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Resumo

Numa sociedade em que a imagem de arquitectura assume
um papel preponderante e em que a sedução das formas se
sobrepõe à experienciação real do espaço, será importante
reflectir sobre o seu papel na construção da experiência
arquitectónica. A arquitectura contemporânea parece cada
vez mais reduzir-se a um conjunto de imagens, renders, sites
e publicações sem valores plásticos e formais, ou seja, numa
arquitectura narcisista e retinal, onde se pratica a valorização
de uma imagem que seduz e onde se deixa de lado a peça
central do espaço - o Homem.
Uma imagem nunca conseguirá traduzir a verdadeira essência,
nem a atmosfera que um espaço nos poderá causar e só através
da vivência do mesmo ela poderá ser alcançada. Deverá,
então, a arquitectura limitar-se a uma experiênciação baseada
puramente em imagens? Ou deverá, antes, traduzir-se numa
experiência corpórea, ligada aos sentidos e ao Homem, criando
um ambiente, uma atmosfera?
A arquitetura é mais do que um objeto físico puro e tangível,
cruzando-se com o domínio do intangível e imaterial.
O presente trabalho propõe-se transpor o lado físico e material
da arquitectura, procurando os elementos potenciadores de
uma atmosfera arquitectónica, e de que maneira é que esta
poderá alterar o nosso dia-a-dia.
Certamente, a função da arquitectura não será provocar
emoções, será antes resolver um problema numa determinada
situação e contexto. Contudo, a arquitectura com a sua história,
a sua linguagem, as suas memórias e associações não deverá
será mais do que uma mera resolução de problemas? Quando
a arquitectura transcende a simples resolução de um problema
o espaço toca-nos, sabemos intuitivamente que estamos
perante uma atmosfera, um espaço inefável e indizível. Assim,
a atmosfera existe quando a arquitectura transcende o seu
uso diário, libertando-se do seu lado técnico e material e da
sua abordagem programática, dando-nos algo mais, numa
experiência que ficará guardada na nossa memória.
Mas como é que os arquitectos podem construir atmosferas?
Quais são os elementos intervenientes na construção de uma
atmosfera? Será ainda verdadeiramente possível construir uma
atmosfera?
Será do interesse do presente encontrar as premissas que
possibilitem a construção de um espaço inefável, ou seja,
uma atmosfera que nos transcenda, conciliando corpo e
mente, arquitectura e homem, racional e irracional, material e
imaterial.

Abstract

In a society where the image of architecture plays a leading
role and where the seduction of shapes outweighs the actual
experiencing of space, it is important to consider its role in
the construction of architectural experience. Contemporary
architecture seems to come down to a set of images, renders,
sites and publications in absence of plastic and formal values,
i.e. a narcissistic and retinal architecture, which promotes
a seductive image, neglecting the center element of space:
Mankind.
An image will never provide the bodily experience of space.
This experience can only be achieved by living it.
Should architecture limit itself to an experience based upon
images alone? Or should architecture translate into a bodily
experience instead, linked to the senses and to Mankind,
creating an environment, an atmosphere?
Architecture is much more than a pure and tangible physical
object intersecting the realm of intangible and immaterial.
This paper proposes to bridge the physical and the material
dimension of architecture, looking for the enhancers of an
architectural atmosphere and how can architecture change our
daily lives.
Certainly, the role of architecture is not to invoke emotions,
but rather solving a problem in a given situation and
context. However, should not architecture be more than
a mere problem solving given its history, its language, its
memories and associations? When architecture transcends
the simple solution for a problem, space touches us and we
know intuitively that we are experiencing an atmosphere, an
ineffable and indescribable space. Thus, the atmosphere exists
when architecture transcends its everyday use and relinquishes
its technical and material dimension and its programmatic
approach, giving us something more, an experience that will be
forever engraved on our mind.
But how can architects create atmospheres? Which are the
elements involved in the creation of atmospheres? Is it even
possible to create an atmosphere?
It will be of interest to find the premisses which allow for the
construction of an ineffable space, i.e., an atmosphere which
transcends us, harmonizing body and mind, Mankind and
architecture, rational and irrational, material and immaterial.
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Será verdadeiro afirmar que todos nós vivemos rodeados por
arquitectura, vivemos dentro dela, condicionados e moldados
por ela. De certo modo, "só a arquitectura detém o poder de
transformar a nossa existência diária."1
Todos nós já sentimos o deleite harmonioso de um edifício
ou espaço que comunica connosco calmamente, que nos
transmite paz e alegria, que por meio das suas características
físicas e imateriais nos transmite bem-estar, transcendendonos e suscitando-nos emoções, permitindo-nos sentir a sua
atmosfera.
O meu interesse nas atmosferas arquitectónicas advém do
contacto directo que tive com as mais variadas arquitecturas
que pude visitar e sentir no corpo e na alma, através
das inúmeras viagens feitas ao longo dos últimos anos.
Arquitecturas completamente distintas, diferentes no seu
lugar, na sua génese, na sua história e tradição, nos materiais,
nas formas, na cultura local, nas propriedades da luz, mas
com um factor transversal: a sua atmosfera, fazendo parar
o tempo, permitindo emoções, sensibilizando-me, numa
experiência simultaneamente etérea e corpórea que só através
da vivência real do espaço pude percepcionar e sentir.
O que é uma atmosfera se não uma experiência memorável,
onde "espaço, matéria e tempo fundem-se numa dimensão
singular, na substância básica de existir, que penetra a nossa
consciência."2
Estas atmosferas, ambiências e qualidades sensitivas
do espaço sempre me sensibilizaram tremendamente,
deixando-me sem palavras, obrigando-me a deambular pelo
espaço, deleitando-me e dando-me um prazer inefável e
acima de tudo, interrogando-me. Como é que eu, um dia
futuro arquitecto, poderei transpor as minhas memórias e
pensamentos, a imagem poética destas atmosferas, para a
construção real do espaço? Será, ainda, verdadeiramente
possível construir uma atmosfera?
Esta dissertação, mais do que querer dar respostas, pretende
levantar questões e interrogações pessoais, constituindose como um epílogo de seis anos de estudo, conversas,
discussões e viagens, para assim poder tentar reflectir sobre
a sensibilidade poética da atmosfera e a sua capacidade de
alterar o nosso dia.
Será talvez impossível responder de modo racional e objectivo
a todas as questões, dada a complexidade do tema e o seu
carácter imaterial, pessoal, difuso e elusivo.
Contudo, estou certo de que será possível agrupar alguns

temas de maior relevância, tentando, desta forma, dar
resposta a algumas das questões levantadas.
Assim, a presente dissertação terá como objectivo explorar
o conceito de atmosfera arquitectónica, tentando, mais do
que responder às questões colocadas, levantar questões e
identificar problemas.
Interessa assim, desdobrar e compreender o conceito
de atmosfera que ultrapassa o lado físico e material da
arquitectura, traduzindo-se em algo extremamente pessoal,
efémero, imaterial e difícil de traduzir e capturar em texto e
fotografias.
Para tal, a primeira parte da dissertação está associada ao
estado actual da arquitectura contemporânea, a valorização
das suas formas, a relegação do corpo e do Homem para
segundo plano e a predominância retinal na vivência do
espaço.
Com este capítulo, tenta-se alertar para uma redescoberta
das percepções sensoriais e fenomenológicas proporcionadas
pela arquitectura, tão importantes na vivência do espaço e da
atmosfera.
Deste modo, serão abordados os cinco sentidos corporais e
tentar-se-á perceber de que modo é que podem condicionar
e activar a percepção corporal e mental do espaço
arquitectónico, permitindo sensações, memórias e emoções.
A segunda parte prende-se mais com o carácter físico
e imaterial da arquitectura e da atmosfera. Aí tentará
perceber-se o que é, no fundo, a atmosfera, quais as suas
propriedades e características e que elementos, ferramentas
e condicionantes poderão ser usados com o objectivo de criar
um espaço inefável, tais como a luz e a sombra, os materiais
e as texturas, e o detalhe arquitectónico, o lugar, a cor e a
beleza.
Com intuito de dar mais coesão à dissertação, num sentido
não tão especulativo mas sim real, a terceira parte irá abordar
três casos de estudo, todos eles visitados por mim, e que
considero fulcrais no meu percurso enquanto estudante
de arquitectura: a capela de Nôtre-Dame-du-Haut de Le
Corbusier, a igreja de Santa Maria no Marco de Canaveses de
Álvaro Siza e a capela Bruder Klaus de Peter Zumthor.
Com estes casos de estudo pretende-se ancorar o texto e o
tema na realidade palpável e física do espaço arquitectónico,
para que se possa perceber as diferentes intenções e
respostas ao projectar para um mesmo problema. Optase, ainda, pela escolha de edifícios de programa religioso,
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pois trata-se de um programa extremamente sensível e,
porventura, onde os seus utilizadores entram mais abertos e
sensíveis ao espaço.
Não menos importante que a exposição escrita é a narrativa
visual usada ao longo do trabalho, através de fotografias
associadas aos textos. Imagens poéticas e atmosféricas
que nos levam numa viagem pelas obras, na descoberta
da sua envolvente, da sua génese e da sua história, da sua
sensualidade, até ao pormenor, num silêncio pausado.
Fotografias tiradas por grandes nomes da fotografia mundial
como Héléne Binet, André Kertész, Kim Zwarts, René
Burri, Ezra Stoller, Lucien Hervé e, ainda, modestamente,
fotografias tiradas por mim no meu quotidiano ou em viagens
realizadas ao longo destes seis anos. Fotografias essas que,
quando visitava os espaços, me permitiram um olhar cuidado
sobre a sua arquitectura, percepcionando e sentindo o todo,
procurando detalhes, pormenores, escalas, formas, memórias
e atmosferas.
O que a nossa intuição perceptiva revela através destas
fotografias é uma sensibilidade e harmonia do espaço,
com uma enorme ênfase na materialidade, na textura, na
tactilidade, nas propriedades materiais e etéreas da luz e da
sombra, na cor, no lugar, na sensualidade das formas, na sua
beleza, ou seja, estas imagens mostram "experiências que
evocam percepções sensoriais, que agitam a mente"3, ou seja,
atmosferas.

Página seguinte:
Convento Sainte-Marie de La Tourette, Le
Corbusier - Rui Cardoso, 2010
3

OASE #91 - Building Atmosphere. p.5
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Arquitectura
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Arquitectura
dos Sentidos

A procura por uma arquitectura multissensorial será o ponto
de partida para a criação de espaços com identidade, que
incluam o Homem, reconciliando o corpo, mente e espaço
arquitectónico, valorizando assim o ser humano.
A consciencialização da importância dos sentidos na
percepção espacial é fundamental para toda a concepção
arquitectónica, desde a ideia até ao espaço materializado,
sendo que a predominância de um sentido em relação
aos outros será redutor na relação pessoal com o espaço,
traduzindo-se a experiência arquitectónica em algo
superficial, não incluindo toda a dimensão física e intelectual
do Homem.
Para que nos possamos sentir integrados no espaço e na
narrativa arquitectónica, o Homem tem de tocar os materiais,
tem de sentir as suas texturas e temperaturas, ouvir o som da
cidade, sentir o cheiro do espaço, reconhecer com o seu corpo
a escala e as proporções do edifício, ou seja, sentir e viver a
arquitectura in loco, de um modo total, com toda a extensão
do seu corpo. Só a arquitectura:
"(...) detém o poder de inspirar e transformar a nossa
existência diária. O acto quotidiano de pressionar a
maçaneta de uma porta e entrar numa sala de cheia
de luz pode tornar-se profundo quando experienciado
através de consciência sensibilizada. Ver e sentir estas
características é tornar-se tema dos sentidos."1

1
HOLL, Steven, et al - Questions of
Perception: Phenomenology of Architecture.
p. 40
2
ZUMTHOR, Peter - Atmosferas: Entornos
arquitectónicos - As coisas que me rodeiam.
p. 6
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Será então imprescindível falar dos sentidos e da percepção
espacial enquanto leitmotiv para a criação de um espaço belo,
sereno e calmo, onde o silêncio se perpetue e tempo pare.
A combinação e inclusão dos sentidos humanos na
arquitectura e consequente sinestesia poderão resultar
numa atmosfera, um ambiente, "uma disposição do espaço
construído que comunica com os observadores, habitantes,
visitantes e, também, com a vizinhança, que os contagia"2, em
suma, em algo que nos sensibiliza e marca.
A criação de um espaço harmonioso e prazeroso, e a
sua consequente percepção não será então, uma mera
consequência da indivudualidade dos sentidos visual, táctil,
auditivo, olfativo e gustativo: eu percepciono de um modo
total, com todo o meu ser, compreendo a estrutura das coisas
através da união dos sentidos.
Embora cada sentido funcione como um sistema
perceptual, capaz de identificar características do espaço,

e que apesar de abordados individualmente no presente
capítulo, iremos ver que cada um é indissociável do todo e,
consequentemente, da vivência arquitectónica.
Uma experiencia arquitectónica será tão mais agradável e
enriquecedora para o espírito e para o corpo quanto mais
os sentidos forem incorporados no espaço: materiais que
apelam ao toque, cheiros que nos despertam memórias, cores
que evocam sabores, perspectivas que nos puxam e sons
que nos fazem perceber a nossa plenitude no mundo são das
experiências mais ricas que podemos ter em arquitectura.
Caberá ao arquitecto tentar conjugar no espaço não só um
sentido mas a plenitude de todos eles, com o intuito de criar
uma atmosfera rica, que nos sensibilize e, acima de tudo, uma
experiência multissensorial que dificilmente iremos esquecer.
Quando isto acontece o espaço permite-nos emoções: corpo
e espaço fundem-se num só, numa perfeita simbiose entre
arquitectura, corpo e mente. O arquitecto cumpriu o seu
dever, inspirou-nos e transformou o nosso dia: "identificamonos a nós próprios com este espaço, este lugar, neste
momento, e estas dimensões tornam-se ingredientes de nossa
própria existência"3, da nossa própria cultura.

3
PALLASMAA, Juhani - The Eyes of The Skin.
p. 72
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(Re)descobrir
os Sentidos

Arquitectura é, indubitavelmente, vivência e experiência.
Nunca se poderá conhecer verdadeiramente uma obra
arquitectónica por uma fotografia ou por um livro: poderemos
apenas ter um vislumbre, uma consciência de certos aspectos
formais e plásticos do espaço mas nunca conseguiremos ter
uma verdadeira percepção.
Assim, o papel de um espaço reside em experimentá-lo,
em vivê-lo. A melhor maneira de nos relacionarmos com
a arquitectura e com o espaço é movermo-nos nela, é
deixarmo-nos seduzir, deambular e perguntar: o que é que
eu sinto? O que é que eu vejo? O que é que o edifício e o
arquitecto pretendem transmitir? A tomada de consciência e
as respostas a estas questões irão dar ao utilizador um prazer
duradouro que dificilmente esquecerá.
Embora a sociedade de consumo contemporânea e as
novas tecnologias tenham reforçado a preponderância do
sentido visual sobre os outros, a sociedade ocidental parece
cada vez mais voltada para redescobrir a importância dos
sentidos perdidos. Esta consciencialização e mudança de
rumo representa uma mudança concreta e benéfica para
a arquitectura e para as pessoas, procurando incorporar
assim, todos os sentidos na construção de uma experiência
multissensorial rica, valorizando e colocando em destaque
o corpo humano, e está a ser posta em prática por inúmeros
arquitectos pelo mundo fora, tal como nos refere Pallasmaa:
"Esta nova consciência tem sido projetada
conscientemente por vários arquitetos de todo o mundo
que estão a tentar re-sensualisar a arquitetura através de
um forte sentido de materialidade e tactilidade, textura e
peso, densidade de espaço e luz materializada."4

Página seguinte:
O ritmo no convento Sainte-Marie de La
Tourette, Le Corbusier - Hélène Binét, 2007
4
PALLASMAA, Juhani - The Eyes of The Skin.
p. 10
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Qual será o caminho a seguir? O visual, superficial e
meramente ilustrativo, sem relação com o ser humano?
Ou o corporal, em que o corpo está no centro da narrativa
arquitectónica e onde o espaço se baseia na experiência do
real? E onde estão os sentidos no espaço arquitectónico?
Que papel desempenham os mesmos na percepção? Que
características estão presentes no espaço que nos desperta
sensações hápticas, auditivas ou até mesmo gustativas? Será
a predominância de um sentido sobre os outros benéfico para
a construção de um espaço belo e harmonioso? Será que os
sentidos são complementares? Ou podem ser isolados na
percepção do espaço?

19

Ver

Como citado em Juhani Pallasma, "The
Eyes of The Skin", por Italo Calvino, Six
Memos for the Next Millenium, New York:
Vintage Books, 1988, p. 57
5
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É indiscutível a preponderância que a visão assume na
percepção e compreensão do espaço arquitectónico na cultura
ocidental. Através dela, e com um simples olhar, conseguimos
compreender um espaço e distinguir as suas particularidades:
cores, materiais, texturas, formas, escalas e limites.
Do mesmo modo, é também o primeiro sentido a ser
despertado na análise do que nos rodeia. Somos confrontados
por formas, texturas, luz, sombra e, consequentemente, é a
visão que capta a primeira impressão do meio envolvente,
estabelecendo relações espaciais entre as partes e o todo,
contribuindo activamente para a orientação, movimento e
fruição espacial.
Não obstante a primazia total sobre os outros sentidos, a visão
é o sentido mais susceptível de errar, logo o mais falacioso.
O facto de vivermos numa cultura tecnológica que separou o
corpo dos sentidos e do espaço, faz com que cada vez mais
sejamos confrontados por uma chuva de imagens sem fim5 de
publicações e revistas de arquitectura.
Quantas vezes já nos aconteceu vermos um edifício publicado
numa revista ou num livro que desperta a nossa atenção
e quando vemos esse projecto in loco não corresponde à
imagem que tínhamos?
Esta sedução visual é bastante redutora e falaciosa
da percepção do espaço e não deve, nunca, substituir
o verdadeiro contacto corpo a corpo com o espaço
arquitectónico. Uma imagem nunca conseguirá traduzir a
verdadeira essência, nem tão pouco a dimensão do real e
atmosfera que um espaço nos poderá causar e só através da
vivência do mesmo ela poderá ser atingida.
Assim, a arquitectura contemporânea parece cada vez mais
reduzir-se num mero conjunto de imagens, sem valores
plásticos e formais, ou seja, numa arquitectura narcisista
e retinal como Pallasmaa nos sugere onde se pratica a
valorização da imagem, uma pele, um envelope externo e
onde se deixa de lado a peça central do espaço - o Homem.
O domínio da visão e a desvalorização dos outros sentidos
tende levar-nos ao distanciamento, exterioridade e ao
isolamento, ou seja, a uma não relação com o espaço, com
o sentir, com a memória e a emoção e com a experiência
corporal do mesmo. O corpo é consequentemente afastado
do espaço, privado de sentir, interiorizar e emocionar-se,
traduzindo-se a experiência espacial numa acção puramente
visual, pictórica, sem dimensão corporal e imaginativa: a
arquitectura contemporânea "deixou o corpo e os restantes

sentidos, bem como as nossas memórias, imaginação e
sonhos, sem abrigo"6
Deste modo, a tarefa do arquitecto crítico e responsável
será defender o sentido do real, reforçando a autonomia e a
autenticidade da experiência humana no espaço, integrando o
corpo e os sentidos na vivência da arquitectura, rejeitando o
redutivismo sensorial:
"Ao invés de criar meros objectos de sedução visual,
a arquitectura relaciona, projecta e faz a mediação
de significados. O derradeiro significado de qualquer
edifício está para lá da arquitectura; direcciona a nossa
consciência de volta para o mundo e em direcção ao
nosso sentido de ser e estar. A arquitectura significante
faz-nos experienciar como um todo e faz de nós seres
espirituais. Na verdade, esta é a grande função de toda a
arte com um sentido."7

Páginas seguintes:
Bonjour Tristesse, Álvaro Siza - Rui Cardoso,
2012
6
PALLASMAA, Juhani - The Eyes of The Skin.
p.19
7

Ibid., p. 10
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Tocar

8
PALLASMAA, Juhani - The Eyes of The Skin.
p. 42
9

Ibid., p. 42

10
HOLL, Steven, et al - Questions of
Perception: Phenomenology of Architecture.
p. 34

PALLASMAA, Juhani - The Eyes of The
Skin. p. 42
11

12

Ibid., p. 56
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Tocar é a derradeira sensação na interiorização e percepção
de um espaço. Embora a nossa "visão revele o que o toque
já sabe"8 e nos mostre o espaço, os seus contornos e as suas
dimensões, ela não consegue tirar dúvidas quanto à natureza
física dos materiais, induzindo-nos muitas vezes em erro.
Contudo, tocar para além de ser uma percepção sensorial é
quase como ver, daí podermos falar do sentido de toque como
o inconsciente da visão.9
De certo modo, a visão tem o condão da separação e
distância, enquanto o toque proporciona-nos um sentido
de proximidade, intimidade e afeto.10 Só as nossas mãos
e a nossa pele revelam a verdade física de um edifício:
elas tocam e descobrem, palpam texturas e reentrâncias,
descobrem os limites dos planos, a temperatura dos materiais,
fazendo-nos deambular pelo espaço, determinando o carácter
agradável ou desagradável da experiência e, acima de tudo,
ligando-nos ao edifício numa estreita relação de intimidade.
Para Pallasmaa, o único sentido que pode permitir uma
relação de intimidade e profundidade com o espaço e a
arquitectura é o toque "porque o toque sente a solidez,
resistência e forma tridimensional de corpos materiais, e, por
essa razão, temos consciência de que as coisas se prolongam
em todas as direções, afastando-se de nós."11
É através do toque que eu percebo e interiorizo os materiais,
a sua história, a precisão e o cunho de um artesão, ou as
tradições locais passadas de geração em geração:
"A superfície de um objeto antigo, polido até à perfeição
pela ferramenta do artesão e as mãos assíduas dos
seus utilizadores, seduz o toque da mão. É prazeroso
pressionar uma maçaneta brilhante, consequência das
milhares de mãos que entraram pela porta antes de nós;
o brilho limpo do desgaste intemporal tornou-se numa
imagem de boas-vindas e hospitalidade. A maçaneta
da porta é o aperto de mão do edifício. A sensação
tátil liga-nos com o tempo e a tradição: por meio das
sensações do toque apertamos as mãos de incontáveis
gerações."12
Assim, é através do toque que consigo sentir os materiais,
consigo sentir a sua temperatura, consigo sentir a frieza do
mármore dos corredores da faculdade e o calor contrastante
da madeira dos cacifos, a rugosidade fria do aço córten ou
calor do granito num dia de sol. Vejo, toco e sinto, mesmo

com os pés.
Esta curiosidade que sentimos quando não temos certezas
sobre um material leva-nos a vaguear pelo espaço,
descobrindo-o. O querer tocar faz-nos ir além do que a visão
permite, faz nos querer descobrir a materialidade que se
encontra em nosso redor. Somos seduzidos pelo material e
interiorizamos a sua matéria com o toque. Tocar é descobrir,
aprender e assimilar.
Pallasmaa refere ainda que "existe uma forte afinidade
entre a pele e a sensação de casa. A experiência de casa é
essencialmente uma experiência de calor."13
Em pleno inverno e dentro da nossa acolhedora casa,
o espaço aquecido à volta de uma lareira é o espaço de
intimidade última e conforto.14 A nossa pele sente o calor
do espaço, aquecendo-nos o corpo e a mente. Chegar a casa
depois de um dia gelado e pegar numa chávena de chá quente
é uma experiência reconfortante e gratificante. O calor da
chávena a tocar na nossa mão, na nossa pele aquecendo-nos
o corpo gelado e evoca um sentido de bem-estar entre o corpo
e a nossa casa: "casa e o prazer da pele tornam-se numa
sensação singular."15
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Ouvir
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Poderá a arquitectura ser ouvida? "A maioria das pessoas
diria provavelmente que, como a arquitectura não produz
sons, não pode ser ouvida. Mas ela também não irradia luz e,
no entanto, podemos vê-la."16
Raramente nos apercebemos de quando podemos ouvir a
arquitectura mas ouvimos os sons num determinado espaço
mais vezes do que pensamos.
Contudo, a nossa percepção e compreensão deste elemento
caracterizador do espaço é bastante limitada, estando este
sentido bastante subvalorizado enquanto elemento espacial.
Enquanto a visão nos faz conhecer a matéria e o espaço
através de um certo distanciamento, o som incorpora-nos
no mesmo. Como Pallasmaa sugere, o sentido de visão
implica exterioridade, afastamento, enquanto o som cria uma
experiência de interioridade. Percorro um espaço e o seu
som aproxima-se de mim, a visão alcança mas é o ouvido que
recebe.17
Assim, um edifício é estático ao nosso olhar, contudo,
a consonância de materiais, volumetrias e escalas em
conjugação com o som que fazemos ao percorrer o espaço faz
com que o som meça o mesmo. Conseguimos compreender a
sua escala, descobrindo os seus limites, percebendo se um
espaço é aberto ou encerrado, se tem um pé direito alto ou
baixo, se estamos numa casa habitada ou não.
Será fácil compreender a multiplicidade de sons que
poderemos ter num espaço mediante variações de escala
e materiais. O som de uma sala mobilada transmite-nos
um som acolhedor através das refrações e absorções a que
este foi sujeito, enquanto que uma sala vazia transmite
um eco distante e frio, fruto da ausência de mobiliário
e tecidos. Um chão de madeira na sala de uma casa não
será a mesma experiência sonora se o chão for de betão.
Esta preponderância da conjugação dos materiais está
directamente relacionada com o som no espaço, tal como
nos diz Peter Zumthor: "Oiçam! Cada espaço funciona como
um instrumento grande, colecciona, amplia e transmite os
sons. Isso tem a ver com a sua forma, com a superfície dos
materiais e com a maneira como estão fixos."18
Deste modo, a preponderância da escolha dos materiais e
da sua disposição para uma experiência sonora espacial rica
torna-se então clara, sendo ainda mais evidente em programas
específicos, que requerem cuidados adicionais, como é o caso
de teatros, salas de concertos, museus, auditórios. Neste tipo
de salas a acústica é crucial, determinando a escolha dos

materiais até ao desenho do espaço, para que a experiência
seja rica e prazerosa.
O som é absorvido e percepcionado não só pelos ouvidos
como pelo corpo todo. Uma explosão consegue estremecer
o corpo todo de uma pessoa e fazer a cabeça doer. Ver um
concerto de rock bem perto do palco e sentir o corpo a vibrar
é uma experiência que não nos esqueceremos. Há algo de
inexplicável em ouvir a chuva a cair na rua, num dia frio de
inverno, enquanto estamos no conforto do nosso lar. O som,
embora distante é percepcionado com grande clareza e faznos sentir quentes e reconfortados.
Andar pela rua de uma cidade pode ser uma experiência
auditiva extremamente rica, sem que nos apercebamos.
À medida que nos deslocamos na rua a multiplicidade de
sons e a azáfama característica da cidade é absorvida pelo
nosso corpo. A propagação dos sons que nos rodeia faz-nos
perceber a vivacidade da cidade e a sua imensidão. Se parar,
consigo escutar os passos das pessoas, perceber a rapidez e
os fluxos com que se movem. Consigo imaginar os pavimentos
que estão a pisar através do contacto dos sapatos com os
materiais. Consigo perceber se estão perto ou distantes, se
estão a falar debaixo de uma arcada ou numa praça. Consigo
entender a escala dos edifícios e as suas mudanças na cidade,
tudo isto através do som.
Estar sentado numa igreja é uma experiência sonora rica e
difícil de esquecer. Aqui, o som parece amplificar o espaço,
dando-lhe monumentalidade, num sentido quase hostil.
Sentimos o som dos nossos passos a ecoar, à medida que
percorremos a nave lateral. Sentimos o poder do som que se
amplifica pela dureza dos materiais e dos grandes vãos das
naves, e tomamos consciência da nossa pequenez e solidão
terrena, tal como nos diz Pallasmaa:
"Todos os edifícios ou espaços têm o seu som
característico de intimidade ou monumentalidade,
convite ou rejeição, hospitalidade ou hostilidade. Um
espaço é entendido e apreciado tanto pelo seu eco como
pela sua forma visual, mas a percepção acústica, não
raro, continua a ser uma experiência inconsciente de
segundo plano"19
O barulho da porta de entrada a abrir e as dobradiças a
rangerem sob um silêncio profundo enquanto estou sentado
na nave principal, anuncia a entrada de alguém.
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E o que aconteceria ao espaço se tivesse sido construído com
outro material?
"Imaginemos o mesmo espaço alcatifado e atenuado
acusticamente… perde-se uma dimensão espacial e
experimental da arquitectura. Podíamos redefinir o
espaço, voltando a nossa atenção, antes dedicada ao
visual, para o modo como aquele é formado por sons
ressonantes, vibrações de materiais e texturas."20
O Museu Judaico em Berlim, do arquitecto Daniel Libeskind
foi um dos espaços que mais me impressionou enquanto
experiência sensorial auditiva.
Um dos espaços que mais se destaca e que me marcou foi
a torre do Holocausto, uma torre escura no fundo de um
corredor. Ao abrirmos a porta de acesso entramos num
espaço de betão gelado, sem qualquer tipo de isolamento e só
com uma pequena abertura de luz. É um espaço silencioso,
incómodo, onde o menor barulho se amplifica pela dureza
do betão transformando-se num eco arrepiante. Esta dureza
hostil do som, o frio que sentimos na nossa pele e o sentido
de desorientação no escuro transforma-se numa experiência
sensorial rica, metafórica da opressão nazi sobre o povo judeu
durante a segunda grande guerra.
Uma experiência arquitectónica profunda como esta toca-nos,
não conseguimos ficar indiferentes. Este espaço consegue
silenciar todos os ruídos externos e através do silêncio gélido
das suas paredes foca a nossa atenção na nossa existência
própria, tomando nós consciência do nosso isolamento e
solidão para com o mundo.
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Cheirar

O olfacto é um sentido bastante importante para o ser
humano na sua relação com o espaço e cidade, e apesar de
ser um sentido relevante na vivência espacial directa, perde
importância face aos outros sentidos: visão, tacto e audição.
Contudo, e apesar de ser um sentido mais distante na
experiência espacial, os odores estão intimamente ligados a
memórias bastante profundas e claras: quem não se lembra
do cheiro particular de uma rua numa cidade, ou do perfume
de uma pessoa por nós querida, da fragância a maresia junto
ao mar, ou de um apetitoso assado feito pela nossa avó?
O odor possui assim uma relação indissociável com
a memória, que aliada à imaginação é capaz de
nos proporcionar sensações extremamente vivas e
reconfortantes.
De certo modo, a memória mais persistente que às vezes
temos de um espaço é frequentemente o seu odor.21 Quantas
vezes entramos num espaço e somos deparados com um
cheiro, um odor característico que reconhecemos, que nos
faz automaticamente viajar ao passado, a vivências que
tivemos, lugares de cidade e pessoas que conhecemos que
ficaram gravados na nossa memória pelo seu cheiro distinto?
O olfato tem esta capacidade, o condão de nos fazer viver
e recordar tempos passados, que muitas vezes julgamos
esquecidos da nossa memória:
"Um determinado cheiro faz-nos, inconscientemente,
reentrar num espaço completamente esquecido pela
memória retinal; as narinas despertam uma imagem
olvidada e somos intimados a sonhar vividamente
acordados. O nariz faz com que os olhos recordem."22
Pallasmaa refere ainda que, apesar de não se lembrar
da aparência física da porta de casa dos avós, lembra-se
da resistência e do peso da porta de madeira e do cheiro
específico a casa quando entrava na mesma:
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"Não me lembro de como era a porta da casa da quinta
meu avô na minha infância, porém, lembro-me da
resistência do seu peso e da pátina da sua superfície
de madeira, marcada por décadas de uso e lembro-me
especialmente bem do cheiro a casa que ia de encontro
à minha face, ao fechar a porta, como se de uma parede
invisível se tratasse."23

O olfacto é assim capaz de reavivar memórias mais
profundas e específicas que a nossa memória visual. Os
cheiros parecem remeter-nos para um campo mais pessoal,
material e de memória, ligados a lugares e espaços,
enquanto que a nossa memória visual cria uma relação de
distânciamento, pouco afectiva e pessoal.
A cidade, pela sua multiplicidade de pessoas, culturas
e espaços, é o lugar por excelência capaz de nos
transmitir sensações e sentimentos odoríficos que jamais
esqueceremos.
Praga é a cidades que mais memórias me desperta e,
consequentemente, emoções relativamente ao olfacto.
O facto de ter estudado lá dez meses recentemente faz
com que estes cheiros e memórias estejam bem vivos no
meu interior. Voltar a imaginar estes cheiros é fazer uma
viagem ao passado, é voltar a deambular pelas sinuosas
ruas da cidade velha, é voltar a ver pedaços de memórias de
vivências e pessoas.
As ruas apertadas da cidade velha emanam um odor
característico, sendo o da comida o mais forte e importante
na minha memória. Os mercados tradicionais e o cheiro a
chocolate e a vinho quente na época de natal, o cheiro das
salsichas grelhadas na praça Vaclavske a contrastar com o
suave odor a canela e açúcar dos doces típicos, os trdelnik,
são recordações vivas da cidade.
Apesar de já não viver lá, são vivências que jamais me
esquecerei, em que a memória e a imaginação encurtam a
distância e tornam real o sentimento.
Atravessando as diferentes zonas da cidade temos a
capacidade de perceber que estamos numa determinada
parte só pelo cheiro que ela emana. Sentir o odor distinto
que cada uma das zonas emana é fazer uma viagem, é
reavivar imagens adormecidas pela visão: "odores deste tipo
podem proporcionar uma sensação de vida; as mudanças e
as transações não só ajudam a localizar um no espaço, como
adicionam emoção à vida diária."24
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Provar

Degustar não será, porventura, o sentido mais importante na
fruição da experiência arquitectónica. De facto, pensar em
provar o espaço arquitectónico, saboreá-lo como quem prova
um alimento será quase irreal mas não impossível, como irei
tentar explicar.
Parece difícil à primeira impressão associar a degustação à
percepção do espaço e o intuito que este sentido nos poderá
trazer na fruição e compreensão real do mesmo.
O paladar é o que permite ao ser humano identificar o
sabor e o gosto dos alimentos e das substâncias que entram
em contacto com o seu palato, sendo através das papilas
gustativas que esta identificação e reconhecimento é possível,
conseguindo saborear uma diversidade bastante abrangente
de sabores: "O sabor da maçã... reside no contacto do fruto
com o paladar, não no próprio fruto."25
Uma experiência gustativa do espaço só poderá acontecer
quando este sentido estiver incorporado nos outros, e não
funcionar meramente sozinho, como nos diz Pallasmaa:
"Há uma transferência subtil entre experiências tácteis
e gustativas. A visão é assim transferida para o palato;
certas cores e detalhes delicados evocam sensações
orais. A superfície de uma pedra colorida delicadamente
polida é subliminarmente sentida pela língua."26
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É o que, de certo modo, acontece nas obras do arquitecto
mexicano Luis Barragán que frequentemente evocam
experiências orais: as suas paredes sensualmente coloridas,
completamente texturadas e o uso de materiais polidos e de
madeiras, "também se oferecem à apreciação da língua."27
Assim, só através da associação do paladar com o tacto,
o olfacto e a visão é que poderemos ter uma experiência
gustativa.
Ao entrarmos em casa da nossa avó enquanto ela esta a
cozinhar, e ao sentirmos aquele aroma, a transferência do
cheiro para o palato é inevitável, parece que conseguimos
saborear. A textura aveludada de um betão, a cor de uma
parede ou o cheiro de uma madeira, pode traduzir-se num
experiência oral rica e inesperada.
Ao tocar num metal, vê-lo e cheira-lo, podemos quase
saborear o mesmo, parece que conseguimos sentir o seu sabor
metálico e frio a percorrer-nos o palato.
Muitas destas associações e transferências entre os sentidos
resultam da memória que temos dos objetos e da nossa

imaginação.
Ao pensar num fruto ou num alimento, na sua acidez ou
doçura, é com facilidade que consigo reproduzir e imaginar
o seu sabor através de imagens e sensações por mim vividas.
Do mesmo modo, conseguimos sentir os sabores e os cheiros
de lugares, cidades e espaços que nos marcaram e ficaram na
nossa memória perceptiva.
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Definir o Elusivo

Todos nós já sentimos no corpo e na mente o deleite
harmonioso de entrar num espaço pela primeira vez, de
percorrer os seus recantos, descobrir as suas particularidades,
a sua beleza, os seus cheiros e sons, a sua luz suavemente
captada, a sua temperatura e texturas, deixando-nos envolver
pela ambiência do mesmo. Com um simples olhar sabemos
automaticamente que estamos num espaço de grande
qualidade espacial e poética, que nos transcende e suspende
o tempo, permitindo-nos sentimentos e emoções, ao qual não
conseguimos ficar indiferentes. Uma palavra para isto tudo?
Atmosfera.
A atmosfera arquitectónica poderá ser assim definida como
o contacto primário que temos na percepção de um espaço
e poderá ser entendida como uma noção que afecta a
qualidade arquitectónica.1 Mas o que é no fundo a qualidade
arquitectónica? Peter Zumthor, um dos arquitectos mais
conhecidos por explorar o conceito de atmosfera nos seus
trabalhos, refere:
"Qualidade arquitectónica só pode significar que sou
tocado por uma obra. Mas por que diabo me tocam estas
obras? E como posso projectar tal coisa? (...) Como se
podem projectar coisas assim, que têm uma presença tão
bela e natural que me toca sempre de novo."2
Sem dúvida que a resposta a estas questões passará sempre
pelo conceito de atmosfera. Zumthor descreve-nos ainda a sua
visão e entendimento do que é uma atmosfera arquitectónica:
"Entro num edifício, vejo um espaço e transmite-me uma
atmosfera e numa fracção de segundo sinto o que é. A
atmosfera comunica com a nossa percepção emocional,
isto é, a percepção que funciona de forma instintiva e que
o ser humano possui para sobreviver."3

1

OASE #91 - Building Atmosphere. p. 3

2
ZUMTHOR, Peter - Atmosferas: Entornos
arquitectónicos - As coisas que me rodeiam.
p. 11
3

Ibid., p. 13

WIGLEY, Mark - The Architecture of
Atmosphere. Daidalos 68/1998, p. 18

4

42

Assim, será fácil perceber que é através da percepção do
espaço e da atmosfera que guardamos o espaço dentro de
nós, espaços que pelas suas qualidades materiais e imateriais
permitiram em nós sentimentos, emoções e que ficarão para
sempre guardados na nossa memória. Espaços que através
da sua forma física e do seu lado imaterial, através de uma
"emissão de som, luz, calor, aroma e humidade que apelam
aos sentidos"4 são capazes de nos permitir emoções, criando
dentro de nós uma memória e uma percepção instintiva da

arquitectura.
Este lado intuitivo e emocional de percepcionar o espaço e em
segundos conseguir captar a sua essência da atmosfera é algo
que não é exclusivo da arquitectura: com um simples olhar
conseguimos captar instintivamente a personalidade de uma
pessoa, conseguimos saber se gostamos dela ou não.
Do mesmo modo, quando viajamos para uma cidade nova,
conseguimos perceber as suas características gerais, os seus
cheiros, a sua luz, sem ser preciso analisar individualmente as
suas partes. O mesmo acontece quando vemos um quadro ou
um filme; conseguimos captar as suas cores, o ritmo, texturas,
percebendo assim a sua ideia global. Esta percepção trata-se,
assim, de "uma capacidade intuitiva e emocional que parece
advir biologicamente da programação evolucionista."5
Assim, esta percepção instintiva do espaço, de pessoas,
cidades, pintura, escultura e música é uma das características
principais da atmosfera.
Contudo, e embora seja um fenómeno "difícil de localizar, pelo
menos pode ser identificado de forma intuitiva."6
De certo modo, o conceito de atmosfera não é assim tão
fácil de explicar e capturar. Acima de tudo, trata-se de um
conceito paradoxal que revela ambiguidade, e que embora
esteja presente na entidade física, concreta e real que é a
arquitectura, não é de todo uma noção palpável fisicamente,
acarretando um lado pessoal, vago, efémero e difícil de capturar
em texto ou fotografias, dificultando assim a sua definição e
análise.7
Segundo Mark Wigley, a atmosfera é precisamente esta
indefinição, o que escapa à tentativa de análise,8 mas
que embora difícil de analisar, conseguimos identificar
instintivamente, numa fracção de segundos mal entramos num
determinado espaço.
A atmosfera é assim, um conceito elusivo como podemos
ver, difícil de ser compreendido e capturado, mas que o
conseguimos sentir e perceber. A atmosfera, esta ambiência e
carácter espacial é uma entidade que "compreende um conjunto
de opostos – presença e ausência, materialidade e idealismo,
definido e indefinido, singularidade e generalidade."9
Não obstante estas contradições, é através delas que a
atmosfera se revela diante de nós, só existindo quando a
arquitectura transcender o seu uso diário, libertando-se do seu
lado técnico e material e da sua abordagem programática,10
dando-nos algo mais, permitindo uma experiência que ficará
guardada na nossa memória.
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Intimidade e
Intransmição
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Pensar e projectar um edifício será sempre um exercício de
construir uma atmosfera no seio do espaço. "A atmosfera
poderá até ser o objectivo primordial do arquitecto. Ao fim e
ao cabo, é o clima de efeitos efémeros que envolve o morador
e não o edifício."11
Wigley revela, com esta frase, o carácter vincadamente
pessoal da atmosfera, mais do que criando uma ambiência no
espaço, cria uma relação com as pessoas.
Assim, há aqui um lado pessoal, intransmissível e instintivo
no conceito de atmosfera. Ao entramos num determinado
espaço, o espaço comunica connosco em segundos e somos
capazes de o percepcionar, ficando deslumbrados, deleitados
ou simplesmente indiferentes. Esta percepção instintiva
é uma percepção imediata, que ocorre em segundos e que
não é, de todo, racional, fazendo-nos ligar emocionalmente
ao espaço ou recusá-lo.12 Esta percepção irracional está
assente puramente em mim, nos meus sentimentos, na minha
personalidade, na minha cultura e na minha capacidade de
me abrir ao espaço, constituindo-se assim, uma percepção
pessoal e intransmissível.
Deste modo, julgo que duas pessoas poderão não ter a mesma
percepção do espaço, a atmosfera pode não ser sentida e
vivida da mesma maneira, constituindo-se como uma emoção
íntima e particular, ligada à pessoa que sente o espaço.
Assim, "tudo existe apenas dentro de mim"13 ou como diria
Platão, "a beleza está nos olhos de quem a vê."14
Sem dúvida que a qualidade do espaço e da atmosfera advêm
da capacidade de trabalho do arquitecto, da sua sensibilidade
em conjugar factores materiais e imateriais, sensibilidade de
projectar, de imaginar a vida humana, sensações, emoções
e vivências. Esta será a finalidade última da arquitectura:
albergar e permitir vida humana.
Contudo, creio que do mesmo modo que a arquitectura não
deverá especificar a acção, o movimento, devendo antes
convidar a tal, não deverá especificar a emoção a sentir;
deverá, antes, criar um espaço sensível que convide às
emoções e que as permita, tal como nos diz Pallasmaa:
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"A arquitectura não deve especificar emoções; deve
antes convidar às emoções. Dou o exemplo frequente da
Biblioteca Medicea Laurenziana de Michelangelo em
Florença. Mal entro nesse espaço, as lágrimas vêm-me
aos olhos. A sua melancolia é tão poderosa. Mas são as
minhas lágrimas, as minhas próprias lágrimas."15

Estes sentimentos, permitidos pela arquitectura são só meus
e de mais ninguém, não havendo transmissão de emoções e
sentimentos entre as pessoas que percepcionam um mesmo
espaço, ficando assim bem vincado o carácter pessoal,
íntimo e intransmissível do espaço arquitectónico e da sua
atmosfera.
A arquitectura e a sua atmosfera permitem sentimentos:
sentimentos que são só meus e de mais ninguém, e que só
a mim me pertencem. Sentimentos intransmissíveis que
revelam o lado mais pessoal e intrínseco da atmosfera;
pertencem-me somente a mim, que estou ali, no espaço, e que
o sinto com todo o meu corpo e espírito.
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Experiência
Multissensorial

A percepção da atmosfera é, indubitavelmente, uma
experiência multissensorial, envolvendo corpo e mente,
sentidos e intelecto, emoções e memórias, elevando a nossa
existência mundana:
" (...) só a própria arquitectura oferece as sensações
tácteis das superfícies de pedra texturada e bancos
de igreja de madeira polida, a experiência da luz a
mudar com o movimento, o cheiro e sons ressonantes
do espaço, as relações corpóreas de escala e proporção.
Todas estas sensações convergem numa experiência
complexa através do silêncio dos fenómenos
perceptuais."16
De certo modo, será impossível pensar em arquitectura sem
pensarmos em atmosferas, pois tratam-se de duas realidades
intrinsecamente ligadas, não podendo existir uma sem a
outra.
Se a arquitectura consegue criar atmosferas, a atmosfera por
sua vez desperta em nós sentimentos, emoções, fazendonos perceber e compreender o espaço e a arquitectura. E
é através da percepção da atmosfera que percebemos as
qualidades do espaço, o seu som particular, o cheiro, uma luz
magnificamente captada, ou um leve sussurrar do vento, que
automaticamente nos transportam para outros lugares e nos
deleitam, numa experiência enriquecedora que vai para além
dos cinco sentidos.
E é aqui que reside a capacidade multissensorial da
atmosfera: é através da sua vivência que os nossos sentidos
são espicaçados, levando-nos a descobrir curiosamente
o espaço, fazendo-nos recordar memórias antigas que
julgávamos esquecidas.
Contudo, julgo que a experiência multissensorial da atmosfera
não é resultado de uma mera qualidade de percepção visual
do espaço, envolvendo também factores físicos e imateriais,
criando assim as condições que permitirão a criação de uma
ambiência:
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"O ajuizar do carácter ambiental é uma complexa
fusão multi-sensorial de inúmeros factores que, de
forma imediata e sintética, são compreendidos como
um ambiente, sentimento, disposição ou ambiência
gerais."17

Entrar num edifício é senti-lo com o nosso corpo e mente,
percepcionando as suas qualidades materiais e imateriais, as
suas texturas, a temperatura dos materiais, uma cor que nos
alegra, uma paisagem que nos deleita, é assim, entrar numa
atmosfera.
Deambular de um espaço para o outro pode revelar-se
uma experiência nova e enriquecedora, passando de uma
atmosfera para outra, e isto só é possível através da nossa
percepção corporal e emocional.
Só experienciando um edifício, sentindo-o através dos poros
da minha pele é que consigo sentir as suas qualidades e
particularidades, tal como nos diz Wigley: "A arquitectura jaz
na relação entre atmosferas, no jogo entre microclimas"18 e só
através desta relação simbiótica e harmónica entre espaços e
atmosferas é que a atmosfera pode ser percepcionada e uma
experiência multissensorial criada.
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Imagem e Memória
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Se ao longo deste capítulo procurámos desdobrar e
perceber o conceito de atmosfera, o seu lado elusivo, a sua
dualidade e contradição, bem como a sua pessoalidade e
intransmissibilidade de valores, será agora interessante
perceber de que modo é que poderemos trazer algo tão
elusivo para o estudo e para o desenho projectual.
Como é que poderei pensar uma atmosfera? E como é que a
poderei incorporar no desenho arquitectónico?
Muitas vezes quando entramos num edifico, numa zona
particular de cidade ou pensamos num projecto, vem-nos à
memória uma imagem bastante forte proveniente do nosso
subconsciente e recordamos com clareza e saudade um
espaço vivido, sentido e que nos tocou, ou simplesmente uma
determinada característica que jamais conseguiremos apagar.
Imagens formadas na nossa mente por espaços e sentimentos
que transmitiram uma intensidade tal, que ficaram gravadas
dentro de nós, atmosferas que jamais esqueceremos. Uma
luz suave, uma sombra peculiar, uma textura forte, uma cor
que realça a vegetação, folhas de outono a cobrirem uma
calçada, são imagens alojadas dentro de mim, resultantes de
espaços ou situações que me tocaram, portadoras de uma aura
especial.
Assim, o ser humano transporta consigo imagens de
arquitectura que o marcaram,19 imagens que condicionam
e moldam a nossa existência, personalidade e percepção do
espaço, imagens com um poder associativo e uma conotação
muito forte.
Há, então, uma forte ligação entre a atmosfera, a imagem que
retemos dela e a memória, que estará sempre presente no
nosso interior e que poderá ser desencadeada ao percepcionar
um novo espaço ou na tentativa de produzir um novo.
As memórias que temos de um espaço e os sentimentos que
daí resultam são as imagens mais profundas e poéticas que
podemos ter, consequência de um determinado pormenor
ou intensidade transmitida pelo espaço, e serão a primeira
fundação real de um projecto. Será a partir destas imagens e
vivências que poderemos pensar e incorporar uma atmosfera
no espaço arquitectónico, constituindo-se assim, como o
primeiro elemento basilar no pensamento de uma atmosfera.
É desta forma que o arquitecto suíço Peter Zumthor procura
nestas memórias, imagens e sentimentos uma forma de
moldar e construir uma atmosfera, materializando o espaço
numa experiência multissensorial, tal como nos diz:

"As memórias deste tipo contêm as vivências
arquitectónicas mais profundas que conheço.
Constituem a base de ambientes e imagens que tento
explorar no meu trabalho como arquitecto.
Quando estou a projectar, encontro-me frequentemente
imerso em memórias antigas e meio esquecidas, e
questiono-me: qual foi precisamente a natureza desta
situação arquitectónica, o que significava na altura para
mim e ao que é que poderei recorrer para ressuscitar
esta atmosfera rica que parece saturada da presença
natural das coisas, onde tudo tem o seu lugar e toma a
sua forma certa?"20
Estas imagens são as mais antigas que possuímos, que
guardamos em maior detalhe e profundidade: retidas na
memória subconsciente e que evocam em nós os sentimentos
mais profundos, estando, deste modo, na base da percepção
de um novo espaço ou detalhe arquitectónico.
Assim, elas são, indubitavelmente, a base da atmosfera e
do projecto. Pensar em atmosferas estará intimamente e
indissoluvelmente ligado às imagens e memórias que temos.
Será a partir delas que eu percepciono e julgo um novo
espaço e serão elas a base de qualquer novo projecto.
É partir da nossa memória subconsciente destas imagens e
vivências que consigo ressuscitar a aura poética e harmoniosa
da atmosfera vivida, tentando incorporar essa memória no
desenho do espaço, desencadeando e permitindo assim,
sensações, memórias e emoções, numa experiência corpórea e
sensorial, rica, prazerosa e marcante.
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Parte 2
Atmosferas
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de Atmosfera
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Na primeira parte deste capítulo, e depois de perceber o
conceito de atmosferas, tentámos perceber como poderíamos
trazer a atmosfera para o pensamento projectual, ajudandonos a pensar e a idealizar o espaço.
No presente capítulo atentaremos à construção real da
atmosfera e que elementos é que poderão estar por detrás
da sua construção e de que maneira é que influenciarão a
mesma.
Contudo, este capítulo, Construir Atmosferas, possui um lado
provocativo, dual e paradoxal. "Fazer – será que isso não
tem que ver com algo tangível? Com o mundo de coisas e
aparelhos concretos? E atmosfera – será que isso não é algo
etéreo, indefinido, algo que está aí simplesmente e que vem
até nós?"21
Como é que a atmosfera está presente na arquitectura? E
como é que os arquitectos podem construir atmosferas?
Quais são os elementos intervenientes na construção de uma
atmosfera? Será, ainda, verdadeiramente possível construir
uma atmosfera?
Como vimos anteriormente, as atmosferas são percepcionadas
como algo vago, impreciso e nebuloso, mas que conseguimos
identificar intuitivamente, que detêm o poder de afectar o
sujeito, induzindo nele uma ambiência, um estado de espírito
característico.22
Este estado de espírito, resultado de um espaço sensível, ou
seja, um espaço atmosférico, é a articulação de diferentes
qualidades sensitivas, corpóreas e sensoriais, através de
condições e elementos que permitem a sua construção. A
estes elementos o filósofo alemão Gernot Böhme dá o nome de
geradores de atmosferas: "Esta modulação ou encadeamento
é provocada por factores que, não obstante, podem ser
enumerados e processados objectivamente. Chamemos-lhe os
geradores de atmosfera."23
Entenda-se como geradores de atmosferas as premissas
físicas e imateriais que permitem potenciar esta ambiência
corpórea e metafísica dos espaços, ou seja, uma atmosfera.
O momento inicial em que sentimos intuitivamente o espaço
e a atmosfera e ela nos permite sensações e emoções estará
então sempre relacionado com os geradores da atmosfera,
ou seja, conceitos como identidade, uso, lugar, materiais,
texturas, tactilidade, proporções, sons, luz, sombra, cor,
cheiros, isto é, elementos não só na sua vertente física e
real, como elementos efémeros e imateriais, que irão gerar
diferentes qualidades sensitivas no espaço.

Os geradores da atmosfera modelam então o espaço,
conferindo-lhe qualidade, carácter, ambiência e uma aura a sua atmosfera. É esta modelação fenomenológica cuidada
do espaço que irá despertar em nós curiosidade, excitação,
calma, paz, temor e alegria, permitindo sensações e emoções.
Assim, a qualidade arquitectónica será o resultado da perfeita
simbiose e harmonia entre estes elementos, ultrapassando a
mera qualidade visual, ficando gravada na nossa memória.
Sem um jogo harmonioso entre estes elementos, a
arquitectura torna-se meramente uma realidade construída,
desprovida de sentido e profundidade, uma soma de
sucessivos planos sem significado, incapaz de incorporar o
corpo e os sentidos, numa experiência incapaz de nos fazer
encontrar a nós próprios.
Por sua vez, o espaço e a atmosfera podem incorporar-se
com diversas qualidades e sensibilidades: um espaço sério,
alegre, melancólico, harmonioso, um interior majestoso,
delicado, acolhedor, luminoso, sombrio, ou um quarto
com uma luz suave, quente, com uma cor delicada que
suscita introspecção e calma. Tudo isto são qualidades
e sensibilidades que os geradores da atmosfera poderão
transmitir ao espaço e que nós enquanto arquitectos e
seres sensíveis deveremos dominar e conhecer, para que os
possamos introduzir no espaço, criando uma atmosfera.
Contudo, "(...) ao desenhar um espaço, não se trata das
propriedades que (o arquitecto) pretende conferir ao espaço
objetivo, mas antes das sensibilidades que pretende criar
para o espaço."24
Assim, pensar o desenho do espaço não deverá passar por
uma mera atribuição de características físicas: um espaço
alto, fechado, com uma luz zenital, com pedra ou betão.
O desenho do espaço deverá antes estar carregado de
intuito, deverá procurar ultrapassar a limitação física das
suas características, procurando assim as sensibilidades
a transmitir ao objecto e ao sujeito. Será esta procura de
sensibilidades a transmitir, como elevação, proximidade,
distância, frio, calor, libertação, alegria, harmonia,
serenidade, melancolia, com o recurso aos geradores da
atmosfera, que se poderá potenciar uma atmosfera.
E só ultrapassando e transcendendo a limitação física
do espaço, incorporando elementos imateriais é que a
arquitectura poderá transcender o seu uso diário, marcando
a nossa existência, criando uma atmosfera que dificilmente
esqueceremos.
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Em suma, o objectivo último da atmosfera será a maneira
como percepcionamos o espaço, a imaginação que ela
causa em nós, e as sensações que essa percepção acarreta
e despoleta: "o artista não considera ser seu objetivo real a
elaboração de um objecto ou obra de arte, mas sim a ideia
imaginativa que o observador recebe através do objeto."25
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"Onde encontro a realidade à qual devo dirigir a minha
imaginação, quando tento projectar um edifício para um
determinado lugar e para um determinado objectivo?
Uma chave para a resposta a esta pergunta encontra-se
nas palavras lugar e objectivo, penso eu."26
Um dos maiores desafios que um arquitecto poderá enfrentar
ao longo do seu percurso profissional será, sem dúvida,
o diálogo da obra arquitectónica com o lugar. O lugar,
carregado de história e culturas locais, de cheiros e texturas,
de movimentos de pessoas, de uma luz e sombra particulares,
cheio de vida como numa cidade ou de serenidade e paz num
campo verdejante, deverá apresentar-se sempre não como
um entrave à arquitectura, mas como uma condicionante que
poderá e deverá influenciar e dotar a arquitectura de uma
estreita relação de tensão e diálogo com o existente.
Deste modo, a especificidade de cada lugar será uma das
maiores determinantes da arquitectura actuando como mais
do que um mero ingrediente na sua concepção. O lugar será
sempre a sua fundação física e metafísica.27
Assim, a arquitectura deverá ser pensada de acordo com o
seu contexto, em termos de lugar e paisagem, considerada
não como uma abstracção, mas como uma fusão harmónica
com a realidade. O lugar e a paisagem deverão ser a fonte
inspiradora das ideias no estudo do projecto: só na realidade
concreta do lugar é que podemos absorver a natureza e
atmosfera do sítio, tentando depois preservar e transpor essa
natureza e ambiência para a arquitectura.
O arquitecto finlandês Juhani Pallasmaa defende, ainda, que
a percepção do lugar é uma experiência imaterial, carregada
de emoção, estreitamente ligada à vivência atmosférica
do mesmo: "O genius loci, ou o Espírito do Lugar, tem um
carácter experiencial igualmente efémero, difuso e imaterial
que se relaciona intimamente com o ambiente; podíamos
falar do ambiente do lugar que lhe confere o seu carácter de
percepção e memorável e a identidade."28
Desta maneira, o genius loci, deverá impregnar-se,
influenciando e interagindo com a arquitectura, dotando-a de
uma atmosfera familiar, estimulando a nossa percepção, tal
como refere Peter Zumthor:
"Para o novo poder encontrar o seu lugar, precisa
primeiro de nos estimular para ver o existente de uma
nova maneira. Lança-se uma pedra na água. A areia

agita-se e volta a assentar. O distúrbio foi necessário.
A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago já não é o
mesmo."29
Esta analogia descrita pelo arquitecto helvético retrata
com exatidão as tensões existentes entre a nova obra
arquitectónica e a tensão do lugar, com a sua história,
cultura e circunstâncias particulares. E esta será, porventura,
uma das maiores qualidades da arquitectura: intervir em
determinado lugar, alterando-o, dotando-o de um novo
significado, uma nova vida, num estreito diálogo entre o
existente e o novo, natureza e construído.
Conseguir projectar edifícios que, com o tempo, se fundem
em perfeita harmonia com o lugar, com a sua história e
cultura,30 é o leitmotiv deste arquitecto. A leitura magistral
que ele consegue fazer do lugar, com as suas características
culturais, sociais e materiais, incorporando a memória e a
tradição na sua nova arquitectura, constitui uma ponte para o
passado, sem olvidar o presente, numa relação de tensão mas
em perfeita harmonia entre o novo e existente. O novo edifício
está ali, como sempre estivesse estado, tal como ele nos diz:
"A presença de certas obras provoca em mim algo
misterioso. Parecem simplesmente estar lá. Uma pessoa
não lhes dá nenhuma atenção especial. E, no entanto, é
quase impossível imaginar o lugar onde estão sem elas.
Estas obras parecem estar firmemente ancoradas ao
chão. Funcionam como parte integrante do seu espaço
envolvente e parecem dizer: Eu sou tal como tu me vês e
daqui faço parte."31
De certo modo, acho que já todos nós vimos e sentimos o
lugar, a sua atmosfera e o seu espírito e já o sentimos dentro
do nosso corpo, sem conseguirmos ficar indiferentes. A
beleza de uma floresta nos Alpes, uma praia no Alentejo,
uma rua do Porto ou Praga, uma brisa à beira mar, as folhas
caídas numa rua no Outono, têm sempre o condão de nos
tocar e emocionar. Há pequenos detalhes, características
e ambiências que nos captam a atenção, emocionam e
que jamais iremos esquecer. O lugar dialoga connosco,
transcende-nos e molda-nos. Estamos ali, perante a natureza,
em perfeita simbiose com ela. Natureza e corpo fundem-se
num só.
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A cor é, sem dúvida, um dos elementos patentes no nosso
quotidiano, presente não só na natureza como no mundo
construído pelo Homem. A arquitectura, por sua vez, criando
naturezas construídas, relacionando-se com as pessoas,
lugares, tradições e culturas, deverá olhar para a cor como
um instrumento de desenho do espaço, capaz de criar formas,
organizar espaço e activar a percepção das pessoas.
A cor aplicada a um espaço pode causar diversos
sentimentos: sentimentos de ordem, fuga e confusão,
incerteza e calma, serenidade e excitação. Do mesmo modo,
"a cor pode reforçar o volume ou destruí-lo. Mais ainda,
a utilização da cor confere ao projecto um potencial de
alterações da percepção que dependem de circunstâncias tais
como a luz, o movimento ou o tempo."32
Quando um arquitecto utiliza a cor num determinado espaço,
ela activa e muda a nossa percepção do espaço, envolvendonos no mesmo. Deixamos de ser meramente espectadores para
passar a fazer parte da composição arquitectónica através
da nossa participação e vivência: "o espectador entabula um
diálogo entre o espaço e a sua percepção dos fenómenos."33
Quando o arquitecto Souto de Moura pinta de vermelho o
betão da Casa das Histórias Paula Rego em Cascais não está
a fazer mais do que activar a nossa percepção para a natureza
verdejante da envolvente, colocando-nos em contacto directo
com a arquitectura. O vermelho por sua vez, sendo a cor
complementar do verde, activa ainda mais esta percepção,
criando um efeito mais vibrante e de contraste entre a
arquitectura e a natureza.
A cor, ao ser usada no desenho de um espaço, alterando
a nossa percepção e estimulando-a, actua como um dos
nossos sentidos sensoriais, despoletando emoções, efeitos
sinestésicos, associativos e simbólicos, ou seja, efeitos do
domínio psicológico.
Assim, a percepção que uma determinada cor transmite ao
espaço e às pessoas será determinante para a qualidade
arquitectónica, podendo criar uma atmosfera, desencadeando
sensações e ambiências, causando um efeito de
transcendência místico e psicológico.34
Do meu ponto de vista, o que poderá ser de maior relevância
num espaço não será a relação da cor com a forma e as
proporções do espaço mas as qualidades que ela poderá
transmitir ao mesmo e as sensações que poderá comunicar
ao utilizador. Este domínio sinestésico e psicológico da
cor, activando e estimulando a perpepção do espaço e do

lugar através da sua vivência directa será, sem dúvida, das
qualidades mais importantes que a cor poderá dar ao espaço
e às pessoas, dando-lhe uma maior profundidade emocional e
psicológica.
Será interessante então, perceber os sentimentos que
cores distintas podem causar ao ser humano. Como referi
anteriormente, a cor pode causar diversos sentimentos
e percepções como tranquilidade, inquietação, calma e
ansiedade.
Por conseguinte, o amarelo é largamente associado à
temperatura quente do sol, à suavidade, claridade e conforto.
O vermelho, como poderemos ver no próximo capítulo numa
das capelas de Ronchamp de Le Corbusier, poderá despertar
tensões sexuais, excitação, provocação, paixão, agressividade
e dominância. Por sua vez, a sensação transmitida pela cor
branca é de serenidade, calma, abertura, vazio, indecisão e
neutralidade.
Olhando em retrospectiva para a história da arquitectura não
será difícil perceber que, não obstante a cor ter tido uma
presença relevante, o seu uso e importância nem sempre
foram dominados e tidos em conta pelos arquitectos, tendo
sido relegada para segundo plano.
Sem dúvida que grandes arquitectos a usaram nos seus
projectos, com conotações culturais, de ligação ao lugar, à luz
e tradições locais, como é o caso do arquitecto mexicano Luis
Barragán, Le Corbusier e Mies Van der Rohe com as suas
paredes nobres em ónix, em peças de mobiliário e têxteis.
Contudo, parece-me que a grande maioria dos arquitectos
revela uma timidez, medo e desconhecimento em usar a cor
nos seus projectos.
A verdade é que o uso da cor num determinado espaço e sob
determinada luz, pode mudar por completo a nossa percepção
daquele espaço, activando e envolvendo o nosso corpo e
espírito:
"Assim que a cor se funde com a luz, torna-se numa
substância moldável e cria um espaço de profundidade
psicológica. Se a luz cria um espaço plástico, a cor
acrescenta-lhe uma dimensão sensata e transforma-a
numa zona psico-plástica. Por isso, a cor é uma
figura cuja forma de percepção se relaciona com uma
dimensão psicológica do espaço."35
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O uso da cor pode ainda ser determinada pela cultura local e
pelo clima, como nos diz o arquitecto Steven Holl: "O lugar,
o clima e a cultura podem determinar o uso e a subsequente
experiência da cor."36
Na nossa cultura, um dos casos mais óbvios é o que se passa
com as habitações no Sul do país, como é o caso do Alentejo
ou do Algarve onde o branco caiado das casas predomina,
protegendo-as contra o sol quente no verão e conferindo
frescura ao interior.
Em Chefchaouen, em Marrocos, a cor azul-turquesa
característica de todas as casas da antiga Medina deriva da
crença popular de o azul estar associado ao mar e ao céu,
reconhecendo-se assim esta cor como símbolo de proximidade
com Deus. Assim, a cor dominante da cidade é determinada
por factores e culturas locais.
Em suma, a cor deverá ser tida em conta como um
instrumento de percepção sensorial que afecta e muda a
nossa realidade, activando os nossos sentidos, condicionando
a maneira como percepcionamos espaço. Conjugada com
outros factores como a luz, texturas, movimento e materiais,
permitirá sensações e emoções, criando uma atmosfera e uma
ambiência. A cor deverá, então, ser estudada e compreendida
e usada como instrumento chave na arquitectura.
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Quando pensamos em arquitectura será inevitável falar de
um elemento intrinsecamente ligado a ela: a luz. E será
impossível não falar dela porque a arquitectura, do mesmo
modo que sem vida não seria arquitectura, simplesmente
não poderia existir sem esse elemento de mistério, que nos
informa, estimulando os sentidos e moldando.
Indubitavelmente, a luz é o principal material e matéria da
arquitectura.37
Contudo, "e como é gratuito, às vezes não lhe damos o devido
valor."38 Será então fundamental compreender este elemento,
na sua vertente física e imaterial. Só quando "percebemos
a forma como a luz varia e varia a nossa percepção, o nosso
vocabulário arquitectónico expande-se imediatamente de uma
forma que a arquitectura clássica jamais teria pensado… uma
arquitectura de efemeridade afigura-se possível."39
Assim, a luz tem a capacidade de mudar o espaço e de
transformar a arquitectura em que vivemos. É através dela
que a arquitectura é vivida, percebida e percepcionada;
é através dela que reconhecemos o espaço à nossa volta,
o detalhe dos materiais, ou a natureza que nos rodeia e é
através da sua efemeridade e qualidades distintas que ela
consegue alterar o nosso dia-a-dia, influenciando-nos não só
fisicamente como psicologicamente. Deste modo:
" (...) o espírito da percepção e a força metafísica
da arquitectura são impulsionados pela qualidade
da luz e da sombra moldada pelos sólidos e vazios,
por opacidades, transparências e translucidez. A luz
natural, com a sua gama de variações etéreas, orquestra
fundamentalmente a intensidade da arquitectura e das
cidades. Aquilo que os olhos veem e os sentidos sentem,
no que toca à arquitectura, é formado de acordo com as
condições de luz e de sombra."40
Por sua vez, a luz com a sua capacidade de estimular
os sentidos e o corpo, contribuindo para uma atmosfera
no espaço, consegue suspender o tempo, criando assim
obras de qualidade inefável, que nos transcendem. Como
Alberto Campo Baeza nos diz "não há deleite e satisfação
maiores que reconhecer que também é dado ao homem criar
valores imortais. As obras que valem a pena transcendemnos, transcendem os seus criadores e não nos pertencem.
Pertencem já à memória dos homens."41
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e Imaterial
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A luz é, evidentemente, um material dual e paradoxal e que
condiciona a nossa percepção do mundo num sentido físico e
metafísico. Este elemento consegue moldar o espaço, dandolhe expressão e carácter, mas do mesmo modo, consegue
aquecer o nosso corpo num dia frio de inverno ou alegrar e
elevar a nossa existência mundana através da sua percepção
em determinado espaço. Esta capacidade de estimular os
nossos sentidos, de os alterar, de alterar a nossa percepção de
um espaço, contribuindo para uma atmosfera única, será uma
das suas maiores qualidades: condicionar um espaço, dotálo de particularidades e qualidades especiais que quando
confrontados com elas, estas nos marcarão e dificilmente
esqueceremos.
A arquitectura ao usar a luz natural enquanto elemento
fundamental e gerador do espaço permite um dos
acontecimentos mais interessantes no nosso dia-a-dia: a
transformação do espaço através da luz.
A luz, ao estar constantemente a transformar-se, alterando
a sua temperatura, cor e intensidade, as suas sombras,
transforma a nossa percepção diária, modificando o espaço
e as qualidades inerentes a ele. Este espectáculo quotidiano
a que podemos assistir é, sem dúvida, uma das maiores
qualidades que podemos viver, sendo não só capaz de alterar
a génese do espaço, como também capaz de causar mudanças
no estado de espírito das pessoas.
Assim, será fácil perceber a volatilidade e efemeridade da luz
ao longo do dia e a sua condição metafísica, capaz de alterar
emoções e sentimentos, através da construção de um espaço
que apele aos diversos sentidos.
A arquitectura deverá então, incorporar no seu espaço não só
os materiais físicos e concretos como elementos efémeros e
intangíveis como a luz, o vento, os cheiros, com o intuito de
criar uma experiência multissensorial rica, capaz de alterar e
moldar a nossa existência.
Quando Peter Zumthor na pequena capela de Bruder Klaus
dota o seu interior de um betão negro, áspero e queimado,
com uma simples abertura zenital não está mais do que
a harmonizar e a ligar forma e estrutura, materiais físicos
e imateriais, na criação de uma atmosfera, de um espaço
intemporal, ligando a tangibilidade háptica do betão, com
a efemeridade e a pureza da luz e do vento, criando algo de
misterioso, de desconhecido, que apela a um sentimento de
descoberta.
Contudo, só entendendo a luz como uma entidade física,

com as suas propriedades e qualidades materiais é que
a poderemos perceber e colocar no centro do discurso
arquitectónico, com o intuito de criar espaços que nos
proporcionem o bem-estar físico mas ao mesmo tempo que
nos elevem o espírito numa experiência única e harmoniosa.
Estou certo de que já todos nós sentimos na pele o lado mais
físico da luz: o calor do sol a aquecer-nos o corpo num dia de
inverno, o frio e desconforto quando o sol se coloca através de
uma nuvem e deixa de nos aquecer, ou os últimos raios de luz
ao pôr-do-sol que nos iluminam e aquecem:
"A luz natural muda e aumenta de intensidade ao
longo do dia e o seu efeito é afectado pelas condições
climatéricas tais como a presença de nuvens ou as horas
de sol. A luz artificial, por outro lado, não difere em cor,
carecendo de muitas das qualidades fenomenológicas
características dos efeitos da luz natural (…)"42
Do mesmo modo que a luz condiciona e molda a arquitectura,
esta afecta também o Homem. Dada a nossa necessidade
biológica de vivermos rodeados de luz natural, a sua falta
leva-nos a uma maior propensão de problemas de saúde e
psicológicos, afectando os nossos comportamentos e modo de
viver: "a nossa biologia humana rege-se pelo nosso relógio
circadiano que determina os padrões de sono, o estado de
alerta, a disposição, a tensão arterial e o alinhamento da
nossa experiência e metabolismo em relação ao dia e à
noite."43
Assim, a luz apresenta-se como um elemento capaz de
alterar a nossa percepção do espaço, capaz de alterar a
temperatura e intensidade do mesmo e que interagindo com
os materiais, superfícies e cores é capaz de nos proporcionar
uma experiência arquitectónica multissensorial, capaz de nos
proporcionar bem-estar físico elevando ao mesmo tempo o
espírito. "Architectura sine luce nulla Architectura est." 44
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Ao falarmos da luz será impossível não falar da sua
dualidade e oposição: a sombra. Estes dois elementos,
apesar de opostos, são de igual modo importantes à vida e à
arquitectura.
A sombra e a luz, ao estarem intrinsecamente ligadas, serão
sempre indissociáveis uma da outra, funcionando numa
perfeita relação de simbiose e harmonia, complementando-se
uma à outra. Do mesmo modo, a luz necessitará sempre do
seu oposto para se fazer sentir no espaço, da mesma maneira
que a sombra só é percepcionada e valorizada através da
inclusão da luz.
Há aqui, então, uma relação de complementaridade, não
existindo uma sem a outra, e é através desta relação que
"somos capazes de determinar a forma da arquitectura pela
maneira como o espaço e a superfície é revelada."45
Assim, quando estou sentado numa praça ao sol, só percebo
as suas formas pela luz que incide nos volumes e nas
pessoas, revelando-as aos nossos olhos e que, ao causar
sombras particulares, percepcionamos diferentes espessuras,
movimentos, ambiências e qualidades distintas.
Da mesma maneira que a luz é responsável por criar uma
atmosfera num determinado espaço, a sombra é igualmente
importante e a inclusão de uma não pode ser pensada sem a
inclusão da outra.
A sombra ao estar, então, sempre associada à luz, revela de
igual modo o espaço arquitectónico contribuindo para a sua
qualidade e ambiência, mistério e penumbra, "diminuindo
a nitidez da visão, criando profundidade e uma distância
ambígua, convidando a visão periférica inconsciente e a
fantasias tácteis."46 Um dos exemplos mais belos e que
demonstram melhor a relação harmónica entre a luz e a
sombra é, sem dúvida, as termas de Vals do arquitecto Peter
Zumthor.
Aqui, o arquitecto suíço consegue construir uma ode à
Arquitectura assente no essencial e elementar: luz, sombra,
água e pedra das montanhas envolventes. A luz, essa, é
particularmente captada, moldando o espaço desde um
pequeno rasgo de luz até à luz natural proveniente de
uma abertura que nos liga com a paisagem. Por sua vez,
a sombra e o seu contraste com a luz confere ao espaço,
e posteriormente às pessoas, um sentimento de procura,
de deambular, quase de mistério e harmonia. A presença
e a ausência de luz determinam o contraste do todo, um
contraste de diferentes intensidades luminosas, desde a

sombra bem definida, até à gradação suave entre a luz, a
sombra e o material. Os focos de luz oculta que conseguimos
percepcionar e os núcleos de sombra e escuridão informamnos não só da das diferentes configurações geométricas e
espaciais do espaço, como determinam a ambiência e a
atmosfera geral do espaço, numa atmosfera de recolhimento,
de paz e harmonia, de solidão, de sombra misteriosa e de luz
magistralmente captada, num todo coerente que apela não só
ao deleite do corpo, como também aos sentidos e ao espírito.
O lado físico e imaterial da arquitectura unem-se numa
experiência única e intemporal.
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Se na primeira parte da dissertação percebemos a importância
do toque na vivência e percepção do espaço, despertando
sentimentos de curiosidade e de procura, sensações e emoções,
numa experiência corporal multissensorial, será interessante
percebermos agora como é que a conjugação sensual dos
materiais poderá afectar o espaço e as pessoas, contribuindo
para a criação de uma atmosfera.
A relação entre o toque e o material no espaço é uma relação
de grande proximidade e de simbiose, visto ser o material que
impulsiona o sentimento de procura e curiosidade, mas é o
sentido de toque que revela a dimensão do material na sua
plenitude, satisfazendo assim a curiosidade.
Desta forma, experiências sensoriais hápticas que nos tocam
só podem advir, no meu ponto de vista, da verdade construtiva
e material. Um bom espaço arquitectónico só consegue
reforçar o nosso sentido de toque se respeitar os materiais e for
verdadeiro, tal como nos diz Steven Holl:
"Quando a materialidade dos pormenores que constituem
o espaço arquitectónico se torna evidente, abrem-se
as portas do domínio háptico. A experiência sensorial
é intensificada; as dimensões psicológicas entram em
cena."47
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Contudo, o facto de vivermos numa sociedade cada vez mais
industrializada, sujeita a pressões comerciais, preocupada
com a rapidez e não com a qualidade, faz com que cada
vez mais os materiais construtivos sejam sintéticos e não
traduzam a verdade de outros tempos. Não raro, somos
confrontados, em grandes lojas, por materiais sintéticos que
não são verdadeiros: pavimentos cerâmicos que simulam
outro material, pedra a imitar veios de madeira, plástico
que parece pedra e caixilharias de alumínio que simulam
caixilhos de madeira.
Assim, a verdade material e construtiva é negada ao corpo e
consequentemente ao toque e à visão, perdendo-se o sentido
de curiosidade e de descoberta, o sentido de querer tocar e
assimilar o material, mas acima de tudo perde-se um sentido
de harmonia, de unificação e de equilíbrio entre os material
e o espaço, assim como a possibilidade de se criar uma
experiencia rica e sensorial.
Granito áspero, a beleza de um mármore polido, um soalho
em carvalho, a frieza do aço Corten, o alumínio, vidro

translúcido, um betão suave, cobre oxidado, a seda numas
cortinas, a pele de uma cadeira, um reboco colorido e
rugoso - estes são alguns dos materiais da arquitectura, "os
materiais dos arquitectos, os nossos materiais. Todos os
conhecemos. E contudo não os conhecemos. Para projectar,
para inventar arquitecturas, temos que aprender a tratá-los
conscientemente. Isto é trabalho de investigação, é trabalho
de memória."48 É trabalho de uma procura dura e concreta
assente nas qualidades a transmitir ao espaço, empregando os
materiais de uma maneira consciente mas natural, sensual e
misteriosa.
São inúmeras as utilizações possíveis a atribuir aos materiais
arquitectónicos, devido ao seu carácter multifacetado, à sua
resistência em relação ao desgaste e agressões climatéricas, à
sua maleabilidade e adaptação a diferentes formas e funções,
para além de possuírem uma grande riqueza de padrões em
termos de cores e texturas.
Se pensarmos num só material, ele oferece-nos inúmeras
opções e combinações tal como nos diz Peter Zumthor:
"Os materiais são infinitos - imaginem uma pedra que
podem serrar, limar, furar, cortar e polir, e ela será
sempre diferente. E depois pensem nesta mesma pedra
em quantidades muito pequenas ou em quantidades
enormes, será outra vez diferente. (...) Apenas um
material e já tem mil possibilidades."49
E é esta multiplicidade material, esta infindável combinação
de texturas e temperaturas que o arquitecto deverá conhecer
e trabalhar, constituindo um todo verdadeiro, sensual e
harmónico.
Por sua vez, será também relevante escolher os materiais e
testá-los de acordo com a luz do espaço e do lugar, tentando
perceber como é que eles absorvem e refletem a luz e como é
que a sua conjugação contribui para a qualidade do espaço.
Consequentemente, será imperativo ter uma escolha material
cuidada e sensível de acordo com as qualidades a transmitir,
com vista a criar um todo essencial e puro, onde os materiais
se incorporem naturalmente com a sensualidade e a beleza da
luz.
Deste modo, a escolha dos materiais, de acordo com as
suas propriedades lumínicas, texturas, espessuras, cor,
temperatura, e consonância com o desenho do espaço, revelase de grande importância para o carácter do mesmo, e para a
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consequente atmosfera.
Por sua vez, creio que há um lado artesanal, sensível, mas
ao mesmo tempo romântico e misterioso no entendimento e
na conjugação harmónica dos materiais; um lado artesanal e
intuitivo mas de grande trabalho, que nos obriga a conhecer os
materiais, as suas propriedades e a maneira como recebem ou
refletem a luz. Só através deste conhecimento e percepção é
que podermos almejar construir um espaço belo, que desperte
os diversos sentidos, que receba o corpo e a mente, numa
experiência única.
Em suma, a materialidade e o sentido háptico de um espaço
estão intimamente ligados com a atmosfera transmitida, ligando
o nosso corpo ao espaço, sentindo-o com os nossos músculos
e pele, deixando de lado o espaço como uma mera imagem
externa e retinal. Assim, "estes espaços atmosféricos envolvemnos e fazem de nós participantes no espaço, em vez de sermos
espectadores passivos."50
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Será que já vimos e sentimos beleza? Terá a beleza forma?
Será possível desenhá-la e alcançá-la na arquitectura? E se
sim, como?
Procurar definir beleza será, para mim, enquanto mero
estudante de arquitectura, algo extremamente difícil de
abarcar, saindo a sua definição do domínio da própria
arquitectura, entrando no campo da filosofia e da estética.
Contudo, será verdadeiro dizer que todos nós já fomos tocados
pela beleza pelo menos uma vez na vida e que já a vivemos e
percepcionámos.
Desta maneira, e não obstante a dificuldade natural em
definir este conceito, estou convicto de que já a presenciei
diversas vezes em espaços arquitectónicos que me
emocionaram, no espectáculo vivo da natureza ao longo das
estações, em pessoas, num quadro de Picasso, numa música
dos Pink Floyd, numa peça de roupa ou numa cadeira de
Charles & Ray Eames. Estas pequenas memórias que fui
construindo ao longo dos anos e que me dão um prazer
imenso estão assentes num pressuposto: na vivência, na
experienciação.
Creio que, deste modo, será impossível falar de beleza sem a
experienciar.51 A percepção da beleza tem de ser vivida, tem
de ser sentida na nossa pele e só através desta condição é que
a poderemos entender, captar e guardar na nossa memória.
O arquitecto Peter Zumthor inquieta-se, também, com a
definição de beleza:
" (...) a beleza é uma qualidade concreta de uma coisa,
de um objecto, descritível e passível de ser denominada,
ou antes um estado de espiríto, uma sensação do
homem? A beleza é um sentimento especial, causado
por uma forma, figura ou configuração espacial que
observamos?"52
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A resposta que Zumthor nos dá é que a beleza se trata de uma
emoção.53 Ao ser uma emoção, será difícil de compreender e
traduzir em palavras aquilo que não é lógico e racional e que
deriva de um estado de espírito e da percepção de cada um
de nós.
Assim, ao ser um conceito intimamente ligado a quem
percepciona, a beleza não pode ser simplesmente uma
característica de um objecto, de uma forma ou de um espaço,
estando ligada intrinsecamente a quem a vê e a sente,
constituindo assim, um domínio mais pessoal e subjectivo.

Mas como poderemos alcançar a beleza na arquitectura?
Sendo ela o epílogo de toda a obra, os arquitectos deverão
procurá-la e esta deverá almejar ser bela, harmoniosa e
prazerosa tanto para o corpo como para o espírito.
"Onde se encontram as regras que nos garantem a beleza
das nossas criações? Ter conhecimentos do contraponto,
da harmonia, da cromática, da secção áurea e do "a
forma segue a função" não chega. Os métodos e os
meios, estes belos instrumentos , não substituem os
conteúdos nem conseguem garantir a magia de uma
figura bela."54
A real substância que reconhece a beleza e que, com sorte,
consegue criá-la está dentro de mim,55 no meu intuito, no
empenho, no trabalho árduo e compromisso para com um
problema dado. Acho que, a criação de beleza não é um
golpe de sorte, ou um acontecimento divino. Acredito sim
no trabalho e nas inúmeras horas passadas a rever e a tentar
solucionar os problemas.
Por sua vez, só através da verdade é que isto pode ser
alcançado: com verdade construtiva, com lógica nos espaços,
com uso correcto dos materiais e dialogando com o lugar.
Assim, a fundação real da arquitectura que almeje ser bela
terá de ser a verdade, sendo coerente desde a sua ideia até
à sua materialização, procurando, ao mesmo tempo, ser
essencial e poética, focando-se nos verdadeiros elementos da
arquitectura, a luz, a sombra, os materiais, os cheiros, o som
do espaço e a natureza. A beleza enquanto resultado final da
arquitectura será sempre consequência da verdade.56
Deste modo, e como nos diz Alberto Campo Baeza, a beleza
deverá ser alcançada por "uma Arquitectura que cumpra os
princípios vitruvianos da Utilitas, da Firmitas e da Venustas.
Só quando a ideia, a realização, a estrutura e a construção
são verdadeiros é que se pode chegar à Beleza. Para chegar à
Venustas, Vitrúvio exigia, com razão, que se alcançasse antes
a Utilitas e a Firmitas."57
Em suma, será, sem dúvida, o objectivo de um designer, de
um fotógrafo, de um escultor e de um arquitecto, pretender
alcançar a beleza aos olhos de quem a percepciona, através
de um diálogo com as pessoas. Um diálogo baseado numa
ideia, numa narrativa, materializado com a sensualidade dos
materiais, moldado por uma luz magistralmente captada,
que nos remete para memórias passadas, estimulando os
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nossos sentidos e que, acima de tudo, nos dá um deleite
imenso. E essa, creio que será a qualidade última da beleza:
proporcionar momentos de inefável prazer: "a beleza é o que
nos transmite a alegria de estarmos presentes."58

Páginas seguintes:
(107-111) A poética inefável da Villa
Tugendhat, Brno, Mies Van der Rohe - Rui
Cardoso, 2013
BöHME, Gernot - On Beauty. The Nordic
Journal of Aesthetics No. 39, 2010. p. 31

58

106

107

108

109

110

111

Parte 3
Casos de Estudo

112

Le Corbusier:
Capela de Nôtre Dame-du-Haut
Álvaro Siza:
Igreja de Santa Maria
Peter Zumthor:
Capela Bruder Klaus

113

Le Corbusier
Capela de Nôtre
Dame-du-Haut
Ronchamp
1950-1955

Introdução

Página seguinte:
Inauguração da Capela de Nôtre-Dame du
Haut, Le Corbusier - René Burri, 1955
1
CURTIS, William J. R. - Le Corbusier: Ideas
and Forms. p. 179
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Será impossível falar e compreender a arquitectura do
século XX sem falarmos de uma das suas grandes figuras:
Le Corbusier. Os seus edifícios estendem-se desde Paris,
La Plata até Chandigarh e a sua obra intemporal influenciou
inúmeras gerações de arquitectos e continuará, sem dúvida, a
influenciar as gerações vindouras.
Um dos edifícios mais importantes e que mais polémica
causou é a capela de Nôtre Dame-du-Haut em Ronchamp.
Situada em França, foi encomendada ao arquitecto Le
Corbusier no início de 1950 e inaugurada a 25 de Junho de
1955.
Ronchamp é um projecto fulcral para a compreensão da
arquitectura do século XX e a sua afirmação é indissociável
dos princípios e da crise do Movimento Moderno.
Em vez de incorporar o espaço rectilíneo e o uso do aço,
a capela constitui-se como uma oposição à arquitectura
racional da época, explorando de forma dramática
polaridades e ambiguidades, texturas, cor e luz, horizonte e
natureza, colocando o homem no centro do seu espaço.
A machine à habiter, a modularidade e a estandardização dão
agora lugar ao espace à émouvoir, ao contacto corpo a corpo
com o mesmo, a uma experiência singular, à criação de uma
espiritualidade, de um espaço inefável,1 que dificilmente
esqueceremos dando a máquina lugar à história, o único
verdadeiro mestre de Le Corbusier.2
Parte da tensão e da riqueza deste projecto advém da fusão
entre paradoxos e polaridades: polaridades de temas que se
traduzem em contrastes formais enriquecendo o conjunto.
Le Corbusier foi o mestre supremo a "posicionar rectângular
contra curvo, aberto contra fechado, centrado contra linear,
plano contra volume, massa contra transparência, objeto
contra lugar."3
Esta obra, é dotada de uma mistura de sensualidade e
abstracção, materialidade e espiritualidade, confronto
entre o divino e o terreno, de luz e sombra, interessando
neste trabalho explorar e perceber tais materialidades e
mecanismos com vista a atingir o espaço inefável corbusiano,
ou seja, nada mais que uma atmosfera, um espaço que nos
toca e nos transcende, que nos dá um prazer duradouro, que
une corpo e mente, arquitectura e homem.
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Encomenda

Ronchamp era um lugar imponente não só pela paisagem
como pela sua história e como lugar sagrado, servindo de
templo na Pré-História, como santuário cristão no século XIV
e como lugar de celebração no século XX.
A anterior capela fora destruída durante a Segunda Guerra
Mundial, em 1944, contudo, o lugar continuou a servir de
peregrinação às inúmeras pessoas que ali se deslocavam
anualmente. Uma nova capela era então necessária para o
culminar anual da peregrinação.
Le Corbusier foi abordado por dois religiosos, em inícios
de 1950 para desenhar a capela, os Padres Lucien Ledeur
e Alan Couturier, dois clérigos associados à reforma
religiosa, com o intuito de fazer renascer a arte religiosa e a
arquitectura esquecidas, então, na época. O Padre Couturier
era ainda editor do importante jornal Art Sacré 4, interessado
na reforma religiosa e na propagação da arte e arquitectura
eclesiástica.
Contudo, quando Le Corbusier foi abordado para desenhar
a capela, o seu primeiro impulso foi recusar, argumentado
que não queria trabalhar com "uma instituição morta".5 Esta
recusa e descrença deviam-se, certamente, ao seu recente
projecto declinado para uma capela subterrânea em Saint
Baume, na Riviera francesa, o suposto lugar de repouso nos
últimos anos de Maria Madalena.
No entanto, Le Corbusier acabou por aceitar o desafio, depois
de persuadido por Lucien Ledeur e Alain Couturier:
"Pouco temos para lhe oferecer, mas temos isto: um
cenário deslumbrante e a possibilidade de ir até onde
quiser. Não sei se lhe agrada construir igrejas, mas
se decidir construir uma, as condições oferecidas por
Ronchamp são as ideais. Não é uma causa perdida: terá
carta branca para criar o que quiser."6

Página seguinte:
Le Corbusier à conversa com o padre Alan
Couturier
4
CURTIS, William J. R. - Le Corbusier: Ideas
and Forms. p. 178
5
SAMUEL, Flora; LINDER - GAILLARD,
Inge - Sacred Concrete: The Churches of Le
Corbusier. p. 82
6
FRAMPTON, Kenneth; SCHEZEN, Roberto
- Le Corbusier: Architect of the Twentieth
Century. p. 105
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Esta liberdade e confiança total entre o cliente e o arquitecto
iria revelar-se fulcral no desenrolar do projecto e na sua
forma final: Le Corbusier consegue em Ronchamp realizar
talvez a sua arquitectura mais escultural, espiritual e poética
de toda a sua obra.
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Página seguinte:
A beleza da paisagem envolvente da capela Iwan Baan
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A capela de Nôtre Dame-du-Haut em Ronchamp está
posicionada no cimo de uma colina, oferecendo vistas
soberbas para a cadeia montanhosa dos Vosges, a norte, e
para a cordilheira do Jura, no sul.
A capela é facilmente identificável, mesmo a uma distância
considerável: as suas torres brancas sobressaem do verde da
paisagem e elevam-se contra o azul celeste do céu, enquanto
o casco escuro de betão da cobertura parece levitar e navegar
sobre a natureza verdejante.
Le Corbusier muniu-se de livros que o Padre Couturier lhe
tinha dado sobre a liturgia Católica e começou o longo e
laborioso processo de reflexão sobre o espaço religioso através
da história.
Contudo, foi a sedução do lugar - o genius loci - a sacralidade
e a sua relação especial com a natureza circundante que
dominou a sua imaginação: particularmente a clareza que
sentiu entre o planalto da capela e os cumes distantes no
horizonte.7
O lugar deu, então, a oportunidade a Le Corbusier de
trabalhar um conceito a que chamava "acústica visual"8 que
se traduziu na resposta da capela à natureza e aos quatro
horizontes.
Assim, o grande jogo escultural de opostos entre formas
convexas e côncavas presentes na igreja, que ora se
estendem, abraçam com delicadeza, e ora se retraem com
a natureza, correspondem e repercutem a memória das
silhuetas e ondulação dos cumes distantes no horizonte.
Deste modo, é com grande clareza que se percebe a influência
da natureza no espírito de Le Corbusier na abordagem à
capela, deixando-se absorver pela simplicidade e beleza
da mudança das estações, pelas vistas distantes dos quatro
horizontes oferecidos pelo lugar e pelos cumes ondulantes e
verdejantes, tal como ele nos diz: "Aqui, no cimo da colina
mais alta, com horizontes ininterruptos, vai ser construído um
monumento dedicado à natureza."9
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La Promenade
Architecturale

1. Introdução
A promenade architecturale é um termo chave na linguagem
da arquitectura moderna de Le Corbusier, tendo aparecido
pela primeira vez na descrição do arquitecto sobre a Vila
Savoye em Poissy onde o termo substitui o conceito de
circulação,10 passando o arquitecto a falar de movimento e
reconhecimento corporal.
As promenades corbusianas são um ritual processional
único, uma percepção em movimento, uma viagem entre a
descoberta da obra arquitectónica - a terra - e o culminar
final de entrada no edifício, de espanto, surpresa, deleite,
harmonia e silêncio - o céu.
Cada etapa da promenade prepara o visitante para a
próxima fase, aumentando o seu sentimento de expectativa e
curiosidade, fazendo-o deambular, confrontar e "perder-se"
na arquitectura. Aqui:
" (...) a arquitectura não é mais do que uma série de
sucessivos eventos, acontecimentos que a mente tenta
assimilar através da criação de relações tão precisas
e fortes que daí resultam sensações e experiências
profundas, das quais sentimos um verdadeiro deleite
espiritual ao ler a solução, chegando até nós uma
percepção de harmonia resultante da qualidade
inequívoca que une todos os elementos da obra."11

Página seguinte:
O primeiro contacto com a capela - Ezra
Stoller
SAMUEL, Flora; LINDER - GAILLARD,
Inge - Sacred Concrete: The Churches of Le
Corbusier. p. 85
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Ibid., p. 85
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Assim, a capela de Nôtre Dame-du-Haut em Ronchamp foi
desenhada segundo este conceito, devendo ser percepcionada
através do movimento do nosso corpo, à medida que nos
deslocamos no espaço e o descobrimos.
Do centro da vila de Ronchamp, a capela ora surge branca
e pura no contraste da vegetação verdejante no cimo da
colina, bem longe do nosso olhar, ora foge e se esquiva
misteriosamente, dependendo da nossa posição.
Ao chegarmos ao topo não há nada que nos possa preparar
quando vemos a capela de perto pela primeira vez. Há um
misto de espanto, encanto e deleite mas ao mesmo tempo de
estranheza: a escala é aparentemente estranha e os planos
côncavos e convexos conferem uma ambiguidade à capela.
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CURTIS, William J. R. - Le Corbusier: Ideas
and Forms. p. 176
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2. Sensibilização
Ao chegarmos ao topo somos recebidos, num gesto de boas
vindas, pela parede sul que se encurva recebendo luz e a
natureza distante. Esta parede é ainda desenhada numa
aparente dualidade de escalas: junto à porta de entrada,
ostenta uma escala quase doméstica, não obstante a sua
espessura imponente, tornando-se monumental mas ao mesmo
tempo delicada e fina no final, onde se abre para o horizonte
com grande força, tocando a cobertura negra de betão.
Uma das características mais interessantes desta parede são
as suas aberturas: apesar da aparente disposição aleatória
e tamanhos distintos, foram cuidadosamente desenhadas
segundo as proporções do Modulor12, conferindo ao visitante
um sentimento de curiosidade relativamente à luz e
espacialidade interior. A estranheza sentida advém, ainda, da
torre branca junto à porta de entrada, que forma uma capela
no seu interior, onde a sua altura e o seu volume cilíndrico,
sobressaem da fachada em grande oposição com a parede e a
cobertura.
Ao movermo-nos para Este, percebemos que o gesto
monumental criado pelo alçado sul é correspondido aqui por
uma parede igualmente côncava, com um altar exterior, um
púlpito e uma entrada para ocasiões especiais, formando um
santuário ao ar livre. A cobertura aqui, na sua negrura em
béton brut, destaca-se ainda mais da brancura das paredes
ao projectar-se para a frente e a encurvar-se como uma folha
ao vento, ou uma onda, conferindo, em dias de sol, um jogo
bastante rico de sombras sobre a curvatura das paredes.
Continuando o nosso movimento de descoberta da capela,
o alçado norte dá-nos a percepção de ter uma escala mais
doméstica, mais controlada. A parede aqui é convexa, ao
contrário dos alçados sul e este, formando uma entrada mais
informal, e desenhando uma capela que é complementada
com a sua "irmã", voltadas de trás uma para da outra.
O carácter mais íntimo deste alçado advém, também, da
fenestração pequena e cuidada que ilumina a sacristia e da
escada de betão que dá acesso ao escritório do padre.
Enquanto o alçado norte pode ser lido como mais
íntimo, o alçado oeste é, sem dúvida, o mais simbólico.
Aqui, a cobertura deixa de ser visível, sobressaindo da
horizontalidade da parede a torre da capela virada a norte,
onde uma gárgula imponente em forma de narina recolhe a
água da chuva e a conduz para uma cisterna de betão, mais a

baixo. A cisterna de betão afigura-se-nos como um elemento
enigmático: a sua grande pirâmide em oposição a uma mais
pequena e a um cilindro oco forma uma trindade, numa
representação provável de Maria, Deus e Jesus, imergidos em
água.13
O branco das paredes, com a sua textura vincada que apela
ao toque, opõe-se à dureza da cobertura de betão, que parece
levitar e encurvar com o vento, lembrando uma concha.
Aqui, o béton brut com os veios da cofragem de madeira
à vista confere à capela uma grande intensidade háptica,
com diferentes intensidades texturais, e que só tocando é
que satisfazemos a curiosidade do olhar. O olhar alcança
o material, identifica-o, mas só através do tacto é que
descobrimos a verdadeira natureza do mesmo: a sua textura e
a sua temperatura.
O que a percepção e o deambular em torno da capela nos faz
perceber é que a sua escala está em constante movimento,
mudando à medida que nos movemos. Desde a escala
monumental do alçado sul até à mais íntima do alçado norte,
a capela deverá ser vivida em movimento e percepcionada na
sua totalidade.
Le Corbusier demonstra, ainda, uma grande mestria na
disposição dos volumes e no jogo de côncavos e convexos
na igreja: formas que ora criam passagens, entradas,
ora abraçam a natureza numa comunhão perfeita entre o
construído e o natural:
"Dada a complexidade formal do espaço, os seus
meios formais são surpreendentemente económicos:
peças côncavas e convexas de forma similar são
justapostas, fundidas e separadas para criar um
edifício incomparável no seu mistério espacial na idade
moderna."14

Páginas seguintes:
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3. Culminar: O espaço inefável
A transição para o interior da capela é dramática. Depois de
sentirmos a brancura alva e texturada do exterior, a entrada
na capela deixa-nos boquiabertos e deslumbrados: parece
que entrámos numa caverna cuidadosamente perfurada por
uma luz divina que nos toca e deixa em harmonia.
O que é esta capela senão um navio de intensa
contemplação e meditação, tal como Le Corbusier lhe
chamou?15
Ao movermo-nos pelo seu interior, os nosso olhos têm de
adaptar-se à escuridão cuidadosamente pensada: se no
exterior domina o sol, a natureza e a negrura das sombras,
no interior prevalece a escuridão cuidadosamente pontuada
pela luz difusa e pura que entra pelas aberturas da parede
sul, num ambiente que apela à interioridade, não havendo
um contacto directo com o exterior. Trate-se de um espaço
fechado, pensado para rezar, de comunhão entre os homens
e a sua espiritualidade.
A luz que entra pela espessa parede sul é uma luz sensual
e difusa, que ilumina a capela com mestria, onde os
diferentes tamanhos das aberturas e as suas diferentes
cores obtidas pelo vidro pintado, conferem ao interior
uma atmosfera ancestral, quase de catedral. Esta luz toca
ainda no interior rugoso e branco, o mesmo material que
no exterior, iluminando os bancos de madeira e o altar
suavemente polido.
A parede do altar recebe, ainda, luz de uma maneira muito
particular: pequenas perfurações fazem lembrar estrelas ou
constelações, numa clara alusão ao celeste e ao divino.
A pequena estátua da Virgem Maria banhada por uma
intensa luz é preponderante na composição desta parede,
estando do seu alto a contemplar os fiéis. A estátua da
Virgem está ainda fixa num pivô, o que possibilita que em
dias de peregrinação possa ser virada para o exterior e para
a natureza.
Com um olhar atento, facilmente percebemos que a capela
é desenhada com um grande dinamismo: ao contrário da
igreja de Santa Maria no Marco de Canaveses desenhada
por Álvaro Siza, que possui uma grande rigidez axial sendo
bastante conservadora, a capela de Ronchamp não segue
um modelo, fundindo aspectos da igreja do tipo central e
longitudinal.16
Assim, será difícil denotar uma simetria no seu interior,

estando os bancos, as paredes e a cobertura em grande
tensão dinâmica, causando curiosidade, implicando
movimento e criando pequenos nichos de reflexão, como o
caso das três capelas.
A cobertura ondulante assume no interior um maior
dinamismo causado pela maneira como a luz entra. A sua
negrura e frieza e o chão escuro contrastam com o interior
branco. Esta carapaça de betão repousa harmoniosamente
nas espessas paredes, onde colunas embebidas não deixam
a cobertura tocar nas mesmas, formando-se uma pequena
abertura horizontal de luz que causa surpresa e deleite. A
pesada cobertura dá assim sensação de se elevar e flutuar
pacificamente sobre a luz e as paredes.
Na criação de uma atmosfera densa, introspectiva e com
uma luz subtil, é também de grande importância o desenho
e as qualidades das três capelas semi-cilíndricas.
Ao entramos pela entrada Norte, a porta é rodeada por duas
capelas que se voltam de trás uma para a outra, em aparente
oposição, uma pintada de branco e a outra de vermelho.
A capela maior, branca, recebe uma luz sempre constante
vinda de Norte, enquanto as duas mais pequenas recebem
luz de Este e Oeste, enchendo-se assim de uma luz dourada
ao nascer e pôr do sol.
A capela voltada a Este com a sua pintura vermelha brilha
com grande intensidade ao nascer do sol, ao passo que a
capela Oeste, apesar da sua pintura branca, irradia uma cor
dourada harmoniosa e quente proveniente dos últimos raios
do pôr do sol.
As cores das capelas resultam, segundo diversos autores,
da importância da figura feminina na vida de Le Corbusier.
Assim, as três capelas são representações simbólicas da
Virgem Maria, Maria, da mãe do arquitecto e Yvonne, sua
mulher.17
Deste modo, a capela vermelha, associada a Yvonne, pode
representar o lado sexual e carnal enquanto a capela branca
virada a poente representa o aspecto maternal e a sua
importância, numa clara homenagem à sua mãe, sendo estas
duas capelas dominadas pela maior, dedicada à Virgem
Maria.
Quando questionado sobre as suas crenças e fé em relação
a Ronchamp, Le Corbusier respondeu: “Não senti o
milagre da fé, mas já conheci amiúde o milagre do espaço
inefável…"18
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SAMUEL, Flora; LINDER - GAILLARD,
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Corbusier. p. 91
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O que será o espace indicible de que nos fala Corbusier
aqui, ou o espaço inefável, indizível, senão uma atmosfera
arquitectónica? Um espaço difícil de exprimir em palavras,
que nos dá um prazer imenso, indescritível e encantador,
que nos toca bem dentro do nosso corpo, reconciliando
corpo e mente, arquitectura e homem, racional e irracional,
material e imaterial?
Esta relação complexa é traduzida em Ronchamp pelo jogo
harmonioso da luz sobre os volumes, pela relação do corpo e
do espírito, simbolizada na sombra e na luz, pela suavidade
e dureza dos materiais e pelas cores. A luz é a chave para
perceber a capela: ora realça as suas formas sensuais,
ora as dilui, revelando a rugosidade e o detalhe dos
materiais, desenhando o interior com uma luz e uma sombra
transcendental, que não nos pertence, mas que conseguimos
sentir na nossa pele.
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A viagem de Lamego ao Marco de Canaveses pelo interior
do país revela um território desconexo, esquecido na sua
interioridade rural, e uma rápida modernização urbana
profundamente desorganizada.
Ao aproximarmo-nos do centro da cidade, deparamo-nos
com um volume branco puro, quase monolítico, que pontua,
com uma delicadeza inusitada, a desordem à sua volta.
A chegada à entrada principal da igreja evidencia a
complicada natureza do lugar:
" (...) era um local dificílimo, com grandes diferenças
de cota, sobranceiro a uma estrada com muito tráfego.
Como se não bastasse, aquela zona estava marcada por
edifícios de péssima qualidade."19

Páginas anteriores:
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A existência de percursos pedestres e automóveis
adjacentes à igreja, assim como a localização de uma
pequena capela, modesta mas bela, e de um lar de idosos,
tetro mas moderno, tornavam a natureza do lugar e a
construção da igreja ainda mais difícil.
Por todas estas razões, diz Siza, "a construção deste centro
paroquial é por isso e também a construção de um lugar, em
substituição de uma escarpa muito acentuada."20
A construção da igreja é então, mais do que a simples
construção de um espaço de celebração, é a construção
de um lugar de convivência entre as pessoas: é uma
restruturação e reconsolidação da paisagem urbana da
cidade, é a construção de uma topografia sólida através
de um programa institucional, atenuando as rupturas de
escala existentes. Esta será, possivelmente, a função de uma
intervenção arquitectónica, respondendo a um problema
concreto: "ampliar as características positivas e melhorar
as negativas: unir as peças dissonantes segundo uma nova
ordem complexa."21
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A Igreja

Para melhor compreender a igreja, será primeiro necessário
perceber que não foi desenhada como um edifício isolado;
foi-o antes como parte de um conjunto religioso que possui
um auditório, uma escola de catequese e a residência do
pároco.
Ao chegar à entrada principal este especto torna-se ainda
mais claro, estando o centro paroquial adjacente à porta
principal da igreja, conferindo um espaço em forma de
pátio, recebendo, num gesto de boas vindas, os visitantes,
tal como nos diz Siza:
"Mas é muito importante também a colocação,
defronte do acesso principal, do centro paroquial e
da residência do pároco. Estes volumes definem um
grande "U" que se contrapõe ao pequeno "u" formado
pelas duas torres, a do campanário e a do baptistério.
Cria-se, assim, o espaço necessário para o grande
volume vertical da fachada. Ao mesmo tempo, torna-se
possível uma relação com as construções de pequena
escala que circundam esta acrópole. Fica, assim,
demarcado o adro."22
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De certa forma, este espaço que possibilita a reunião das
pessoas, ligando a igreja, as pessoas e a paisagem, é o
protagonista de todo o projecto.
Apesar da dificuldade do lugar e de todas as suas
contradições, a igreja surge naturalmente como uma massa
branca, pura e inesperada, de forma compacta e quase
sem fenestração, contrastando o seu branco divino com a
plataforma de granito.
A igreja articula-se em dois níveis: o superior, de
assembleia e celebração e o inferior de capela mortuária.
São espaços de características nitidamente distintas,
funcionando a capela mortuária como a base de toda
a igreja, como sua fundação, de onde se eleva, sobre a
plataforma de granito, o branco humilde da mesma.
A capela mortuária cria, na sua cota inferior e estável, um
distanciamento necessário à avenida adjacente, através do
seu claustro e dos seus muros de granito. Esta plataforma
afasta-se então do ruído urbano e do trafego automóvel,
criando um espaço de paz e calma no caos urbano, um
silêncio necessário para o desenho de um espaço religioso,
surgindo como uma natureza construída.23
Olhando em redor, percebe-se a importância do granito na

paisagem e na construção. A leitura magistral do contexto
e do lugar, como só Siza sabe fazer, fez com que se tivesse
optado pelo uso do granito nas plataformas e nos muros, com
um carácter pétreo e pesado, contrapondo-se à leveza alva e
pura da igreja, como refere o arquitecto:
"Em algumas horas do dia a igreja quase que se
desmaterializa: ora parece desaparecer, ora noutras
ocasiões, sobressai quase que violentamente. Era por
isso necessário uma base que a prendesse ao solo."24
Ao deambular pelo exterior da igreja, a ideia que temos
é a de um espaço fechado, bem delimitado. Os muros de
pedra, as rampas, as escadas, as plataformas articulam-se
em cotas distintas de uma maneira clara e são dispostos
de maneira a formar uma sequência unitária de percursos,
espaços, acontecimentos e vistas. Nota-se a importância
do movimento na ideia de Siza ao fazer todos os percursos
terminarem no ponto de partida, circularmente.25
A igreja é desenhada de um modo puro e compacto, de uma
nudez rigorosa e laboriosamente conseguida.
Virada para o adro, ergue-se a fachada principal, numa
estrutura tripartida de onde avançam duas torres simétricas,
do alto dos seus 16,5 metros. As duas torres, uma sendo
o baptistério e a outra o campanário, avançam sobre o
plano da porta principal, formando um pequeno u, um
pequeno pátio, um espaço de abrigo, como que de um
pórtico das igrejas antigas se tratasse. Entre elas, erguese a porta principal, axial à nave da igreja, com os seus
10 metros de altura. A primeira impressão que temos é
a descontextualização da porta relativamente à tradição
religiosa.26
Contudo, um olhar atento sobre o alçado permite
compreender que a porta metálica de duas folhas actua
como um elemento atenuador da verticalidade da fachada,
contribuindo para uma estrutura proporcional e coerente.
Esta altura vincada marca ainda, com clareza, a entrada
principal, uma entrada de vida, ao contrário da porta da
capela mortuária, mais pequena, de saída de vida e ligação
ao divino.
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A entrada para a igreja faz-se pela porta de vidro debaixo do
campanário. É esta porta que nos transporta para um outro
mundo: ela é o limite entre o sagrado e o profano, a ligação
a um Deus transcendente, misteriosamente encarnado.
Uma vez lá dentro, o espaço envolve-nos e toca-nos: numa
fracção de segundos e com um simples olhar sei que
estou perante um espaço de grande qualidade espacial e
poética, que nos transcende e faz parar o tempo. O tempo,
construído e moldado pela luz, suspende-se e emociona-nos:
estamos perante Arquitectura, perante uma atmosfera única,
cuidadosamente pensada e trabalhada.
A atmosfera criada deixou-me deslumbrado, sem palavras
e jamais irei esquecer as sensações sentidas no dia em
que entrei, pela primeira, vez na igreja de Santa Maria.
Foi uma experiência sinestésica inolvidável e que traduzir
em palavras será difícil e, certamente, não fará justiça à
qualidade do espaço e às emoções sentidas.
Quando entramos na igreja o que se sente é uma luz
misteriosa, um silêncio calmo a contrastar com o murmúrio
da água do baptistério, um contraste de cheios e vazios e de
tensões horizontais e verticais.
A luz, essa, é sem dúvida o material por excelência com
que Siza trabalha e materializa a igreja. Uma luz elusiva,
porém de presença irresistível, que nos toca e nos liga a
algo transcendente e nos faz voltar às nossas raízes, à nossa
humildade.
O som da água a escorrer e a ecoar no baptistério e
o silêncio da igreja são o ponto de partida para a sua
descoberta. Nunca um som, um leve sussurro, se tinha
tornado tão importante na experiência espacial de um
espaço. O som da água capta a nossa atenção, ressoa
por toda a nave, funde-se com o espaço, tornando-se
um pequeno deleite ouvir este murmúrio à medida que
deambulamos pelo espaço.
Ao olhar para o altar, do nosso lado direito, existe uma
janela rectangular longitudinal ao longo da parede que
permite uma vista para o exterior. Mais do que um simples
mecanismo de entrada de luz, esta janela é a ligação entre o
homem e a natureza: "quem se senta, de repente vê ao fundo
as colinas para lá da cidade. O horizonte é puxado para o
interior."27
Sem esta incisão horizontal, teríamos a sensação de um
espaço religioso fechado, que serviria exclusivamente para
rezar ou para a celebração litúrgica. A janela proporciona

assim uma libertação interior ligando-se ao mundo exterior
e é crucial para a interpretação do espaço religioso por parte
de Siza, que se recusou a fazer um espaço escuro e fechado,
construído unicamente para rezar.
Esta janela liga-se então ao exterior, à natureza e à vida
da cidade, permitindo às pessoas concentrarem-se na
celebração ou não. Assim, "a janela contradiz o ambiente de
recolhimento a que estamos habituados numa igreja e por
esse motivo gerou polémicas."28
Do lado oposto, inesperadamente, surge-nos uma parede
que começa recta ao nível do chão para se encurvar ao
encontrar o plano do tecto. Esta espessa parede, perfurada
por três aberturas a 15 metros acima do nível do chão, é
responsável pela quebra da rigidez espacial, conferindo ao
interior um maior dinamismo e aceleração perspectica em
direcção ao altar.
A iluminação difusa e indirecta, que enche o espaço com
uma luz suave, e a parede curva desempenham um papel
fulcral na criação da atmosfera religiosa que Siza confere
ao interior da igreja,29 fazendo lembrar a maneira como a
luz entrava pelas espessas paredes nas primeiras basílicas
cristãs, tal como Siza nos diz:
"Temos este ângulo que confere alguma profundidade
às janelas. Podemos ver de onde vem a luz mas não
vemos as actuais janelas em perspectiva. Isto foi
conseguido nas antigas igrejas naturalmente, com a
espessura da construção, mas hoje em dia nós fazemos
paredes com cerca de 40cm e por isso tentei introduzir
esta qualidade de espessura e densidade. Este espaço
resultante da curva é também acessível no cima das
escadas para limpar os vidros. Uma grande quantidade
de igrejas antigas tem esta espécie de varanda, e
lembro-me de quando era criança ficar confundido
pelo mistério dessas varandas. Eu olhava para elas e
nunca estava lá ninguém, e eu imaginava como poderia
aceder-lhes e quem ia lá. Projectei este sentimento de
surpresa e admiração aqui."30
28

No fundo da nave, junto à parede do altar deparamo-nos
com duas formas curvas, simétricas entre si: as duas são
quartos de cilindro, formando uma espécie de abside
invertida. A da direita surge com grande imponência e
altivez desde o nível do chão até ao tecto e a da esquerda
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nasce a partir de uma certa altura, abrindo um espaço de
acesso à sacristia e à capela mortuária no piso inferior.
Estas duas formas convexas dotam o interior de um maior
dinamismo enquanto acentuam a verticalidade espacial,
sendo ainda resultado da mudança de celebração na missa,
na qual o sacerdote se encontra virado para a assembleia e
já não de costas. Assim, e acrescenta Siza:
" (...) era evidente a necessidade de criar uma
projecção do celebrante, uma comunhão com a
assembleia, sem que, inevitavelmente, se criasse
aquela distância própria de qualquer auditório. Por
esta razão propus, para a abside, curvaturas já não
côncavas mas antes convexas."31
Um dos efeitos mais interessantes nesta igreja são as duas
aberturas verticais junto ao altar: à primeira vista parecem
ser duas aberturas com vidro baço, mas um olhar mais
próximo e atento faz-nos descobrir que se trata de dois
poços de luz que a levam até à zona mais baixa da igreja, a
capela mortuária.
Estes rasgos verticais usam então a luz indirecta para
iluminar a igreja e a capela mortuária criando uma luz
suave e uma atmosfera trémula,32 formando uma espécie
de cruz atrás do altar, contribuindo para a harmonia das
proporções verticais do espaço.
O facto de a luz ser proveniente de uma fonte incerta
acentua ainda mais a atmosfera sagrada do espaço: as
aberturas sugerem uma presença oculta, misteriosa e de
revelação, de diálogo entre o céu e a terra, de aproximação e
distanciamento.
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Há, certamente, um grande risco em desenhar um espaço
religioso e de se cair num desenho óbvio ou com demasiada
abstracção, não se conseguindo comunicar através de
nenhuma imagem reconhecida.
Siza desenha, na igreja do Marco, grande parte do
equipamento religioso: altar, pia baptismal, púlpito, sacrário,
cruz, cadeiras dos celebrantes, numa tentativa de sublimar
estes equipamentos com uma medida certa de abstracção e
reinterpretação. Uma reinvestigação da tradição de uma nova
forma.33
Esta reinterpretação do conceito de igreja no contexto
cultural da sociedade do final do século XX está assente na
tradição, voltando-se ao passado para se poder avançar na
reformulação do espaço religioso, como nos diz o arquitecto:
"Eu queria fazer um edifício que pudesse transmitir
sacralidade na sua forma, e isto envolveu automaticamente
reconsiderar a tradição."34
Todos os objectos foram cuidadosamente desenhados,
pensados e criteriosamente colocados. A estátua da Virgem
está apenas três degraus acima dos fiéis e não está assente em
pedestal e, por isso, gerou polémica entre os fiéis. Encontrase, assim, colocada numa posição intermédia, de diálogo
entre Deus e os homens, posicionada na extremidade da
janela horizontal e sujeita a uma luz intensa.
A cruz, por sua vez, está colocada próxima do altar,
junto ao acesso à sacristia e à capela mortuária, com os
seus braços numa posição longitudinal. É evidente a
sua desmaterialização e abstração relativamente à cruz
tradicional e facilmente nos faz lembrar a simples cruz de
Barragán no convento das Capuchinas. Trata-se de uma cruz
que:
" (...) no encontro entre vertical e horizontal, na forma
de vertical e nas vibrações da madeira, é imediatamente
evidente a presença humana. A lâmina de ouro dará,
então uma maior desmaterialização e, não reivindicando
protagonismo, reagirá imprevisivelmente com o
espaço."35
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O que Siza nos demonstra aqui pelo desenho harmonioso e
reinterpretativo do passado é um olhar cuidado e sensível
para com a tradição: só através do seu conhecimento e pela
sua interpretação e reinvenção é possível criar algo novo. É
preciso voltar atrás, embeber conhecimento na tradição para
poder avançar e criar um novo olhar sobre o espaço.
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É no interior da igreja que se revela a relação complexa
de encontro e transição entre os materiais: um encontro
sensível e delicado, laboriosamente conseguido, de
diferentes intensidades texturais e de temperaturas que
desempenham um papel fulcral na construção da atmosfera
religiosa.
Ao longo de algumas das paredes interiores é usado o
azulejo, produzido artesanalmente e levemente irregular,
permitindo "reflexos particulares de luz enquanto que as
juntas, que são deixadas vazias, manifestam uma presença
sensível."36
O azulejo desempenha, na construção da atmosfera interior,
um papel chave, que através da sua superfície irregular
permite uma maior luminosidade interior e reflexos
inesperados ao longo do dia. Este aspecto é bastante
evidente no baptistério, onde a janela colocada no alto da
torre e os azulejos permitem a entrada de uma luz suave,
projectando reflexos na água.
Este material funciona ainda como elemento de transição
entre o reboco branco, das paredes, e o soalho de madeira,
do chão, como nos diz Siza: "O azulejo tem a função de
resolver o problema da continuidade, atenuando as rupturas
existentes."37
O que podemos então observar é uma transição harmoniosa
e gradativa dos materiais em termos de reflexão,
temperatura e textura, como no caso do altar, onde o rodapé
de mármore faz a transição entre o brilho e o toque quente
da madeira e o frio do azulejo.
Ao movimentarmo-nos entre o exterior e o interior a relação
e a intensidade das texturas entre os materiais torna-se
ainda mais clara: os degraus de granito, o microcubo nos
pavimentos exteriores, o embasamento com uma textura
delicada, o mármore perfeitamente polido quando entramos
na igreja e a transição para o soalho de madeira, revelam
um cuidado na escolha dos materiais, apelativos ao toque e
sensíveis à luz.
Olhando para o interior da nave o soalho de madeira revelase uma escolha adequada: liga-se harmoniosamente às
cadeiras e ao púlpito, conferindo ao interior uma atmosfera
quente reconhecível, contrastando a sua cor escura com o
branco das paredes, acentuando ainda a verticalidade da
igreja devido à sua reflexão.
Siza tenta, assim, no interior, através de uma luz misteriosa
e humilde, e pelo jogo consonante dos materiais,

reinterpretar a ideia de igreja no contexto da sociedade
no final do século XX. Uma reinterpretação com base na
tradição, entre o sagrado e o profano, secular e moderno,
densidade e vazio, vanguarda e humildade, poesia e
simplicidade, alcançando uma indescritível e harmoniosa
beleza interior, dotada de uma atmosfera silenciosa, que
nos encanta e nos transcende: eis a Arquitectura no seu
esplendor máximo.

Páginas seguintes:
(174) Diversidade material - Rui Cardoso, 2014
(175) Se no interior predomina a madeira e o
mármore, no exterior o granito local oferece-se
à percepção táctil - Rui Cardoso, 2014

173

174

175

Peter Zumthor
Capela Bruder Klaus
Wachendorf
2001-2007

178

179

Corte Transversal

180

Corte Longitudinal

Planta piso térreo

181

Paisagem

Páginas anteriores:
(178/179) Maquetas de estudo
Páginas seguintes:
(183-187) Percurso de chegada à capela - Rui
Cardoso, 2013
(188/189) A entrada na capela - Hélène Binét,
2009
38

A+U Extra Edition: Peter Zumthor. p. 4

39
CUNHA, J. A. (2008). “A igreja, a capela
e o oratório de Peter Zumthor (1/4)” in
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura.
Disponível em: http://www.snpcultura.org/
tvb_peter_zumthor_1_4.html (consultado em
30-04-2014)

182

A pequena capela de Bruder Klaus será, porventura, um dos
edifícios mais singulares e marcantes que alguma vez visitei,
factor que me levou a estudá-la e a embeber- me na sua
arquitectura para a poder abordar na presente dissertação.
A capela situa-se na pequena vila rural de Wachendorf,
na Alemanha, a uma hora de viagem de carro da cidade de
Colónia ou, na ausência de carro, a uma hora e meia a pé da
estação de comboios mais próxima, que foi o meu caso.
Ao longo do percurso a pé pelas aldeias e vilas, percebemos
que estamos numa zona rural, onde as pessoas se dedicam à
agricultura.
A paisagem, essa, é suavemente ondulada, dominada pelo
dourado dos campos de cereais e por aglomerados verdejantes
de árvores. A capela surge no final da longa caminhada,
simples mas imponente, destacando-se da paisagem, como
um monólito de betão. Aqui a nossa percepção da paisagem é
mudada: o volume destaca-se da natureza, criando um ponto
de referência no horizonte, ligando-se ao lugar e à paisagem.
Ao aproximarmo-nos, esta característica é cada vez mais
visível: a capela é reservada, discreta, mas não invisível:
ela comunica connosco de uma maneira harmoniosa, num
silêncio calmo e pausado.
Não é, de todo, uma arquitectura grandiosa e narcisista
que nos é imposta à força, antes pelo contrário, com o
decorrer do tempo, tornou-se numa arquitectura que cresceu
naturalmente, tornando-se parte da forma e da história do
lugar, uma estrutura que parece que sempre fez parte do
todo, ligando-se às tradições locais e à paisagem.38 Ela "está
simplesmente ali, confiante, e como que se sempre ali tivesse
estado, como se não pudesse ser de outra forma."39
Ao chegarmos junto da capela a sua escala monolítica
surpreende; a ideia de uma capela grande é desfeita. Ao
deambular à sua volta a curiosidade aumenta em torno dos
materiais: o betão com uma mistura de terra local oferece
à visão texturas prazerosas que só o toque identifica e
reconhece as suas qualidades.
O seu invólucro externo foi criado nesta mistura de betão e
terra local, aplicado em camadas, conferindo à capela um
aspecto rugoso e acastanhado, em perfeita harmonia com o
lugar. Ao olharmos para a capela, conseguimos denotar o
decorrer da construção nas marcas do betão: 24 camadas de
betão com 50 centímetros cada, dispostas durante 24 dias
de trabalho, cada uma simbolizando as horas de um dia,
materializam o volume com 12 metros de altura.
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A entrada para a capela faz-se através da porta triangular
metálica, anunciando assim o interior em forma piramidal.
Entrando e fechando a porta, o contacto com o espaço interior
é de grande choque e surpresa. Senti que estava a entrar num
espaço completamente novo, numa nova experiência espacial
nunca antes sentida, entrando numa espécie de gruta ou
caverna.
Devido à entrada estreita e que se encurva ligeiramente, é
impossível não tocarmos nas paredes rugosas com as mãos
e os braços. O nosso sentido de toque é então despertado,
enquanto a nossa visão se ajusta à escuridão do interior:
queremos tocar a rugosidade negra do betão, queremos saber
de que material se trata, a sua temperatura, e queremos
acima de tudo percebê-lo, satisfazendo a nossa curiosidade,
interiorizando-o.
Dentro da capela, o interior sombrio e rugoso é dotado de
uma beleza harmoniosa e de um silêncio que eu nunca tinha
sentido. Ao invés do exterior suavemente rugoso, aqui, Peter
Zumthor usou 112 troncos de pinho empilhados em cone
para fazer a cofragem. Para secar a madeira e para a poder
libertar facilmente do betão, fez-se um fogo lento, que ardeu
durante 3 semanas. Isto conferiu ao betão as marcas rugosas
dos troncos de madeira, dotando-o de uma superfície negra e
rugosa proveniente da fuligem e da cinza do fogo.
Por sua vez, o chão, em chumbo derretido, oferece uma
agradável superfície escura, levemente rugosa, em perfeita
harmonia com o betão negro. Daqui, obtém-se a agradável
surpresa de percorrer o espaço e deixar-se seduzir pela
textura do chumbo, experienciando o espaço e deixando-nos
guiar pelos nossos pés.
Um dos efeitos mais interessantes da capela são as centenas
de esferas de vidro que iluminam o interior numa espécie
de céu estrelado. Estas pequenas esferas de vidro captam a
luz proveniente do exterior e são colocadas na extremidade
interior dos pequenos tubos metálicos usados para fazer as
cofragens.
Contudo, a única e verdadeira abertura para o exterior é
colocada na extremidade superior do cone interior, através de
uma abertura na cobertura. Esta única abertura, sem algum
tipo de vidro ou protecção, faz com que chova dentro da
capela, faz com que se sinta o vento, os cheiros dos campos
de cereais no exterior, ligando-nos com o exterior, com o céu.
Este ponto de contacto dota o interior de uma luz zenital
intensa e harmoniosa e é um dos elementos chave na

criação da atmosfera interior. O interior é então pautado
por um silêncio profundo e calmo, somente interrompido
pelo sussurrar do vento e pelo crepitar das velas, onde o
sentimento é de intimidade e reflexão pessoal.
Ao olhar para cima, para a abertura zenital, sentimo-nos unos
com o céu, com o celeste, numa perfeita dicotomia entre o
terreno e o transcendente, singularidade e pluralidade, luz e
sombra.
Esta atmosfera interior, esta harmonia e poesia só se
conseguem alcançar através da consonância dos materiais,
da luz, da sombra, do cheiro, do toque, envolvendo-nos numa
experiência multissensorial, tal como nos diz Zumthor:
"O edifício em si nunca é poético. No máximo, poderá
possuir qualidades subtis que, em determinados
momentos, nos permitem compreender algo que nunca
antes conseguimos compreender desta forma."40
Assim, o edifício por si só, deslocado do lugar e da sua
história nunca poderá almejar uma atmosfera. O vislumbre
da poesia, da harmonia, da sensualidade, do encanto e do
silêncio só poderão advir da contextualização do objecto
arquitectónico, da particularidade da luz, dos materiais, do
seu detalhe e da maneira como a luz entra, iluminando e
criando sombra.
Só perante estas circunstâncias e elementos é que a
arquitectura poderá deixar mostrar as suas qualidades
latentes, permitindo-nos ver e sentir o edifico de outra
maneira, nunca antes vista.

40
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Simplicidade
e Harmonia

O que Peter Zumthor nos demonstra aqui é uma aparente
simplicidade. Um olhar cuidado leva-nos ao detalhe, à beleza
e consonância dos materiais, à preocupação com o lugar, à
sedução da luz e da sombra, dos cheiros, da harmonia entre
o espírito e a arquitectura, condições que nos envolvem
criando uma aura, uma atmosfera rica, permitindo emoções.
As emoções aqui não são dadas pela arquitectura, são apenas
permitidas, criando-se as condições necessárias para que
isso possa acontecer, eventualmente, num dado momento.
A arquitectura, com a sua sintaxe e os elementos externos a
ela associados, é então o invólucro, o núcleo potenciador de
uma atmosfera que, consequentemente, permite emoções às
pessoas.
O que hoje conseguimos ver e sentir na visita à capela é
resultado de uma procura dura e intensa, persistente e
laboriosamente conseguida, onde o tempo foi a chave para
a harmonia e clareza da arquitectura, tal como nos diz o
arquitecto:
"Demorei anos a encontrar o interior certo para a
pequena capela no campo. A seu tempo, o desenho
tornou-se claro e elementar: luz e sombra, água e
fogo, imanente e transcendente, a terra em baixo e o
céu aberto em cima. E eis que depois, num repente, o
pequeno espaço de devoção se torna misterioso. Um
golpe de sorte."41

Páginas seguintes:
(193-195) A superfície rugosa e queimada do
interior da capela - Hélène Binét, 2009
(196/197) Contraste entre a negrura àspera do
betão e a pureza da luz
(198/199) A magia da luz ao longo do dia - Rui
Cardoso, 2013
(201) Simplicidade interior: materia e textura,
luz e sombra, água e vento, corpo e espírito Hélène Binét 2009
41
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Ao longo destes seis anos de faculdade, de uma enorme
aprendizagem constante, troca de valores e informação,
discussões acesas com colegas e professores, e de inúmeras
e importantíssimas viagens, julgo que esta dissertação não
poderia ser, não mais que um reflexo da minha pessoa, das
minhas inquietações e interrogações, da minha aprendizagem e
dos meus valores enquanto estudante e futuro arquitecto.
As viagens realizadas permitiram-me entrar em contacto
com novos mundos, novas pessoas, novas culturas, novas
experiências e novas arquitecturas e, indubitavelmente, foram
uma pedra basilar no meu percurso, expondo-me a novas
situações e valores. Através destas viagens tive a oportunidade
de entrar em contacto com a atmosfera arquitectónica, em
lugares e espaços onde fiquei deslumbrado, deleitado, onde
o todo era harmonioso e prazeroso, de uma beleza inefável e
indizível, que irei guardar sempre comigo.
Quando parti para este trabalho, não tinha bem ideia de um
percurso definido e concreto, o caminho e o tema pareciam-me
algo de nebuloso e elusivo, curiosamente, tal como a atmosfera,
essa ambiência difícil de captar e analisar.
Contudo, procurei reflectir e analisar a arquitectura e os
espaços que mais me tinham marcado e tentei perceber como e
de que maneira é que me tinham sensibilizado.
Esta análise não foi, de todo, simples: procurei reavivar as
memórias escondidas no meu interior e perceber que emoções
é que estes espaços me tinham permitido sentir e como me
tinham causado tais emoções.
Igualmente importante no decorrer deste trabalho, nas minhas
inquietações e pensamentos, foram os recursos literários e os
arquitectos com que me rodeei, numa tentativa de perceber
o seu pensamento, os seus métodos e as atmosferas dos seus
edifícos. Autores e arquitectos como Juhani Pallasmaa, Steven
Holl, Peter Zumthor, Le Corbusier, Álvaro Siza, Gernot Böhme
e Alberto Campo Baeza, através dos quais tentei desdobrar e
analisar a atmosfera, entendendo-a tanto na sua vertente física
como imaterial, procurando, assim, a qualidade arquitectónica.
E esta qualidade arquitectónica, de que tanto nos fala
Peter Zumthor, não é mais do que uma atmosfera, o deleite
harmonioso de entrar num espaço pela primeira vez, de
percorrer os seus recantos, descobrir as suas particularidades,
a sua beleza, os seus cheiros e sons, percepcionar o movimento
da luz ao longo do dia, a sua temperatura e texturas, deixandonos envolver pela ambiência do mesmo. Com um simples olhar
sabemos automaticamente que estamos num espaço de grande

qualidade espacial e poética, que nos transcende e suspende
o tempo, permitindo-nos sentimentos e emoções, ao qual não
conseguimos ficar indiferentes.
O que este trabalho procurou revelar foi uma busca
arquitectónica por valores e conceitos que me são muitos
especiais e queridos, que estão na base das minhas vivências,
experiências arquitectónicas e quotidianas e que acho que
hoje em dia estão cada vez mais em falta na arquitectura
contemporânea. Valores e sensibilidades como a "beleza,
poesia, fascínio, magia, sortilégio, encantamento. As palavras
serenidade, silêncio, mistério, assombro, enlevo."1
Olhando em retrospectiva, não só para o presente trabalho,
como para as obras mais poéticas que visitei, julgo que,
inquestionavelmente, a arquitectura se deverá reger pelos
valores mais belos e intemporais, aqueles que realmente não
têm preço, que poderá e deverá usar, não criando ruptura mas
sim continuidade, através de valores sensíveis, transversais
às pessoas, à religião e a culturas. Valores como a história, a
tradição, a poética do lugar, a natureza, a magia da luz e da
sombra, a sensualidade e consonância material, texturas e
tactilidade, os cheiros, os sons, as cores e a sensualidade das
formas. Somente através da conjugação destes factores físicos
e imateriais é que poderemos alcançar o esplendor máximo
da arquitectura, a beleza e uma atmosfera, parando o tempo,
deleitando o corpo e a mente, num todo de que dificilmente
nos esqueceremos e que iremos guardar sempre dentro de nós.
Para tal, a arquitectura deverá libertar-se de uma mera
resolução de problemas, incorporando sensibilidades e
valores que proporcionem a quem a usa e desfruta um prazer
duradouro, libertando-se assim de uma simples existência
física e concreta, criando intimidade e prazer com o sujeito,
invocando percepções sensoriais, permitindo emoções e
memórias.
Em suma, a fundação real da arquitectura deverá ser o
Homem, numa arquitectura feita e desenhada para albergar
o corpo em toda a sua dimensão física e espiritual, assente
nos sentidos, na verdade construtiva e material, procurando,
ao mesmo tempo, ser poética e essencial, focando-se nos
verdadeiros elementos da arquitectura. Só assim é que a
arquitectura se poderá transcender, fazendo parar o tempo,
conseguindo emocionar-nos. Se isto for alcançado, poderemos
dizer e sentir com clareza que alcançámos uma atmosfera,
alcançámos a Arquitectura.
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Esta dissertação foi escrita segundo o antigo acordo ortográfico e o
seu layout foi baseado no The Vignelli Canon de Massimo Vignelli.

