetos da produção arquitetónica e, 
além de ser uma ferramenta de desenho preciso e rápido, tem mostrado crescentes 
contributos em análises, testes e protótipos virtuais antes da construção efetiva. 
 No entanto, enquanto se reconhece os benefícios do computador e das tecnolo-
gias digitais a este associadas, é necessário ter consciência dos aspetos nos quais 
estas ferramentas diferem dos instrumentos anteriores e o modo como estes as 
complementam – não se devendo proceder à sua mera exclusão e substituição da 
dinâmica de trabalho. Os problemas do projetar totalmente informatizado são 
evidentes, particularmente nas fases iniciais, mais sensíveis e vulneráveis   do pro-
cesso de projeto, quando a essência arquitetónica do edifício é concebida e deter-
minada. A mão que desenha, molda e constrói, cria uma conexão háptica direta 
com o objeto, permitindo o amadurecimento das ideias, expressas numa relação 
interdependente entre pensamento e materialização – permitindo que, de certo 
modo, o controlo consciente possa ser esquecido e a intuição, expressão e mate-
rialização se fundam, gerando uma imagem multissensorial e uma identificação 
incorporada. Assim, o arquiteto deve procurar considerar as limitações, repercus-
sões, problemas e benefícios que cada um destes instrumentos pode representar – 
particularmente nos aspetos mentais e sensoriais do seu processo – de modo a que 
possa alcançar e tirar máximo partido da experiência arquitetónica da obra criada.
[A FORMA]

22  Shigeru Ban, conferência na Roca Gallery de Barcelona, 2019
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[fig.11] Solo House, planta, OFFICE KGDVS
[fig.10] Solo House, colagem, OFFICE KGDVS
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“O desenho de projeto que se refere a uma realidade que ainda está no 
futuro é importante no meu trabalho. Continuo a trabalhar nos meus de-
senhos até que estes atinjam o delicado ponto de representação, quando 
surge o clima predominante que procuro, e paro antes que os elementos 
essenciais comecem a prejudicar seu impacto. (...) Esse tipo de desenho 
permite-nos dar um passo atrás, olhar e aprender a entender o que ainda 
não surgiu e que apenas começou a surgir.”23

A busca pela imagem sedutora coloca em evidência o papel e o pensa-
mento da forma na prática arquitetónica. De certo modo, podemos afirmar que o 
princípio e sentido da forma se apresentam como terreno basilar na desenvoltura 
do construir o mundo que habitamos – em arquitetura o pensamento do Homem 
ganha forma e materializa-se. No entanto, encontramo-nos rodeados por edifícios 
que, embora possam despertar a nossa curiosidade com a sua ousadia ou inventi-
vidade formal, dificilmente nos conferem substância sensorial ou qualquer noção 
de significado do que nos envolve e da nossa própria existência. O enamoramento 
por imagens estanques e isoladas convida a que se moldem as formas, enquanto 
consequências destas. Ainda que esta abordagem se possa atribuir a uma motiva-
ção que ambiciona a ideia de experiência do sujeito na obra – recorrendo a pers-
petivas e imagens que simulem a presença do sujeito em relação a esta – retrata 
um privilégio redutor, que se cinge a uma pequena parte do espectro sensorial e 
percetivo. A questão enfática da imagem e a sua predominância no ato de projetar 
arrisca, portanto, a uma distorção da forma arquitetónica, na qual a forma segue 
a imagem. O jogo da forma sobrepõe-se de tal modo que a realidade de como um 
edifício é experimentado acaba negligenciada – a forma é cheia, mas vazia.

Esta problemática da forma, expressa igualmente a tentação e o risco do 
deslumbramento egocêntrico, do pensamento cuja finalidade tende para o valor 
da forma por si mesma – ambicionando um valor iconográfico ou de objeto escul-
tórico – e como restrita validação das vontades e visões do “eu criador”, aliadas a 
rígidas ambições de determinados conceitos ou imagens. Se a busca do arquiteto 

23  Peter Zumthor. “Thinking architecture”, Basel: Birkhäuser, 2006, p. 13

A PROBLEMÁTICA DA FORMA
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não promover uma abordagem que vá além desta motivação narcisista e intelec-
tualizada, castrada pela forma como fim, e a finalidade for a forma e não o que 
esta abarca, o resultado arrisca-se a nunca ser arquitetura, tendendo apenas para a 
criação de corpos vazios, desprovidos da totalidade de dimensões que esta poten-
cia albergar – a forma com sentido, numa arquitetura cheia e sensível que vá alem 
do mero estímulo visual e formal. 

“(...) a mente abre-se para compreensões. Compreensão do que pode ser 
a vontade de existência, digamos, de espaços arquitetónicos específicos. Com-
preensão é a fusão do Pensamento e do Sentimento no relacionamento 
mais próximo da mente com a Psique, a fonte do que uma coisa quer ser.

É o começo da Forma. A Forma abrange uma harmonia de sis-
temas, um senso de Ordem e o que caracteriza uma existência a partir de 
outra. A Forma não tem configuração ou dimensão. Por exemplo, na di-
ferenciação de uma colher face a outra, a colher é caracterizada por uma 
forma com duas partes inseparáveis, a pega e a parte côncava. Uma co-
lher implica um desenho específico feito de prata ou madeira, grande ou 
pequeno, raso ou profundo. A Forma é «o quê». O Desenho é «como». A 
forma é impessoal. (...) A Forma não tem nada a ver com condições cir-
cunstanciais. Na arquitetura, caracteriza uma harmonia de espaços bons 
para uma determinada atividade do homem.”24

Ao longo deste excerto, Louis Kahn explora o significa e sentido da for-
ma, apresentando-a finalmente como elemento impessoal, como característica de 
um determinado conjunto de condições dos espaços que albergam as atividades 
humanas e enquanto resultado da junção de pensamento e sentimento – como 
nos alerta também Edmund Bacon, ao referir que “uma coisa é delimitar o espa-
ço por dispositivos estruturais como paredes. Outra bem diferente é infundir no 
espaço um espírito que se relaciona com as atividades que acontecem nele e que 

24  Louis Kahn. “Essential texts”, editado por Robert Twombly, New York: Norton & Company, 
2003, p. 63-64
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desperta os sentidos e as emoções das pessoas que o usam.”25 Assim, reforça-se e 
reinvoca-se a importância de ir além da ideia de imagem, procurando explorar 
a dimensão sensível no pensamento arquitetónico. Juahni Pallasmaa, à luz da fe-
nomenologia, enquadra-se igualmente nesta ordem de pensamento, defendendo 
uma arquitetura que parta da experiência como engrenagem e motor gerador 
da conceção e materialização do espaço arquitetónico – aliando forma e consi-
deração sensorial. Em “Atmosferas: entornos arquitetónicos – as coisas que me 
rodeiam”, Peter Zumthor guia-nos pela sua abordagem à arquitetura e atmosfera, 
apresentando os temas e inquietações que canaliza no seu processo e pensamento. 
Começa por questionar “o que é no fundo a qualidade arquitetónica?”26, como se 
podem projetar obras com tamanha beleza e presença, que sempre o comovem27. 
Num momento final, refere a forma bonita como uma das ambições fulcrais no 
âmbito da sua produção arquitetónica – ainda que consciente da efetiva subjeti-
vidade associada a esta. Porém, esta pretensão não se apresenta como o mote do 
trabalho, mas sim como uma qualidade necessária na avaliação e validação do 
resultado.

“Não trabalhamos na forma, trabalhamos com todas as outras coisas. (...) 
O corpo da arquitetura, no início, é a construção, a anatomia, a lógica do 
ato de construir.”28

O seu trabalho aparenta partir mais da matéria do que forma, como 
nos é sugerido por Josep Maria Montaner, a propósito de um debruçar sobre a 
fenomenologia na arquitetura contemporânea, que se refere à obra de Zumthor 
como “matéria na paisagem”29. A sua atenção precisa à exploração dos sentidos, 
firma um pensamento que reúne todas estas componentes – matéria, paisagem, 

25  Edmund N. Bacon, “Design on Cities”, Revised Edition 1975, London: Thames and Hudson, 
1992, p.18
26  Peter Zumthor. “Atmosferas: Entornos arquitectónicos – as coisas que me rodeiam”. op. cit., p. 11
27  Ibidem.
28  Idem, p. 71 
29  Josep Maria Montaner. “A condição contemporânea da arquitetura”, Barcelona: Gustavo Gili, 
2016, p. 62
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[fig. 12] Kolumba Museum, Peter Zumthor
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experiência e forma – numa simbiose particular e bem construída que promo-
ve uma experiência sinestésica rica e fomenta a transcendência da experiência 
do utilizador. Porém, o seu trabalho não se firma como um resultado desatento 
e imediato dos elementos materializados para a comunicação sensível, sendo a 
intrínseca qualidade de belo uma constante essencial na sua busca – “(...) quando 
no fim não me parece bonito – e digo apenas bonito propositadamente, porque 
existem livros sobre a estética –, quando esta forma não me toca, volto para trás 
e recomeço do início.”30 

Esta abordagem é uma constante nas suas obras, mesmo quando estas 
partem de premissas, contextos e aproximações distintas: a relação contrastante 
de intimidade interior e abertura exterior das Termas de Vals, emergindo da en-
costa suíça, e o seu labirinto de salas de atmosferas particulares; o contraste entre 
exposição e recolhimento, luz e escuridão da Capela Bruder Klaus, o efeito car-
bonizado e áspero das paredes interiores e a forma regular e retilínea do exterior; 
ou o museu Kolumba e a matéria perfurada pela luz que se funde com a ruína que 
envolve. A dialética de Zumthor reúne a intensidade do propósito da relação com 
a circunstância e a cuidada consideração pelo sensorial, numa experiência que 
enaltece o detalhe da matéria simples, mas carregada de substância. 

“A forma arquitetónica é o ponto de contacto entre massa e espaço. Onde 
a inter-relação filosófica entre estes dois elementos não é clara, a forma da 
arquitetura também não é clara. Ao definir o ponto de junção entre mas-
sa e espaço, o arquiteto está a fazer uma afirmação sobre a inter-relação 
entre o homem e seu universo.”31

 

30  Peter Zumthor. “Atmosferas: Entornos arquitectónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., p. 73
31  Edmund N. Bacon, “Design on Cities”, op. cit. p.16
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[fig. 13] “Homem Vitruviano”, Leonardo da Vinci, 1490
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32“(...) o urbanismo e a arquitetura (...) transformam-se numa mercadoria 
na área de uma sociedade de cultura do dinheiro, onde o planeamento 
desaparece para dar lugar a esculturas lançadas no espaço. (...) A razão 
foi substituída pelas paixões, e não aponta para as regras do coeficiente de 
inteligência clássicas para a apreciação, mas sim para um acentuar maior 
da emergência emocional. Embora se queira mostrar com precisão os 
princípios emotivos das emoções e das sensações através das intensidades, 
ainda não se alcançaram respostas plenas de apreciação tão profunda 
como as das harmonias e das proporções do passado (...)”33

 Desde o início dos tempos que a procura pelo belo se apresenta como 
pedra basilar na sociedade. A criação e construção do belo, e as implicações para 
a existência deste, sempre foi alvo de interesse – procurando-se não só definir em 
que consiste, mas também desconstruir o conceito de modo a perceber quais as 
condições necessárias para a sua manifestação. As ideias de unidade e harmonia, 
são evidentes aquando deste esmiuçar, enquanto elementos cruciais e recorrentes 
no desenho do espaço e na tentativa de satisfação desta vontade. 
Não nos é possível determinar com exatidão o momento em que estas questões co-
meçaram a fazer parte da nossa estrutura, se foram fruto de um evento específico 
ou se, inerentemente, sempre constaram da existência humana. O interesse por 
estes ideais poderá ter começado com uma simples observação do cosmos, da per-
feita regularidade dos céus e do modo como estes se relacionavam com diversos 
ciclos – gerando um interesse e uma vontade de construir e criar ambicionando 
um sentido equiparável a esta ordem da natureza, segundo um ideal universal. As 
ligações estabelecidas entre estes viriam, mais tarde, a ser traduzidas e expressas 
através dos números, da aritmética – sendo que esta noção básica de ligações arit-
meticamente verificáveis estabeleceu um ponto de viragem e tornou-se algo fun-
damental não só para a ciência clássica, mas também para o pensamento artístico.

32  Juhani Pallasmaa, “Geometry of  Feeling”, in Encounters: architectural essays Vol. 2. Helsinki: 
Rakennustieto, 2012, p. 448
33  Victor Consiglieri. “As metáforas da arquitetura contemporânea”, Lisboa: Ed. Estampa, 2007, 
p. 24

[1.2]  A GEOMETRIA DO SENTIMENTO 32
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[fig. 14] “Homem universal”, iluminura em “Liber Divinorum Operum”, século 13
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“A arquitetura clássica, pelo menos como foi interpretada no Renasci-
mento, baseou-se em construções como os ideais formais platónicos e a 
geometria pitagórica para garantir que era consistente com a ordem da 
natureza. (...) ideias de harmonia e unidade são apenas construções, ima-
gens mentais de como o mundo humano deveria interagir com a natu-
reza. Cada era, cada civilização, teve a sua própria variação no conceito 
de harmonia e buscou um senso de unidade no mundo da construção, na 
natureza e na relação entre os dois. Os desenhos do homem universal, 
uma ideia herdada dos antigos gregos e transmitida aos arquitetos roma-
nos e renascentistas, ajudaram a explicar esse conceito.”34

A capacidade de organizar, harmonizar e desenhar edifícios através de um sistema 
que expressava um ideal universal fascinou particularmente a Grécia Antiga, na 
qual a beleza residia na ordem, equilíbrio e harmonia – revelando um particular 
interesse no ideal de beleza expresso na forma humana. O homem, pensava-se, 
era um modelo do universo e, ao estudar o homem e a ordem do corpo, poder-se-
-ia obter conhecimento sobre a ordem do próprio universo. O homem era, assim, 
visto como parte deste sistema maior, um modelo no qual as proporções perfeitas 
eram evidentes. 

“(...) ideias de harmonia e unidade são apenas construções, imagens men-
tais de como o mundo humano deveria interagir com a natureza. Cada 
era, cada civilização, teve a sua própria variação no conceito de harmo-
nia e buscou um senso de unidade no mundo da construção, na natureza 
e na relação entre os dois. Os desenhos do homem universal, uma ideia 
herdada dos antigos gregos e transmitida aos arquitetos romanos e renas-
centistas, ajudaram a explicar esse conceito.”35

34  Norman Crowe. “Nature and the idea of  a man-made world: an investigation into the evolutionary 
roots of  form and order in the built environment”, Cambridge: The MIT Press, 1995, p.120-121
35  Ibidem.
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[fig. 15] “Giant Flying Mocca Cup with an Inexplicable Five Metre Appendage”, Salvador 
Dali, 1946, com sobreposição da espiral da razão de ouro
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Se o corpo humano, na sua perfeição, refletia o universo na sua forma perfeita, 
então a matemática que os une, e as relações estabelecias através desta, deveria 
ser um meio determinante no desenho e busca pela forma do espaço – para que 
também este fosse parte integrante deste conjunto de relações, formando um todo 
coerente com a ordem universal. À imagem do corpo humano, este sistema clás-
sico funcionava não apenas visualmente, mas funcionalmente. As colunas, e os 
elementos que a constituíam, eram dimensionadas, proporcionadas e detalhadas 
de acordo com as necessidades e questões do edifício – um conjunto de elementos 
pertinentes, coerentes com uma lógica que abrange todo o edifício – estando todos 
os elementos que o definem e constituem ligados de alguma forma à sua ordem, 
num sistema puro e holístico de construção. Desenvolve-se, assim, uma certa cren-
ça de que através do sistema universal em causa – e por meio das suas regras, prin-
cípios e proporções – seria possível atingir uma ideia de espaço belo e atemporal.
 

“(…) provavelmente é justo dizer que a Razão de Ouro inspirou pensa-
dores de todas as disciplinas, como nenhum outro número na história da 
matemática.”36

A descoberta da regra de ouro (razão de aproximadamente 1,618), cuja propor-
cionalidade ocorre frequentemente na natureza, e a observação atenta das rela-
ções desta com o corpo humano, fomentou e reforçou a oportunidade de satisfa-
zer esta busca pela harmonia no desenho de espaço. Desde Leonardo da Vinci, 
Sandro Botticelli e Leon Battista Alberti a Salvador Dali, muitos foram os artistas 
e arquitetos que, ao longo dos tempos, proporcionaram o seu trabalho através do 
uso regra de ouro – especialmente através do uso de retângulos de ouro. Reme-
tendo novamente para a Grécia Antiga, alguns estudos da Acrópole concluem 
que muitas das proporções presentes se aproximam da razão áurea. A fachada 
do Pártenon, assim como os elementos de sua fachada, podem ser circunscritos 
por retângulos de ouro, podendo indiciar que os seus arquitetos já estariam cons-

36  Mario Livio. “The Golden Ratio: The Story of  PHI, the World’s Most Astonishing Number”. 
New York, Broadway Books, 2003, p. 6
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MODULOR

[fig. 17] “Modular Series related to Human Stature”, Le Corbusier, 1954
[fig. 16] “Modulor”, Le Corbusier, 1954
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cientes da proporção áurea e esta era conscientemente aplicada nos seus projetos. 
Posteriormente, também Le Corbusier viria a centrar a filosofia do seu desenho e 
pensamento em sistemas de harmonia e proporção – sendo que a sua crença na 
ordem matemática do universo também se regia e estava intrinsecamente ligada à 
razão de ouro e à sequência de Fibonacci37. 

“Dia após dia, esse ingénuo verifica que a sua arte é governada por uma 
regra. Reconhece-a, cumprimenta-a com respeito e alegria; obrigado a 
transmitir o seu pensamento por intermédio das mãos e cabeças de vinte 
desenhadores, apercebe-se, cada vez com maior evidência, de que, tendo 
passado a porto dos milagres, a sua sorte o conduziu a um jardim onde 
florescem os números.”38 

O Modulor, concebido entre 1943 e 1950 e inicialmente batizado de “grelha de 
proporções”, manifestou-se como que uma continuação da longa tradição an-
teriormente enunciada, um instrumento de medição baseado nas dimensões da 
figura humana e na matemática – desenhado com base no quadrado duplo e 
construído com um conjunto de retângulos de ouro, segundo a série de Fibonacci, 
originando duas séries de medidas em harmonia com o corpo humano e entre si 
que relacionavam o sistema métrico decimal e anglo-saxónico. O seu surgimen-
to gerou críticas, que apontavam o sistema como a tentativa de criação de uma 
receita para a produção do belo, no entanto, Le Corbusier defendia que este não 
se apresentava como uma solução para a determinação de grandezas ou criação 
efetiva do belo, mas sim como um instrumento de afinação, que permitiria assistir 
no ajuste de dimensões e colocá-las em relação39. Para Le Corbusier, a estética era 
uma função humana essencial, devendo prevalecer na arquitetura a interpretação 
da harmonia e o equilíbrio na composição arquitetónica na busca pela solução 

37  Sequência na qual cada número é a soma dos dois números que o antecedem (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34...), intimamente relacionada com a razão de ouro – quando um dos números da sequência 
é dividido pelo seu antecessor, obtém-se um valor que tende para a razão áurea de 1,618, sendo este 
valor cada vez mais exato à medida que a sequência tende para o infinito. 
38  Le Corbusier. “The modulor”, Lisboa: Orfeu Negro, 2010, p. 153
39  Idem, p. 137
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elegante – abrangendo esta uma série de fatores diversos, um conjunto de ca-
racterísticas de dimensão material, social e sensorial. Le Corbusier recorre a este 
conceito matemático – apresentado por Henri Poincaré e que fascinou a frente 
racionalista da vanguarda artística francesa – para explicar o seu método proje-
tual. Este pressupõe que é possível atingir um determinado resultado de diversas 
formas e que existem várias soluções para o mesmo problema, sendo a elegância 
o fator que permite distinguir qualitativamente estes diversos métodos, percursos 
e soluções. Mas em que consiste esta noção de solução elegante e o que confere o 
sentimento de elegância a uma determinada resposta ou demonstração? 

“É a harmonia de diversas partes, a sua simetria, o seu feliz equilíbrio, é, 
numa palavra, tudo o que está em ordem, tudo o que lhe confere unida-
de, o que nos permite, por consequência, ver claramente e compreender 
o conjunto ao mesmo tempo que os detalhes.”40

A ordem revela-se, assim, como um outro aspeto importante e inevitável, tratan-
do-se de um elemento inerente ao fenómeno criativo em arquitetura. No entanto, 
Le Corbusier prefere referir-se a esta recorrendo ao termo de harmonia – como 
expressão da ordem, na qual a presença das partes se estrutura e contribui para 
a criação e pensamento de um todo coerente, que procura provocar emoções em 
quem a experiencia. A arquitetura pressupões um certo desejo de ordem harmó-
nica, um todo coerente que gera um organismo. A solução elegante resulta, assim, 
desta ordem e unidade que permitam e almejem uma rápida apreensão, por parte 
do utente – tanto do todo como da mais ínfima parte (do detalhe) e a criação de 
analogias face a outros objetos e realidades apreendidas, agilizando a emoção que 
a experiência possa despertar.

“(...) para Viollet-le-Duc, em arquitetura, a proporção sem escala é uma 
ideia sem sentido. Para ele a proporção procura alcançar uma escala har-

40  Bruno Reichlin. “L’utile n’est pas le beau”, in Le Corbusier: une Encyclopedie (Direction de Jacques 
Lucan), Paris: Centre Pompidou, 1987, p. 371
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mónica e, por isso, em arquitetura, o problema da medida nunca pode ser 
reduzido ao problema de um sistema proporcional, como diz o autor, não 
pode nunca ser reduzido a um cânone.”41

Parece lógico concluir que a escala, como instrumento da harmonia, constitui 
também uma característica fundamental na construção da solução elegante e, por 
consequência, na busca pela criação do belo. Proporção e escala, termos muitas 
vezes referidos e empregados como que equivalentes, devem ser entendidos como 
termos independentes, distinguindo-se, principalmente, pelo conhecimento da 
medida real concreta – inerente à escala, mas inconsequente na proporção. Só 
avaliamos a escala, e se esta é adequada, em função das dimensões de determi-
nada forma ou objeto quando comparadas a uma outra forma ou objeto, mesmo 
não se tendo conhecimento preciso da dimensão é a partir desta. e do processo 
de comparação, que averiguamos a adequação de uma determinada forma face a 
um contexto, a adequação da escala. A proporção, por outro lado, não resulta da 
comparação das dimensões de uma determinada forma, mas da razão de relação 
destas dimensões – portanto, dois retângulos de diferentes dimensões podem ter 
a mesma proporção. 

“Em arquitetura, a escala parece assim poder constituir uma garantia 
da proporção [mas o contrário não se verifica]. A preocupação com a 
proporção pura, isto é, uma proporção sem escala, traduz-se numa visão 
pictórica da arquitetura e conduz à sua consideração como uma arte plás-
tica. A aplicação de sistemas proporcionais bidimensionais em alçados de 
edifícios constituiu uma das dimensões deste equívoco. Em arquitetura, o 
problema da proporção e, por consequência, dos sistemas proporcionais, 
só faz sentido a partir do problema da escala.”42

41  José Miguel Rodrigues. “O mundo ordenado e acessível das formas da arquitectura. Tradição 
clássica e movimento moderno na arquitectura portuguesa: dois exemplos, Porto: Afrontamento, 
2013, p. 225
42  Idem, p. 209
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Considerando este aspeto, e retomando o trabalho de Le Corbusier, do ponto de 
vista do problema da escala, o Modulor circunscreve-se na importância atribuída 
à dimensão humana como instrumento de referência para o dimensionamento da 
escala graduada proposta, podendo apenas ser considerado enquanto instrumen-
to na determinação da escala até certo ponto – sendo que este facto se evidencia 
como a sua maior limitação, ao não se desdobrar para dar resposta a outras ver-
tentes de escalas trabalhadas aquando do exercício de arquitetura. No entanto, 
este reafirma a sua elevada relevância, podendo considerar-se que “constitui, do 
ponto de vista da procura da construção de uma teoria, o momento de maior 
aproximação do Movimento Moderno ao problema da escala (...)”43

“A relação harmónica de uma parte de um rés-do-chão para outra só 
pode ser observada num desenho de planta, onde toda a planta (...) pode 
ser vista de uma só vez. [No entanto,] A experiência efetiva da planta, 
enquanto nos movemos pelas salas e corredores de um edifício complexo, 
ocorre no tempo como uma sequência de eventos percetivos. Há eventos 
que devem ser percebidos como partes de uma estrutura conceptual geral 
que não é diretamente visível.”44 

Somos intuitivamente capazes de reconhecer as noções de escala, proporção e 
ordem. Num espaço bem organizado, percebemos a unidade de desenho, mesmo 
que a matriz ou o princípio que rege a sua ordem possa não ser imediatamente 
aparente – no entanto, a experiência de perceção vai além desta capacidade, não 
só apreendendo estas princípios, mas também um outro conjunto de fatores com 
os quais somos confrontados no momento da experiência e vivência. “A cons-
ciência do espaço vai muito além da atividade cerebral. Envolve toda a gama de 
sentidos e sentimentos, exigindo o envolvimento de todo o ser para tornar possível 

43  José Miguel Rodrigues. “O mundo ordenado e acessível das formas da arquitectura. tradição 
clássica e movimento moderno na arquitectura portuguesa: dois exemplos”, op. cit., p. 227
44  Norman Crowe. “Nature and the idea of  a man-made world: an investigation into the evolutionary 
roots of  form and order in the built environment”, op. cit., p.102
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uma resposta completa a isso.”45 Assim sendo, considera-se que esta busca pela 
invocação da ordem da natureza na prática arquitetónica deve implicar não só 
um conhecimento desta e o uso de ferramentas que promovam esta relação, mas 
também o conhecimento e consciência dos mecanismos que percecionam todas 
estas noções e as colocam em diálogo com quem as experiencia. “A qualidade da 
arquitetura não está no sentido da realidade que ela expressa, mas pelo contrário, 
na sua capacidade de despertar a nossa imaginação.”46

“O objetivo de um projeto é afetar as pessoas que o usam e, numa com-
posição arquitetónica, esse efeito é um fluxo contínuo e ininterrupto de 
impressões que invadem os sentidos à medida que se movem através dela. 
Para um projeto ser uma obra de arte, as impressões que ele produz no 
participante não devem ser apenas contínuas, mas harmoniosas a cada 
instante e de todos os pontos de vista.”47

 

45  Edmund N. Bacon, “Design on Cities”, op. cit., p. 15
46  Juhani Pallasmaa. “Encounters: architectural essays Vol. 2”, op. cit, p. 96
47  Edmund N. Bacon, “Design on Cities”, op. cit., p. 20
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[fig. 19] “A incredulidade de São Tomás”, Caravaggio, 1601-2
[fig. 18] “Eye enclosing the theatre at Besancon”, Claude-Nicholas Ledoux, 1847
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[1.3]  A EXPERIÊNCIA FENOMENOLÓGICA

“A pura visualidade da Arquitetura é coisa que não existe; esse é o logro, 
a cilada que nos é armada pela alta cavalaria do desenho (o amigo, o 
inimigo) em que somos mestres.
 Pelo contrário, a perceção dos eventos arquitetónicos é a coisa mais im-
pura, mais contaminada deste mundo: além de todos os sentidos, nela 
participa todo o «lixo» depositado nos arsenais da memória (ia a dizer, da 
alma), e que é afinal o luxo das nossas vidas únicas e irrepetíveis. 
A formação das imagens e dos objetos não é o resultado da atividade 
isolada da vista, mas da experiência e do fazer prático.”48

 O enamoramento da imagem e a produção em massa do imaginário vi-
sual na arquitetura tendem a afastá-la do envolvimento emocional e da identifi-
cação com o utilizador, tornando o imaginário num fluxo hipnótico e sem foco, 
muitas vezes vazio e ludibriador – no qual prevalece um imaginário arquitetónico 
superficial e destituído de uma dimensão sensorial abrangente e estimulante. Se-
gundo Martin Heidegger, a hegemonia da visão outrora acarretou visões e arqui-
teturas gloriosas, porém, nos tempos modernos, tem-se tornado cada vez mais 
niilista – dando primazia ao isolamento e alienação sensorial e mental, isolando 
o corpo ao invés de reforçar uma experiência integrada e centrada neste.49 “O 
mundo torna-se uma jornada hedonista, mas insignificante.”50 A vista é o sentido 
que se desenvolve mais tarde, mas é (aparentemente) o mais especializado – daí 
que se gere uma tremenda devoção para com esta em diversas vertentes quoti-
dianas – mas, mesmo considerando a importância desta, sentimos a necessidade 
de verificar e confirmar com o tato o que é apresentado à vista – por vezes facil-
mente iludida ou defraudada. A visão não basta, o estímulo visual – ainda que de 
extrema importância – não é suficiente no processo de perceção de um espaço ou 
forma, o que nos leva a considerar o “(...) modo como cada fenómeno é percebido 
– através dos sentidos – mais do que pelo seu aspeto – ou modo como aparece à 

48  Manuel Tainha. “Arquitectura em questão: reflexões de um práctico”, Lisboa: A.E.F.A.U.T.L., 
1994, p. 87
49  Juhani Pallasmaa. “Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos”, op. cit., p. 21
50  Ibem, p. 21-22
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nossa vista.”51

O fenómeno da perceção é complexo, desdobrando-se além do que se 
possa considerar numa reflexão mais leviana e descomprometida. Em “The Hi-
dden Dimension”, Edward Hall apresenta a noção de que na perceção existem 
dois tipos de recetores principais, os imediatos – através to tato – e os à distância 
– olhos, ouvidos, nariz52. No entanto, é de notar que, no decorrer desta categoriza-
ção, também nos deparamos com recetores ambivalentes, capazes de dar resposta 
a ambas as vertentes – como a pele, principalmente entendida enquanto órgão 
do tato (imediato), mas que é igualmente sensível, por exemplo, à temperatura 
(distância). Denote-se também que o este fenómeno engloba não só o universo do 
que é apreendido por nós, mas também o do que, neste processo, é “eliminado” 
– destacando-se aqui, particularmente, uma enorme influência circunstancial e 
cultural. Há características que desenvolvemos desde crianças que aumentam e 
moldam a nossa capacidade de processar informação, pelo que, de certo modo, 
o contexto no qual nos inserimos se reflete, também, na nossa forma de percecio-
nar e tratar a informação com que somos confrontados. No Japão, por exemplo, 
paredes de papel como barreira visual são também consideradas suficientes como 
elemento de barreira auditiva – tendo a população desenvolvido uma certa ‘audi-
ção seletiva’, capaz de desconsiderar e não atentar a todo o som. O mesmo não se 
parece verificar, em geral, no Ocidente, em que países como a Alemanha privile-
giam consideravelmente a atenção à minimização do ruído.
 Quando tratamos da visão no fenómeno percetivo, devemos ainda ter 
em consideração o seu desdobramento em duas vertentes: visão central – olhar 
central e focado – e visão periférica – fora do olhar focado, que tem como finali-
dade transmitir uma impressão ou contexto inicial. Geralmente, a nossa atenção 
cingir-se-ia à visão central – por se tratar daquela que entendemos como ‘prin-
cipal’ e mais especializada –, mas, a propósito do explorar da perceção, é perti-
nente apontar que é a visão periférica que constitui prioridade  no nosso sistema 
percetual e mental – “A esfera percetual pré-consciente é experimentada fora da 

51  Pedro Alarcão, “Trabalho de síntese: a materialização do espaço interior”, Elaborado no âmbito 
da prestação de Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, FAUP, 1997, p. 17
52  Edward T. Hall, “The Hidden Dimension”, Nova Iorque: Anchor Books Editions, 1988, p. 55
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esfera da visão focada. De fato, existem evidências médicas que comprovam que 
a visão periférica tem maior prioridade em nosso sistema percetual e mental.”53 
A visão periférica integra-nos no espaço, enquanto que a visão central nos torna 
meros espectadores, atentos a uma imagem parcial à qual somos exteriores – uma 
visão periférica rica torna-se, assim, mais impressionante e estimulante durante a 
experiência de uma obra, fulminando um maior envolvimento emocional.

“(...) na perceção (e consciência) do espaço arquitetónico, dos pequenos 
aos grandes espaços, todos os sentidos são convocados. (...) direi que a 
perceção dos factos e eventos arquitetónicos é feita com o corpo todo, e 
não apenas com a vista. A visão pode ser o sentido predominante ou he-
gemónico, mas seguramente não é o único nem por vezes o dominante na 
construção da ideia (imagem) que se forma e se guarda de um edifício.”54

O fenómeno da perceção e, consequentemente, a própria experiência, 
ainda que comumente associado a uma intensa experiência visual não se deve, evi-
dentemente, apenas a esta. De forma inata somos capazes de nos relacionar com o 
mundo através dos elementos de experiência sensorial, principais recetores físicos 
dos estímulos providos pelos ambientes/realidades com que somos confrontados 
– numa experiência multissensorial. Tradicionalmente definimos a existência de 
cinco sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. A propósito desta temática, 
Juani Pallasma, vai além das cinco noções, referindo que as “qualidades de maté-
ria, espaço e escala são medidas igualmente pelo olho, orelha, nariz, pele, língua, 
esqueleto e músculo. A arquitetura envolve sete reinos de experiência sensorial 
que interagem e infundem uns aos outros.”55 – a introdução do esqueleto e múscu-
lo enfatizam a noção da presença e existência do corpo no espaço, como elemento 
de referência para as analogias espaciais a que se procede quanto a ideias de esca-
la, peso, equilíbrio, força, grandeza, etc. 

53  Juhani Pallasmaa. “Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos, op. cit., p. 12
54  Manuel Tainha, “Arquitectura em questão: reflexões de um práctico”, op. cit., p. 87
55  Alberto Pérez-Gomes; Juhani Pallasmaa; Steven Holl, “Questions of  perception, phenomenology 
of  architecture”, São Francisco: A+U Publishing Co., Ltd, 2006, p. 30
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ALVARAALTO

[fig. 20] Casa Muuratsalo, Alvar Aalto, 1952
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“A arquitetura de Alvar Aalto exibe uma presença muscular e tátil. Ela 
incorpora deslocamentos, confrontos oblíquos, irregularidades e ritmos 
múltiplos que visam acentuar as experiências corporais, musculares e 
táteis. Seus elaborados detalhes e texturas superficiais, trabalhados ar-
tesanalmente para as mãos humanas, convidam ao toque e criam uma 
atmosfera de intimidade e aconchego. Em vez do idealismo cartesiano e 
desvinculado do corpo na arquitetura dos olhos, a arquitetura de Aalto se 
baseia no realismo sensorial. As suas edificações não se baseiam apenas 
num conceito dominante ou gestalt; em vez disso, elas são aglomerações 
sensoriais (...) são concebidas para serem apreciadas em seu encontro fí-
sico e espacial real, “na carne” do mundo vivo, não como construções de 
uma visão idealizada.”56

 Tal como nos sugere Pallasmaa, a propósito da obra de Alvar Aalto, a 
procura por uma experiência profunda e transcendente, resulta da participação 
corpórea inteira e não apenas do estímulo de alguns dos sentidos em particular 
– sinestesia. Não se trata de um somatório de experiências sensoriais, abarcamos 
uma estrutura única no espaço-tempo do percurso pela obra, numa experiência 
interligada, de reunião simultânea, total e com todo o nosso ser – uma fusão de 
perceção, sensação, memória e imaginação. 

 “Uma coisa é delimitar o espaço por dispositivos estruturais como pare-
des. Outra bem diferente é infundir no espaço um espírito que se relacio-
na com as atividades que acontecem nele e que desperta os sentidos e as 
emoções das pessoas que o usam. Arquitetura engloba ambos.”57

Ao longo desta exposição, indiciou-se o modo como a sociedade atual 
tende a centrar-se numa realidade que privilegia uma tirania da visão. Assumir uma 

56  Juhani Pallasmaa. “Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos”, op. cit., p. 67
57  Edmund N. Bacon, “Design on Cities”, op. cit., p. 18
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[fig. 22] Pia baptismal, Igreja de Santa Maria, Álvaro Siza Vieira
[fig. 21] “Alegoria dos Cinco sentidos”, Herman van Aldewereld, 1651



61

posição de crítica face a esta acaba por ser relativamente simples, no entanto, a 
situação muda de figura quando, por outro lado, se tenta desdobrar a pertinên-
cia dos restantes sentidos e o porquê de estes serem, ainda quem em diferentes 
proporções, gradualmente desconsiderados no âmbito do pensamento de espaço. 
Recebemos uma impressão total do que observamos e tendemos a não pensar 
nos vários sentidos que contribuíram para essa impressão. É evidente que a arte 
da visão se tem mostrado capaz de oferecer propostas e edificações imponentes e 
instigantes, capazes de se destacarem e maravilharem os olhares, mas tende a pe-
car por não promover e materializar uma conexão mais humana no mundo – por 
mais intenso e satisfatório que um estímulo visual se possa apresentar, este deixará 
de parte todo um outro conjunto de dimensões da existência e vivência. Neste 
sentido, afigura-se como pertinente um debruçar mais atento acerca dos sentidos, 
procurando desdobrar e consolidar a sua presença, valência e pertinência no es-
paço arquitetónico. 

Comecemos pela audição – pode a arquitetura ser ouvida? A maioria das 
pessoas provavelmente diria que, uma vez que esta não produz som, não pode 
ser ouvida. Todavia, é evidente que os sons estão patentes na experiência de um 
espaço: ouvimo-los refletidos em superfícies ou emersos pelo contacto com estas, 
e, deste modo, estes geram uma impressão de forma e material. Espaços com dife-
rentes configurações e materialidades reverberam o som de modo distinto, têm a 
sua própria voz – o som numa sala revestida a pedra será diferente do produzido 
numa revestida a madeira; os interiores das igrejas ou catedrais, grandes e vazios, 
revibram o som entre as suas paredes maciças de um modo absolutamente distinto 
do obtido em pequenas capelas. Raramente estamos conscientes do que podemos 
ouvir, mas, se refletirmos, descobriremos que há várias estruturas que experimen-
tamos acusticamente. 

Repara-se, por exemplo, como Álvaro Siza Vieira propõe uma íntima 
experiência na Igreja de Santa Maria, em Marco de Canaveses. Na pia batismal 
a água corre e a ampla nave é inundada pelo som das suas gotas, lágrimas bentas 
que se apoderam do espaço. O pequeno som agiganta-se, evidenciando o poder 
do som.
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[fig. 23] “Paciente inconsciente (alegoria do olfato)”, Rembrandt van Rijn, 1624-25
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“Alguém que tenha ficado encantado com o som das gotas de água na 
escuridão de uma ruína pode atestar a extraordinária capacidade do ou-
vido de esculpir um volume no vazio da escuridão. (...) O espaço delinea-
do pelo ouvido torna-se uma cavidade esculpida no interior da mente.”58

Atualmente, o ambiente acústico predileto parece aproximar-se de algo 
anti natura, no qual se busca um ambiente neutro e mudo – em que se desprovê e 
anula as características dos materiais que constituem o espaço, procurando sem-
pre o mesmo tipo de ambiência em espaços cujo preceito material indiciaria uma 
experiência diferente. O interesse em produzir salas com efeitos acústicos diferen-
ciados parece ter-se perdido, resta apenas uma uniformidade redutora. 

Do mesmo modo, quando o domínio em causa é o do olfato, há diversos 
odores que somos capazes de identificar e associar como característicos de um 
determinado espaço ou ambiente – o esterilizado cheiro de hospital, o aroma de 
pães e bolos numa pastelaria –, oriundos das atividades nestes praticadas ou em 
função dos materiais e constituintes que figuram em cada espaço – o cheiro inato 
de uma sala revestida a madeira nunca poderá ser o mesmo do de uma sala em 
betão, bem como o cheiro arejo e humidade.
 Para além disto, quando o foco se trata do olfato e do paladar, a relação, 
aplicabilidade e domínio destes no espaço revela ainda uma outra dimensão – 
ambos se encontram intrinsecamente ligados à memória, ainda que apresentando 
contornos levemente distintos. No caso do olfato a memória surge relacionada 
com a capacidade de reconstruir mentalmente atmosferas outrora experimenta-
das, às quais associamos um determinado odor que, no nosso íntimo, fora regis-
tado aquando desta mesma experiência – o aroma da cozinha da avó, o  cheiro 
da lareira numa tarde fria de inverno – que aviva e desenha um momento, aquele 
momento, transportando-nos para esses espaços e atmosferas de cada vez que 
os mesmos aromas de novo nos envolvem. “Um odor particular faz-nos reentrar 
inconscientemente num espaço esquecido pela memória da retina; as narinas res-

58   Alberto Pérez-Gomes; Juhani Pallasmaa; Steven Holl, “Questions of  perception, phenomenology 
of  architecture”, op. cit., p. 30
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[fig. 25] Casa Estudio, Luis Barragán, 1948
[fig. 24] Carolyn Butterworth a lamber o Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe
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suscitam uma imagem esquecida (...).”59

Por outro lado, ainda que também o paladar possa provocar o efeito de 
reaver uma imagem esquecida – degustando um determinado alimento que nos 
transporte para um certo momento e espaço no qual a sua degustação nos mar-
cara – a sua presença na experiência apresenta ainda outro contorno, mais parti-
cular e irracional. Ao contrário dos aromas que derivam livremente pelo espaço, 
a experiência do paladar (que também envolve uma experiência olfativa) implica 
uma reunião mais concentrada, mais íntima – o ato de levar algo à boca e ser 
inundado pelos seus sabores. Assim, o paladar surge na arquitetura como con-
sequência da intensidade com que, no nosso dia a dia, comemos e saboreamos, 
numa analogia que pode surgir quando, ao nos encontrarmos com determinado 
elemento ou atmosfera, sentimos um instinto algo irracional de desejar saboreá-lo 
– no Pavilhão de Barcelona de Mies Van der Rohe, degustar as cortinas de veludo 
como que saboreando uma aveludada mousse, ou desejar cravar os dentes na sua 
mármore raiada como carne; ou ainda, levar a língua às paredes coloridas de 
Luis Barragán, como que provando gelados de diferentes tons e sabores. O prazer 
provido pela experiência do paladar a emergir no seu sentido mais cru e a desejar 
estender-se além do comestível. 

 “Todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do tato; os sentidos 
são especializações do tecido cutâneo, e todas as experiências sensoriais 
são variantes do tato e, portanto, relacionadas à tatilidade.”60

O tato revela uma certa transversalidade, no que diz respeito aos sentidos. 
Entendido como a sensação produzida por contacto ou sentido da palpação61, este 
é uma constante na experiência corpórea, dado que, inevitavelmente, o nosso cor-
po se encontra em constante contacto com superfícies ou substâncias – ainda que 

59  Juhani Pallasmaa. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos, op. cit., p. 42
60  Idem, p. 10
61  “palpação”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, https://
dicionario.priberam.org/palpa%C3%A7%C3%A3o [consultado em 25-06-2019].
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[fig. 26] “The Lonely Metropolitan”, Herbert Bayer, 1932
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muitas vezes entendida como “a modalidade reprimida dos sentidos”62, o tato é, 
em verdade, aquele da qual fazemos um uso mais prolongado e contínuo. As mãos 
e pés figuram-se como principais membros de contacto háptico com o que nos 
rodeia – os pés em contacto com o chão que pisamos reafirmam a nossa presença, 
o nosso peso; as mãos que deslizam pelas superfícies e nos ajudam a explorar e 
decorar o mundo com a ponta dos dedos. Porém, ainda que as possibilidades de 
desenhar um espaço que estimule e potencie a experiência háptica sejam eviden-
tes – através de diferentes materiais, tratamentos de superfície e texturas (das mais 
polidas às mais rugosas), etc. –, a importância, pensamento e desenvolvimento 
destas tende a sucumbir face à prioridade dada ao visual. 

A importância da visão e, por consequência, do visual não deve, eviden-
temente, ser posta em causa, mas redirecionada ou canalizada para que possa 
fomentar uma relação recíproca com os restantes sentidos – não devendo a predi-
leção da visão implicar a rejeição ou desprezo dos demais, mas sim incorporar e 
reforçar outras modalidades sensoriais. No caso do tato, esta articulação é particu-
larmente evidente devido a características como a textura que, simultaneamente, 
aludem ao tátil e visual. Recorrendo a estas, um desenho que vise a experiência 
háptica é também um desenho para a visão – o contrário, porém, não se verifica. 
Esta reunião háptico-visual revela ainda a sua presença, quando, sem contacto e 
apenas através da visão, somos capazes de prever características hápticas de diver-
sos materiais e superfícies – como temperatura, textura e consistência. Ao recorrer 
a experiências passadas e à analogia, “a visão revela o que o tato já sabe”63.

 “Entro num edifício, vejo um espaço e transmite-se uma atmosfera e 
numa fracção de segundo sinto o que é. (...) Existe algo em nós que comu-
nica imediatamente connosco. Compreensão imediata, ligação emocio-
nal imediata, recusa imediata.”64

62  Juhani Pallasmaa. “Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos”, op. cit., p. 10
63  Idem, p. 40
64  Peter Zumthor. “Atmosferas: Entornos arquitetónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., p. 13
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Quando experienciamos um espaço, mesmo antes de intelectualizarmos 
e tomarmos profunda consciência sobre o que se apresenta, há uma ideia que 
surge de imediato – somos invadidos de forma irracional e, sem que sequer demos 
conta, há um diálogo que se estabelece entre o que nos rodeia e o nosso subcons-
ciente. Confrontados com esta primeira impressão somos imediatamente capazes 
de tecer um juízo de valor acerca daquilo que nos rodeia, mesmo sem uma expli-
cação canonicamente lógica ou racional. Esta atmosfera comunica com a nossa 
perceção emocional e, num ápice, procura em nós uma contraparte, dialoga com 
o nosso instinto e não com a nossa dimensão racional – “A sensação causada por 
estas propriedades dos materiais é imediata, como reação causada pela perceção, 
e ligada à memória, porque se relaciona com a interiorização de sensações idênti-
cas, experimentadas no passado.”65

A memória surge como uma componente intrínseca à perceção e expe-
riência. Portanto, falar destas sem abordar a memória e o seu papel seria um lapso 
tremendo. Todo o diálogo que se desenvolve na experiência é resultado de um 
constante (e muitas vezes inconsciente) processo comparativo entre os estímulos e 
sensações captadas no momento de experiência de um espaço e as nossas memó-
rias, sendo que o nosso juízo de valor se estabelecerá e formará como resultado 
deste processo comparativo. Quando nos identificamos com um espaço, um sítio, 
esse momento e essas dimensões tornam-se ingredientes e constituintes da nossa 
própria existência, somos memória viva e corporificada. 

“Ao criar – e percorrer – um espaço arquitetónico, vem-nos à memória, 
conforme a cultura de cada um, uma série de espaços e ambientes rela-
cionados com um determinado tipo de utilização; essa memória – que 
é já uma escolha que fizemos das imagens a recordar – vai influenciar 
o novo espaço de diversas formas: através da sua configuração – escala, 
proporção, etc. –, através do tipo de luz – capaz de criar espaços de ca-
racterísticas muito diversas – e através dos materiais a empregar – asso-
ciada que se tornou a sua utilização a determinados arquétipos como, por 

65  Pedro Alarcão, “Trabalho de síntese: a materialização do espaço interior” op. cit., p. 18
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exemplo, o luxo, a cerimónia ou o conforto.”66

A memória revela-se crucial não só por parte do sujeito que experimen-
ta e vive o espaço, mas de igual modo por parte do “eu criador”, enquanto fe-
nómeno transversal – que, durante o processo criativo, estabelece um conjunto 
de referências e analogias, conscientes e inconscientes, na busca pela desenho e 
materialização do espaço. O entendimento, atenção e satisfação do “eu criador” 
é essencial, mas não basta – a arquitetura deve buscar algo mais. A compreensão 
destas questões vai além da memória individual, remetendo e alertando igual-
mente para a importância da consciência comum, da relação a uma memória 
coletiva, como um meio para que o pensamento e memórias invocadas possam ser 
próximas a um maior número de observadores e, consequentemente, potenciar a 
abrangência da experiência vivenciada – sendo assim importante a procura pelo 
entendimento da circunstância física, de valores culturais e de implicações simbó-
licas sobre os quais se vai lidar e intervir. 

“Entendo a arquitetura em sentido positivo, como uma criação insepará-
vel da vida civil e da sociedade em que se manifesta; ela é, por natureza, 
coletiva. Do mesmo modo que os primeiros homens construíram habita-
ções e na sua primeira construção tendiam a realizar um ambiente mais 
favorável à sua vida, a construir um clima artificial, também construíram 
de acordo com a intencionalidade estética. Iniciaram a arquitetura ao 
mesmo tempo que os primeiros esboços das cidades; a arquitetura é, as-
sim, inseparável da formação da civilização e é um facto permanente, 
universal e necessário.
Criação de um ambiente mais propício à vida e intencionalidade estética 
são as características estáveis da arquitetura.”67

66  Pedro Alacão, “Trabalho de síntese: a materialização do espaço interior” op. cit., p. 16
67  Aldo Rossi, “Arquitetura da cidade”, São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 1
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Por memória coletiva, podemos entender uma reunião complexa e con-
solidada de memórias e experiências individuais – na qual acontecimentos, fe-
nómenos e modos de viver e experienciar constituem um preceito comum, num 
determinado tempo e espaço social. Esta memória, contudo, assim que aceite 
enquanto representante de um pensamento coletivo, é novamente (re)significada 
por cada indivíduo na sua singularidade, em função da sua dimensão pessoal – 
gerando um ciclo, uma relação interdependente e repercussiva entre o individual 
e o coletivo.

“(...) se a memória coletiva extrai a sua força e duração por ter como 
base num conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, como 
membros do grupo. A partir desta massa de memórias comuns, que são 
baseadas umas nas outras, não são as mesmas que surgirão com maior 
intensidade para cada uma delas. Diríamos que cada memória individual 
é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que esse ponto de vista 
muda de acordo com o lugar que eu ocupo e que esse mesmo lugar muda 
de acordo com as relações que eu mantenho com os outros ambientes.”68

A perceção e a memória embrenham-se na identidade cultural do coletivo que, 
aliada à capacidade de enraizamento e ao sentido de pertença, constitui uma das 
pedras basilares da humanidade. Desenvolvemo-nos como membros de uma mi-
ríade de contextos e culturas, de diferentes níveis e esferas, que contribuem para 
a nossa formação pessoal – “A nossa identidade não é dada ou um facto fechado, 
é uma troca: à medida que eu me estabeleço num lugar, o lugar instala-se em 
mim.”69 A personalidade e inspiração vão sendo construídas e consolidadas ao 
longo da vida através da memória e da experiência sensorial e, pelas mãos do eu 
criador, são canalizadas para o espaço arquitetónico – num ato de projeção pessoal e 
de procura pela compatibilização do universal e  circunstancial – cuja ambição 
será encontrar uma contraparte na alma de quem o experiencia. A criação e per-

68  Maurice Halbwachs, “La mémoire collective”, France: Albin Michel, 1997, p. 94
69  Juhani Pallasmaa, “Encounters: architectural essays Vol. 2”, op. cit., p. 103
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ceção do espaço arquitetónico é, assim, uma fusão entre memória, pensamento e 
sensação.70

“Utilizar a história [memória] significa que somos nós, como sujeito, que 
determinamos os correspondentes fenómenos cognoscitivos a interpretar, 
mas somos nós, também como sujeitos, que conferimos a esta operação 
a característica «subjetiva» que por si a informa de outras histórias – as 
nossas.
As formas que evocamos são já escolhas que fazemos, ou porque retive-
mos uma qualquer emoção no momento de as ver, ou porque, ao longo 
do tempo, as fomos sedimentando como imagens a recordar.”71

Ao invocar esta reunião de valências, Juhani Pallasmaa sintetiza: “Na 
experiência encontramos uma combinação do biológico e do culturalmente de-
rivado, o coletivo e o individual, o consciente e o inconsciente, o analítico e o 
emocional, o mental e o físico.”72

“O sabor da maçã (...) está no contato da fruta com o paladar, não na pró-
pria fruta; da mesma forma (...) a poesia está no encontro do poema com 
o leitor, não na série de símbolos que registam as páginas de um livro. O 
essencial é o fator estético, a emoção, a modificação física que desperta 
cada leitura.”73

Tudo existe apenas dentro de nós, o estímulo vem do conjunto, da sim-
biose das coisas com que somos confrontados e não de uma parte em particular 
– a beleza está nos olhos de quem vê. Tal como a maçã, a arquitetura, por si só, não 

70  Alberto Pérez-Gomes; Juhani Pallasmaa; Steven Holl, “Questions of  perception, phenomenology 
of  architecture”, op. cit., p. 15
71  Madalena Pinto da Silva, “Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica”, Porto: FAUP, 
1994, p. 51-52
72  Juhani Pallasmaa, “Encounters: architectural essays Vol. 2”, op. cit., p. 97
73  Jorge Luís Borges, “Poesia completa”, Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2011, 
p. 11
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[fig. 27] Piscina das Marés, Álvaro Siza Vieira, 1961-66
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tem sabor, este surge apenas no momento de confronto, no diálogo com quem a 
experiencia. A obra e a sua materialização não têm, por natureza, qualquer valor 
transcendente – a transcendência dá-se no contacto com o sujeito e a sua reunião 
de memória, dimensão sensorial e emocional. 

O valor espacial da arquitetura é influído por um conjunto de outras 
considerações que se estendem além das anteriormente enunciadas e revelam, 
igualmente, uma grande influência na forma como percecionamos e experien-
ciamos o espaço. É evidente o jogo comitente entre luz e sombra; a influência 
da expectativa que criamos face a um determinado espaço ou obra; o efeito do 
percurso e deambulação – para o qual o arquiteto deve fomentar um vaguear livre, 
proporcionando ao sujeito uma sequência aprazível, tal como um realizador de ci-
nema oferece uma narrativa e nos guia segundo a sua visão; a coerência e estímulo 
da materialidade; a agitação e poder da cor; a temperatura e a humidade relativa; 
ou ainda o carácter das linhas dominantes que enfatizam o espaço – a acentuação 
das verticais enfatiza a  altura, a acentuação das horizontais cria uma sensação de 
maior amplitude –  e projetadas que subdividem o espaço em diferentes partes; 
entre outras.

A quantidade de estímulos percetivos é tão vasta e complexa que torna 
praticamente impraticável um esmiuçar de todas estas vertentes, optando-se, as-
sim, por destacar dois elementos que, a nosso ver, merecem especial atenção: a 
luz e a cor.

“A passagem do tempo; luz, sombra e transparência; fenómenos de cor, 
textura, material e detalhe, todos participam na experiência completa de 
arquitetura. (...) somente a arquitetura pode despertar simultaneamente 
todos os sentidos – todas as complexidades da perceção.”74

 A luz tem uma importância decisiva na experiência de arquitetura. Um 
mesmo espaço pode transmutar-se completamente em função da luz utilizada – 

74  Alberto Pérez-Gomes; Juhani Pallasmaa; Steven Holl, “Questions of  perception, phenomenology 
of  architecture”, op. cit., p. 41
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[fig. 28] Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, 2007
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“E a seguir exponham-na à luz, e ela será mais uma vez diferente.”75 
O simples facto de um espaço ser iluminado por luz natural ou artificial, origina 
efeitos que, à imagem das propriedades destas, são distintos – sendo a primeira 
consensualmente aclamada como predileta no universo das luzes, elevada de um 
modo quase espiritual.
 

“A luz é componente essencial, imprescindível na construção da Arquite-
tura. A luz é Matéria e Material. Como a pedra. Quantificável e qualifi-
cável, controlável e mensurável.”76

Peter Zumthor apresenta-nos duas ideias acerca da luz sobre as coisas: 
a primeira sugere pensar o edifício como uma massa de sombras sob a qual se 
irá intervir através de um processo de escavação, permitindo a entrada da luz; a 
segunda consiste em explorar as propriedades e presença dos materiais sob a luz, 
observando e explorando como estes a refletem77 – surge de imediato a espacia-
lidade sublime das Termas Vals, moldada pela luz, cirurgicamente aplicada; ou 
a Capela de Campo Bruder Klaus, onde a superfície rugosa é banhada por uma 
luz vinda do alto.

“(...) aquilo a que chamamos o belo não é normalmente mais que uma 
sublimação das realidades da vida, e foi assim que os nossos antepassados, 
obrigados a viver quer quisessem quer não em divisões escuras, descobri-
ram um dia o belo no meio da sombra (...)”78

Da mesma forma que o cheio se enreda com o vazio, falar de luz implica 
também evocar a sombra. Na obra “Elogio da Sombra”, Tanizaki põe em evidên-
cia a importância da sombra, particularmente a propósito da arquitetura tradicio-
nal japonesa – “(...) a beleza de uma divisão japonesa, produzida unicamente por 

75  Peter Zumthor, “Atmosferas: Entornos arquitetónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., p. 25
76  Alberto Campo Baeza, “A ideia Construída, Lisboa: Caleidoscópio, 2013, p. 50
77  Peter Zumthor, “Atmosferas: Entornos arquitetónicos – as coisas que me rodeiam”, op.cit., p. 61
78  Junichirō Tanizaki, “Elogio da Sombra”, Lisboa: Relógio D’Água, 2016, p. 32 
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SOMBRA

COR NATURAL DOS MATERIAIS

[fig. 30] “Rapariga com o brinco de pérola”, Johannes Vermeer, 1665
[fig. 29] Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996
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um jogo sobre o grau de opacidade da sombra, dispensa quaisquer acessórios”79.  
As sombras são essenciais: enriquecem a experiência e perceção do espaço pelo 
limite do olhar, enaltecendo a visão periférica e despertando ambiguidades em 
torno das distâncias e profundidades – o espaço cego põe à prova a experiência 
tátil da atmosfera.
 

“(...) a alma (...) possui uma luz interior, aquela que uma visão interior 
conhece e expressa no mundo das cores deslumbrantes, no mundo da luz 
do sol.”80

A cor revela-se intrinsecamente relacionada com a luz – sabemos tratar-
-se da perceção de espectros de luz não absorvidos pelos objetos, refletidos de volta 
para os olhares – e com o contexto em que se insere, mostrando-se de modo muito 
diferente quando vista em conjunto com diferentes cores e luzes, mesmo quando 
aplicada sob a mesma superfície. 

No início a cor era intrinsecamente associada aos materiais. A escolha de 
um material implicava a cor que este provia ou possibilitava, condicionada pelas 
propriedades e variações deste. No entanto, a partir do momento em que o domí-
nio desta foi alcançado pelo homem, abriu-se uma nova miríade de oportunidades 
e potências no pensamento e desenho de espaço. A cor pode expressar sensações 
e exponenciar o caráter de um espaço, o seu espírito – evidenciando superfícies, 
formas e sensações. Valores de grandeza ou pequenez, proximidade ou distân-
cia, frescura ou calor, peso sensível, todos podem ser acentuados ou deturpados 
de acordo com os tons empregues – o efeito de um espaço com teto escuro e 
pavimento claro será absolutamente distinto de um com teto claro e pavimento 
escuro: sensação de compressão no primeiro, expansão no segundo; um espaço 
pequeno aparentará ser maior se recorrermos a uma cor pálida; por outro lado, 
o mesmo espaço enfatizará a sua verdade e pequenez se apresentar tons escuros 
e profundos. 

79  Junichirō Tanizaki, Elogio da Sombra, op. cit., p. 32
80  Gaston Bachelard, “A poética do Espaço”, São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 5
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[fig. 32] “Melancolia”, Giorgio de Chirico, 1916
[fig. 31] Casa Gilardi, Luis Barragán, 1976
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A cor apresenta-se, assim, como um poderoso meio de expressão para o 
arquiteto, mas, por si só, não é suficiente para garantir uma arquitetura sensível 
e aprazível – esta deve articular inter-relações e colocar-se ao serviço da compo-
sição arquitetónica, procurando torná-la mais clara. O arquiteto que pretenda 
tirar proveito desta, deve, portanto, conhecer e ponderar todas estas valências, de 
modo a tirar o máximo partido das suas potências.

“[A cor] é útil para adicionar o toque de magia de que necessita um 
sítio. Geralmente defino as cores quando o espaço está a ser construído. 
Depois, visito o lugar constantemente, em diferentes momentos do dia, e 
começo a «ver a cor», a imaginar cores, das mais loucas e mais incríveis. 
Volto aos livros de pintura, à obra dos surrealistas, em particular de Chi-
rico, Balthus, Magritte, Delvaux e de Jesús Reyes Ferreira.
Verifico as páginas, olho as imagens e as pinturas e de repente identifico 
algumas cores que tinha imaginado, então seleciono-as. Mais tarde, num 
grande pedaço de cartão, peço ao mestre pintor que as reproduza, para 
colocar os cartões nas paredes sem cor. Deixo-os vários dias e mudo-os e 
contrasto-os com outras paredes; finalmente escolho o que eu mais gos-
to.”81

Luis Barrágan, o mestre das cores, elevou o uso da cor em todo o seu 
esplendor – complementado com o domínio da forma, da tactilidade e da magis-
tral manipulação de luz natural e artificial. Para ele, a cor surgia no lugar, pela 
prática deste – conhecia o lugar, experienciava o espaço, absorvia-o e ensaiava 
tons, tons que o revelassem. A sua amálgama de referências expansivas, aliada ao 
seu virtuosismo e sensibilidade como criador de espaços, transportam o ocupante 
diretamente para o reino da arte. Na Capela das Capuchinhas (Cidade do Méxi-
co, 1953-1960) surgem-nos cores que lembram as de Mark Rothko – neste caso, 

81  Luis Barragán, in Teresa Taboas Veleiro, “El color en arquitectura”, La Coruña: Castro, 1991, 
p. 179
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[fig. 34]  “Orange and Yellow”, Mark Rothko, 1956
[fig. 33] Capela das Capuchinhas, Luis Barragán, 1953
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as de Orange and Yellow (1956) –, no seu calor, harmonia e espírito. Ali, a luz do 
sol, filtrada através de vidro pintado, refletida nas paredes nuas e coloridas, muda 
lentamente a vista e as sombras da cruz, do altar e da mobília, tornando a passa-
gem do tempo tangível ao olhar – diante do sujeito, o espaço vive, transfigura-se 
e transcende. 

“(…) apenas a arquitetura em si oferece as sensações táteis de superfícies 
de pedra texturada e bancos de madeira polida, a experiência de mudan-
ça da luz com o movimento, o cheiro e o som ressonante do espaço, as 
relações corporais de escala e proporção. Todas estas sensações se com-
binam dentro de uma experiência complexa, que se torna articulada e 
específica, embora sem palavras. O edifício fala através do silêncio dos 
fenómenos percetivos.”82

82  Alberto Pérez-Gomes; Juhani Pallasmaa; Steven Holl, “Questions of  perception, phenomenology 
of  architecture”, op. cit., p. 41
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[fig. 35] Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, 2007
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83“O inexprimível (o que considero misterioso e não sou capaz de exprimir) 
talvez seja o pano-de-fundo a partir do qual recebe sentido seja o que for 
que eu possa exprimir.”84

 
 A experiência sem palavras expressa um dos grandes temas no âmbito da 
arquitetura. Surge segundo diferentes olhares, sob diferentes nomes e perspeti-
vas, emanando sempre uma certa eminência e magnitude.  Apresenta-se como 
uma interação dinâmica entre aspetos arquitetónicos objetivos e a sua perceção 
subjetiva, agindo como um intermediário entre o estado corpóreo do sujeito e as 
qualidades do espaço por este experienciado. Como referido anteriormente, Peter 
Zumthor refere-se a esta experiência recorrendo ao termo atmosfera, abordada no 
seu livro homónimo, “Atmosferas: Entornos arquitetónicos – as coisas que me 
rodeiam”. Neste, Zumthor aborda a importância, presença e trabalho da atmosfera 
no seu processo de projeto, expondo a arquitetura como um ambiente humano 
no qual a “(...) tarefa do arquiteto é abordar, através da construção, a interação 
entre pessoas e objetos”85. O termo surge a propósito de uma reflexão acerca do 
que confere qualidade arquitetónica – considerando que, na sua perspetiva, esta se 
prende à capacidade que um edifício tem de o comover – e como resposta aquela 
que é, porventura, a questão central por este levantada: o que me comove e como 
induzir na minha criação arquitetónica esta capacidade?86

“Tenho estado de olho em mim mesmo, e vou dar-lhes conta (...) do que 
descobri sobre a forma como faço as coisas e o que mais me preocupa 
quando tento gerar uma certa atmosfera num dos meus edifícios. É claro 
que estas respostas à pergunta são altamente pessoais. Não tenho mais 
nada. São também altamente sensíveis e individuais. Na verdade, são 
provavelmente produtos de sensibilidades em si, sensibilidades pessoais, 

83 Le Corbusier, “L’espace indicible (1945)”, in L’Architecture d’Aujourd’hui No.9. Paris, Nov.-Dec., 1946, 
p. 10
84  Ludwig Wittgenstein, “Cultura e valor (1931)”, Lisboa: Edições 70, 1996, p. 31
85  Mathieu Berteloot;Véronique Patteeuw, “Form/Formless: Peter Zumthor’s Models”, in OASE, 91, 
Netherlands Architecture Institute (sem editora), Novembro de 2013, p. 71
86  Peter Zumthor, “Atmosferas: Entornos arquitetónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., p. 11
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[fig. 36] Ambiente de trabalho, Peter Zumthor
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fazendo-me fazer as coisas de uma forma particular.”87

 A questão que se impõe não pode ser respondida num mero sentido ra-
cional, dado que o carácter pessoal, efémero, difícil de expressar e impossível de 
definir ou analisar com precisão, confere a esta experiência particular uma certa 
ambiguidade. Em “Atmosferas como Conceito Fundamental de uma Nova Esté-
tica”, Gernot Böhme, filósofo alemão, debruça-se igualmente sobre esta temática. 
Começando por enfatizar a recorrente presença do termo no âmbito do discurso 
estético e artístico, bem como no âmbito político, o autor manifesta que se tem 
a “(...) impressão de que a atmosfera se destina a indicar algo indeterminado, 
difícil de expressar, mesmo que seja apenas para esconder a falta de palavras do 
orador”88. Por outro lado, aponta que a ocorrência desta no discurso quotidiano – 
aplicada a pessoas, espaços e natureza – se torna mais exata em diversos aspetos, 
munida de um vasto vocabulário que permite caracterizar uma atmosfera como 
serena, melancólica, transcendente, sublime, entre outras89. 

“As atmosferas são indeterminadas acima de tudo no que diz respeito ao 
seu estatuto ontológico. Não temos a certeza se devemos atribuí-las aos 
objetos, ou ambientes a partir dos quais prosseguem, ou aos sujeitos que 
as experimentam. Também não sabemos onde estão. Parecem cair no 
espaço com um certo tom de sentir-se como uma névoa.”90

 O uso recorrente da expressão no discurso estético, e à imagem do seu 
surgimento do discurso arquitetónico de Zumthor, remete para “(...) algo que é 
esteticamente relevante, mas cuja elaboração e articulação ainda estão por re-
solver”91, sendo que é precisamente este por resolver que, de certo modo, Zumthor 
procura expressar na sua reflexão. Na sua ampla essência, esta névoa surge como 

87  Gernot Böhme, “Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space”, in OASE, 91, op. cit., p. 21
88  Gernot Böhme, “Atmosphere as a Fundamental Concept of  a New Aesthetics (1993)”, Londres: 
Routledge, 2017, p. 6
89  Ibidem.
90  Ibidem.
91  Ibidem.
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[fig. 37] Monumento ai Martiri delle Fosse Ardeatine, Nello Aprile, Cino Calcaprina, Aldo 
Cardelli, Mario Fiorentino, Giuseppe Perugini, 1944 – 1949
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uma “(...) complexa relação entre homem e arquitetura – sendo, ao mesmo tempo, 
atenta e corpórea, evocando simultaneamente energia e silêncio, materialmente 
fundamentada e tocada pela luz, viva e sem idade (...)”92. 

“A atmosfera é a impressão percetiva, sensorial e emotiva abrangente de 
um cenário ou situação social. Ela fornece a coerência e o caráter unifi-
cadores de uma sala, espaço, lugar e paisagem, ou um encontro humano. 
A atmosfera é «o denominador comum», «a coloração» ou «a sensação» 
da situação experiencial. A atmosfera é um fundo mental, uma proprie-
dade ou característica experiencial, suspensa entre o objeto percebido e 
o sujeito.”93 

 Ao estabelecer esta troca singular e pessoal, entre o material, ou pro-
priedade de um lugar, e o reino imaterial da imaginação humana94, esta impressão 
abrangente funde um conjunto diverso de fatores – naturais, arquitetónicos, cultu-
rais, sociais e humanos. Segundo Böhme, “o principal «objeto» da perceção são as 
atmosferas”95, sendo que “(...) a atmosfera pode ser uma conjunção de impressões 
pessoais e emocionais do espaço, mas esta conjunção é reproduzida pela reunião 
objetiva dos materiais, proporções espaciais, envelhecimento dos materiais, encon-
tros dos materiais e as ligações com o local ou outros edifícios, ritmos, luz, etc.”96. 
Assim, aqui convergem e se incluem as diversas temáticas e valores abordados ao 
longo desta reflexão: da geometria à materialidade, dos sentidos à memória, da 
perceção à sinestesia. Estes fatores surgem como estímulos, instrumentos e matéria 
para o desenho e pensamento do espaço, servindo como elementos concretos que 
contribuem para a modulação e articulação da sensação neste; figuram-se como 
geradores de atmosfera. 

92  Gus Tielens; Hans Teerds; Klaske Havik, “Editorial: Building atmosphere”, in OASE, 91, op. cit., 
p. 11
93  Juhani Pallasmaa, “Encounters: architectural essays Vol. 2”, op. cit., p. 240
94  Idem, p. 239
95  Gernot Böhme, “Atmosphere as a Fundamental Concept of  a New Aesthetics (1993)”, op. cit., 
p. 15
96  Gus Tielens; Hans Teerds; Klaske Havik, “Editorial: Building atmosphere”, op.cit., p. 7



88

[fig. 38] Amostras de materiais no escritório de Peter Zumthor
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“(...) existe de facto um lado artesanal nesta tarefa de criar atmosferas 
arquitetónicas. Tem de haver procedimentos, interesses, instrumentos e 
ferramentas no seu trabalho.”97

Numa visita ao escritório de Zumthor, a propósito da publicação “OASE #91”, 
dedicada à “Construção de atmosferas”, constata-se que, no seu processo, os inú-
meros geradores de atmosfera – ou, como exposto por este, as coisas reais98 – são 
trabalhados separadamente. Zumthor defende que “(...) no processo de projeto 
deve-se ser capaz de focar plenamente num aspeto de cada vez: «Isto é o que os 
psicólogos nos ensinam. Não misturar coisas! Tem de se olhar separadamente 
para todas as camadas e níveis diferentes. É o que fazemos no escritório também. 
Por exemplo, falamos de materiais, para ver como reagem uns aos outros»”99. 
Zumthor trabalha os geradores de uma determinada obra separadamente, de 
modo a potenciá-los individualmente e a testar como reagem entre si para cons-
tituir um novo todo, numa abordagem prática e de experimentação que busca a 
consonância dos materiais e evidencia o seu carácter de artesão – “Materiais soam em 
conjunto e irradiam, e é desta composição que nasce algo único. Os materiais são 
infinitos (...)”100. 

“(...) inicialmente percebemos apenas uma impressão atmosférica geral e 
depois exploramos gradualmente detalhes: objetos, cores, formas, sons, 
relações de todos os tipos. Portanto, [a atmosfera] trata-se de situações de 
perceção nas quais o sujeito é (...) confrontado com um novo «todo».”101

 A névoa que parece cair sobre o espaço e se perceciona como impressão 
abrangente, abraça e assalta o sujeito, confrontando-o com este novo todo cuja dimen-
são não é passível de apreensão racional imediata. O sujeito, momentaneamente 

97  Peter Zumthor, “Atmosferas: Entornos arquitetónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., p.21
98  Mathieu Berteloot;Véronique Patteeuw, “Form/Formless: Peter Zumthor’s Models”, op. cit., p. 71
99  Ibidem.
100  Peter Zumthor, “Atmosferas: Entornos arquitetónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., p.21
101  Gernot Böhme, “Synaesthesiae within the Scope of  a Phenomenology of  Perception ”, in 
https://cloud-cuckoo.net/fileadmin/issues_en/issue_31/artikel_boehme.pdf, p. 23
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[fig. 39] Chapel of  the Efflorescence, TC PLUS, 2012
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incapaz de processar e significar o que o invade, paira arrebatado. Depois, o seu 
sentido racional e analítico começa a focar gradualmente, permitindo-lhe desven-
dar a névoa, explorar o que a constitui e atentar o detalhe. Numa outra entrevista 
para a publicação referida, Pallasmaa sublinha que a atmosfera é “(...) quase com-
pletamente uma perceção periférica e inconsciente, na medida em que quando os 
aspetos da atmosfera se tornam conscientes, tendem a perder o seu poder atmosfé-
rico”102. Portanto, a racionalização de uma atmosfera por parte do sujeito, através 
da vista focada e de detalhe, afasta gradualmente a visão periférica e inconsciente 
do conjunto, regressando-se, lentamente, a uma perceção e exploração individual 
dos geradores que a constituem (inicialmente trabalhados e potenciados indivi-
dualmente).
 Ao desencadear este arrebatamento, a experiência deste todo, antes e de-
pois da racionalização, desencadeia e incorpora um efeito no sujeito, não apenas 
resultante da impressão atmosférica da realidade experienciada, mas para o qual 
contribui igualmente a sua dimensão pessoal, sensível e o seu estado de espírito – 
“(...) a questão central é a primeira impressão atmosférica. A maneira pela qual 
articulamos essa impressão ou até nos damos conta dela é, no entanto, comple-
tamente diversa (...)”103. A índole do sujeito filtra e condiciona o seu entendimen-
to do espaço, criando uma pré-disposição, um fundo sobre o qual a impressão 
atmosférica será confrontada e que desencadeará no sujeito uma determinada 
reação, um efeito sobre o qual se torna possível tecer juízos qualitativos da ex-
periência vivida. Por sua vez, dado que a dimensão qualitativa não é inerente à 
matéria, mas antes parte do juízo do sujeito face à perceção de uma determinada 
realidade, o fenómeno da atmosfera não é dotado de um valor qualitativo intrín-
seco. Assim, esta mutabilidade e subjetividade própria do sujeito potencia efeitos 
e juízos diversos face à experiência de um mesmo espaço por diferentes sujeitos.

102  Gus Tielens; Klaske Havik, “Atmosphere, Compassion and Embodied Experience: A 
Conversation about Atmosphere with Juhani Pallasmaa”, in OASE, 91, op. cit., p. 45
103  Gernot Böhme, “Synaesthesiae within the Scope of  a Phenomenology of  Perception ”, op. cit., 
p. 24



92

[fig. 40] Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996



93

“O processo de experimentação, em Peter Zumthor, é inseparável do tra-
balho da sensação. A sensação, ou a composição das sensações, que Zum-
thor denomina atmosfera, é o que o trabalho cria através de sua compo-
sição única. Le Corbusier, por exemplo, confrontado com a dificuldade 
em expressar esta questão invisível e impalpável, que ele denominou de 
efeitos e ações do trabalho sobre a paisagem, lembrando a sua experiên-
cia na Acrópole, em Atenas, apelidou-a de «espaço indizível», quando, 
na realidade, descreve os efeitos da sensação – a ser notado, ainda, que a 
sensação é, sempre, o ser do sensível, apreendido através do nosso sistema 
nervoso e suas faculdades, através da sensibilidade ou perceção sensata e 
intuição.”104

 A consideração dos efeitos, e consequentes juízos de valor, despertos face 
a uma determinada experiência encaminha para a noção de espaço indizível. O 
termo, firmado por Le Corbusier na elaboração de um manifesto com o mesmo 
nome, em 1945, surge numa tentativa de expressar a experiência sem palavras, pro-
curando traduzir o fenómeno vivido a partir da experiência de uma atmosfera na 
sua máxima intensidade e perfeição, cujo efeito multidimensional e multissenso-
rial irrompe como transcendente, extasiante e indiscritível, constituindo um juízo 
qualitativo positivo e aprazível ao sujeito – “Então, uma profundeza sem limites 
se abre, apaga as paredes, dissolve as presenças contingentes, realiza o milagre do 
espaço indizível”105.

“Eu sou o inventor da expressão «espaço indizível», que é uma realidade 
que descobri ao longo do meu percurso. Quando um trabalho está na 
sua intensidade máxima, proporção, qualidade de execução, perfeição, 
há um fenómeno de espaço indescritível: os lugares começam a irradiar, 
fisicamente, irradiam. Eles determinam o que eu chamo «o espaço in-
dizível», isto é, que não depende das dimensões, mas da qualidade da 

104  Susana Ventura, “Material experimentation in Peter Zumthor’s creative process (2014)” in 
https://www.susana-ventura.com/essays/material-experimentation-in-peter-zumthors-creative-process
105  Le Corbusier, “L’espace indicible (1945)”, op. cit., p. 10
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[fig. 42] “Muralnomad Tapestry «Les Musiciennes»”. Le Corbusier 1953
[fig. 41] Ambiente de trabalho, Le Corbusier
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perfeição: está no domínio do inefável.”106 
 Ao longo deste manifesto, Le Corbusier aponta que “(...) a chave da 
emoção estética é uma função espacial”107, relatando “um fenómeno de con-
cordância”108 e referindo que os artistas cubistas da sua geração, rendidos a esta 
“magnificação do espaço”109, falavam de uma quarta dimensão – “(...) o momento 
de evasão ilimitada provocada por uma consonância excecionalmente justa dos 
meios plásticos postos em ação e por eles acionada”110. Ao considerar que “a arte 
é ciência espacial por excelência”111, discorre ainda sobre a transversalidade deste 
fenómeno nas grandes artes, defendendo o potencial da relação e ajuda mútua 
entre estas – “Uma ajudando a outra, dissiparão as névoas que afogam as ideias e 
os artistas (...)”112. Assim, conclui que “aquele que se dedica à arquitetura (...) deve 
ser um artista plástico impecável e um conhecedor vivo e vivaz das artes”113, de-
vendo explorar e procurar o milagre do “espaço indizível, coroamento da emoção 
plástica”114 pois, “não existe (...) obra de arte sem profundidade intangível (...)”115.

“Este texto dirige-se àqueles que tem a missão de alcançar uma justa 
e eficaz ocupação do espaço, o único capaz de organizar as coisas da 
vida e, consequentemente, a própria vida no seu único e verdadeiro meio, 
aquele onde reina a harmonia. Não atinge a harmonia senão o que é 
infinitamente preciso, justo, sonante e consonante; senão o que se agarra, 
em última instância, ao interior desconhecido de cada um, o fundo da 
sensibilidade; o que afia a lâmina da emoção.”116

106  Le Corbuiser, “Conversa em la Tourette”, in L’Architecture d’aujourd’hui, nº especial “Architecture 
religieuse”, junho-julho 1961, p. 3
107  Le Corbusier, “L’espace indicible (1945)”, op. cit., p. 10
108  Ididem.
109  Ibidem.
110  Ibidem.
111  Idem, p. 11
112  Ibidem.
113  Idem, p. 10
114  Ibidem.
115  Ibidem.
116  Ibidem.
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[fig. 43] Chegada a La Tourette
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[1.5]  UMA PROFUNDIDADE INTANGÍVEL

“Provocar em si o sentimento já experimentado uma vez e, ao provocá-lo 
em si por meio de movimentos, de linhas de cores, de sons, de imagens, de 
palavras proferidas, transmitir este sentimento de maneira que os outros 
o experimentem – nisto é que consiste a atividade da arte. Portanto, a 
arte é uma atividade humana que consiste em alguém transmitir de for-
ma consciente aos outros, por certos sinais exteriores, os sentimentos que 
experimenta, de modo a outras pessoas serem contagiadas pelos mesmos 
sentimentos, vivendo-os também.”117

 Refletir sobre o espaço indizível de Le Corbusier instiga a um aprofunda-
mento da obra deste artista multifacetado, procurando tanger indícios de como 
este influi e explora os seus princípios no decorrer da sua atividade prática. Neste 
sentido, seleciona-se, para um olhar aproximado, uma obra da produção mais 
tardia de Le Corbusier, posterior à produção do manifesto referido (1945) e con-
templada como um dos exemplos maiores da sua produção: o Convento de Sain-
te-Marie de la Tourette (Eveux-sur-l’Arbresle, França, 1953-1960). 
 Para além de ser reflexo do génio plástico e inventivo de Le Corsbusier, 
esta obra representa ainda um marco importante no meu percurso e formação, 
perfazendo a experiência arquitetónica mais intensa e vívida de qualquer espaço 
experimentado, pelo que a sua significância e pertinência no âmbito do presente 
estudo se redobra. Assim, a obra surge como mote e pretexto ideal ao convergir 
estas duas vertentes: a sua importância como reflexo do pensamento e produção 
de Le Corbusier e a sua importância para o autor, enquanto testemunho e expe-
riência do indizível.

 A chegada ao edifício faz-se percorrendo uma alameda. Nas manhãs en-
cobertas, uma névoa pálida paira no ar, diluída nos tons de verde que inundavam 
a vegetação cheia dos arredores. Ao longe, entre o muro de troncos vivos que la-
deia o caminho e cinge a vista, vislumbra-se algo novo, ainda difuso, pouco claro: 
um plano em tons de cinza que se confunde, ainda, com a névoa. Ao avançar, o 

117  Lev Tolstói, “O que é a arte?”, Lisboa: Gradiva Publicações, 2020, p. 81

CONVENTO DE LA TOURETTE
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[fig. 46] Esquemas da carta de Marie-Alain Couturier, dirigida a Le Corbusier, Paris, 28 de Julho de 1953
[fig. 45] Pórtico de entrada e acesso ao passadiço
[fig. 44] Fachada sul



99

olhar aguça-se, aprendendo a discernir com clareza as formas que se apresentam. 
 O convento revela-se, banhado pela névoa e pela luz uniforme que ema-
na dos céus e dotado de volumes imponentes que irrompem e pousam no terreno 
pendente do vale. O volume cerrado da igreja erguer-se primeiro, encimado por 
uma reinterpretação angulada de torre sineira e ladeado por um volume, mais 
baixo e de paredes curvas, do qual irrompem três volumes tubulares. De seguida, 
separado da igreja e elevado por lâminas de betão, emerge um volume do corpo 
do convento, pautado por uma repetição modular em aberturas voltadas para a 
paisagem. Reconhecem-se formas de betão rude, complexas, ritmadas, de ângulos 
vincados e superfícies curvas, que se elevam, que irrompem; rasgos e perfurações, 
cheios e vazios, avanços e recuos; uma riqueza que emana. A cada momento o 
olhar identifica algo novo: as cores que tingem os vidros e as portas, as pedras en-
crustadas no betão que enquadra as aberturas modulares; indicia-se um mundo a 
desvendar.
 Um passadiço lança-se do corpo do convento até ao caminho, remata-
do por um pórtico que, talhado à escala humana, firma o momento de entrada. 
Atravessa-se em direção à receção, percorrendo a profundidade do volume até se 
encontrar um pátio delimitado pelo conjunto – formado pelas alas da vida quoti-
diana, dispostas em forma de “U”, e rematado pelo volume prismático da igreja. 
O pátio, é pontuado por um grupo de volumes de altimetrias diversas, dos quais 
se destaca um dispositivo em cruz que, elevado em relação ao terreno inclinado, 
articula as diferentes funções do complexo.
 Embora apresente uma materialização contemporânea, o edifício é pro-
fundamente enraizado e inspirado nas tradições e preceitos dos mosteiros cister-
cienses e dominicanos, apresentando uma reinterpretação destes. Numa carta 
dirigida a Le Corbusier, em 1953, Marie-Alain Couturier – frei dominicano que 
no ano anterior propusera ao arquiteto realizar a obra, destinada aos estudos e 
formação dos Dominicanos de Lyon – exulta a abadia cisterciense de Le Thoro-
net (França), descrevendo, através de palavras e esquemas, como esta se organiza e 
sugerindo-a como exemplo orientador para os princípios e programa visados para 
a obra de La Tourette. Assim, atendendo aos preceitos dominicanos, o edifício 
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[fig. 47] Plantas do convento
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dispõe-se e divide-se segundo três funções da vida quotidiana: a vida comum, a 
vida intelectual e vida individual. 

“Espero que tenha podido ir a Le Thoronet e que tenha gostado daquele 
lugar. Parece-me que tem a essência própria do que deve ser um mosteiro 
em qualquer época que o construamos, dado que os homens votados ao 
silêncio, ao recolhimento e à meditação numa vida comum não mudaram 
muito com os tempos. De acordo com o plano tradicional, deve proje-
tar-se em torno do claustro três grandes volumes: o da igreja; em frente, 
o do refeitório (edifício desabado em Le Thoronet); no terceiro lado, o 
capítulo; e, finalmente, no quarto lado, duas grandes salas de reuniões. 
No primeiro andar, uma grande biblioteca. O resto do edifício deve ser 
ocupado pelas celas e algumas outras salas de tamanho médio (...)”118

 Depois de se atravessar o passadiço, ladear a portaria e encontrar o pátio, 
entra-se no edifício, cruzando a porta vermelha que surge à esquerda e conduz ao 
piso destinado à vida intelectual. Junto da entrada – e antecedendo o avanço rumo 
ao programa da vida intelectual – uma escada permite acesso aos pisos superiores, 
relativos à vida individual, nos quais corredores interiores, voltados para o pátio, 
asseguram a serventia às celas modulares, dispostas sequencialmente ao longo do 
“U” e voltadas para a paisagem. Cada cela é configurada como um microcos-
mo do ermo, desenhado para prover funções essenciais individuais – possuindo 
um lavatório, um armário, uma cama, uma secretária e uma varanda individual. 
Delineadas a partir do modulor, com dimensões de 2,26m ou 1,83m (dependendo 
do cariz da cela) x 5,92m x 2,26m, criam um espaço alongado, reminiscente dos 
quartos para as crianças na Unidade de Habitação de Marselha. A sua materia-
lização é marcada pela textura rugosa que impera no teto e nas paredes brancas, 
cessando apenas para dar lugar a um plano macio em frente à secretária que 
define subtilmente este momento face à zona de dormir. O chão de linóleo ver-

118  COUTURIER, Marie-Alain. Carta dirigida a Le Corbusier, Paris, 28 de Julho de 1953, in 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01894348/file/MC_BRAUP_0315_85_TXT1_001_BD.pdf
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[fig. 48] Corredor de acesso às cela
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[fig. 49] Cela modular
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[fig. 51] “Composition in Red, Blue and Yellow”, Piet Mondrian, 1937-42
[fig. 50] Janelas modulares voltadas para o pátio
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de percorre todo o espaço, indo ao encontro do limite que estabelece o acesso 
à varanda. Por sua vez, esta mediação entre interior e exterior desenha-se com 
planos de vidro e elementos pintados: portas em verde, molduras em amarelo, um 
aquecedor negro que se dissimula contra a parede escura do parapeito da janela, 
junto à secretária, e uma cortinha vermelha. Na varanda, de novo o betão à vista, 
emoldurando a paisagem. 
 Seguindo pelo piso da vida intelectual, que se volta para o pátio com 
janelas modulares de cheios e vazios, reminiscentes de uma pintura de Piet Mon-
drian, dirigimo-nos ao oratório que, adjacente à ala do corpo em “U”, invade o 
pátio, ganhando forma num volume paralelepipédico sustentado por lâminas em 
cruz e encimado por uma pirâmide, todo em betão à vista. Ao entrar, cruzando 
a porta amarela, deparamo-nos com um espaço despido, dominado pela textura 
rica e rugosa dos tetos e paredes brancas, sedutora ao toque e ao olhar. Um rasgo 
no teto piramidal, na face inclinada que procede a entrada, desenha o espaço com 
uma luz viva, que o percorre e transforma ao longo do dia, enfatizando a riqueza 
da textura das paredes com dinâmicas de luz e sombra. A brancura contrasta com 
os tons do betão nu, presentes no pavimento de lajetas e no altar que, ao centro, se 
sobreleva num patamar. Duas frestas introduzem apontamentos de cor através das 
portadas, amarela e vermelha, ladeando a parede de fundo. O silêncio prevalece. 
A impressão atmosférica depurada dialoga com a essência do ser, livre de artifício, 
e a solenidade do lugar evidencia-se.
 De espírito sereno, partimos do oratório. Contornamos a sala de estudos 
e a biblioteca, percorrendo um corredor estreito, marcado por uma esguia linha 
horizontal de janelas que se voltam para a paisagem, até de novo se encontrar 
uma escada, já no troço de volume oposto ao da igreja. O restante piso é prin-
cipalmente pautado por diversas salas de aula e estudo. De novo se contempla o 
pátio interior e as formas que o compõem. Descemos pela escada, rumo ao piso 
destinado à vida comum. Chegamos a um corredor, parte da articulação em cruz 
que liga o volume do convento com o da igreja. A parede do lado direito é pauta-
da por uma sucessão de elegantes colunas de betão que acompanham um plano 
envidraçado irregular, enquadrado por lâminas verticais de betão e segmentos 



106

[fig. 52] Rasgo de luz, oratório
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[fig. 54] Textura, oratório
[fig. 53] Altar, oratório
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[fig. 56] Refeitório
[fig. 55] Passagem interior da articulação em cruz  
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horizontais que compõem e subdividem os planos de vidro. Concebido por Iannis 
Xenakis119, o desenho, dimensionado a partir do modulor, enuncia uma sinergia de 
música e arquitetura, introduzindo diferentes perceções de densidade, movimento 
e ritmo através das variações de espaçamento entre estes elementos verticais e ho-
rizontais, cuja riqueza se alastra ao longo das superfícies de paredes e pavimento 
despidos, projetando-se num dinâmico jogo de luz e sombra.
 Ao avançar, o espaço abre-se, formando um átrio que concede acesso ao 
refeitório e à sala do capítulo. O refeitório, fortemente marcado pela evidência da 
estrutura, na retícula de vigas do teto e nas colunas, não só se abre para o pátio 
interno, reiterando as janelas modulares reminiscentes das pinturas de Mondrian, 
como também se volta para a paisagem sublime, enquadrada pelos planos de 
vidro musicais, pautados e ritmados de Xenakis. A luz viva redesenha o espaço e 
os apontamentos de cor ressurgem com proeminência, em particular o verde e o 
vermelho que tingem as cortinas de cada um dos planos envidraçados.
 De regresso ao átrio, seguimos rumo ao corredor da articulação, reto-
mando a promenade que, descendo em rampa, nos conduz ao volume da igreja. 
Ao caminhar na sua direção, um plano metálico cerra a passagem, com uma 
pequena porta delineada. O plano abre-se girando em torno de um pivô e o ín-
timo da igreja vislumbra-se mais sombrio e misterioso, contrastando com o am-
biente do percurso que a procede. Ao entrar, encontramos uma sinfonia de luz, 
sombra e cor, orquestrada com o semblante desnudo da matéria corporificada 
numa expressão de simplicidade e pureza que invoca uma sensação de solenidade 
transcendente. Um conjunto de aberturas cirúrgicas confere uma manipulação 
cuidada da luz que, aliada às superfícies coloridas, cria uma auréola sublime que 
envolve o lugar sagrado. Ébrios por esta sensação que emana, invade e se aloja no 
espírito, o tempo cessa e o respirar detém-se.
 O espaço, predominantemente materializado por blocos de betão à vis-
ta, apresenta recortes e aberturas que desenham uma sucessiva articulação de 
escalas no volume, configurando um conjunto coeso e harmonioso. A planta do 

119  Arquiteto, músico e engenheiro franco-grego que colaborou com de Le Corbusier, in
https://www.iannis-xenakis.org/xen/bio/biography.html
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[fig. 58] Entrada da igreja, plano pivotande aberto
[fig. 57] Entrada da igreja, plano pivotande fechado
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[fig. 59] Entrada da igreja, vista interior
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[fig. 61] Igreja, vista para o altar
[fig. 60] Igreja, vista para o órgão
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corpo principal, cuja proporção reitera a das celas, divide-se em duas cotas: uma 
associada à nave, por onde acedemos, e outra, mais elevada, associada ao altar-
-mor. Ao longo da nave, iluminam-se tons de verde, amarelo e vermelho no betão 
pintado de esguias aberturas horizontais, tingindo tenuemente as nuas superfícies 
circundantes e produzindo um efeito que lembra as nuances coloridas de vitrais 
em catedrais góticas. Sobre o centro desta, salienta-se no teto a moldura de betão 
de uma claraboia retangular que se enche de luz, perfazendo um contraponto, ou 
elemento de antítese, à moldura de betão que irrompe na parede a poente e deli-
mita um espaço negro que alberga o órgão. Acima deste, a parede interrompe-se 
antes de tocar o plano do teto, desenhando uma abertura esguia e horizontal que 
invade o alto com uma luz rasante, golpeando a gradação de sombras.
 No pavimento desenha-se uma guia negra que atravessa a nave e ascende 
numa sucessão de degraus, estendendo-se até à pedra escura dos patamares sobre 
os quais repousa o altar-mor que, rodeado de jogos de luz e cor, surge como ponto 
focal da composição. Ao fundo, a aresta da parede a nascente é pontuada por um 
volume vertical que permite que a luz flua para o interior, enquadrada por dois 
grandes retângulos verticais separados pela continuidade do enfiamento de betão 
que unifica os limites parietais. A sensibilidade deste gesto permite harmonizar 
a sua escala, aproximando-a do conjunto, sem que se esmoreça a ênfase do teor 
monumental. 
 Num recorte na parede à direita do altar, uma peça vermelha resguarda 
a sacristia, encimada por um teto amarelo do qual irrompem sete pujantes for-
mas de luz, canalizadas por claraboias orientadas a sul, que produzem um brilho 
quente no encontro com as superfícies coloridas. No lado oposto, uma tríade de 
recortes abre-se para um espaço desenhado por planos amarelos e negros que se 
elevam diante de uma parede ondulante de betão nu, coroado por um teto azul 
noturno, no qual três claraboias cónicas, de interior branco, vermelho e negro, 
produzem uma luz mística, constante e difusa que, num extraordinário efeito plás-
tico e visual, as transfigura em formas abstratas e sem corpo.  Descendo por uma 
escada na sacristia, acedemos a um túnel sombrio que atravessa a largura da igreja 
e nos conduz até um nível inferior deste espaço lateral. Ao emergir da penumbra 
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[fig. 63] Capela lateral
[fig. 62] Vista para claraboias laterais



115

[fig. 64] Altar principal
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[fig. 65] Capelas laterais, nível inferior
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[fig. 66] Capela lateral, nível inferior



118

[fig. 68] “Svanen”, Hilma af  Klint, 1915
[fig. 67] Composição plástica, capelas laterais, nível inferior
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do túnel, somos novamente arrebatados pela sinergia de luz, cor e betão. Um 
conjunto recolhido de altares de betão macio dispõe-se contraposto a planos de 
betão policromático texturado, numa sucessão de patamares ladeada pela parede 
ondulante que, no nível superior, se avistava como pano de fundo. A partir do 
patamar mais alto, o olhar apreende todas as cores do espaço; contempla-se o 
efeito de transfiguração visual da composição que se desenha como uma pintura, 
materializada entre a abstração planimétrica e o tridimensional.
 “A qualidade da igreja, na qual efeitos de chiaroscuro atingem o seu má-
ximo” 120 e o uso da cor produz momentos de pura abstração visual, reflete uma 
sinergia de ensinamentos das artes e emerge na orquestração da composição plás-
tica – depurada, mas repleta de detalhes e nuances; pautada por tensões e con-
trastes, mas imersa na coesão e harmonia. Luz, sombra, cor, betão, peso, pureza, 
plasticidade, desenho, escala, proporção, textura, consonância, contraste, soleni-
dade, silêncio, reflexão, memória, recolhimento, solidão e plenitude convergem 
neste mundo de sentimento materializado, incorporando um estímulo “(...) tão 
agudo que só muito retrospetivamente o observador começa a tomar consciência 
da experiência anormal a que foi submetido”121. A atmosfera invade o espírito e 
adensa a emoção, desperta um “(...) milagre catalisador de sapiências adquiridas, 
assimiladas, talvez esquecidas”122. Por instantes, transcendemos. Vivemos o milagre 
do espaço indizível.

120  Colin Rowe, “Mathematics of  the Ideal Villa”, Cambridge: MIT PRESS, 1976, p. 197
121  Idem, p. 200
122  Le Corbusier, “L’espace indicible (1945)”, op. cit., p. 10
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[2]  EM DIREÇÃO AO INDIZÍVEL
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[2.1]  PREMISSA

“Só depois de ter conhecido a superfície das coisas nos podemos aventu-
rar a procurar o que está por baixo.”123

 Na sequência do debruçar sobre as problemáticas que regem esta inves-
tigação e à imagem da experiência vivida em La Tourette, a dissertação volta-se, 
agora, para um exercício que procure explorar estas mesmas problemáticas num 
ensaio projetual – experiência, atmosfera, transcendência – dando continuidade 
à investigação acerca dos fenómenos que agregam o indizível e, simultaneamente, 
ensaiando como esta se pode refletir, apropriar e moldar no processo criativo pró-
prio.
 Não havendo um condicionamento programático em virtude dos objeti-
vos visados, o exercício começa, perante a imensa liberdade, pela procura de um 
lugar. Sabendo que temas como paisagem, caráter, materialidade e realidade norteiam a 
construção da atmosfera, a circunstância na qual uma obra se integra é da maior 
importância – “Se alguém está determinado a construir atmosferas, começa com 
a criação de excelentes condições”124. Neste sentido, o concurso de ideias Site Cha-
pel125 surge como pretexto e génese ideal, desafiando para a elaboração de uma 
capela num palco sublime: a Ilha do Pessegueiro (Porto Covo, Sines). 
 Tratando-se de um concurso de ideias, é concedida uma ampla liberdade 
para a proposta. O programa, breve e lato, foca-se no lançamento de um enqua-
dramento conceptual – “(...) um lugar de solitude e contemplação, um espaço in-
timista de reflexão (...)”126 –, sendo apenas indicadas duas condicionantes progra-
máticas: a existência de uma entrada e de um espaço interior (podendo este tratar-se 
de “(...) um espaço singular ou uma sequência de espaços, abertos e/ou fechados 
aos elementos naturais”127). A proposta deverá ainda “(...) ser sensível ao contexto 
envolvente (...)”, tomando partido da circunstância notável proporcionada pela 
ilha, sem que seja imposto qualquer tipo de limitação interventiva ou normativa. 

123  Italo Calvino, “Palomar”, Lisboa: Editorial Teorema, 2002, p. 33
124  Gus Tielens; Klaske Havik, “Concentrated Confidence: A Visit to Peter Zumthor”, in Oase, 91, 
op. cit., p. 61
125  Promovido pela entidade ARKxSITE, de 17 de Outubro de 2018 a 2 de Fevereiro de 2019
126  Programa do concurso
127  Programa do concurso
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Evidencia-se, portanto, a necessidade de um olhar atento a este contexto, visando 
absorvê-lo de modo a que, mais tarde, nele e dele nasça uma proposta que, expe-
rimentando o indizível, expresse uma relação recíproca entre lugar, pré-existência 
e intervenção; uma proposta que se deixe contaminar por estes e que contamine; 
que os reinterprete e apresente com uma nova sintaxe. 
 Entende-se a dificuldade e o desafio que é ensaiar o indizível e que os meios 
que serão utilizados para representar e estudar a transcendência do projeto não 
serão suficientes para verificar a efetividade desta. Porém, tratar-se-á de uma li-
mitação inerente ao carácter da proposta – que não será executada. Assim, aqui 
poderão apenas ser apresentados indícios, estudos, teses de espaços indizíveis em 
potência, tendo consciência que a validade destes só poderia ser comprovada atra-
vés da sua experiência efetiva.

[fig. 69] Ilha do Pessegueiro
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[fig. 70] Vista aérea
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[2.2]  PALCO SUBLIME

Ao largo da costa de Porto Covo, lentamente devorada pelas águas, re-
pousa serena a Ilha do Pessegueiro. Sobre as dunas de arenito se estende um 
tímido manto em tons de verde e ocre, quebrado nos penhascos e pontuado por 
reminiscências de presença humana. Não se podia adivinhar melhor palco para 
o ensaio proposto. 

A ideia de intervir na ilha implica, primeiro, conhecer a pele e as ru-
gas que a cobrem, ouvir as suas histórias e desvendar os seus segredos. A sua 
morfologia e situação geográfica, sobretudo o canal formado entre esta e a costa 
continental, cujas características fazem deste um valioso porto natural de apoio 
à navegação costeira e entreposto comercial, constituíram os principais impulsio-
nadores para as diversas ocupações a que foi sujeita – em contextos da Idade do 
Ferro, período romano128 e período filipino, dos quais vestígios são ainda evidentes 
na paisagem. 

No sudeste da ilha encontra-se um conjunto de estruturas que remetem 
para as “(...) várias fases de ocupação durante o período romano imperial”129, 
datadas do século I ao século IV. Ao atentar nestas, dois conjuntos de cetárias ga-
nham particular destaque. Surgindo como crateras geometrizadas no chão, estes 
tanques escavados na rocha, forrados a pedra e limitados por muros, são testemu-
nho daquela que outrora fora a principal atividade da ilha, a produção de salga 
de peixe. 

Avançando até ao topo da ilha avista-se um outro testemunho: as reminis-
cências de um forte. A construção deste remonta ao final do século XVI, associada 
a um plano da administração filipina para a consolidação de um porto artificial130. 
Para o efeito, seria efetuado um pontão entre a zona norte da ilha e o continente, 
bem como a edificação de estruturas militares para sua salvaguarda – nomeada-
mente, o Forte de Nossa Senhora da Queimada, no continente, e o Forte de Santo 
Alberto, na ilha. Assim, iniciou-se a exploração de pedra no extremo norte da ilha, 
da qual são ainda visíveis numerosos blocos que não chegaram a ser removidos de-

128  Carlos Tavares da Silva; Joaquina Soares, “Ilha do Pessegueiro: porto romano da costa 
alentejana”, Lisboa: Instituto de Conservação da Natureza, 1993, p. 29
129  Idem, p. 85
130  Idem, p. 20
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[fig. 71] Aproximação à ilha
[fig. 72] Estruturas romanas
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[fig. 73] Forte medieval
[fig. 74] Vista sobre a pedreira
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vido à suspensão do empreendimento no início do século XVII. A pedreira rasga-
da na ilha revela-se, então, como último testemunho material da história da ilha.

A ruína mostra-se como realidade patente nos testemunhos e paisagem 
da ilha, revelando uma dualidade inerente, entre a poética e a decadência: a poé-
tica que convida à contemplação e fascínio por estes marcos do que já foi, por 
estas pontes ao passado; e a decadência destes mesmos marcos, lembrete da finitude 
da própria existência. Neste sentido, uma reflexão sobre esta torna-se igualmente 
essencial num contexto que vise uma proposta de intervenção na ilha. 

“A ruína pode por um lado evocar o passado glorioso e a caducidade de 
todas as coisas, ser objeto de reflexão histórico-filosófica; por outro lado, 
pode dar lugar a um sentimento subtilmente crepuscular; pode ser uma 
ruína clamorosa, eloquente, com uma massa obstrutiva ou, pelo contrá-
rio, um efémero bastidor visual, um frio contraste, uma ironia irrisória”131

 As ruínas, vislumbres de estruturas marcadas pelo tempo, enunciam e 
transmitem memórias, denotam uma herança. Ainda que já não representem em 
plenitude o passado do qual fizeram parte, dizem algo sobre ele, informam o pre-
sente. No entanto, mesmo havendo algo que se perdeu, há também algo novo; for-
ma-se uma unidade entre o fragmento e a paisagem, numa simbiose geradora de 
uma nova realidade. Ruskin associa este algo novo à graça132, à beleza da ruína, ao 
sublime – sendo que este remete para “(...) uma sublimidade parasitária; ou seja, 
uma sublimidade dependente dos acidentes ou dos elementos menos essenciais 
dos objetos aos quais pertence”133; “(...) um sublime que reside em ruturas, fissuras, 
manchas e musgo – em tudo o que marca os efeitos da natureza e do tempo na 
obra arquitetónica.”134 
 Assim, com o intuito de enfatizar este valor estético da ruína, Ruskin 

131  Carlo Carena, “Ruína/Restauro”, in Enciclopédia Einaudi, Lisboa, 1984, vol. 1, p. 109
132  Idem, p. 120
133  John Ruskin, “The seven lamps of  architecture”, Darlignton: J.M. Dent and Sons, 1956. P. 115 
The seven lamps of  architecture
134  David Spurr, “Architecture and Modern Literature”, Michigan: University of  Michigan Press, 
2012, p. 156
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apela à manutenção em vez da restauração – dado que, no seu entender, não só 
esta “significa a destruição absoluta (...)”135, ao apagar o que o tempo e a natureza 
imprimiram nas estruturas, como “não temos o direito de lhes tocar. Elas não são 
nossas. Elas pertencem em parte aos que as construíram e em parte a todas as 
gerações da humanidade que se seguem.”136

 Por contraste, Viollet-le-Duc – figura igualmente pujante na discussão 
desta temática – afasta-se destes princípios, defendendo que as ruínas não têm 
valor como tal e que “restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, 
mas sim restabelecê-lo por completo num estado que poderá nunca ter existido 
num dado momento”137. Assim, o restauro permitirá não só um prolongar da vida 
do edificado, como aproximá-lo de uma concretização ideal – independentemen-
te da sua realidade em qualquer momento histórico – ao aplicar técnicas contem-
porâneas que permitam solucionar problemas ou entraves aquando da construção 
inicial138.
 Estes entendimentos da ruína – bem como correntes de pensamento pos-
teriores e menos radicais – e a consciência dos testemunhos que marcam e dese-
nham a ilha, despertam, desde logo, um conjunto de posicionamentos e ideias 
face a esta circunstância, lançando as pedras angulares para uma proposta que se 
entregue a este lugar e, simultaneamente, faça deste lugar seu. Contribuem para 
que, lentamente, se comece a dissipar a névoa das hesitações e a desbravar cami-
nho pelo caos. 

“(...) o nosso ponto de partida é, comum sorte, sempre o caos, a indeter-
minação, impressões dispersas, esquecimentos, muitas vozes gritando ao 
mesmo tempo, hesitações (…)”139

135  John Ruskin, “The seven lamps of  architecture”, op. cit., p. 117
136  Idem, p. 118
137  Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, “Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au 
XVI”, vol.8, Paris: V A. Morel, 1875, p.14.
138  David Spurr, “Architecture and Modern Literature”, op. cit., p. 149
139  Maria Filomena Molder, “Matérias Sensíveis”, Lisboa: Relógio d’Água, 1986, p. 214
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[fig. 75] Passagens entre os monolíticos da pedreira
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[2.3]  UM TEMPLO NA ILHA

 O olhar mais atento sobre a realidade que se perfaz como circunstância, 
particularmente em relação aos três marcos identificados, enfatiza e desvela inte-
resse no carácter ambíguo de um deles: a pedreira. Este elemento, que transforma 
geometricamente a anatomia da ilha, evidência a sinergia de natureza e interven-
ção humana. A pedreira não exerceu outro fim além da exploração da matéria 
prima que alimentou as empreitadas medievais e, embora exerça uma presença 
distinta e atrativa na paisagem da ilha, acarreta um valor patrimonial reduzi-
do face aos restantes marcos identificados. O seu carácter perfaz-se ainda como 
ponte em potência, entre o passado no qual surgiu e o presente que a contempla 
expectante, convidado a agir sobre ela. A curiosidade sobre esta redobra-se. As 
suas passagens labirínticas, por entre monolíticos de pedra, estimulam a premissa 
de isolamento – extrapolando o senso de isolamento inato à circunstância de ilha, 
face à realidade continental, e exaltando-o no interior desta. Ao percorrer os seus 
estreitos corredores de pedra perde-se o mar, mas sente-se o seu cheiro, arrastado 
pelo sopro das nortadas, e ouvem-se as ondas saudar as rochas  fustigadas; do té-
nue manto verde, restam pequenas pontas dispersas, umas que se erguem no alto 
dos monolíticos, cobrindo os corredores e projetando os desenhos das suas som-
bras nas areias, outras, mais tímidas, que se agarram às paredes pétreas corroídas 
pelos tempos: perde-se a orientação. Aqui outro mundo se enuncia. É-se engolido 
pela ilha, não se navega à sua margem ou sobre o seu corpo, navega-se dentro 
dela. 
 Seguindo estas premissas, a vontade de tomar a pedreira como ponto de 
partida desta proposta clarifica-se, ganha consistência. A experiência da sua atual 
condição, por si só, já incorpora fortes noções de solitude e transcendência, pelo 
que se procurará orquestrar uma proposta em harmonia com a paisagem e capaz 
de a pôr em evidência numa experiência arquitetónica à luz do indizível. Perse-
gue-se a ideia de pedreira e templo como uma só entidade simbiótica – o habitar 
do corpo da ilha, das suas entranhas.  
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[fig. 76] Templo na montanha Khao Luang, Tailância



133

“Poesia subterrânea. Juntamente com a cabana, a caverna é o arquétipo 
de arquitetura mais primordial. Um é construído, o outro é escavado; o 
primeiro tende a ser leve, o segundo apega-se à gravidade; o primeiro é 
criado ao juntar peças enquanto que o segundo é moldado com a terra 
da qual emerge.”140

 O habitar da pedra, por intermédio da caverna e da escavação, remonta 
aos primórdios da existência humana.  Mesmo antes de construir, o ser humano, 
a par de outros seres vivos, procurou abrigo, servindo-se de estruturas e cavidades 
naturais como refúgio. A procura por abrigo é inata – um reflexo elementar, um 
valor ontológico – e, gradualmente, estimulou visões de expansão e transformação 
destas potências naturais, a partir das quais se escavaram e construíram estruturas 
que complementassem, reforçassem e/ou reproduzissem o resguardo das forma-
ções oferecidas pela natureza – “(…) o homem percebe o vazio que o cerca e 
dá-lhe forma e expressão”141 num processo de apropriação e conceção do espaço 
que expressa uma vívida fusão de arquitetura e lugar. 

“Ao homem coube viver na crosta da massa terrestre. Esta tácita lei na-
tural é transgredida pela vontade de implantar uma presença quase im-
possível no interior da própria Terra. No princípio, um simples explorar, 
uma derrota do terror para se encontrar num outro âmbito que oculta 
forças e leis distintas daquelas que governam o mundo exterior. Era o 
contraponto solitário e secreto ao espaço habitado, era o lugar dos so-
nhos.”142

 Em “El claro en el bosque: reflexiones sobre el vacío en arquitectura”, 
Fernando Espuelas aborda a evolução deste processo de apropriação e conceção 

140  Luis Fernández-Galiano, “Bajo Tierra: Paisajes excavados”, Arquitectura Viva, 209, Madrid: 
Arquitectura Viva SL, Novembro de 2018, p. 2
141  Sigfried Giedion, “El presenle elemo: los comienzos del arte”, Madrid, Alianza, 1981, pág. 575
142  Fernando Espuelas, “El Claro en el Bosque: Reflexiones sobre el vacío en arquitectura”, Madrid: 
Caja de Arquitectos, 1999, p.21
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[fig. 77] Panteão de Roma
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do espaço escavado e subterrâneo, referindo não só o seu papel na procura de 
abrigo, mas também a sua manifestação na identidade simbólica e sagrada – ur-
gindo preponderantemente associada a espaços de culto e ritos fúnebres, em parte 
devido à personificação da Terra enquanto divindade e à “(…) conceção da vida 
após a morte, o outro mundo, para o qual o morto há de nascer com uma nova 
luz (…) a profundeza da Terra como o útero onde se gestará a vida definitiva”143; 
abrigo para a vida, templo para a morte e ponte para a eternidade.

“(…) a descida às profundezas da terra é um itinerário simbólico de ini-
ciação que nos captura com o seu magnetismo mineral, transforman-
do criptas e porões em cavernas primitivas que escondem e revelam o 
que é secreto. O espaço negativo da arquitetura escavada é ao mesmo 
tempo teatral e ameaçador: palco de penumbra de cerimónia ou ritual 
e refúgio sombrio que protege da perseguição ou da calamidade.”144 

 O carácter remissivo para um simbolismo sagrado é ainda complemen-
tado pelas circunstâncias nas quais o uso da luz procura enfatizar esta relação e 
articulação com o divino. A simbologia da luz a propósito da sacralidade é tema 
central e recorrente, particularmente expressa por uma relação vertical – “(...) a 
luz que entra do alto tem um significado poderoso (...) enfatiza os polos do céu e 
da terra.”145

“Quando os antigos necessitavam de captar a luz vinda do alto, não po-
diam fazê-lo porque, se perfuravam o plano superior, a água, o vento, o 
frio e a neve entravam por ali. Apenas os Deuses, no Panteão se atreve-
ram a fazê-lo. E Adriano, em sua honra e pela sua mão, ergueu aquela 
Arquitetura sublime. Prenúncio de conseguir aquela luz vertical.”146

143  Fernando Espuelas, “El Claro en el Bosque: Reflexiones sobre el vacío en arquitectura”, op. cit., 
p.21
144  Luis Fernández-Galiano, “Criptoarquitecturas”,  in Arquitectura Viva, 209, op.cit., p. 3
145  Ernst von Meijenfeldt, “Below ground level: Creating new spaces for contemporary architecture”, 
Berlim: Springer Science & Business Media, 2002, p. 123
146  Alberto Campo Baeza “Pensar com as mãos”, Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2011, p. 43
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[fig. 78] Vista aérea sobre a igreja de Bete Giyorgis, Lalibela, Etiópia
[fig. 79] Peregrinos nas passagens de Lalibela
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“Sensível é o Panteão. Este espaço não direcional dedicado a todas as 
religiões tem a sua luz vinda do óculo acima, colocada para revestir a sala 
com um inspirado ritual sem favoritismo.”147

A expressão da luz zenital num contexto de culto é particularmente evidente em 
obras como o Panteão de Roma, no qual o desenho controlado e criterioso desta 
desempenha um papel crucial não só no senso simbólico, mas também na perce-
ção e experiência do espaço, prostrando-se como matéria viva da composição. O 
tratamento sensível da luz é, portanto, crucial. No caso da arquitetura escavada, 
o carácter interior do espaço subterrâneo possui nuances particulares que podem 
condicionar ou colocar desafios no âmbito da obtenção e trabalho desta – parti-
cularmente no que diz respeito à luz natural – pelo que se redobra a importância 
de um debruçar atento e sensível em relação a esta.  

“O caráter simbólico do enterrado também nos leva a um sentido de 
encontro e da génese de toda a vida. A força metafísica dos seus valores 
transmite ao Homem um mundo mágico e misterioso, sendo a sua expe-
riência fenomenológica um despertar e descobrir constante”148

Em Lalibela (Etiópia), um conjunto de igrejas talhadas na rocha expressa um ex-
celso exemplo enquanto síntese destas ideias. O conjunto é composto por onze 
igrejas escavadas segundo a tipografia na qual se enquadram e ligadas por um 
conjunto de passagens – que articulam ainda outras estruturas eclesiásticas, in-
cluindo túmulos e catacumbas. Passar por este sistema de trincheiras e túneis de 
rocha vulcânica em tons de vermelho-pastel, levemente tocados pela luz, adiciona 
uma dimensão física à jornada espiritual de movimento entre as igrejas. As fendas 
estreitas inundam-se de peregrinos que, guiados por estas, caminham de igreja em 
igreja sobre a pedra mais fresca das passagens, descendo simbolicamente à terra 
e lançando as suas preces ao céu. Sob o sol quente, a sombra torna-se refúgio e 

147  Louis Khan, “Essential texts”, op. cit., P 253
148  Gaston Bachelard, “A poética do Espaço”, op. cit., p. 237
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[fig. 80] Ilha do Pessegueiro, planta geral. Escala 1.2000
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as cavernas oferecem abrigo. Uma das igrejas destaca-se das demais, Bete Giyor-
gis. Mais afastada em relação às restantes constituintes do complexo, o primeiro 
vislumbre faz-se do alto. Surge como um monolítico cruciforme, resultante da 
escavação de uma cova profunda na qual ocupa posição central, com as marcas 
do tempo cravadas no rosto avermelhado, banhado por tons dispersos de amarelo 
vibrante e nuances de verde e laranja. Para alcançar a entrada, desce-se pelas pas-
sagens sulcadas na pedra. O interior depurado da igreja, iluminado por pequenas 
janelas altas, tem uma textura orgânica moldada à mão. Quando o sol de dissipa 
e a sombra prevalece, acumulam-se velas que irrompem a escuridão com a sua luz 
quente – reminiscência de uma relação primitiva com a experiência do espaço, 
alegórica ao Homem que outrora ocupou as cavernas e se serviu do fogo para 
quebrar barreiras. “O tempo dissolve-se. Não há razão para sair.”

“Sentir, cheirar, tocar, saborear, sonhar no escuro – não chega. Quere-
mos ver. Mas de quanta luz precisa uma pessoa para viver? E de quanta 
escuridão?”149

 O imaginário expresso pela arquitetura escavada, evidenciado por este 
complexo religioso, enuncia um conjunto de elementos chave que se servem de 
referência para o enunciado visado. O desenho da estrutura da pedreira denota, 
como referido anteriormente, um sentido de percurso, pelo que um paralelo entre 
as suas passagens e as que se encontram em Lalibela, ao serviço não só da função, 
mas de uma materialização alegórica à jornada espiritual, se torna relevante en-
quanto parte integrante do complexo. Aos dois aspetos requeridos no programa 
do concurso – entrada e espaço interior – acresce-se um momento intermédio: o 
percurso no labirinto. Assim, o complexo da Pedreira Templo germinará a partir 
destes três momentos, almejando que o senso de isolamento e solitude pretendi-
dos não se cinjam a um momento estanque ou singular, mas exultem e vivam na 
totalidade da jornada neste cenário pétreo. 

149  Peter Zumthor, “Pensar a Arquitetura”, op. cit., p. 90
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[fig. 81] Pedreira Templo, planta de coberturas. Escala 1.300
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“Um edifício deve estar perfeitamente integrado com o lugar, a gente 
deve senti-lo como próprio: uma arquitetura que permanece no lugar 
de origem de uma forma natural, não espetacular. Um fazer simples e 
natural: é uma ideia minha orientadora, muito elementar dada a minha 
pouca predisposição a intelectualizar.”150

 Intuitivamente, a chegada à ilha tende a estabelecer-se no porto natural 
do flanco este. Dada a sua posição central no flanco, os marcos identificados dis-
põem-se radialmente em relação a este: as ruínas romanas a su-sudoeste, as ruínas 
medievais a sudoeste e a pedreira a noroeste. A entrada no complexo estabelece-se 
no momento sudeste da malha da pedreira, promovendo uma relação próxima 
que potencia um percurso fluído entre esta e o porto natural. Assim, a partir dos 
traçados da pedreira existente, desenha-se uma escada monumental no sentido 
sul-norte que, através da planta trapezoidal, procura conformar a visão global 
do complexo e enunciar um movimento de expansão que enfatize uma transição 
simbólica da paisagem para o complexo. Por sua vez, o amplo vazio do espaço 
de receção, a que esta dá acesso, antecede a íntima jornada pelas estreitas passa-
gens – cuja cota é consolidada e uniformizada a partir da estabelecida pelas que 
se lançam a norte —, pontuando ainda o arranque de uma alternância de gestos 
de expansão e compressão materializados ao longo do complexo. A norte do labi-
rinto, um espelho de água surge em simbiose com as rochas para definir os limites 
deste, condicionando o avanço neste sentido e estabelecendo um gesto de alegoria 
e transposição do entorno marítimo.

“O vazio, tal como a água ou o fumo entre os dedos, parece algo destinado 
a escapar-se fatalmente da razão. Por isso, a tarefa de construir o vazio, o 
vazio com o qual se perturba ou se comove, com que se acalma ou entristece, 
com que se promove o ato ou se enquadra o ocupante, com o qual se ordena 
ou purifica, tem um incontestável interesse e acarreta um risco óbvio.”151

150  Fernando Távora, “Pensieri sull’architettura”, in Casabella, 678, maio de 2000, pág. 15
151  Fernando Espuelas, “El Claro en el Bosque: Reflexiones sobre el vacío en arquitectura”, op. cit., 
p.9
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[fig. 82] Pedreira, acesso e articulação de cotas
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[fig. 83] Pedreira Templo, escada monumental de acesso ao complexo
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[fig. 84] “Espacio para el espíritu”, Eduardo Chillida, 1995 
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 A partir do desenho do dispositivo de entrada, implanta-se o espaço in-
terior do templo no setor oposto à entrada e mais resguardado do complexo de 
monolíticos – perfazendo-o como uma alegoria à caverna primitiva – e seguindo o 
que, acaso da continuidade das empreitadas medievais, seria o desenvolvimento 
expectável da exploração da matéria prima. O entendimento do espaço ambi-
cionado enquanto lugar sagrado de solitude e reflexão, sem que se estabeleça um 
culto religioso específico, permite uma libertação face a possíveis esquemas e câ-
nones da organização espacial. Assim, a dialética entre cheio e vazio, patente ao ato 
de escavação e impressa na estrutura da pedreira, permeia o desenho da caverna, 
assumindo-se como princípio gerador do espaço interior.

“(…) tem de conceber-se o espaço em termos de volume plástico (…) 
daí recebe a sua estrutura e forma. A forma surge espontaneamente das 
necessidades do espaço que constrói a sua morada como um animal a sua 
concha. Tal como esse animal, também eu sou um arquiteto do vazio.”152

 Neste sentido, o trabalho de Eduardo Chillida emerge como pertinente. 
A sua obra reúne filosofia, física e poética, concatenando diversos materiais em 
respostas às noções de espaço-tempo, infinidade e espiritualidade, sendo expressão 
de movimento, velocidade, tensão e temporalidade. Rica no âmbito da reflexão e 
trabalho da constante dialética entre cheio e vazio, incorpora um particular fascínio 
pelo espaço entre as formas, explorando dinâmicas espaciais a partir da escavação 
e desmaterialização geométrica. O seu foco no vazio é particularmente evidente 
nas esculturas de blocos pétreos – “Espacio para el espíritu” (1995), “Lo profun-
do es el aire” (1996), entre outras –  em que a luz encontra o vazio, revelando a 
geometria intrínseca da forma escavada e criando um contraste aguçado com a 
solidez da matéria. Em alguns destes, a superfície exterior do bloco pétreo preser-
va-se irregular e texturada, reafirmando este contraste e evidência da perfeição, 
contornos e qualidade material dos cortes e escavações prismáticas.

152  Eduardo Chillida, in Ina Busch, “Eduardo Chillida, Architect of  the Void on the Synthesis of  
Architecture and Sculpture”, Bilbao: Guggenheim Museo, 1999, p. 62
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[fig. 85] Maqueta para a escultura na Montanha Tindaya, Eduardo Chillida, 1985
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“Há alguns anos atrás tive uma intuição, que sinceramente acreditei ser 
utópica. (...) Um dia surgiu a possibilidade de realizar a escultura em Tin-
daya, em Fuerteventura, onde a utopia podia ser realidade. A escultura 
ajudava a proteger a montanha sagrada. O grande espaço criado dentro 
dela não seria visível de fora, mas os homens que penetravam no seu co-
ração veriam a luz do sol, da lua, dentro de uma montanha voltada para 
o mar, e para o horizonte, inalcançável, necessário, inexistente (…)”153

No espectro da sua obra, o projeto para uma escultura no coração da Monta-
nha Tindaya (1985), na ilha de Fuerteventura (Ilhas Canárias), ganha particular 
destaque pelo paralelismo imediato que permite estabelecer em relação à caverna 
templo. Nesta equação de espaço, Chillida aparenta transpor exponencialmente a 
escala de uma das suas pequenas esculturas, como se estas expressassem modelos 
das suas verdadeiras intenções – indiciado e antecipado por obras como “Mendi 
Huts” (1984) ou as séries “Elogio de la Arquitectura” e “Elogio de la Luz”. A 
composição é feita com a escavação de quatro sólidos que se cruzam, deixando 
áreas ambíguas nos seus encontros. Ao centro, um vazio cúbico perfaz-se como 
dominante, prevalecendo sobre os restantes que o ligam ao exterior, articulando a 
paisagem e deixando que uma luz estrutural invada o espaço. O vazio orquestrado 
surge de tal modo simbiótico com o cerne da montanha que a sua configuração se 
percebe como algo natural e inata; parte integrante e necessária desta. Neste sen-
tido, recorrer ao imaginário, qualidade e materialização da sua obra torna-se per-
tinente para informar, contaminar e enaltecer a génese da caverna templo enquanto 
escavação de um vazio no coração da pedreira; a caverna desenha-se à sua imagem.

“A arquitetura é caverna, câmara escura, casa de sombras, volume de 
paredes porosas, corpo construído de filtros, caixa de ressonância, am-
plificador, é natureza reduzida e exaltada, paisagem de nuvens e raios de 

153  Eduardo Chillida, “Hace años tuve una intuición (2011)”, in https://elpais.com/cultura/2011/01/18/
actualidad/1295305215_850215.html
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[fig. 86] Intervenção na Cava Arcari, Vicenza, David Chipperfield, 2018 

[fig. 87] Cenografia, Adolphe Appia 
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[fig. 86] Intervenção na Cava Arcari, Vicenza, David Chipperfield, 2018 

sol, de uma só vez.”154

 Ao remeter estas ideias, o espaço da caverna começa a definir-se: os limi-
tes das estruturas atuais lançam os traçados com que se estabelece o seu perímetro; 
esboça-se um primeiro vazio na extremidade do recolhimento, ainda expectante 
e desarticulado com o exterior; um segundo vazio surge, justaposto ao anterior. 
Gradualmente, as dinâmicas exteriores começam a permear estes vazios estéreis 
e, aliadas à intuição, começam a moldar o espaço – procura-se o que este “neces-
sita”. A geometria inicial dos volumes vazios é contaminada pela expressão dos 
blocos exteriores, levando as superfícies interiores a quebrarem-se, avançando e 
recuando numa alegoria a estes e constituindo uma transição indireta do domínio 
exterior para o interior. 

“É um momento muito prazeroso quando a coisa [o projeto] toma o co-
mando e começa a sugerir ideias – sempre as melhores ideias. Para mim, 
este momento do processo criativo está associado à atmosfera. É aí que o 
trabalho ganha uma atmosfera em si mesma, uma unidade e um caráter 
por si só. Esta começa a projetar-se em ti. Tu baseias as tuas decisões para 
os próximos passos e detalhes nesse palpite de atmosfera, e não numa vi-
são teórica ou em preconceitos. Assim, parece que num processo criativo 
a atmosfera entra na obra neste exato momento em que o trabalho as-
sume o controlo, quando o trabalho ganha personalidade, independente 
de ti.” 155

 A metamorfose do espaço interior segue ao invocar as estruturas resul-
tantes da extração de pedra na Cava Arcari (Vicenza, Itália) – consequentes de 
um processo de mineração de salas e pilares —, a intervenção nesta efetuada por 
David Chipperfield e, por contágio, a obra de Adolphe Appia, firmando-se um 

154  Fernando Espuelas, “El Claro en el Bosque: Reflexiones sobre el vacío en arquitectura”, op. cit., 
p.7
155  Gus Tielens; Klaske Havik, “Atmosphere, Compassion and Embodied Experience: A 
Conversation about Atmosphere with Juhani Pallasmaa”, in OASE, 91, op. cit., p. 39/41
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[fig. 88] Pedreira Templo, planta interior. Escala 1.300
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imaginário depurado e desenhado a partir de plataformas e escadas que, alia-
das aos estímulos da obra de Chillida e reiterando as dinâmicas de expansão e 
compressão, concedam uma ótica dinâmica ao espaço da caverna e a conciliem, 
simultaneamente, como momento de permanência e passagem. Neste sentido, 
estabelecem-se dois momentos de acesso ao espaço interior para potenciar a ex-
periência de um vaguear livre pelo complexo e a travessia da caverna: um no 
remate do corredor mais recolhido do complexo e outro no remate do corredor 
central. Ao se definirem estes momentos de acesso, o carácter do espaço começa 
a emergir e a consolidar-se. Uma plataforma de cota inferior urge para albergar 
o altar, criando um momento central na caverna e agindo como catalisador para 
a restante organização espacial. A sua presença é enfatizada pela redução de cota 
do pé direito correspondente, tornando evidente o contraste entre este momento 
e o espaço envolvente. Neste instante, a expressão do altar reitera um outro princí-
pio de contraste face ao gesto adotado até ao momento, pontuando uma inversão 
na abordagem: cessa a escavação, molda-se nova matéria – optando-se, assim, por 
um novo material, que acompanhe e compele esta mudança de gesto, o betão. 
Por fim, assim que enunciados e esboçados estes traços regentes do espaço segun-
do a sensibilidade da inspiração e intuição, recupera-se o modulor de Le Corbusier 
como ferramenta de refinamento; afinam-se dimensões, proporções e relações; 
acerta-se a geometria do sentimento.

“Nenhum espaço, arquitetonicamente, é um espaço a menos que tenha 
luz natural. A luz natural varia de acordo com a hora do dia e a estação 
do ano. Uma sala na arquitetura, um espaço na arquitetura, precisa da-
quela luz vivificante – a luz da qual fomos feitos.”156

 Em simultâneo com o desenho das plataformas, surge a procura e traba-
lho a luz, fator crucial, a “dadora de todas as presenças”157 – procurando colocá-la 
ao serviço da invocação do sagrado através do ênfase simbólico da luz zenital. Em 

156  Louis Kahn, “Essential texts”, op. cit., p. 225
157  Idem, p. 220
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[fig. 89] Pedreira Templo, Corte A, Corte B e Corte C. Escala 1.300
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[fig. 90] Pedreira Templo, maqueta de estudo
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relação ao trabalho da luz, Peter Zumthor refere que “uma das ideias preferidas 
é a seguinte: pensar o edifício primeiro como uma massa de sombras e a seguir, 
como num processo de escavação, colocar luzes e deixar a luminosidade infil-
trar-se.”158 Assim, partindo desta abordagem, a sombra da caverna é escavada, 
infiltrada e invadida pela luz de três claraboias rasgadas na pedra – aceitando-se, 
à imagem do trabalho dos deuses no Panteão, referido por Baeza, as consequentes 
entradas das forças da natureza como parte deste espaço. Duas das claraboias 
ocupam uma posição mais discreta, adjacentes ao espaço vazio praticável – uma 
a opor-se ao espaço de entrada do corredor mais resguardado e outra que se opõe 
ao espaço do altar – de modo a proverem uma luz difusa e indireta, pontuando a 
atmosfera de forma subtil. A terceira claraboia assume um papel diferente, desta-
cando-se das restantes: de maior dimensão e manifestamente vincada, surge por 
detrás do pilar monolítico interior – reminiscente da Cava Arcari e defronte da 
entrada a partir do corredor central do labirinto —, irrompendo para o espaço 
vazio e firmando a expressão do eixo vertical sagrado que articula a caverna com 
o céu. Num regresso à articulação com a paisagem, a sua expressão estende-se 
além da presença interior, pontuando o semblante discreto da caverna com um 
novo elemento que, numa alegoria aos monolíticos pétreos, materializa e anuncia 
a existência de algo singular – assim, o princípio gerador da escavação cessa no-
vamente; reitera-se um ato de acrescento de matéria e o betão reaparece dando 
forma às paredes que se erguem e lançam aos céus.
O espaço torna-se organismo vivo ao ser inundado pela luz natural e, à imagem 
das igrejas de Lalibela e da caverna de outrora, quando, ao anoitecer, a luz ceder 
à escuridão, será o fogo de cada indivíduo a fonte de vida. A noite desvela uma 
outra dimensão atmosférica da caverna, com ela “(…) afundamo-nos com delícia 
nas trevas e descobrimos-lhe uma beleza própria”159.

“(…) havia emoção pela natureza de um mundo de pedra no interior da mon-

158  Peter Zumthor, “Atmosferas: Entornos arquitectónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., 
2009.
159  Junichirō Tanizaki, “Elogio da Sombra”, op. cit., p. 49
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[fig. 92] Pedreira Templo, esquissos de estudo de entradas de luz e tanques de água
[fig. 91] Pedreira Templo, esquisso de génese da luz na caverna
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[fig. 94] Esboço de cortes, Thermas de Vals, Peter Zumthor
[fig. 93] Esboço de planta, Thermas de Vals, Peter Zumthor
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tanha, pela obscuridade e pela luz, pelo reflexo da luz sobre a água (…)”160

Sob cada uma das entradas de luz, a matéria que envolve a ilha encontra o seu 
lugar na caverna. Numa alegoria às cetárias romanas, às atmosferas das Termas de 
Vals e invocando o imaginário das salas inundadas da Cava Arcari, água repousa 
em tanques de diferentes caracteres e presenças, contrastando com a dureza da 
pedra e difundindo a luz que jorra sobre ela. O tanque principal, que arranca sob 
a claraboia dominante, estende-se até à plataforma do altar, dotado de degraus 
que o articulam com esta, numa alusão e convite à continuidade, profundidade e 
imersão espiritual. 

“(…) não existe grande poesia sem largos intervalos de descanso e de len-
tidão, nem grandes poemas sem silêncio. A água é também um modelo 
de paz e de silêncio. (…) Perto dela a gravidade poética aprofunda-se. A 
água vive como um grande silêncio materializado.”161

 A água perfaz-se como último material gerador da construção da atmos-
fera da caverna templo. Assim, estabelecida a geometria da caverna, equaciona-se 
a experiência do espaço para um aprofundamento, esclarecimento e refinamento 
no âmbito dos geradores de atmosfera, clarificando-se o tratamento dos materiais 
e o modo como estes se entregam no diálogo com o sujeito e os sentidos.

“O material é infinito. Considere-se a pedra: pode-se serrar, moer, furar, 
dividir ou polir – irá tornar-se uma coisa diferente a cada vez. Em se-
guida, pegue-se em pequenas quantidades da mesma pedra, ou grandes 
quantidades, e ela irá transformar-se novamente em outra coisa. Em se-
guida, exponha-se a pedra à luz – diferente de novo. Existem milhares de 

160  Peter Zumthor, “Thinking architecture”, op. cit., p. 29
161  Gaston Bachelard, “A Água e os Sonhos. Ensaio sobre a imaginação da matéria”, São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 199
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possibilidades diferentes num único material.”162

A riqueza sensorial da matéria prima base, a pedra, enaltece-se pelo tratamento 
das superfícies em função do desempenho no contacto e interação háptica com o 
sujeito. Nesse sentido, definem-se três níveis de acabamento da pedra: os tetos e as 
paredes perimetrais, mais rugosas, com um acabamento escacilhado; o pavimento 
e os desníveis, semi rugosos, com um acabamento bujardado; o nicho do banco e o 
parapeito do tanque mais alto com um acabamento amaciado, delicado ao toque. 
Nos elementos de betão, pouco poroso e pigmentado em tons de amarelo suave – 
reminiscente das nuances do arenito que prevalece na ilha —, surge uma textura 
rica, inerente à cofragem de madeira horizontal, expressando uma ideia de estra-
tificação que reafirme estes gestos enquanto elementos de acrescento de matéria.

“É certamente pensar qual é a matéria que o constrói [corpo do edifício], 
no desenho que isso implica, mas é também estar consciente que a sua 
perceção passa pelo encontro do seu corpo com o corpo de cada um.”163

162  Peter Zumthor, “Atmosferas: Entornos arquitectónicos – as coisas que me rodeiam”, op. cit., p. 
25
163   Sérgio Fazenda Rodrigues, “A Casa dos Sentidos: crónicas de arquitetura” Lisboa: Arqcoop, 
2009, p. 45
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[fig. 95] Pedreira Templo, vislumbre do complexo visto do mar
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CAVERNA DOS SENTIDOS: UM INDAGAR NO IRRESOLUTO

“Numa imagem poética a alma afirma a sua presença. (...) vem inaugurar 
a forma, habitá-la, comprazer-se nela.”164

 
 No horizonte, o mar. Sente-se a frescura e a percussão das ondas. A aten-
ção do olhar avança até um monolítico de betão que ao longe se eleva num manto 
ocre e verde, pontuando as estruturas do templo. De cima, avista-se uma malha 
de passagens entre monolíticos pétreos, um labirinto. Uma escada monumental 
permite ao corpo descer até um espaço vazio, um pátio escavado que as antecede. 
À medida que se desce, a paisagem circundante perde-se de vista, limitada pelas 
altas paredes de pedra que definem o novo entorno. Exploram-se as passagens, 
avança-se sem direções preestabelecidas e o horizonte ressurge desocupado, reen-
contram-se as “miríades de cintilações ondulantes”165 do mar. Ao nível do chão, 
um plácido espelho de água encontra simbiose com as dispersas rochas escuras, 
limitando o rumo. “Faz-se meia-volta. Com passos decididos, encaminha-se uma 
vez”166 mais pelos corredores estreitos. O olhar, percorrendo a riqueza do entor-
no, detém-se numa abertura que surge adiante. Aos pés surgem degraus que con-
vidam a um embrenhar mais profundo, mergulha-se em direção ao cerne da terra 
e o espaço revela-se: luz desliza pela silhueta de maciços corpos talhados na rocha, 
irrigando o espaço e diluindo a escuridão; água jaz recatada sob a luz, espelhando 
o que a rodeia. Imerge-se na luz natural que, com a sua intensidade, torna eviden-
te a solenidade do lugar. O toque dos céus lança-se às profundezas, irrompendo 
na caverna e no espírito. A luz que tinge a superfície da pele, banha também as 
paredes ocre, revelando a textura granulada da pedra. Os olhos sentem esta rique-
za, mesmo sem a tocar, criam antecipação, expectativa. Salda-se o desejo quando 
a pele encontra o que os olhos sonham. Toca-se a pedra, o betão, a água e a luz, 
poeira dourada que levita, cai e ressalta no espaço a que dá vida. Uma brisa inva-
de ocasionalmente a caverna, rompendo o silêncio e trazendo nuances do mundo 

164  Gaston Bachelard, “A poética do Espaço”, op. cit., p. 6
165  Italo Calvino, “Palomar”, op. cit., p. 10
166  Ibidem.
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exterior para este novo mundo, interior e íntimo. A sinestesia invade o corpo. O 
encontro dá-se: criatura e divindade reúnem-se finalmente. 
 Luz, sombra, poeira, pedra, água, betão, textura, rugosidade, macieza, 
opacidade, transparência, peso, leveza, solenidade, silêncio, reflexão, memória, 
recolhimento, solidão e, talvez, plenitude convergem neste mundo de sentimento 
imaginado/materializado no pensamento. A atmosfera invade o espírito: trans-
cende-se? Vive-se o milagre do espaço indizível? A caverna dos sentidos permanece um 
indagar no irresoluto.
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EPÍLOGO

“(...) não importa quanto se ensine, a tendência será que a pessoa encon-
tre o seu próprio caminho, porque um homem não aprende realmente 
nada que não seja parte de si mesmo.”167

 Interrompe-se, por agora, a jornada. Recorde-se o início: o trabalho sur-
ge na busca por um reafirmar de convicções, uma síntese de aprendizagens, um 
(re)encontro e (re)afirmação de valores, um regresso à origem; o reivindicar de uma 
arquitetura sensível e fenomenológica. Interioriza-se a ideia de que a finalidade 
maior de uma obra de arquitetura é tocar além das necessidades da função e do 
corpo; tocar o espírito, comover. Neste sentido, o arquiteto deve procurar criar e 
trabalhar atmosferas, debruçando-se sobre os diferentes geradores e procurando 
potenciá-los em experiências moldadas a partir da sensibilidade.
 Ao longo deste percurso, acredita-se ter aguçado a sapiência, a sensibi-
lidade, a intuição. Na busca do espaço indizível não há garantias, não há fórmu-
las, mas há uma direção. Caberá ao arquiteto encontrar o seu próprio caminho; um 
caminho, entre vários, firmado numa ambição orientadora; uma luz guia. Neste 
universo de ideias escritas e desenhadas, permanecemos, por agora, num indagar 
irresoluto, mas, mesmo sem respostas certas, acreditamos estar agora mais perto da 
arte do indizível.

“(…) Beleza, Inspiração, Magia, Fascínio, Encanto, bem como os concei-
tos de Serenidade, Silêncio, Intimidade e Espanto. Tudo isto se aninhou 
na minha alma e embora eu esteja completamente consciente de que não 
lhes fiz absoluta justiça no meu trabalho, estes nunca deixaram de ser as 
minhas luzes guia.”168

167 Louis Khan, “Esstential Texts”, op. cit., p. 240
168 Luis Barragan, “The Pritzker Architecture Prize: Acceptence speech (1980)”, in https://www.
pritzkerprize.com/sites/default/files/inline-files/1980_Acceptance_Speech.pdf
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