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| Resumo 
 

 

Tendo como posição inicial que arquitetura deve recentrar o Homem nas suas 

preocupações, investiga-se neste trabalho sobre a importância do sentimento de 

pertença na arquitetura, e a validade de o seu enquadramento como a emoção maior, 

final, da relação que uma obra arquitectónica pode estabelecer com o Homem. Ensaia-

se a possibilidade de qualquer pessoa sentir que pertence a uma construção, em 

particular de uso público, de forma idêntica à que sente que pertence à sua casa, à sua 

rua, ao seu bairro, à sua cidade. Uma questão relacionada com a existência e com o 

habitar de Heidegger. 

Para responder ao problema da perda de significado na arquitetura e da distância 

entre obra e Homem procura-se respostas que só o pensamento fenomenológico é 

capaz de oferecer, e a partir do qual se tenta definir o lugar capaz de estabelecer 

vínculos e que, por isso, se pode tornar em apoio existencial. Procuramos estudar zonas 

fenomenológicas de forma a encontrar pistas para uma arquitetura mais próxima das 

pessoas e capaz de se envolver com elas em todas as suas componentes: racionais, 

históricas e, principalmente, emotivas.  

Conseguir que uma obra estabeleça sentimentos vinculativos com quem a usa 

não é fácil, mas acreditamos que um processo de projeto informado com a teoria aqui 

estudada fica com um caminho mais facilitado para produzir verdadeiros lugares, aos 

quais as pessoas se vinculam genuinamente e que lhes aumentem a qualidade de vida. 

  
 
 
 

| Palavras-chave 
 

Homem, Arquitetura, Fenomenologia, Lugar e Pertença 
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| Abstract 
 

 

Having as the starting position that architecture should refocus Man in his 

preoccupations, this work investigates on the importance of the feeling of belonging in 

architecture, and the validity of its framing as the final, larger emotion of the relation that 

an architectural work can have with man. The possibility of anyone feeling that he 

belongs to a building, in particular in a building of public use, in the same way as he feels 

that he belongs to his house, his street, his neighbourhood, his city is tested in this paper.  

This is a question related to the concepts of existence and dwelling of Heidegger. 

In order to respond to the problem of the loss of meaning in architecture and the 

distance between work and Man, one seeks answers that only phenomenological 

thought can offer, and from which one tries to define the place capable of establishing 

links and, for this can become an existential support. We seek to study 

phenomenological zones in order to find clues to an architecture that is closer to people 

and able to engage with them in all its components: rational, historical and, above all, 

emotional. 

To get a work to establish binding feelings with those who use it is not easy, but 

we believe that an informed design process with the theory studied here has a much 

easier way to produce real places to which people genuinely link and increase the quality 

of life. 
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| Introdução  
 

Esta dissertação irá estudar o sentimento de pertença à luz da filosofia 

existencialista e beberá da fonte da fenomenologia o seu olhar e o seu pensamento.  

Demasiadas obras de arquitetura espalhadas por todo o lado parecem 

distanciar-se do homem. As suas ambições parecem centrar-se em lógicas egocêntricas 

de mercado ou de marketing que levam a uma arquitetura onde vale sobretudo a 

imagem. Esta arquitetura não serve o homem e gera espaços que lhe são estranhos e 

onde este não se sente bem. A disciplina da arquitetura parece, assim, caminhar no 

sentido contrário do seu objetivo essencial: contribuir para o bem-estar das pessoas. 

Por oposto, acreditamos na arquitetura que gera espaços significativos para o homem, 

sobretudo pela capacidade de o colocar no centro das atenções, de tal forma que em 

alguns casos é capaz de lhe despertar sentimentos vinculativos. Com efeito, 

acreditamos nesse sentimento de pertença como um objetivo maior que, embora nem 

sempre possa ser alcançado, será sempre capaz de gerar obras onde a arquitetura 

acrescente real valor à vida do homem e lhe dê qualidade de vida. É desde logo certo 

que as obras não poderão ser sentidas como pertença por todas as pessoas, uma vez 

que a própria heterogeneidade humana não o permite. No entanto, qualquer obra 

concebida com o objetivo de ser sentida como própria pelo maior número de pessoas 

estará sempre mais próxima de despertar sentimentos vinculativos do que qualquer 

outra, ao mesmo tempo que cria espaços de qualidade de vida para todos.  

Será o sentimento de pertença um sentimento fundamental na existência 

humana perante o mundo? E na relação com a arquitectura? O Homem necessita de 

sentir que não está só, e que a integração no mundo é feita pela inclusão nos grupos 

humanos, mas também nos cenários onde decorre a vida: natureza e arquitetura? Uma 

obra de uso público pode despertar sentimentos de pertença nas pessoas e tornar-se 

numa referência vinculativa comum numa cidade? Esperamos assim, que no final da 

dissertação, tenhamos sido capazes de encontrar respostas a estas questões, bem 

como, suficientes pistas de projeto, traduzidas em elementos projetuais, para aplicar às 

obras, de forma a torná-las mais próximas do Homem e, por isso, mais perto de lhe 

despertar sentimentos vinculativos.   

O existencialismo assume como necessidade fundamental do homem dar 

significado à vida, e também que que este existe antes da sua essência. Ou seja, o 

indivíduo descobre a sua essência à medida que vai experienciando vivências. Se 

tivermos em conta que Christian Norberg-Schulz, arquiteto e teórico, dizia que pertencer 

a um lugar é ter uma base de apoio existencial, parece ser adequado afirmar que 

pertencer a um lugar será fundamental para o homem dar significado à vida. 
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Assim, a investigação deverá ser direcionada para a relação entre a questão da 

existência humana e os lugares. A mesma relação a que o filósofo Martin Heidegger 

denominava habitar. Com efeito, será fulcral estudar o pensamento do filósofo, 

especialmente sobre o olhar do arquiteto e filósofo Otto Friedrich Bollnow. Bollnow 

escreve sobre a relação do homem com o mundo no seu livro Human Space, onde 

discorre sobre a necessidade do homem de se enraizar a um lugar. 

Sobre a relação de pertença entre pessoas e lugares, esta investigação de matriz 

arquitetónica naturalmente concentrar-se-á especialmente nos lugares. Desse modo, 

inevitavelmente Christian Norberg-Schulz deve ser tido como uma referência. Antes de 

tudo, no seu ensaio O lugar como fenómeno, ensina o modo como se deve olhar para 

os lugares, e propõe o pensamento fenomenológico, para que os lugares sejam 

definidos o mais precisamente possível, que é o mesmo que dizer, que a definição seja 

o mais aproximada à realidade. Desse modo, o autor propõe a fenomenologia pelo seu 

olhar para as coisas concretas, e encarar os fenómenos como um todo. Ou seja, longe 

das abstrações científicas, aqui olha-se para as coisas mesmas, que fazem a realidade, 

mas nunca isoladamente, uma vez que interessa não só a soma das partes mas a sua 

relação. Com esse exercício, Norberg-Schulz consegue oferecer uma estrutura para o 

lugar. Divide os lugares em lugares naturais e lugares do homem: paisagem e 

assentamento. Posteriormente divide o lugar entre espaço e carácter para falar das 

características diferentes que conformam o lugar. O espaço, será a configuração 

espacial, uma propriedade física e matemática; enquanto carácter terá que ver com as 

propriedades imateriais e psicológicas. Na reunião do espaço e do carácter, Norberg-

Schulz, leva-nos até ao conceito de atmosfera que será um conceito mais amplo para o 

de lugar. A atmosfera tem que ver com a essência do lugar e é algo que também 

interessa ao arquiteto Peter Zumthor. No livro a que dá o mesmo nome, Atmosferas. 

Entornos arquitetónicos, Zumthor relaciona o conceito com aquilo que ele diz ser a 

qualidade arquitetónica. Uma boa obra é uma obra que concretiza uma atmosfera que 

é capaz de despoletar os sentimentos das pessoas. 

Será também necessário aprofundar o modo como Norberg-Schulz, ainda no 

mesmo ensaio, opõe o apoio existencial, que ele acha necessário à existência humana, 

com a alienação que ele diz proliferar. Desse modo ele parte mais uma vez para a 

análise das características psicológicas que são necessárias para concretizar os apoios 

existenciais no homem. Fala na orientação e na identificação, e relaciona estas novas 

categorias com as anteriores, espaço e carácter. O homem deve conseguir orientar-se 

corretamente no espaço e identificar-se com os significados de que é formado o carácter 

do lugar. O processo da identificação será crucial para esta dissertação, uma vez que é 

o alicerce fundamental do sentimento de pertencer. O homem, possivelmente, só é 
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capaz de se enraizar a um lugar quando sente correspondência nos significados que 

formam o seu carácter e o do lugar. 

A questão do significado na arquitetura será aprofundada do ponto de vista 

histórico, com o estudo do arquiteto Juhani Pallasmaa. No livro Os olhos da pele. A 

arquitetura e os sentidos, bem como a sua contribuição no livro Architecture and 

Empathy e também no texto O pensamento de Heidegger sobre arquitetura, Pallasmaa 

aponta como culpada a abstração a que ciência leva pelo elementarismo. Segundo o 

autor, na história mais recente existiu uma quebra da relação das obras com as pessoas, 

uma crise de significado, que é devida, em grande parte, ao domínio que foi dado ao 

sentido da visão suplantando todos os outros sentidos humanos. O arquiteto, fala ainda 

de como o Modernismo, pela sua ideologia, foi o ponto onde a arquitetura esteve mais 

afastada do homem e traça o retrato das patologias da arquitetura contemporânea. 

Posteriormente vai tentar encontrar-se pistas para uma teoria de projeto, que se 

consiga traduzir em obras mais próximas das pessoas e que seja capaz de lhes 

despertar sentimentos vinculativos. Serão importantes autores com obra feita como 

Peter Zumthor e Steven Holl que possam falar da relação entre teoria e obra, como uma 

tentativa de aprendizagem das técnicas destes artesãos. Serão importantes os 

testemunhos de Zumthor, bem como os de Steven Holl e Juhani Pallasmaa em 

Questions of Perception. Phenomenology of Architecture. 

Toda a teoria será depois testada na prática, num ensaio projetual na cidade de 

Ermesinde. Numa primeira fase, a teoria servirá como método de análise do território, 

onde será importante aferir, por exemplo, até que ponto a cidade de Ermesinde se 

conforma num apoio existencial, conceito de Norberg-Schulz. Isso apenas será possível 

analisando as duas características psicológicas necessárias para concretizar os apoios 

existenciais: a orientação e a identificação. Relacionando diretamente estas categorias 

com as de espaço e carácter, será possível aferir se as pessoas conseguem orientar-

se corretamente no espaço e identificar-se plenamente com os significados de que é 

formado o carácter do lugar. Deste modo, olha-se para o modo como as pessoas vivem 

o lugar, num olhar que só fica completo depois de se investigar até que ponto a relação 

que as pessoas mantêm com Ermesinde se aproxima da lógica de apoio existencial ou, 

pelo oposto, de não-lugar. Os não-lugares, como conceito de Marc Augé, como lugares 

não-identitários, não-relacionais e não-históricos.  

Continuando a análise, mas tornando-a, de certa forma, mais objetiva, recorre-

se à teoria de Kevin Lynch sobre os elementos que constituem a imagem da cidade, 

para delimitar o território a analisar. Concentra-se assim a análise numa área delimitada 

a partir dos pontos fulcrais, em concreto nos 'pontos nodais' encontrados na cidade, um 
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dos elementos de Lynch, e que consideramos ser o mais adequado para explicar a 

cidade de Ermesinde. 

Focando a análise nessa zona centralizada definida a partir dos pontos nodais 

existentes em Ermesinde, será importante categorizar a análise, recorrendo-se para 

isso a conceitos das zonas fenomenológicas de Steven Holl, em conjunto com a teoria 

de Peter Zumthor. Analisando a relação dos objetos no campo, as múltiplas perspetivas 

da cidade, a matéria que constrói os edifícios, a tectónica, a relação de escala e 

proporção, a luz e a noite, a cor, a relação com a água e o tempo e, também, o som que 

ecoa na cidade, pretende-se chegar a uma análise mais aproximada do território. No 

entanto, esta categorização não perde de vista a noção de que o todo é sempre mais 

complexo do que a soma das partes. 

A conclusão da análise do território gerará um diagnóstico final, onde se poderão 

encontrar não só os pontos fracos e fortes, como também pistas para aquilo que será a 

proposta de estratégia urbana. Será essa estratégia urbana que ditará uma série de 

objetivos, concretizados em ações, que, por sua vez, tentarão resolver os problemas da 

cidade e potenciar as oportunidades. A estratégia urbana, em conjunto com o devido 

enquadramento temático e com o levantamento das necessidades de equipamentos da 

cidade, ditará o local e o programa do edifício do ensaio projetual na cidade. 

Com efeito, a teoria será até aqui posta em prática ao tornar-se em método de 

análise do território, mas também será utilizada como elementos de conceção de 

projeto. As zonas fenomenológicas da teoria de Steven Holl e Pallasmaa servirão como 

categorias de intenções para o edifício a projetar. Qual será a matéria que construirá o 

edifício e a sua tectónica; as suas relações de escala; o trabalho da luz e também da 

noite; os sons que ecoarão no seu interior; a relação com a água e o tempo; as suas 

cores; as perspetivas; os objetos que o humanizarão e a noção de que todas estas 

intenções fazem parte de um todo e que se sobreporão na realidade. Acreditamos que 

estas intenções fenomenológicas, ou instrumentos, como diz Zumthor são o modo mais 

adequado de aproximar as obras das pessoas.  

Assim, seguindo a ordem do que até aqui foi introduzindo, seguiremos então pelo 

Capitulo 1, onde se poderá encontrar todo o enquadramento teórico sobre a arquitetura 

vinculativa, com as teorias de Norberg-Schulz, Martin Heidegger, Juhani Pallasmaa, 

Peter Zumthor e Steven Holl. Posteriormente, no Capítulo 2, será apresentado o ensaio 

projetual levado a cabo na cidade de Ermesinde.  
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| 1.1 Existência humana, habitar e experiência encarnada 
 

 

“O sentimento de pertença é uma noção fundamental relativamente à arquitetura. 
Sentirmos que pertencemos àquela casa, àquele bairro ou aquelas memórias.” 
(MATEUS, 2016: s.p.) 

 

1.1.1. Habitar 

 

“Pertença 

s.f. (Deriv. Regres. de pertencer). 

1. O que faz parte de algo; (…) 

Pertencer 

v. (Do lat. *pertinescere, frequentativo de pertinere). 

1. Ser parte integrante de um todo, de um conjunto. […] 2. Fazer parte de um 
grupo, de um coletivo, de uma região…; (…)” 

(Academia das Ciências e Fundação Calouste Gulbenkian, 2001: 2837) 

 

Desde logo no dicionário da língua portuguesa a palavra pertença, na sua forma 

de verbo pertencer, é associada à ideia de fazer parte de determinado espaço, fala mais 

especificamente de uma região. Quem fala em região, fala na casa, o bairro ou as 

memórias a que se refere o arquiteto José Mateus. Com efeito, a pertença é um 

sentimento vinculado ao espaço. 

De maneira muito clara nos podemos lembrar da relação de semelhança que 

existe entre este sentimento de pertença e o conceito de habitar. O arquiteto e filósofo 

Otto Friedrich Bollnow (1963) atribui ao conceito de habitar a importância de se constituir 

como uma componente básica da vida humana e que significa mais do que, 

simplesmente, existir ou estar localizado por causa da sua relação intrínseca com o 

espaço. O filósofo, Martin Heidegger, define habitar como “O modo como você é, eu 

sou, o modo como os homens são na terra, é habitar.” (HEIDEGGER apud NORBERG-

SCHULZ in NESBITT, 2008: 448) 

Bollnow descreve o modo como o existencialismo não conhece habitar, uma vez 

que este pensamento filosófico descreve o indivíduo que é atirado para o mundo, que 

se encontra em localizações que lhe são estranhas uma vez que também não tem poder 

de escolha sobre elas. Esse indivíduo permanece um eterno estranho no mundo, sem 

ligações a nenhum lugar em particular à medida que faz o seu caminho mas que nunca 

é capaz de atingir o seu objetivo. Habitar interessa-nos, precisamente, pela sua signifi- 
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Figura 1 A Cabana de Heidegger.  

 
O relacionar do habitar e do ser por Heidegger tem com certeza muito que ver com a sua experiência 
pessoal. Desde o Verão de 1922 que o filósofo Heidegger (1889-1976) começou a habitar esta 
pequena casa, construída na Floresta Negra, na Alemanha. Ele próprio batizou este refugio de cabana, 
e foi aí, que ao longo de cinco décadas trabalhou em vários dos seus livros, como por exemplo no “Ser 
e tempo”. Pelas suas próprias palavras dizia que este espaço colocava-o em contacto direto com a 
sua existência. 
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-cação oposta. “[…] to dwell means to be at home in a particular place, to be rooted in it 

and belong to it.”1 (BOLLNOW, 1963: 121) Por isso, o sentimento de pertença que está 

intimamente ligado com habitar e poderá ser a substância primordial da relação do 

homem com o mundo. O arquiteto e teórico Christian Norberg-Schulz parece também 

concordar com esta linha de pensamento e diz-nos que “[…] a verdadeira liberdade 

pressupõe um sentimento de pertencer e que habitar significa pertencer a um lugar 

concreto”. (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 455) 

Bollnow fala também como conceito de habitar foi abordado no pensamento do 

filósofo Merleau-Ponty e como este lhe deu bastante importância, ao encará-lo como 

uma palavra-chave na qual a sua relação como um todo está refletida (1963). Ponty usa 

o habitar para caracterizar a relação do homem com a sua casa, mas sobretudo para 

caracterizar a relação do homem com o mundo como um todo. “[…] we dwell in the world 

and the things in it, but in a more general sense we also dwell in space and time and 

existence in general.”2 (BOLLNOW, 1963: 122) 

Tanto Bollnow como Norberg-Schulz partem, na verdade, da leitura que ambos 

fazem da filosofia de Martin Heidegger, verdadeiro fundador deste pensamento, sobre 

o qual discorreu na sua conferência “Building, dwelling, thinking”: “To be a human being 

means to be on the earth as a mortal. It means to dwell”3. (HEIDEGGER apud 

BOLLNOW, 1963: 122). Bollnow remata que desta forma a natureza humana como um 

todo é determinada pelo habitar. 

 

1.1.2. Ser 
 

Com efeito Heidegger relaciona a questão do habitar com a questão do próprio 

ser (Figura 1). Talvez faça sentido neste ponto, voltar a colocar a questão sob a luz do 

existencialismo, e para isso convém lembrar o que dizia Sartre sobre a essência do 

Homem: “[…] a existência precede a essência, […] não há determinismo, o homem é 

livre, o homem é liberdade.” (SATRE in SERRÃO e GRÁCIO, 1974: 289) 

 

“Com a pergunta sobre a essência do ser está intimamente vinculada a questão 
de o que seja o homem. A determinação da essência do homem não é, no 
entanto, questão de uma antropologia flutuante no ar que, na realidade, se 
representa o homem de modo igual àquele como a zoologia se representa o ani 
mal. A pergunta sobre o ser do homem está agora determinada, na sua direcção 
e alcance, únicamente a partir da pergunta sobre o ser. A essência do homem, 

                                                           
1 Tradução do autor: habitar significa estar em casa num lugar particular, estar enraizado nele e pertencer-
lhe. 
2  Tradução do autor: Nós moramos no mundo e as coisas nele existem, mas num sentido mais geral nós 
também habitamos no espaço e tempo e existência em geral. 
3 Tradução do autor: Ser Humano significa estar na terra como um mortal. Significa habitar. 
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Figura 2 Martin Heidegger a caminhar na Floresta Negra.  

Mais uma vez, a teoria do filósofo alemão encontra-se diretamente relacionada com a sua experiência 
pessoal. A condição de alienação do homem de que fala tem paralelo no modo como, não raras vezes, 
Heidegger se isolava na sua cabana. 
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a partir da pergunta ontológica, deve conceber-se e fundamentar-se, em 
conformidade com a oculta indicação do princípio, como o lugar de que o ser 
necessita para se patentear. O homem é o algures em si mesmo patente. Dentro 
dele está o ente, e nele se põe em obra. Por isso mesmo dizemos: o ser do 
homem é, no estrito sentido da palavra, o estar-aí (Dasein). Na essência do 
estar-aí, como lugar da patência ontológica, tem de se fundar originàriamente a 
perspetiva da patenteação do ser.” (sic HEIDEGGER in SERRÃO e GRÁCIO, 
1974: 268) 

 

Heidegger fala no homem que passa de ente a ser sobre as bases do estar-aí. 

O ente é fundamentalmente físico, enquanto o ser é metafísico. “Notou-se já a diferença, 

destacada por Aristóteles, entre o ser e o facto de qualquer coisa ser. Isto introduziu no 

vocábulo medieval a diferença entre o ser e o ente; o primeiro foi considerado, com 

efeito, como aquilo que faz que o segundo seja.” (MORA, 1978: 256) “O ser é sempre o 

ser de um ente.” (HEIDEGGER, 2005: 17) Um homem responsável pela construção do 

seu “ser”, pelas escolhas que faz na sua existência. O indivíduo numa perspetiva 

existencialista é, com efeito, um ente largado aleatoriamente no mundo, que habita na 

realidade que ele próprio questiona e a questão do próprio ser é relacionada com o 

existir no mundo. Possivelmente um indivíduo que é lançado nunca se sente em casa, 

e será sempre um projeto em construção. Um projeto que ele tem capacidade de 

construir, pela liberdade que lhe é oferecida, mas que está sempre balizado por uma 

temporalidade finita. O filósofo descreve o modo como o homem encontra-se na 

situação de ente, e por ter capacidade de questionar o “ser", é conduzido para uma 

condição de alienação, pois pressente que está fora de todas as coisas (Figura 2).  

 

1.1.3. Pertença 
 

Com efeito, propomos o sentimento de pertença como sentimento fundamental 

na existência humana perante o mundo. O Homem pode necessitar de sentir que não 

está só, e a integração no mundo é feita pela integração nos grupos humanos, mas 

também nos cenários onde decorre a vida: natureza e arquitetura. Mais uma vez parece 

fazer sentido recordar Norberg-Schulz (in NESBITT, 2008) quando dizia que a 

verdadeira liberdade pressupõe um sentimento de pertencer e que habitar significa 

pertencer a um lugar concreto. O homem tem como necessidade fundamental dar 

significado à vida, transformar o seu ente em ser. Essa essência descobre à medida 

que existe, e o autor explica que pertencer a um lugar é ter uma base de apoio 

existencial, por isso, parece ser justo dizer que pertencer a um lugar será fundamental 

para o homem dar significado à vida. Parece ser importante, neste momento, investigar 

mais a fundo que lugar poderá ser aquele no qual o homem poderá habitar e 

possivelmente, senti-lo como pertença. 
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Figura 3 A pequena cidade de Vitorchiano, na região de Latium, Itália.  

Christian Norberg-Schulz foi um dos autores que defendeu a fenomenologia como o olhar ideal para os 
lugares e fê-lo de uma forma clara no seu livro Genius Loci (1979) onde se propôs a elaborar a constituição 
dos elementos da tal fenomenologia do lugar. Para ilustrar a capa do seu livro, o autor e arquitecto, escolheu 
a cidade medieval de Vitorchiano, uma cidade na colina onde parece ser impossível dissociar lugar e 
construção.   
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| 1.2 Lugar 
 

“A arquitetura pertence à poesia, e seu propósito é ajudar o homem a habitar. 
Mas é uma arte difícil. Fazer construções e cidades concretas não é suficiente. 
A arquitetura começa por existir quando ‘faz visível todo um ambiente’ para citar 
uma definição de Suzanne Langer. Isso significa concretizar o genius loci. Isso 
acontece por meio de construções que reúnem as propriedades do lugar e as 
aproximam do homem. Logo, o ato fundamental da arquitetura é compreender a 
vocação do lugar.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 459) 

 

Christian Norberg-Schulz ensina-nos que não é possível imaginar qualquer 

acção do quotidiano humano sem uma localização. E diz-nos por isso que “É evidente 

que o lugar faz parte da existência.” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 444) A 

arquitetura tem como objetivo produzir esses lugares, onde lugares significam mais do 

que uma localização, como esclarece Norberg-Schulz (in NESBITT, Kate, 2008). O autor 

diz que é necessário conhecer a alma do lugar para concretizar o genius loci. Desta 

forma “[…] o cercamento, o ato de demarcar ou diferenciar um lugar no espaço se 

converte no ato arquétipo da construção e a verdadeira origem da arquitetura.” 

(NESBITT, 2008: 443) Mas é relevante ver, antes de mais, o modo como a 

fenomenologia é o pensamento proposto, pelos grandes autores, para olhar para o lugar 

de uma forma global, como um todo (Figura 3). Apenas a fenomenologia permite um 

olhar abrangente sobre os fenómenos e só será possível conhecer a verdadeira 

estrutura do lugar – sobretudo espaço, carácter e atmosfera - sob esse olhar amplo.  

 

1.2.1. Fenomenologia vs Ciência analítica 
 

A fenomenologia é baseada numa teoria humanista e aparece como filosofia por 

Edmund Husserl e Martin Heidegger, ambos alemães. Foi precisamente na Alemanha 

que no início do século XX ambos os filósofos, de maneira individual começaram a 

estudar a fenomenologia. Há quem considere a fenomenologia como a continuação das 

teorias de Kant, também usadas por pensadores como Freud, Nietzche, Marx e Hegel. 

A fenomenologia centra o seu estudo no homem, por oposição à ciência que dizia 

renunciar a influência humana. Ponty diz: “Phenomenology is the study of essences; 

and according to it, all problems amount to finding definitions of essences: the essence 

of perception, or the essence of consciousness, for example.” 4 (PONTY, 1978: 7) 

                                                           
4 Tradução do autor: Fenomenologia é o estudo das essências; e de acordo com ela, todos os problemas 
equivalem a encontrar definições de essências: a essência da percepção, ou a essência da consciência, 
por exemplo. 
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Figura 4 Ilustração Robert Fludd (1574-1637)  

No fundo, a fenomenologia usa o Mundus sensibilies do Homem, que Robert Fludd retratou, 
ainda no século XIV nesta bela gravura.  

livro Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atqve technica historia : in 
duo volumina secundum cosmi differentiam diuisa 
https://archive.org/details/utriusquecosmima02flud 
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Norberg-Schulz defendia que a fenomenologia era, o pensamento ideal para 

conseguir a qualidade poética que Heidegger considerava ser fundamental para o 

habitar. Norberg-Schulz defendia que os lugares, pela sua complexidade, não podiam 

ser lidos através dos conceitos analíticos que a ciência oferece, uma vez que esta “ […] 

‘abstrai’ o que é dado para chegar a um conhecimento neutro e ‘objetivo’.” (NORBERG-

SCHULZ, in NESBITT, 2008: 455) Isso leva para um pensamento longe do mundo do 

quotidiano, que ele apresenta como aquele que deveria ser concebido como o 

verdadeiro objeto de estudo do homem e dos arquitetos, particularmente. Norberg-

Schulz apresenta a fenomenologia como um “retorno às coisas”, por contraponto com 

as abstrações a que a ciência leva. A fenomenologia permite estudar os fenómenos 

concretos mas também os fenómenos menos tangíveis, como por exemplo os 

sentimentos e as emoções.  

Da mesma forma, Pallasmaa (in NESBITT, 2008) descrevia a fenomenologia 

com o conceito de Husserl de ‘puro olhar’ para os fenómenos, onde a fenomenologia 

significava examinar um fenómeno que se passa na consciência em si, sem conceitos 

abstracionistas da ciência (Figura 4). 

Norberg-Schulz defendeu que a semiologia (onde a arquitetura era vista como 

um “sistema de signos convencionais”) era “incapaz” de devolver à arquitetura a 

capacidade de comunicação e, por isso, propõe a fenomenologia de Heidegger como 

uma salvação que “ […] restabelece a dimensão artística e, consequentemente, a 

significação humana da disciplina. Mediante os conceitos do mundo, coisa e obra, ele 

tira-nos do impasse da abstração cientifica e nos traz de volta ao concreto, isto é, as 

coisas em si.” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 472) 

 

1.2.2. Lugar como fenómeno 
 

Christian Norberg-Schulz avança desde logo o modo como os fenómenos se 

diferem em escala e como se relacionam entre si. “A floresta compõe-se de árvores e a 

cidade é feita de casas.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 472) O autor diz-nos 

que, por isso, alguns fenómenos compõem um “ambiente” onde são abarcados outros 

fenómenos menores concretos. Para definir esse ambiente Norberg-Schulz fala-nos em 

Lugar.  

 

“ […] totalidade constituída de coisas concretas que possuem substancia 
material, forma, textura e cor. Juntas, essas coisas determinam uma ‘qualidade 
ambiental’ que é a essência do lugar. Em geral, um lugar é dado como esse 
carácter peculiar ou ‘atmosfera’.” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 444-
445) 
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Figura 5 A winter evening   

No livro Genius Loci (1979), Christian Norberg-Schulz ilustra o poema de Georg Trakl, que usa como 
base para a procura dos constituintes do lugar, com esta fotografia   
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Deste modo, segundo o autor, lugar é um fenómeno que funciona como um todo 

do qual não se pode isolar nenhuma das suas partes, sobretudo as relações espaciais, 

sob o perigo de se perder a natureza concreta do lugar (in NESBITT, 2008). Ou seja, 

interessa esta amplitude do fenómeno do lugar. 

 

1.2.3. Estrutura do lugar 
 

Curioso o facto do poema “Uma noite de inverno” de Georg Trakl ter servido tanto 

a Heidegger para explicar a natureza da linguagem como a Norberg-Schulz para 

conceptualizar lugar. Norberg-Schulz apresenta-o como um retrato de uma “situação de 

vidado total em que o aspeto do lugar é fortemente sentido (Figura 5): 

 

Uma noite de inverno 

Quando a neve cai na janela 

E os sinos noturnos repicam longamente,  

A mesa, posta para muitos, 

E a casa está bem preparada. 

Há quem, na peregrinação,  

Chegue ao portal da senda misteriosa,  

Florescência dourada da arvore da misericórdia,  

Da força fria que emana da terra. 

O peregrino entra, silenciosamente  

Na soleira, a dor petrifica-se,  

Então, resplandecem, na luz incondicional,  

Pão e vinho sobre a mesa. 

(TRAKL apud NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 445) 

 

Norberg-Schulz fala do modo como este poema “ilumina […] as propriedades 

fundamentais do lugar. Primeiramente, ele indica que toda a situação é a um só tempo 

local e geral.” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 447) Deste modo, o poema 

concretiza as propriedades básicas da existência. Ou seja, torna aquilo que é geral e 

mais abstrato em algo que é ‘visível’ e concreto. Mais uma vez, o regresso às coisas 

mesmas num sentido oposto ao da ciência. Mas é fundamental também perceber o olhar 

amplo sobre o fenómeno. Aqui, as coisas não são isoladas e desconectadas de relações 

com outras coisas nem com o espaço e tempo, tal como a ciência induz. 
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Figura 6 Citânia de Briteiros, Guimarães, em 1938 

As ruínas arqueológicas da Citânia de Briteiros são um dos mais importantes exemplos da cultura castrense 
do Noroeste de Portugal que se formou por volta séc. II a.C. por povos primitivos. 
As citânias são exemplificativas da forte relação que existe entre paisagem e assentamento, uma vez que 

localizavam-se em pontos altos do território para que permitissem uma melhor defesa dos inimigos. 

Fonte: Imagem tirada pelos Majores aviadores Pinheiro Corrêa e Amado da Cunha, para a Sociedade 
Martins Sarmento. Fotografia aérea de 4 de Fevereiro de 1938. 

 https://goo.gl/B2mjcw 
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1.2.3.1 Paisagem e assentamento 
 

O poema oferece ainda, segundo Norberg-Schulz a distinção de dois tipos de 

lugares: os naturais e os fabricados pelo homem (Figura 6). Para o autor é ainda 

relevante a identidade peculiar que os lugares podem assumir, e é com a filosofia de 

Heidegger que se deve caracterizar essa identidade à qual ele também chama de 

‘espírito’. Com essa observação heideggeriana Norberg-Schulz leva-nos até à definição 

de paisagem como “principal designação dos lugares naturais”. O autor argumenta 

ainda no facto do significado destes lugares estar nas “coisas” naturais que lhe estão 

contidas, como a árvore do poema, e é nessas coisas onde reside o significado do 

ambiente natural. (in NESBITT, 2008)  

Por outro lado, os ambientes com mão do homem são constituídos por “ […] 

todos os ‘assentamentos’ de diferentes escalas, das casas às fazendas, das aldeias às 

cidades […] ” e pelos “ ‘caminhos’ que os conectam, além dos diversos elementos que 

transformam a natureza em ‘paisagem cultural’.” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 

2008: 448) Diz ainda que as propriedades fundamentais destes assentamentos são a 

concentração e o cercamento. Os lugares com a mão do homem “reúnem” e albergam 

“artefactos ou ‘coisas’ que servem de focos internos e sublinham a função de reunião 

do assentamento.” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 448). Heidegger dizia: 

“[…] the thing things world.”5 (HEIDEGGER apud NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 

2008: 448). 

 

1.2.3.2. Espaço e carácter 
 

Segundo Norberg-Schulz (in NESBITT, 2008) o próximo passo depois de 

conhecer os dois tipos de fenómenos – naturais e fabricados pelo homem – é o de 

conhecer as implicações no espaço das categorias terra-céu (horizontal-vertical) e fora 

e dentro. Norberg-Schulz reforça o modo como se deve encarar o espaço como uma 

dimensão existencial e não como noção matemática. O último passo para conhecer o 

lugar, segundo o autor estará no conceito de carácter. “O carácter é determinado por 

como as coisas são, e oferece como base da nossa análise os fenómenos concretos do 

mundo da vida quotidiana. Só assim podemos compreender de modo cabal o genius 

loci, isto é, o ‘espírito do lugar’ […].” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 449) O 

autor fala ainda do pensamento antigo que dizia que os homens necessitavam de aceitar 

esse espírito para conseguirem habitar, e diz-nos também que o genius loci reside, 

fundamentalmente, na essência do lugar. 

                                                           
5 Tradução do autor: a coisa “coisifica” o mundo. 



Capítulo 1 

34 

  

Figura 7 Em cima: Fora e dentro, no chão sob o céu Hildebrandt Göllersdorf, Capela. Em baixo à esquerda: 
Fora e dentro Giglio Castello. Em baixo, à direita: Stimmung, floresta nórdica perto de Oslo 

Fonte: Livro Genius Loci – Norberg-Schulz 
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Sobre o conceito de espaço Norberg-Schulz afirma que: “O espaço se estende 

a partir do centro com graus variáveis de continuidade (ritmo) e em diferentes direções. 

Naturalmente, as direções principais são a horizontal e a vertical, isto é, as direções da 

terra e do céu. Portanto, centralização, direcção e ritmo são importantes propriedades 

do espaço concreto.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 450) Para chegar a 

estes princípios de origem topológica o autor baseou-se nos ‘princípios de organização 

da teoria de Gestalt, e diz que “A arquitetura usa a geometria para tornar patente um 

sistema geral de grande abrangência, como uma ilusão de ‘ordem cósmica’”. 

(NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 450) 

Tal como Norberg-Schulz diz, todo o espaço cercado é definido por uma 

fronteira, da qual fazem parte o chão, a parede e o teto. Heidegger diz que “A fronteira 

não é aquilo em que uma coisa termina, mas, como já sabiam os gregos, a fronteira é 

aquilo de onde algo começa a se fazer presente.” (HEIDEGGER apud NORBERG-

SCHULZ in NESBITT, 2008: 450)  

O autor fala-nos ainda do modo como as fronteiras da paisagem – solo, horizonte 

e céu- são relacionadas com as fronteiras do espaço e como isso é fundamental na 

relação entre os lugares naturais e assentamentos (Figura 7). 

Sobre carácter Norberg-Schulz diz: “ […] é um conceito ao mesmo tempo mais 

geral e mais concreto do que ‘espaço’. Por um lado, indica uma atmosfera geral e 

abrangente e, por outro, a forma e a substância concreta dos elementos que definem o 

espaço. Toda a presença está intimamente ligada ao carácter.” (NORBERG-SCHULZ 

in NESBITT, 2008: 451) Segundo o autor, os lugares com diferentes ações necessitam 

de diferentes caracteres, e dá como exemplo o habitat que deve ser ‘protetor’, o 

escritório que deve ser ‘prático’, o salão de baile ‘festivo’ e a igreja ‘solene’. Norberg-

Schulz fala-nos ainda de como o carácter está também presente nos fenómenos 

naturais e de como “falamos por exemplo, de paisagens ‘áridas’ e ‘férteis’, ‘sorridentes’ 

e ‘ameaçadoras’.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 451) Com efeito, todos os 

lugares terão um carácter próprio, e essa particularidade é a maneira básica com que 

habitamos o mundo. 

Norberg-Schulz avança: “O carácter é determinado pela constituição material e 

formal do lugar.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 451) Desta forma o autor 

alerta para a atenção necessária para as fronteiras que encerram o lugar, e da 

articulação formal entre elas. Ou seja, uma matéria profundamente relacionada com a 

construção dessas fronteiras. O teórico discorre ainda sobre o modo como se pode 

encontrar o carácter de um lugar, constituído por um grupo de construções, nos motivos 

característicos como janelas, portas e telhados.  
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Figura 8 A atmosfera da residência de estudantes, 1936 

Esta imagem é a fotografia da capa da edição espanhola do livro Atmosferas (2006) de Peter Zumthor, e 
foi captada pelo fotógrafo Hans Baumgartner (1911-1996) na residência estudantil de Clausiusstrasse. 
Zurique, Suiça. 

 Livro Atmosferas, Zumthor 
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Com efeito, Norberg-Schulz concretiza lugar entre paisagem e assentamento e 

divide-o por espaço e carácter. “Enquanto ‘espaço’ indica a organização tridimensional 

dos elementos que formam o lugar, o ‘carácter’ denota a ‘atmosfera’ geral que é a 

propriedade mais abrangente de um lugar.” (NORBERG-SCHULZ, in NESBITT, 2008: 

449) Numa análise a partir da linguagem do quotidiano, o autor diz-nos que os lugares 

são descritos por substantivos, como ‘floresta’, ‘pátio’ ou ‘praça’; os espaços designados 

por preposições como, por exemplo, ‘acima’ ou ‘atrás’ e carácter é caracterizado por 

adjetivos que tentam explicar essa essência. 

 

1.2.4 Atmosfera 
 

A teoria de Norberg-Schulz leva-nos até à noção de atmosfera, que ele define 

como sendo o mais amplo conceito do lugar. Poderíamos dizer que a atmosfera será a 

essência do lugar. Não deixa de ser curioso que o conceito, que nos traz Norberg- 

Norberg-Schulz, seja o mesmo que Peter Zumthor adota como título de um dos seus 

livros onde faz um esforço por demonstrar teoricamente a forma como tenta criar lugares 

com essa atmosfera quando constrói obra (Figura 8).  

Zumthor (2006) diz-nos que atmosfera é algo que toca as pessoas e que está 

intimamente ligada com a primeira impressão, e liga o conceito à qualidade arquitetónica 

- que não está ligada em aparecer, quer nos guias arquitetónicos, quer na história da 

arquitetura – que será, precisamente, no conseguir tocar alguém com a obra. 

Com efeito, Zumthor concretiza que a atmosfera é o fenómeno na sua 

generalidade, onde engloba “[...] as coisas, as pessoas, o ar, ruídos, sons, cores, 

presenças materiais, texturas e também formas.” (ZUMTHOR, 2006: 17) Mas incorpora 

também os sentimentos de quem vive o fenómeno, além da sua disposição e 

expectativa sobre a realidade. O autor recorda a máxima que remete a Platão: “Beauty 

is in the eye of the beholder.”6 (ZUMTHOR, 2006: 17) 

Na verdade, pode ser importante esta enfâse no indivíduo e na forma como se 

encara os fenómenos pelo que lhes significam e não por si só. Estas atmosferas não 

valem per si, mas como um todo. Desse todo também é fundamental não esquecermos 

os lugares de que vimos falando. Zumthor exemplifica com a experiência de estar 

sentado numa praça, que ele descreve como uma experiência marcante para ele como 

um todo. A essa experiência ele subtrai o lugar e diz, “ […] ao eliminar a praça – os 

meus sentimentos desaparecem. Naquela altura, nunca os teria tido da mesma forma 

sem a atmosfera da praça. Lógico. Existe um efeito recíproco entre as pessoas e as 

coisas. […] Existe uma magia do real.” (ZUMTHOR, 2006: 17-19) 

                                                           
6 Tradução do autor: A beleza está nos olhos de quem a vê. 
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Figura 9 Fotografia da maqueta das Termas de Vals - a artesanalidade de Peter Zumthor.  
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Zumthor fala também do lado artesanal de criar atmosferas, onde diz existirem 

procedimentos, interesses, instrumentos e ferramentas (Figura 9). Norberg-Schulz 

também diz que “[…] o caráter do lugar depende de como as coisas são feitas e é, por 

isso mesmo, determinado pela realização técnica (a ‘construção’).” (NORBERG-

SCHULZ in NESBITT, 2008: 452) De alguma maneira isto pode estar relacionado com 

a sensação de aura de Walter Benjamin de que fala Pallasmaa (2011).  

 

1.2.5 Relação entre lugar natural e humano 
 

Christian Norberg-Schulz monta uma escala de vários degraus ambientais onde 

inscreve os vários tipos de lugares. “Países, regiões, paisagens, assentamentos, 

construções (e seus lugares secundários) […] ” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 

2008: 452) formam essa escala. O autor argumenta que no topo da escala estariam os 

lugares naturais e que por serem mais abrangentes ‘contêm’ os lugares humanos que 

têm como função ‘reunir’ e ‘focalizar’. Como diz o próprio: “[…] o homem ‘recebe’ o 

ambiente e faz convergir para ele as construções e coisas. Desse modo, as coisas 

‘explicam’ o ambiente e evidenciam o seu carácter.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 

2008:452) Ou seja, pode-se assumir que todo e qualquer lugar deve estar em relação 

estreita com o lugar onde é recebido, o ambiente natural. 

Com efeito, Norberg-Schulz fala em três tipos de relações entre os lugares do 

homem e os naturais: visualização, simbolização e reunião. 

 

1. Visualização. O homem “constrói o que viu: onde a natureza insinua um 

espaço delimitado, constrói uma área fechada; onde a natureza se mostra 

‘centralizada’, ele erige um Mal [marco]; onde a natureza indica uma direção, 

ele faz um caminho.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 453). (Figura 

10) 

2. Simbolização. Ou seja, simbolizar aquilo que se vê na Natureza. Como 

exemplo: “[…] carácter natural é traduzido numa construção cujas 

propriedades de algum modo o exprimem.” (NORBERG-SCHULZ in 

NESBITT, 2008: 453) (Figura 11) 

3. Reunião. “ […] o homem precisa de reunir os significados aprendidos […] a 

fim de criar para si mesmo uma imago mundi ou um microcosmo, que 

concretize esse mundo.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 453) 

Segundo o autor, essa reunião de significados vem do processo anterior, a 

simbolização. Com efeito, existe uma tradução desses significados para um 

lugar, que significará um apoio existencial para o homem. 
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Figura 10 Visualização e Simbolização – Castelo em Alto Aige, Itália.  

Figura 11 Visualização e Simbolização – ACAC, Ribeira Grande, Portugal. Arquitetos 

Menos é Mais e João Mendes Ribeiro, 2014 
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Deste modo, o Norberg-Schulz defende que estes aspetos conformam o 

processo geral de fixar-se num lugar e diz que: “[…] habitar, no sentido existencial da 

palavra, depende dessas funções.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 453) 

Segundo o autor, a tarefa existencial da arquitetura é transformar um sítio em lugar, 

para o qual terá de encontrar os significados nele existente.  

 

| 1.3 Apoio existencial 
 

“Por que razão tão poucas construções modernas tocam nossos sentimentos, 
quando qualquer casa anónima numa velha cidadezinha ou o mais 
despretensioso alpendre de fazenda nos dá uma sensação de intimidade e 
prazer? Porque as fundações de pedra que descobrimos num campo de mato 
crescido, um celeiro desabado ou um hangar abandonado despertam nossa 
imaginação, enquanto as casas em que moramos parecem sufocar e reprimir 
nossos devaneios? As construções de nosso tempo talvez despertem 
curiosidade pela ousadia e criatividade, mas dificilmente provocam uma 
perceção do significado do mundo ou de nossa própria 
existência.”(PALLASMAA, in NESBITT, 2008: 482) 

 

Como visto até agora, Norberg-Schulz considera a questão do habitar 

fundamental para a existência humana, e avança que esse habitar está intimamente 

ligado com o apoio existencial, sobre o qual diz: “ […] o homem deve ser capaz de 

orientar-se, de saber onde está. Mas ele também tem de identificar-se com o ambiente, 

isto é, tem de saber como está em determinado lugar. Se recorrermos à estrutura de 

espaço e carácter, vemos que o homem localiza-se no espaço e está rodeado do 

ambiente do carácter. A essas relações psicológicas com o lugar o autor atribui os 

nomes de ‘orientação’ e ‘identificação’ (in NESBITT, 2008). Essas relações podem ser 

a chave para o sentimento de pertença perante o mundo, e consequentemente, os 

lugares e implicam um ambiente com significado. Este apoio existencial pode ser o 

aposto da alienação. Christian Norberg-Schulz diz:  

 

“Identificação e orientação são aspetos essenciais do estar-no-mundo do 
homem. Enquanto a identificação é a base do sentimento de pertencer, a 
orientação é a função que o torna capaz de ser aquele homo Viator [homem 
peregrino] que faz parte da sua natureza. Caracteristicamente, o homem 
moderno, por muito tempo, deu ao peregrino um papel de honra. Ele desejou ser 
‘livre’ e conquistar o mundo. Hoje começamos a compreender que a verdadeira 
liberdade pressupõe um sentimento de pertencer e que habitar significa 
pertencer a um lugar concreto.” (SCHULZ in NESBITT, 2008: 457-458) 
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Figura 12 Os elementos que constituem a imagem da cidade, por Kevin 
Lynch. Em cima, da direita para a esquerda: o caminho, baliza, distrito, 
ponto nodal e marco. Em esquiço, os marcos e os pontos nodais.  
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1.3.1 Orientação 
 

Norberg-Schulz diz-nos também que a questão da orientação no espaço tem 

sido razoavelmente bem estudada pela teoria, e dá o exemplo do urbanista e teórico 

Kevin Lynch que trouxe para a teoria conceitos como ‘ponto nodal, ‘baliza’, ‘caminho’, 

‘marco’ e ‘distrito’ que apresentam a estrutura básica do espaço e através dos quais as 

pessoas constroem a noção de orientação (Figura 12). Estes conceitos inter-

relacionados formam uma ‘imagem ambiental’ sobre a qual Lynch diz: “[…] confere ao 

indivíduo uma importante sensação de segurança emocional.” (LYNCH apud 

NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 455) Deste modo, se vê como as emoções 

humanas podem ser afetadas pelo orientar-se bem no espaço. 

Segundo Christian Norberg-Schulz, ao longo do tempo as civilizações foram 

criando ‘sistemas de orientação’ que criaram boas imagens ambientais. “O mundo pode 

organizar-se em torno de um conjunto de pontos focais, ou fragmentar-se em regiões 

indicadas por nomes próprios, ou articular-se por caminhos fixados na lembrança.” 

(LYNCH apud NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 455) Ou seja, todas as culturas 

arranjam estruturas espaciais próprias e sobre o qual se orientam. Quando isso não 

acontece, Norberg-Schulz diz: “ […] a pessoa tem dificuldade de formar aquela imagem 

e se sente ‘perdida’.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 456) O medo das 

pessoas se perderem tem que ver com a necessidade primitiva de todos os seres vivos 

de orientarem-se no seu ambiente. Ou seja, é fundamental ao ser humano estar 

devidamente orientado no espaço de forma a ter um sentimento de segurança, 

fundamental para o habitar. Com efeito, Norberg-Schulz explica que não chega olhar 

para função das ‘coisas concretas’ que formam as estruturas de orientação de forma, 

meramente, espacial. É necessário também olhar para o ‘carácter’ e para o ‘significado’ 

que essas ‘coisas’ representam. 

 

1.3.2. Identificação  
 

O estudo da identificação permite estudar o tal ‘carácter’ e o ‘significado’ das 

coisas concretas que não são apenas referências para a orientação, mas que são 

também a base da identificação com o ambiente, algo que Norberg-Schulz (in NESBITT, 

2008) afirma ser condição sine qua non para o habitar. “Sem dúvida, uma pessoa é 

capaz de orientar-se bem sem se sentir profundamente identificada; ela safa-se sem 

sentir-se “em casa”. E é possível sentir-se “em casa” sem conhecer a fundo a estrutura 

espacial do lugar […]. ” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 456) Segundo o autor, 

os dois mecanismos fazem parte de um todo mas têm uma relativa independência um 
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Figura 13 Identificação – Inverno nórdico e identificação em Khartoum, Sudão  

A propósito da identificação, Norberg-Schulz no livro Genius Loci, reconta a estória do arquiteto norte-
americano, natural da Alemanha, Gerhard Kallman que após o fim da Segunda Guerra Mundial quis voltar 
à sua cidade natal, Berlim, para rever a casa onde cresceu. No entanto, a casa tinha desaparecido com a 
guerra e Kallman sentiu-se perdido, até ao momento em que consegiu reconhecer o desenho típico das 
calçadas, o mesmo onde tinha brincado em criança. Aí teve por fim a forte sensação de ter voltado a casa, 
depois de muitos anos. 
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do outro, mas ressalva que o “ […] sentimento profundo de ser do lugar pressupõe que 

as duas funções psicológicas estejam plenamente desenvolvidas.” (NORBERG-

SCHULZ in NESBITT, 2008: 456) O autor explica que ao longo dos tempos isto nem 

sempre aconteceu e houve períodos na história em que o homem se preocupou apenas 

com a questão da orientação. Com isto, Norberg-Schulz diz que “[…] a alienação tomou 

o lugar do verdadeiro habitar, no sentido psicológico.” (NORBERG-SCHULZ in 

NESBITT, 2008: 456) 

Deste modo, segundo o autor, é necessário compreende a fundo os conceitos 

de identificação e de carácter. Para ele, identificação significa ter uma boa relação com 

um certo ambiente (Figura 13). Exemplifica: “O homem nórdico tem de se relacionar 

bem com o nevoeiro, a neve e os ventos gelados […]. O árabe, por sua vez, tem de ser 

amigo da infinita imensidão do deserto de areia e do sol escaldante.” (NORBERG-

SCHULZ in NESBITT, 2008: 456) Segundo o autor, esta boa relação não quer dizer que 

as construções humanas nestes ambientes não tenham de lutar contra essas ‘forças’ 

da natureza. Mais uma vez, recorrendo ao mesmo exemplo, o autor diz que um 

assentamento no deserto tem como principal objetivo excluir a areia e o sol. A ideia é a 

de que os ambientes são portadores de um significado. Norberg-Schulz vai buscar a 

Otto Friedrich Bollnow a ideia de que “[…] todo o carácter consiste numa 

correspondência entre o mundo externo e o mundo interno, entre corpo e alma”. 

(NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 457) 

Christian Norberg-Schulz defende que a relação do homem com as ‘coisas’ 

concretas - que formam os ambientes e que se tornam para ele objetos de identificação 

– começa a ser construída na infância. O autor descreve: 

 

“A criança cresce em espaços verdes, marrons ou brancos; passeia ou brinca na 
areia, na terra, na pedra ou no musgo, sob um céu nublado ou sereno; agarra e 
levanta coisas duras e macias, ouve ruídos, como o som do vento balançando 
as folhas de uma certa espécie de árvore; tem experiências do calor e do frio. É 
assim que a criança toma conhecimento do ambiente e elabora esquemas 
percetuais que determinam todas as suas futuras experiencias.” (NORBERG-
SCHULZ in NESBITT, 2008: 457) 

 

Os lugares são, segundo Norberg-Schulz, a base da própria identidade humana. 

Diz ele: “Quando uma pessoa quer declarar quem é, geralmente diz ‘Sou nova-iorquino’ 

ou ‘Sou romano’. Isso tem um significado bem mais concreto do que dizer: ‘Sou 

arquiteto’ ou, então, ‘Sou um otimista’.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 457) 

Para este processo é fundamental, naturalmente, a identificação com os lugares. O 

autor avança: “A identidade humana pressupõe a identidade do lugar.” (NORBERG-

SCHULZ in NESBITT, 2008: 457)  
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Figura 14 Acreditamos que há uma forte relação entre as pessoas e o lugar onde habitam, tal como  leva 
a imaginar este retrato do fotógrafo britânico Jasper James.  
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1.3.3. Base do pertencer  
 

A identificação poderá ser a relação sobre a qual se começam a desenvolver as 

relações afetivas e vinculativas entre as pessoas e os lugares (Figura 14). Poderá ser 

por aqui que se começa a desenvolver o verdadeiro apoio existencial que o homem 

necessita. A análise semiológica que, quer Norberg-Schulz, quer Heidegger fazem 

parece confirmar este pensamento. No estudo das várias definições de diferentes 

línguas [especialmente inglês e alemão] Norberg-Schulz relaciona o conceito de habitar 

com residir ou permanecer; do mesmo modo que Heidegger relaciona residir com 

permanecer e ficar e consegue “[…] mostrar que habitar significa esta em paz num lugar 

protegido.” (HEIDEGGER apud NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 458) Norberg-

Schulz denota ainda o modo como em alemão se pode relacionar habitar com o que é 

conhecido, bem como a relação entre as palavras hábito e habitat. Heidegger relaciona 

construir, do inglês antigo, com o morar do alto alemão e que estão relacionadas 

diretamente com o verbo ser. Deste modo Norberg-Schulz conclui: “ […] habitar significa 

reunir, juntar, o mundo como uma construção concreta, ou uma ‘coisa’ e que o ato 

arquétipo de construir é o […] confinamento. […] O homem habita quando é capaz de 

concretizar o mundo em construções e coisas.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 

2008: 458)  

Christian Norberg-Schulz diz:  

“Pertencer a um lugar quer dizer ter uma base de apoio existencial num sentido 
quotidiano concreto. Quando Deus disse a Adão: ‘Serás fugitivo e um peregrino 
na Terra’, pôs o homem frente a frente com o seu problema fundamental: 
atravessar a soleira e reconquistar o lugar perdido.” (NORBERG-SCHULZ in 
NESBITT, 2008: 459) 

 

A arquitetura pode ter um papel fundamental nesta questão do homem frente ao 

seu mundo, se conseguir compreender os ambientes e concretizar lugares estará a 

oferecer apoios existenciais ao homem, cruciais, para este encontrar a sua essência. 

Estes apoios existenciais só são possíveis se a arquitetura conseguir criar obras que 

despertem, numa primeira fase emoções e numa segunda fase sentimentos vinculativos 

como o de pertencer.  
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Figura 15 “A cidade contemporânea é a cidade dos olhos, do distanciamento e da exterioridade. Linha do 
horizonte proposta por Le Corbusier para Buenos Aires – croqui de uma palestra proferida em Buenos Aires 
em 1929” (PALLASMAA, 2011: 31) 
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| 1.4 Arquitetura plana, agressiva, imaterial e irreal 
 

“ […] o homem é parte integral do ambiente e  […] contribui para a alienação e 
ruptura do ambiente quando se esquece disso.” (NORBERG-SCHULZ in 
NESBITT, 2008: 459) 

 

1.4.1 Problema do significado 
 

 

A arquitetura dos nossos dias parece estar longe do homem. Juhani Pallasmaa 

fala em “[…] emotional coldness, restrictive aesthetics and a distance from life.”7 

(PALLASMAA in TIDWELL, 2015: 5). Este afastamento da vida é classificado tanto por 

Juhani Pallasmaa como por Christian Norberg-Schulz como um problema de significado 

na arquitetura. Pallasmaa diz: “As construções do nosso tempo talvez despertem 

curiosidade pela ousadia e criatividade, mas dificilmente provocam uma perceção do 

significado do mundo ou de nossa própria existência.” (PALLASMAA in NESBITT, 2008: 

482). O resultado dessa perda de comunicação na arquitetura levou ao ‘ambiente 

esquemático’ e ‘descaracterizado’ de que fala Norberg-Schulz (in NESBITT, 2008). 

Juhani Pallasmaa argumenta que os pensamentos criados pela ciência e pela 

razão foram os principais culpados pela perda de capacidade de comunicação da 

arquitetura. Segundo o autor esses pensamentos levaram a uma atitude intelectual 

limitante que se manifesta na análise, no reducionismo e no elementarismo e que 

trouxeram consequências negativas para a arquitetura (Figura 15), uma vez que tal 

como ele diz “A experiência sensorial da arquitetura, ao contrário, é sintética, opera em 

vários níveis simultaneamente: mental/físico, cultural/biológico, coletivo/individual, etc.” 

(PALLASMAA in NESBITT, 2008: 481) 

“Cometemos o erro de pensar e julgar um edifício como uma composição formal, 
e já não o entendemos como um símbolo ou experimentamos a outra realidade 
que está por trás do símbolo. É chegada a hora de pensar se as formas ou a 
geometria em geral podem provocar algum sentimento arquitetónico. Serão as 
formas os verdadeiros elementos fundamentais da arquitetura? Elementos de 
uma construção, como paredes, janelas e portas serão, de facto, as unidades 
básicas do efeito arquitetónico?” (PALLASMAA in NESBITT, 2008: 483) 

 

Pallasmaa critica o ‘elementarismo’, dominante na ciência, onde não se encara 

o fenómeno como um todo, mas onde são estudados os elementos isolada, e 

separadamente, das relações com outros fenómenos e que de sobremaneira influenciou 

a arquitetura. Essa visão da soma das partes, em vez da visão do todo, começou segun- 

                                                           
7 Tradução do autor: frieza emocional, estética restritiva e distância da vida 
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Figura 16 Juhani Pallasmaa considera a ideologia da escola Bauhaus como o início do fim, no entanto, no 
manifesto de fundação da escola, o arquiteto Walter Gropius defendia o olhar para o edifício como uma 
entidade global e unitária, por palavras próprias: 

“[…]Architekten, Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige Gestalt des Baues in seiner Gesamtheit und 
in seinen Teilen wieder kennen und begreifen lernen, dann werden sich von selbst ihre Werke wieder mit 
architektonischem Geiste füllen, den sie in der Salonkunst verloren.  

[…]Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! Denn es gibt keine „Kunst von 
Beruf“.Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. […]” 

Em tradução do autor: “ […] Os arquitetos, os pintores e os escultores devem reconhecer o caracter 
compósito do edifício como uma entidade unitária e nas suas partes. Só então seu trabalho se embeberá 
do espirito arquitetónico que agora, como “arte de salão”, ele perdeu. 

[…] Todos nós arquitetos, escultores, pintores, devemos retornar ao ofício! Porque a arte não é profissão" 
Não há diferença entre o artista e o artesão. […]” GROPIUS, 1919: s.p.) 
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-do o autor, na ideologia da escola Bauhaus (in NESBITT, 2008). A arquitetura foi, por 

aí, reduzida ao sentido da visão e começou aqui o problema da arquitetura, tal como diz 

o autor, como um jogo de formas de vários elementos visuais, de forma e de espaço. 

 

1.4.2 Modernismo e Pós-Modernismo 
 

“Entre as duas guerras, o exercício da arquitetura baseou-se no conceito de 
‘funcionalidade’, cuja definição clássica está no lema de que a ‘forma segue a 
função’. A solução arquitetónica devia derivar diretamente dos padrões de uso 
prático”. (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 472) 

 

Foi talvez no Modernismo que se atingiu o auge da arquitetura sem capacidade 

de comunicação com o homem. Christian Norberg-Schulz defende que a abordagem 

pragmática da arquitetura modernista moldou ambientes esquemáticos e totalmente 

descaracterizado. Para Norberg-Schulz esses ambientes não oferecem “[…] 

possibilidades suficientes para a habitação humana. Daí a importância do significado na 

arquitetura.” (NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 472) 

Juhani Pallasmaa segue em concordância (Figura 16): “No doubt, Modernism at 

large—its theory, education as well as practice - has focused more on form and aesthetic 

criteria, than the interaction between built form and life, especially mental life.”8 

(PALLASMAA in TIDWELL, 2015: 6) Ainda segundo o autor, o modernismo não 

conseguiu entrar no gosto e nos valores populares muito por causa da preferência que 

deu ao sentido da visão em detrimento de todos os outros sentidos do homem, além da 

memória, imaginação e sonhos. Mas o autor faz uma ressalva para o modo como o 

trabalho de Le Corbusier transmite experiências emocionais fortes, apesar da sua teoria 

formalista (Figura 17). 

Christian Norberg-Schulz diz: “Homem moderno imaginou que a ciência e a 

tecnologia o haviam libertado da dependência direta dos lugares […] ”. (NORBERG-

SCHULZ in NESBITT, 2008: 455) Na verdade, parece ter existido no Modernismo uma 

grande crença na tecnologia que a ciência vinha desenvolvendo.  

A resposta imediata ao modernismo também não parece ter resolvido o problema 

da significação na arquitetura. O pós modernismo não restabeleceu a capacidade de 

comunicação da arquitetura com as pessoas. Juhani Pallasmaa diz: “ […] o retorno do 

pós-modernismo aos temas antigos carece de força emocional, porque essas colagens 

de motivos arquitetónicos já não tem nenhuma ligação com sentimentos autênticos e

                                                           
8 Sem dúvida, o Modernismo em geral – a sua teoria e educação bem como a prática - tem se concentrado 
mais na forma e critérios estéticos do que na interação entre forma construída e a vida, especialmente a 
vida mental. 
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Figura 17 Fotografia da Villa de Madame Manorama Sarabhai, Ahmedabad, India, 1951, Le Corbusier 

 “E agora este edifício maravilhoso de Le Corbusier nesta fotografia. Ficaria muito orgulhoso se tivesse sido 
feito por mim." (ZUMTHOR, 2006: 55) 

foto da p.54 
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fenomenologicamente verdadeiros para com a arquitetura.” (PALLASMAA in NESBITT, 

2008: 484). As obras do pós-modernismo são, segundo o autor “tão carentes de 

significado quanto as abordagens técnicas que friamente caracterizam as construções 

contra as quais elas se insurgem.” (PALLASMAA in NESBITT, 2008: 482) 

Com efeito, a arquitetura pode ter passado nesta fase pelo seu pior período 

quanto à sua relação com o homem. A relação entre pessoas e obras nunca esteve tão 

separada. A tendência parecia estar a mudar em 1983 quando Norberg-Schulz diz: “ 

[…] o funcionalismo vem sendo abandonado e novas imagens da arquitetura têm 

surgido.” Mas alertava que se estava “ […] apenas no começo.” (NORBERG-SCHULZ 

in NESBITT, 2008: 472) 

Na verdade desde aí até hoje esse ‘começo’ parece ter-se eternizado e a 

arquitetura dos dias de hoje pode não ter saído desse estágio inicial. Aquilo que parece 

existir, nos dias de hoje, é que existem arquitetos com várias e diferenciadas maneiras 

de pensar - uns mais próximos do pensamento fenomenológico e outros que não. Com 

efeito, algumas obras estão próximas do homem na sua globalidade, enquanto outras 

se ficam por uma relação parcial com este. 

 

 

1.4.3 Arquitetura contemporânea  
 

“À medida que as edificações perdem a sua plasticidade e a sua conexão com a 
linguagem e a sabedoria do corpo humano, elas tornam-se isoladas no frio e 
distante reino da visão. Com a perda da tatilidade, das medidas e dos detalhes 
elaborados para o corpo humano – e particularmente para as mãos – as 
edificações tornam-se repulsivamente planas, agressivas, imateriais e irreais. A 
desconexão da construção das realidades da matéria e do ofício humano 
transforma ainda mais a arquitetura em cenários teatrais para os olhos, em uma 
espécie de cenografia destituída da autenticidade da matéria e da construção. A 
sensação de “aura”, a autoridade da presença, que Walter Benjamin considera 
uma característica necessária a uma obra de arte autêntica, se perdeu. Esses 
produtos da tecnologia instrumentalizada escondem seus produtos tectónicos, 
surgindo como aparições fantasmagóricas.” (PALLASMAA, 2011:30) 

 

Com efeito, Pallasmaa (2011) defende que a arquitetura dos dias de hoje tem 

sido dominada unicamente pelo sentido da visão. Esse domínio reflete-se nas obras que 

ele diz ser ‘imponentes’ e ‘instigantes’ mas que promovem uma desconexão do homem 

com o mundo. Para o autor pode-se entender que existe uma negligência com o corpo 

e com os sentidos, que explica a falta de significância na arquitetura e nas cidades 

contemporâneas. 

A arquitetura contemporânea, segundo o autor, leva aos sentimentos de 

alienação, isolamento e solidão perante o mundo que ele apelida de tecnológico. 
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Figura 18 A alienação no aeroporto 

No filme "Terminal do Aeroporto" (2004), de Steven Spielberg, Viktor Navorski (Tom Hanks) é um cidadão 
de um país de Leste que vai a caminho de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas quando desembarca no 
aeroporto internacional JFK, descobre que rebentou uma guerra civil no seu país e houve um golpe de 
Estado. Viktor vê-se dessa forma sem pátria e sem um passaporte válido (pois é um passaporte de um país 
que deixou de existir!). Não tem assim autorização para entrar nos Estados Unidos, mas também ninguém 
o obriga a sair. E Viktor começa então a improvisar os seus dias e as suas noites no terminal do aeroporto, 
um enorme complexo onde se cruzam todas as facetas da América e onde ele também descobre o amor 
junto de uma bela hospedeira de bordo (Catherine Zeta-Jones). 
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Oferece ainda como exemplos deste auge deste sentimento de alienação os 

ambientes onde a tecnologia está mais presente: hospitais e aeroportos (Figura 18).  

No seu texto, original de 1996, Pallasmaa dizia: “ […] muitos projetos de 

arquitetura dos últimos 20 anos, tornados famosos pela imprensa internacional da 

arquitetura, apresentam características narcisistas e niilistas.” (PALLASMAA, 2011:17) 

Sobre essas características o autor avança e traça-as como posturas na conceção 

arquitetónica contemporânea. O teórico fala de uma postura hegemónica que pretende 

dominar todas as produções culturais e que lhe parece diminuir as relações de empatia, 

compaixão e participação no mundo. Fala também da postura narcisista que diz ser a 

arquitetura preferida de que a vê como um meio de autoexpressão ou como um jogo 

intelectual e que por isso está completamente desgarrado de conexões mentais e 

sociais. E por último fala também numa postura niilista que ele diz ser o meio sobre o 

qual se promove de propósito o isolamento e a alienação sensorial e mental. 

Precisamente no sentido contrário da comunicação entre as obras de arquitetura e o 

homem. 

 

“Na nossa era, a hegemonia da visão tem sido reforçada pelas incontáveis 
invenções tecnológicas e a infinita multiplicação e produção de imagens – ‘uma 
incessante chuva de imagens’, como chama Italo Calvino. ‘O evento fundamental 
da era moderna é a conquista do mundo como fotografia’, escreve Heidegger. A 
especulação do filósofo sem dúvida se materializou na nossa época de imagens 
fabricadas, produzidas em massa e manipuladas.” (PALLASMAA, 2011: 20) 

 

Quando em 1996 foi publicado originalmente o livro Os olhos da pele, de onde é 

retirado este excerto, Pallasmaa ainda estava longe de adivinhar a velocidade com que 

a chuva que falava Italo Calvino se iria intensificar com a internet. Se em 1996, o retrato 

de Pallasmaa era assim, então hoje adivinha-se o quão mais acelerado está. Mas essa 

velocidade já era notória na altura em que Pallasmaa escreveu e o autor chega mesmo 

a falar em como as experiências de espaço e tempo são fundidas pela velocidade:  

 

“ […] como consequência, estamos testemunhando uma inversão distinta das 
duas dimensões – uma temporalização do espaço e uma espacialização do 
tempo. O único sentido que é suficientemente rápido para acompanhar o 
aumento assombroso da velocidade do mundo tecnológico é a visão. Porem, o 
mundo dos olhos esta fazendo com que vivamos cada vez mais em um presente 
perpetuo, oprimidos pela velocidade e simultaneidade.” (PALLASMAA, 2011: 21) 

 

Além desta alteração na experiência do espaço e do tempo, Pallasmaa também 

enuncia outros problemas que contribuem para o distanciamento da vida das obras. O  
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Figura 19 Ilustração sobre as tecnologias de desenho assistido por computador  
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autor fala numa arquitetura que procura apenas imagens visuais. Por serem apenas 

imagens, só conseguem tocar o sentido da visão e por isso deixam de fora grande parte 

daquilo que constrói o homem. E por isso, em vez de procurar a experiencia plástica e 

espacial da existência humana, as obras procuram ser antes de mais imagens 

surpreendentes, cativantes e memoráveis. Segundo o autor, a arquitetura tem ainda se 

rendido à persuasão instantânea e à estratégia da publicidade. “ […] as edificações 

tornaram-se produtos visuais desconectados da profundidade existencial e da 

sinceridade. […] em vez de ser um encontro corporal de situações, a arquitetura se 

tornou uma arte da imagem impressa fixada pelo visor apressado da câmara 

fotográfica.” (PALLASMAA, 2011: 29). E Pallasmaa relembra o modo como a fotografia 

transmite uma sensação de que o mundo está mais disponível do que realmente está. 

Mas não é só a fotografia que tem remetido a arquitetura para a criação de imagens. 

Juhani Pallasmaa diz: 

 

“I am also concerned with the disappearance of a sense of life in todays’ design 
processes through the increasing uncritical use of the computer which tends to 
distance the object of design from the natural and internal link with the human 
psyche and body, a link which is provided by the eye-hand-body-mind connection 
of drawing combined with an empathic imagination. My second concern in 
relation to excessive computerization is, that architectural and artistic meanings 
are always existential meanings, not ideational propositions. That is, art 

articulates our experiences of the world directly in their existential dimension”9 

(PALLASMAA, 2015: 13) 

 

Mais uma vez, cada vez que a tecnologia dá um passo em frente o sentido de 

vida nas obras de arquitetura dá um passo no sentido oposto. A ilusão de que resolverá 

os problemas para os quais o homem não tem resposta no imediato, faz com que esta 

ganhe importância e um papel importante mesmo quando ao resolver problemas abre 

feridas ainda maiores. Pode ser o caso da arquitetura. Quando se tenta introduzir novos 

meios tecnológicos de projeto, pode-se ganhar em rigor e capacidade de visualização 

mas está-se a perder proximidade com a existência humana (Figura 19). É crucial não 

nos esquecermos que a arquitetura é sempre para as pessoas e por isso, projeto não 

se pode afastar do homem.   

 

 

                                                           
9  Tradução do autor: Preocupa-me também o desaparecimento de um sentido de vida nos processos de 
design de hoje, através do crescente uso acrítico do computador, que tende a distanciar o objeto de projeto 
do vínculo natural e interno com a psique e o corpo humanos, um vínculo que é proporcionado pela conexão 
do desenho de olho-mão-corpo-mente combinada com uma imaginação empática. A minha segunda 
preocupação em relação à informatização excessiva é que os significados arquitetónicos e artísticos são 
sempre significados existenciais, e não proposições ideacionais. Ou seja, a arte articula as nossas 
experiências do mundo diretamente na sua dimensão existencial. 
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Figura 20 Arquitetura, pessoas…e cinema 

A atriz Brigitte Bardot como Camille Javal e Michel Piccoli como Paul Javal no filme Le Mépris (1963), do 
cineasta Jean-Luc Godard, que teve como cenário principal do filme a Casa Malaparte, construída em 1938, 
de Adalberto Libera (1903-1963).  
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| 1.5 Pistas para uma Teoria de projeto 
 

“Why is it that architecture and architects, unlike film and filmmakers, are so little 
interested in people during the design process? Why are they so theoretical, so 

distant from life in general?”10 (VRIJMAN apud PALLASMAA in TIDWELL, 2015: 

5) () 

 

1.5.1. Adversidades  
 

“How can architectural ideas and aspirations (particularly emotive qualities) 
emerge as immaterial feelings of the designer and be translated into the actual 
building before finally being experienced by the person inhabiting it? And how 

can such vague and weakly formalized feelings be communicated?”11 

(PALLASMAA in TIDWELL, 2015: 11) (Figura 20) 

 

Projetar uma obra parece desde logo muito mais difícil quando se tenta, para 

além do estudo formal e geométrico, tentar encontrar o ambiente certo. Juhani 

Pallasmaa  (in TIDWELL, 2015) argumenta que a distância da vida humana das obras 

de arquitetura pode não acontecer por uma vontade deliberada dos seus arquitetos, mas 

pode ser devida à simplicidade do processo de configurar as obras apenas 

geometricamente comparada com o processo de projetar imagens sem forma, atos de 

vida dinâmicos, e sentimentos que a arquitetura pode despertar. 

Mas Pallasmaa defende uma arquitetura que vá para além da tríade vitruviana 

de utilitas, firmitas e venustas e que integre a vida do homem em todas as suas 

componentes práticas e mentais. Será preciso os arquitetos terem a capacidade de 

imaginar situações humanas que, segundo o autor, está relacionada com a capacidade 

de desenhar os espaços. Ou seja, quando se desenha um espaço está- se a criar ao 

mesmo tempo experiências, emoções e estados mentais que esse espaço pode 

produzir no homem. Pallasmaa diz: “In fact, as architects, we are operating in the human 

brain and nervous system as much as in the world of matter and physical construction.”12 

(PALLASMAA in TIDWELL, 2015: 6-7) O autor fala mesmo do modo como a ciência tem 

estudado a forma como os ambientes influenciam os cérebros humanos e como essa 

relação é muito mais forte do que aquilo que se acreditava. 

                                                           
10 Jan Vrijman é um realizador de cinema holandês, além de ser também jornalista. Nasceu no ano de 
1925 e morreu em 1997. Em tradução do autor, questiona: Por que é que a arquitetura e os arquitetos, ao 
contrário do cinema e cineastas, estão tão pouco interessados nas pessoas durante o processo de design? 
Por que são tão teóricos, tão distantes da vida em geral?  
11 Tradução do autor: Como podem as ideias arquitetónicas e as aspirações (particularmente as qualidades 
emotivas) emergir como sentimentos imateriais do designer e ser traduzidas na própria construção antes 
de finalmente ser vivenciada pela pessoa que a habita? E como tais sentimentos vagos e fracamente 
formalizados podem ser comunicados? 
12 Tradução do autor: Na verdade, como arquitectos, estamos operando no cérebro humano e sistema 
nervoso tanto como no mundo da matéria e construção física. 
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Figura 21 Alvar Aalto a estudar a maquete do Zürich Altstetten Parish Centre, em 1967.  
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Alvar Aalto testou que as ideias arquitetónicas não nascem frequentemente 

como ideias claras e formas finais. Elas crescem a partir de imagens difusas e sem 

sentimentos e vão sendo desenvolvidas nos desenhos e nas maquetes e concretizados 

por várias mãos e máquinas (Figura 21).  

Tomando conta das adversidades, está dado o primeiro passo para ir mais longe, 

e conscientes, somos mais capazes de encontrar soluções para contorná-las. 

 

1.5.2 Duas imaginações 
 

“In my view, there are two qualitative levels of imagination; one projects formal 
and geometric images while another one simulates the actual sensory, emotive 
and mental encounter with the projected entity. The first category of imagination 
projects the material object in isolation, the second presents it as a lived and 
experienced reality in our life world.”13 (PALLASMAA in TIDWELL, 2015: 7) 

 

Segundo Juhani Pallasmaa (in TIDWELL, 2015), o arquiteto quando projeta fá-

lo em dois mecanismos diferentes, que apelida de duas imaginações: imaginação formal 

e imaginação empática. Enquanto no primeiro sistema o objeto ainda está vazio da 

existência e emoção humana, na segunda ele incorpora-a. A imaginação formal é 

relacionada com os parâmetros topológicos e geométricos, enquanto a imaginação 

empática liga-se às experiencias emotivas, emoções e estados mentais. Se recuarmos 

mais uma vez para as categorias de espaço e carácter de Norberg-Schulz, conseguimos 

relacionar facilmente a imaginação formal com espaço, do mesmo modo, que a 

imaginação empática forma o carácter. A primeira imaginação é a que serve para 

configurar o espaço, enquanto que a segunda é a que invoca as propriedades 

metafísicas do carácter desse lugar imaginado. 

Gaston Bachelard (apud PALLASMAA in TIDWELL, 2015) divide a imaginação 

em duas: imagens da forma e imagens da matéria. Essas imagens da matéria que ele 

diz serem mais profundas e poéticas do que as imagens da forma. Sobre a afirmação 

de Bachelard, Pallasmaa, adiciona as imagens da vida, que segundo o autor, têm que 

ver com imagens de crescimento, movimento, mudança e ação que são as imagens que 

dão origem ao sentido de vida.   

 

“If I have to do a building I have an image of what the building should be and how 
it should feel, what kind of atmosphere it should have. […] Designing for me 

                                                           
13 Tradução do autor: Na minha opinião, existem dois níveis qualitativos de imaginação; um projeta 
imagens formais e geométricas enquanto outro simula o real encontro sensorial, emotivo e mental com a 
entidade projetada. A primeira categoria de imaginação projeta o objeto material isoladamente, a segunda 
apresenta-o como uma realidade vivida e experienciada no nosso mundo de vida. 
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Figura 22 As maquetas do trabalho de Peter Zumthor, atmosferas físicas. 
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is sort of a physical act. At the end it is a physical object and I have to make sure 
that I, as soon as possible, get in contact with this physical object I’m dreaming 
of. And a dream is also in my case, if I dream of a building, it’s an image. It’s not 

an abstract thought. I don’t have any abstract dreams.”14 (sic ZUMTHOR, 

2014:sp) 

 

O arquiteto Zumthor vem na mesma senda da imaginação do carácter do lugar, 

e ao mesmo tempo relembra a concretização física dessa imaginação. Peter Zumthor 

parece compilar as duas imaginações de Pallasmaa nas suas imagens que ele diz ser 

aquilo que sonha quando projeta. As imagens que por isso, têm as propriedades físicas 

do objeto, mas ao mesmo tempo as atmosferas sonhadas (Figura 22). 

Segundo Pallasmaa (in TIDWELL, 2015) as bases das imaginações são as 

verdadeiras qualidades da arquitetura que não são formais ou geométricas, nem 

intelectuais ou estéticas mas sim experiências existenciais e poéticas, encarnadas e 

emotivas. Segundo o autor, essas qualidades têm a capacidade de nos conectar com a 

história humana da ocupação do espaço e surgem do encontro existencial com a obra, 

e não meramente através da visão.  

Em forma de conclusão pode dizer-se que a concepção de uma obra não se 

pode ficar apenas por uma das imaginações. Ela não pode ser produto simplesmente 

da imaginação formal sob pena de cair no vácuo da forma pela forma e com uma 

ausência de significado para o homem; mas também não pode esperar ficar-se por uma 

imaginação empática uma vez que tenderia para a total abstração, sem sentido numa 

disciplina onde é necessária uma concretização física, uma construção. Combinando as 

duas imaginações não nos contentamos com uma forma oca nem com o sonho abstrato 

de Zumthor. Com efeito, também Pallasmaa apresenta uma terceira imaginação 

intimamente ligada com a fisicalidade daquilo que se imagina.  

 

1.5.2.1 Uma terceira imaginação: a encarnada 
 

“This is what the sculptor must do. He must strive continually to think of, and use 
form in its full spatial completeness. He gets the solid shape, as it were, inside 
his head—he thinks of it, whatever its size, as if holding it completely enclosed in 
the hollow of his hand. He mentally visualizes a complex form from all round itself; 
he knows while he looks at one side what the other side is like; he identifies 

                                                           
14 Tradução do autor: Se eu tiver que fazer um edifício eu tenho uma imagem do que o edifício deve ser e 
que sentimento deve transmitir, que tipo de atmosfera que deveria ter. [...] Projetar para mim é uma espécie 
de ato físico. No final é um objeto físico e eu tenho que ter certeza de que eu, o mais rapidamente possível, 
entro em contato com este objeto físico com que sonho. E um sonho também é, no meu caso, se eu sonho 
de um edifício, uma imagem. Não é um pensamento abstrato. Eu não tenho sonhos abstratos. 
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Figura 23 Henry Moore (1898-1986) no ato de esculpir, no seu atelier no final dos anos ’70. 
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himself with its center of gravity, its mass, its weight; he realizes its volume, and 

the space that the shape displaces in the air.”15 (MOORE apud PALLASMAA in 

TIDWELL, 2015: 8) 

 

Juhani Pallasmaa (in TIDWELL, 2015) fala numa imaginação extra que ele 

apelida de encarnada (Figura 23), que se foca na relação entre o artista e na obra que 

este concebe. Uma relação de proximidade, na qual quem concebe o objeto conhece-o 

intimamente. Segundo Pallasmaa, o escultor citado reforça a ideia de como a 

imaginação das obras não passa por uma simples projeção visual, mas mais do que 

isso, é também por um processo de envolvimento corporal, de identificação e de 

sentimento do objeto como uma extensão do próprio artista, como uma simulação de 

encarnação. “The artist’s body becomes the work, and simultaneously, the work 

becomes an extension of his body. Every creative person works unconsciously with 

herself, as much as with materials, forms, sounds, or words.”16 (PALLASMAA in 

TIDWELL, 2015: 8)  

Juhani Pallasmaa recorda a confissão de Einstein sobre o pensamento visual e 

muscular nos seus trabalhos matemáticos e físicos e conclui que isto é uma grande 

sugestão de que todo o pensamento tem uma componente de encarnação. Segundo o 

autor, a imaginação não é portanto uma projeção unicamente visual, mas um processo 

que engloba a existência encarnada. No mesmo sentido do encontro da fisicalidade 

daquilo que constrói a arquitetura será conveniente estudar de forma individual as 

diferentes partes do todo que constitui cada obra, aquilo que Steven Holl apelidou de 

zonas fenomenológicas. 

  

1.5.3. Zonas fenomenológicas 
  

“ […] existe de facto um lado artesanal nesta tarefa de criar atmosferas 
arquitetónicas. Tem de haver procedimentos, interesses, instrumentos e 
ferramentas no meu trabalho.” (ZUMTHOR, 2009: 21) 

 

As pistas fenomenológicas, abaixo enunciadas, funcionam como Steven Holl diz: 

 

                                                           
15 Tradução do autor: É isto que o escultor deve fazer. Ele deve esforçar-se continuamente por pensar, e 
usar a forma na sua completa plenitude espacial. Ele tem a forma sólida, por assim dizer, dentro da sua 
cabeça - ele pensa nela, qualquer que seja o seu tamanho, como se a segurasse completamente fechada 
na cavidade da sua mão. Ele visualiza mentalmente uma forma complexa a toda a volta; enquanto olha 
para um lado sabe como é o outro; ele identifica-se com o seu centro de gravidade, a sua massa, o seu 
peso; percebe o seu volume, e o espaço que a forma ocupa no ar. 
16 Tradução do autor: O corpo do artista torna-se a obra, e simultaneamente, o trabalho torna-se uma 
extensão do seu corpo. Toda pessoa criativa trabalha inconscientemente consigo mesma, tanto quanto com 
materiais, formas, sons ou palavras. 
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Figura 24 Desenho de Steven Holl 

O desenho como ferramenta de projeto indispensável.  
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“ […] like a manifold of parts, presenting the question of a whole more substantial than 

any of its components.”17 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 119) Deste 

modo, é necessário ter a noção de que o estudo das diversas partes é importante, mas 

que o resultado final, a obra, será sempre algo maior do que a soma de cada uma das 

partes. As partes podem ser estudadas singularmente, mas o maior desafio na 

conceção da obra passa por encontrar o elo que une coerentemente todas as partes. 

Steven Holl diz:  

“Each challenge in architecture is unique; each has a particular site and 
circumstance or program; and for each, to fuse site, circumstance, and a 
multiplicity of phenomena, an organizing idea... a driving concept ... is required. 
The unity of the whole emerges from the thread that runs through the variety of 
parts; whether it be one discrete idea or the interrelation of several concepts.”18 
(HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 119) 

 

Segundo o autor (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994), as ideias 

metafóricas ou simbólicas podem ser importantes em algumas situações e pela sua 

incongruência pode ser gerada uma tensão que serve como dinâmica de fio condutor. 

Desse modo, as ideias não são abstrações mas sim algo que se funde com os 

programas arquitetónicos. A ideia de que fala Steven Holl pode ser o tal elo de ligação 

entre as diversas partes (Figura 24). Além disso, o autor alerta para a dificuldade de se 

fazer arquitetura por ser infinitamente aberta e livre além de que cada obra difere em 

cada circunstância e em cada local.  

Com a divisão em partes individuais do todo que constrói as obras, nos seguintes 

pontos, tenta-se encontrar, tal como diz Peter Zumthor, os instrumentos certos para a 

conceção arquitetónica com o pensamento fenomenológico. 

 

1.5.3.1 Objetos e campo 
 

“When we sit at a desk in a room by a window, the distant view, light from the 
window, floor material, wood of the desk, and eraser in hand begin to merge 
perceptually.”19 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 45) 

 

                                                           
17 Tradução do autor: [...] como uma variedade de peças, apresentando a questão de um componente mais 
substancial do que qualquer um dos seus componentes. 
18 Tradução do autor: Cada desafio na arquitetura é único; cada um tem um local particular e circunstância 
ou programa; e para cada um, para fundir lugar, circunstância e uma multiplicidade de fenómenos, uma 
ideia organizadora...um conceito condutor...é necessário. A unidade do todo emerge do fio que percorre a 
variedade de partes; Seja uma ideia discreta ou a inter-relação de vários conceitos. 
19 Tradução do autor: Quando nos sentamos numa mesa numa sala perto da janela, a visão distante, a luz 
da janela, o material do chão, a madeira da mesa e a borracha na mão começam a fundir-se 
perceptualmente. 
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Figura 25 Realidade entrelaçada por Robert Frank - The Americans 
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Segundo Steven Holl, a consciência da sobreposição dos vários planos na visão 

é fundamental para o processo projectual arquitetónico. “We must consider space, light, 

color, geometry, detail, and material as an experiential continuum.”20 (HOLL, 

PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 45) Ou seja, não há uma separação da perceção 

desses elementos na experiência real humana (Figura 25). Contudo, o autor abre a 

possibilidade do estudo dos elementos individualmente no processo de projeto, mas 

sempre com a consciência que se fundirão na condição final. Como Steven Holl diz: “A 

complex interlocking of time, light, material, and detail crates the 'whole' of cinema 

wherein we can no longer distinguish individual elements.”21 (HOLL, PALLASMAA, 

PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 46) 

Segundo o autor, este é o fenómeno da enmeshed experience, uma experiência 

entrelaçada, “[…] wich emerges from the continuous unfolding of overlapping spaces, 

materials and detail.”22 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 45) Steven Holl 

relaciona o fenómeno com o conceito de in-between reality ou ground de Maurice 

Morleau-Ponty, o elemento sobre o qual é universalmente possível unificar as coisas. 

À noção da fusão dos objetos no campo podemos associar, na nossa opinião, 

uma fronteira que pode ser capaz de funcionar por oposto. A questão da fronteira 

sempre necessária na arquitetura quebra o campo e cria um interior e um exterior. “ […] 

na arquitetura retiramos um pedaço do globo terrestre e colocamo-lo numa pequena 

caixa. E de repente existe um interior e um exterior. Estar dentro e estar fora. 

Fantástico.” (ZUMTHOR, 2009: 47) 

Já Christian Norberg-Schulz dizia que na soleira seria o ponto onde o problema 

de habitar se torna presente. “A casa e a mesa recebem e reúnem, e trazem o mundo 

para ‘perto’. Habitar uma casa significa habitar o mundo. Mas esse habitar não é fácil, 

tem de ser alcançado por caminhos escuros e uma soleira separa o dentro do fora.” 

(NORBERG-SCHULZ in NESBITT, 2008: 447) A soleira representa a diferença entre a 

caixa do individuo, do seu mundo particular, e o mundo exterior, ou como Peter Zumthor 

diz: “Desenrola-se então o jogo entre o indivíduo e o público, entre a privacidade e o 

público.” (ZUMTHOR, 2009: 47) 

Segundo Peter Zumthor, o problema também condensa-se na fachada e será 

nela que se conformará as vontades do dono de obra e do arquiteto. Além disso a 

fachada marca uma posição na sua relação com a rua. A fachada permite mostrar tudo 

                                                           
20 Tradução do autor: Devemos considerar espaço, luz, cor, geometria, detalhe e material como um 
contínuo experiencial. 
21 Tradução do autor: Um complexo entrelaçamento de tempo, luz, material e detalhe cria o "todo" do 
cinema onde não podemos distinguir mais os elementos individuais. 
22 Tradução do autor: O que emerge do contínuo desdobramento dos espaços sobrepostos, materiais e 
detalhes. 



Capítulo 1 

70 

  

 

Figura 26 Esta imagem faz parte de uma série de ilustrações do projeto Porta Vittoria de 1986, onde Steven 
Holl começou pelo fim o processo de design urbano. Primeiro idealizou o projeto através dos desenhos de 
perspectivas de visões parciais, que foram depois a base do projeto desenhado total.  

http://images.adsttc.com/media/images/55e6/fd25/4d8d/5d0b/c000/12e1/large_jpg/2-799.jpg?1441201432 
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ou encerrar tudo, para quem está dentro e para quem está fora. “ […] o que é que […] 

queremos ver, quando estamos lá dentro? O que quero revelar? E qual é a referência 

que com o meu edifício levo até ao público?” (ZUMTHOR, 2009: 49) Uma questão de 

ver e ser visto. Além de que, segundo o autor, a fachada permite ainda revelar uma 

outra posição, em particular com o contexto, por continuidade ou pelo oposto.   

 

1.5.3.2 Perspetivas 
 

“The old conditions of linear perspective with its vanishing points and horizon line, 
disappear behind us as modern urban life presents multiple horizons, hovering 
horizons, and multiple vanishing points.”23 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-
GÓMEZ, 1994: 48) 

 

Praticamente oposto ao continuum da enmeshed experience surge uma 

experiência da cidade que é fragmentada e dividida pelas perspetivas sobrepostas. 

Segundo o autor, essa experiência é totalmente o contrário da uma imagem estática, e 

consiste numa série de visões parciais da cidade. Steven Holl dá o exemplo da chegada 

à cidade de diversos meios - comboio, metro subterrâneo e avião – que conformam 

experiências espaciais abertas diferentes umas das outras. Segundo o autor, o nosso 

entendimento urbano desenvolve-se a partir dessas perceções sobrepostas e que 

variam de acordo com o ângulo e velocidade do movimento com que nos deslocamos. 

Steven Holl ressalva que em projeto é impossível ter em conta todas as 

perspetivas pelo infinito número de combinações das variáveis de ângulo e velocidade. 

Mesmo quando se consegue analisar o movimento ao longo de um caminho específico 

a uma certa velocidade é impossível ter uma visão única do objeto ou espaço urbano 

porque a perceção também é influenciada pela relação com outros objetos e o céu. 

Segundo o autor, a tecnologia pode ter um papel importante para ajudar a incorporar a 

experiência incompleta e perspetivada do espaço no processo de projeto. O próprio fala 

numa abordagem de 'multiple-perspectives' (Figura 26) para “ […] construct urban 

spaces on perceptual principals, allowing for movement between the absolutes of 

architectural intention and the indefinitive urban assemblage. Perhaps enlightened 

concepst of urbanism would envolve with an undestanding of alternative ways of moving 

through cities.”24 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 55) Esta abordagem 

permite projetar com um envolvimento diferente daquele que se tem com a vista aérea, 

                                                           
23 Tradução do autor: As antigas condições da perspetiva linear, com os seus pontos de fuga e linha do 
horizonte, desaparecem atrás de nós enquanto a vida urbana moderna apresenta horizontes múltiplos, 
horizontes pairando e múltiplos pontos de fuga. 
24 Tradução do autor: Construir espaços urbanos sobre princípios perceptivos, permitindo o movimento 
entre os absolutos da intenção arquitetónica e a composição urbana indefinida. Talvez os conceitos de 
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urbanismo mais esclarecidos evoluíssem com a descoberta de maneiras alternativas de nos movermos 
pelas cidades. 

Figura 27 Museu do Côa - Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, 2009 

A matéria do edifício - o xisto - é uma aproximação à matéria predominante na paisagem do lugar natural 

onde este se insere.  
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frequentemente usada em projeto.   

 

1.5.3.3 Matéria 
 

“ […] primeiro e maior segredo da arquitetura, é que consegue juntar as coisas 
do mundo, os materiais do mundo e criar este espaço.” (ZUMTHOR, 2009: 23) 

 

Logo no início, Zumthor começa pelas propriedades físicas das obras e daquilo 

que a constitui, ou seja, os materiais. O arquiteto diz: “ […] presença material dos objetos 

de uma arquitetura da construção”. (ZUMTHOR, 2009: 23) Na realidade, a arquitetura é 

possível fisicamente pelos materiais. A sua escolha é desde logo essencial (Figura 27). 

Depois existe ainda o modo como são articulados e conciliados. 

Além disto Zumthor fala na perceção humana dos materiais, uma questão que 

se liga intimamente com a temperatura dos materiais e do próprio espaço. Segundo o 

autor, cada edifício tem uma certa temperatura e essa temperatura do espaço relaciona-

se, concretamente, com os materiais usados. Para Zumthor, não existem dúvidas sobre 

a existência de materiais que retiram muito calor do corpo humano e, outros que por 

oposto, retiram pouco. O arquiteto exemplifica com o Pavilhão da Suíça, que projetou 

em Hanôver, onde dominava por completo a madeira. “ […] quando havia calor, está 

fresco neste Pavilhão como numa floresta, e quando fazia frio, havia mais calor lá dentro 

do que lá fora, mesmo não estando fechado.” (ZUMTHOR, 2009: 35). Deste modo, 

segundo o autor, é necessário temperar a temperatura dos espaços, ou pelas suas 

palavras: “ […] encontrar o ambiente certo. No sentido literal e figurativo.” (ZUMTHOR, 

2009: 35). Ou seja, voltando ao começo, não tem que ver apenas com a temperatura 

enquanto realidade física, mas também com aquela que é sentida ou percecionada. 

 

1.5.3.4 Tectónica 
 

“The total perception of architecture spaces depends as much on the material 
and details of the haptic realm as the taste of a meal depends on the flavors of 
authentic ingredients. As one can imagine being condemned to eating only 
artificially flavored foods - so in architecture the specter of artificially constituted 
surroundings imposes itself.”25 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 91) 

                                                           
25 Tradução do autor: A perceção total dos espaços arquitetónicos depende tanto do material e dos 
detalhes do reino háptico, como o gosto de uma refeição depende dos sabores de ingredientes autênticos. 
Como podemos imaginar, ser condenado a comer apenas alimentos artificialmente aromatizados – também 
em arquitetura o espectro do ambiente artificialmente constituído se impõe. 
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Figura 28 Tomba Brion, San Vito d'Altivole, Itália, de Carlo Scarpa (1906-1978) 

O Mestre italiano é incontornável quando se fala na questão dos materiais e do seu trabalho. O detalhe nas 
obras de Scarpa é assinalável, onde os pormenores são a essência de tudo. 
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Segundo Steven Holl a produção industrial tende a criar produtos sintéticos que 

anulam o sentido do tato, ao tirar a essência do material e a sua textura. Deste modo 

perde-se o sentido do toque que define o háptico na arquitetura. Pelo contrário, Holl diz: 

“When the materiality of the details forming an architectural space become evident, the 

haptica realm is opened up. Sensory experience is intensified; psychological dimensions 

are engaged.”26 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 91) (Figura 28) 

Steven Holl fala no modo como os materiais podem ser trabalhados por infinitas 

maneiras e do modo como cada uma dessas maneiras pode resultar em diferentes 

resultados e diferentes propriedades fenomenológicas. A exploração do material e das 

suas potencialidades fenomenológicas.  

Para Peter Zumthor é crucial a composição dos materiais, para além da 

sensibilidade para a presença e a massa destes. Não por acaso o arquiteto fala em 

quantidade certa e no modo como os materiais reagem quando colocados de forma 

concreta. “Materiais soam em conjunto e irradiam, e é desta composição que nasce algo 

único.” (ZUMTHOR, 2009: 25) Zumthor, fala ainda no modo como os materiais são 

infinitos, pela quantidade de maneiras que podem ser trabalhados, e exemplifica com a 

pedra que pode ser serrada, limada, furada, cortada, polida. No mesmo exemplo, o 

arquiteto fala ainda nas diferenças que uma grande quantidade desse material faz, por 

oposição a uma pequena quantidade, bem como a reflexão que o material faz da luz. 

Zumthor acrescenta ainda: “Existe uma proximidade crítica entre os materiais que 

depende dos próprios materiais e do seu peso. Ao conciliar materiais numa obra existe 

um ponto em que estão demasiado afastados, e outro em que estão demasiado 

próximos, e outro ainda em que estão mortos.” (ZUMTHOR, 2009: 27-29) A relação 

entre os materiais em si, leva-nos até à sua avaliação por comparação, a escala. 

 

1.5.3.5 Escala 
 

"Do not teach theories of proportions. They only disturb the sense for 
proportions."27 - Eliel Saarinen. Discurso do AIA. San Antonio, Texas, 1931. 
(HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 115) 

 

A frase do arquiteto finlandês Eliel Saarinen resume bem aquilo que se pode 

falar sobre a escala e proporção. Não é simplesmente uma questão de propriedades  

 

                                                           
26 Tradução do autor: Quando a materialidade dos detalhes que formam um espaço arquitetónico se torna 
evidente, o reino da háptica é aberto. A experiência sensorial é intensificada; dimensões psicológicas são 
envolvidas. 
27 Eliel Saarinen no seu discurso do AIA. San Antonio, Texas, 1931. Tradução do autor: Não ensine teorias 
de proporções. Elas só vão perturbar o sentido de proporções. 
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Figura 29 A escala e proporção em Kunsthaus Bregenz, Austria 1997, por Peter Zumthor 
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matemáticas e geométricas exatas, mas sobretudo, a perceção, e o sentido a ela 

associada, sobre essas características. 

Steven Holl explica como Matilda Ghyka encontra na natureza princípios 

matemáticos sobre os quais baseia o conceito de proporção. Um desses princípios é o 

da secção dourada 1:1.618 que se relaciona com a sequência de Fibronacci. Steven 

Holl diz: “Fibronacci Series have constinuously reappeared in the most visually pleasing 

and intense works of architecture.”28 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 114). 

A sequência aparece no Cânone Egípcio Antigo de Proporções e ao longo da 

Arquitetura Grega, contudo Steven Holl ressalva o modo como os gregos iam para além 

dessa preocupação, centrando a questão sobretudo com a percepção que se tinha dela. 

O autor exemplifica com a obra do Parthenon onde defende que foram executados 

vários ajustes para contrariar a perceção distorcida causada pela luminosa luz grega e 

fala sobre o modo como para os gregos a proporção era uma preocupação fundamental  

“[…] the organizing principle for spaces, surfaces, volumes and lines.”29 (HOLL, 

PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 114) 

Voltando à frase de Saarinen, Steven Holl explica que o sentido de perceção das 

proporções matemáticas no mundo físico é um dos poderes intuitivos dos homens, da 

mesma forma que se sintoniza instrumentos musicais. De qualquer maneira é uma 

sensibilidade que deve ser cultivada. Segundo o autor, a construção desde a sua 

génese que tem uma raíz de equilíbrio inerente e oferece como exemplo a tradição dos 

edifícios de tatame japonês que é por sistema automaticamente dimensionado para o 

ser humano numa série proporcional. 

Deste modo, Steven Holl defende uma reafirmação do corpo humano. “Human 

scale, relative proportional scale and urban scale, all extremely important in architecture 

have been especially neglected in the last two decades.”30 (HOLL, PALLASMAA, 

PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 116) 

No mesmo sentido parece vir Peter Zumthor (Figura 29), que reforça o enfoque 

no sentido corporal da escala e, por isso prefere a designação degraus de intimidade. 

Algo que significa“ […] proximidade e distância. Um arquiteto clássico diria: escala. Mas 

[…] estou a falar num sentido mais corporal de escala e dimensão.” (ZUMTHOR, 2009: 

51) 

Peter Zumthor vê nos degraus de intimidade a relação entre as pessoas, que 

vivem a obra, e aspetos como o tamanho, a dimensão, a escala e a massa da obra. 

                                                           
28 Tradução do autor: As Séries Fibonacci têm reaparecido continuamente nas obras de arquitetura mais 
intensas e agradáveis visualmente.  
29 Tradução do autor: O princípio organizador para espaços, superfícies, volumes e linhas. 
30 Tradução do autor: A escala humana, a escala proporcional relativa e a escala urbana, todas 
extremamente importantes na arquitetura, foram especialmente negligenciadas nas últimas duas décadas. 
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Figura 30 A luz e a passagem do tempo pela sombra. 
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Zumthor fala nos objetos que tanto podem ser aqueles muito maiores do que as 

pessoas, como os mais pequenos, como as dobradiças, as fechaduras, as portas. 

“Conhecem aquela porta alta, estreita, onde toda a gente fica bem ao passar? 

Conhecem esta porta mais larga, sem interesse, deselegante?” (ZUMTHOR, 2009: 51) 

Como o autor explica, tem que ver com a massa e o peso das coisas. “A porta fina e a 

porta grossa. O muro grosso e o muro fino.” (ZUMTHOR, 2009: 53) 

Com efeito, Zumthor (2009) explica as sensações que as dimensões de peso e 

massa podem representar para o homem. Exemplifica que as coisas grandes podem 

intimidar, mas também podem enaltecer, como ele diz acontecer no interior da 

monumental villa Rotonda de Andrea Palladio. Peter Zumthor diz que estes efeitos 

ampliam a comparação que a escala normalmente significa em arquitetura. Segundo o 

autor, a escala humana deixa de fora a amplitude, proximidade e a distância entre as 

pessoas e as obras. 

 

1.5.3.6 Luz 
 

“Como é a luz. É fantástico! […] Onde está a luz e de que forma. Onde existem 
sombras. E como as superfícies estão baças ou brilhantes ou ressaltam da 
profundidade.” (ZUMTHOR, 2009: 59) 

 

Para Zumthor (2009) a qualidade que a luz natural tem reside nas sensações 

que pode despertar, e exemplifica com a luz matinal que irradia e ilumina as coisas que 

constroem o mundo. Essa luz, para o autor, induz-lhe a ideia de algo místico, maior. Da 

mesma foram Steven Holl fala na força metafísica da luz na arquitetura, que diz ser 

impulsionada pela qualidade da luz e da sombra dos sólidos e vazios, por opacidades, 

transparências e translucidez. Segundo o autor, a luz é capaz de gerar diferentes 

intensidades na arquitetura e nas cidades. “What the eyes see and the senses feel in 

questions of architecture are formed according to conditions of light and shadow.”31 

(HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 63).  

Para Steven Holl a luz natural, e a sombra que gera, ganha particularidades pelo 

facto de o sol não ser uma fonte fixada num ponto exato e que por isso elabora um 

elevado número de fenómenos complexos (Figura 30). Todos estes processos podem 

ser explorados e estudados no processo de projeto. 

 

                                                           
31 Tradução do autor: O que os olhos vêem e os sentidos sentem, em questões de arquitetura, são 
formados de acordo com condições de luz e sombra. 
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Figura 31 Vivências à noite pela luz artificial 
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Para Peter Zumthor, a ideia da luz tem de acompanhar a obra desde o começo, 

e apresenta duas das suas ideias preferidas para imaginar a obra. A primeira é a de 

começar o edifício como se fosse uma massa de sombras e que depois lentamente é 

escavada pela luz, e a segunda é a de colocar os materiais à luz para ganhar a 

sensibilidade de como eles se comportam, o modo como a reflete. Para Zumthor (2009), 

esta relação entre os materiais e a luz é fundamental, e pode dar ou retirar vivacidade, 

pelo brilho, às obras. Por oposto, temos a ausência de luz e que introduz uma nova 

referência fenomenológica.  

 

1.5.3.7 Noite 
 

“In the 18th and 19th centuries the night-space of cities was only slightly altered 
in comparison to previous centuries. The twentieth century, however, brought a 
sudden shock of vast quantities of night light wich alters our perception of the 
shape and form of urban space.”32 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 
69) 

 

Segundo Steven Holl a luz artificial que ilumina as cidades à noite é uma nova 

dimensão em relação à experiência humana das cidades e dos espaços (Figura 31). O 

autor oferece o exemplo de Nova Iorque, onde Times Square é caracterizado pelo 

domínio da cor cinza de dia mas que há noite é invadido por grandes quantidades de 

luzes. Steven Holl diz ainda que o fenómeno pode ser também definido pelas condições 

meteorológicas, com nevoeiro a atmosfera modifica. 

Segundo o autor, uma obra arquitetónica pode assumir diferentes presenças de 

dia e à noite conforme a posição que pretende assumir. Steven Holl destaca ainda os 

países onde as horas de luz solar no inverno são escassas e que por isso os edifícios 

públicos devem ter em atenção o facto das suas horas de serviço mais importantes 

poderem ser à noite. 

Acreditamos ainda que a espacialidade da noite urbana depende, em parte, do 

modo como tipologicamente as fachadas se abrem para a rua. Fachadas mais 

transparentes deixam passar não só mais luz mas a própria vivência dos espaços 

interiores para o exterior; enquanto que, por oposto, fachadas com aberturas mais 

estreitas não deixam passar a vida e deixam a cidade mais dependente da presença de 

luz artificial. Parece fazer sentido argumentar que as obras, por meio da dimensão dos 

seus vãos influenciam os sentimentos de segurança e serenidade. 

                                                           
32 Tradução do autor: Nos séculos XVIII e XIX o espaço noturno das cidades foi apenas ligeiramente 
alterado em comparação com os séculos anteriores. O século XX, no entanto, trouxe um choque súbito de 
vastas quantidades de luz noturna que alteraram a nossa perceção da forma e da forma do espaço urbano. 



Capítulo 1 

82 

  

Figura 32 A cor por Steven Holl no projeto de escritórios D.E. SHAW 
& CO, New York, United States 1992 
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1.5.3.8 Cor 
 

“Variations in reflectivity of glossy and matte surfaces, differences between 
opaque and transparent colors, and the unique properties of reflected and 
projected colors begin to suggest an enormous range in the phenomenology of 
color. Forces which impact on the experience of color function according to 
available light as well as additional variable properties. Indeterminacy, in fact, 
might be the central condition of color.”33 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 
1994: 58) 

 

Segundo Steven Holl, a percepção da cor pelo ser humano é diferente da noção 

que a matemática das ondas de luz e, até mesmo, a acção física da visão oferece. 

Steven Holl vai mais além e sugere que: “[…] a study of color by wavelenght or primary 

and secondary categories is not only inadequate but, according to perception and 

experience, misleading.”34 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 58) Segundo 

Steven Holl, a experiência da cor é mais complexa do que os parâmetros analíticos e é 

relacionada com vários fenómenos como a quantidade de luz disponível e justaposições 

contrastantes de transparência e opacidade. Steven Holl oferece o exemplo das folhas 

de outono que navegam no rio Hudson para mostrar a variação e a indeterminação da 

cor. As folhas variam de tonalidade influenciadas por vários fenómenos como as 

condições atmosféricas, a hora de luz, o céu e o próprio rio. Ou pelas palavras de Steven 

Holl: “Situation, climate, and culture may determine use and subsequent experience of 

color.”35 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 61) 

Segundo o autor, o próprio lugar e a situação que engloba cada pessoa pode 

influenciá-la a ter conceções da cor particulares. Steven Holl oferece como exemplo os 

rebocos das casas mexicanas que contrariam a luz intensa e a poeira onde emergem, 

com tons amarelos brilhantes, laranjas, vermelhos e azuis. Onde as cores são saturadas 

pelo pigmento autêntico e pela superfície de textura aplicada à mão. Depois Steven Holl, 

imagina os mesmos tons mas em contextos diferentes, no caso num centro comercial 

do Minnesota e aplicado numa superfície de plástico e diz que seria completamente 

diferente a perceção.  

Segundo o autor as dificuldades que encontramos sobre a natureza das cores 

estão relacionadas com a indeterminação do nosso conceito de semelhança de cor. 

                                                           
33 Tradução do autor: As variações na reflexão das superfícies brilhantes e foscas, as diferenças entre as 
cores opacas e transparentes e as propriedades únicas das cores refletidas e projetadas começam a sugerir 
uma enorme gama na fenomenologia da cor. Forças que influenciam a experiência de função de cor, de 
acordo com a luz disponível, bem como propriedades variáveis adicionais. A indeterminação, de fato, pode 
ser a condição central da cor. 
34 Tradução do autor: Um estudo da cor por comprimento de onda ou categorias primárias e secundárias 
não é apenas inadequado, mas, de acordo com a perceção e experiência, enganoso. 
35 Tradução do autor: Localização, clima, e cultura podem determinar o uso e subsequentemente a 
experiência da cor.  
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Figura 33 O reflexo, a noite e a luz - Sokolov Retreat, 1976 
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1.5.3.9 Água 
 

“At times colors and contours in the reflection of flowers or autumn trees in a clear 
still pond, seem more intense than the actual view. A flat plate of glass in a 
window along an urban street reflects the background with an amazingly sharp 
image. On the bottom of a pool we can often see intense focal lines of sunlight 
projected by the crests of wavelets acting as lenses. The psychological power of 
reflections overcomes the 'science' of reflection.”36 (HOLL, PALLASMAA, 
PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 80) 

 

Steven Holl considera a água como uma lente fenomenológica com capacidades 

de reflexão, inversão espacial, refração e transformação dos raios de luz (Figura 33). 

No seu projeto em Fukuoka, Japão em 1989 os espaços de água funcionam como 

ligações, através da luz refletida nos tetos, dos diversos apartamentos. “One of the 

tragedies of modern urban life is that a complex of urban constructions often puts us out 

of touch with the poetry and unpredictability of the everyday change in the weather.”37 

(HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 83) Para Steven Holl, em Fukuoka os 

elementos atmosféricos como a chuva, o vento e as nuvens em relação, por variação, 

com os espelhos de água desenhados são capazes de influenciar as atmosferas dos 

espaços.  

Segundo o autor, a transformação da luz através dos materiais pode assumir 

condições poéticas na conceção arquitetónica e desse modo, a água, como elemento 

refrativo pode produzir uma magia particular na arquitetura que, de alguma forma, a 

incorpora. 

 

1.5.3.10 Tempo 
 

“Our modern concept of time is based on a linear, and perhaps disjunctive, model. 
The problem of temporal fragmentation of modern life; the destructive effects of 
increasing levels of media saturation resulting in stress and anxiety, might be 
countered in part by the distention of time in the perception of architectural space. 
The physical and perceptual experience of architecture is not a scattering or 
dispersion - but a concentration of energy. This physically experienced 'lived time' 
is measured in the memory and the soul in contrast to the dismemberment of 
fragmented messages of media.”38 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 
1994: 74). 

                                                           
36 Tradução do autor: Às vezes, as cores e contornos na reflexão de flores ou árvores de outono num lago, 
ainda claro, parecem mais intensas do que na visão real. Uma placa lisa de vidro numa janela ao longo de 
uma rua urbana reflete o background com uma imagem surpreendentemente nítida. No fundo de uma 

piscina, podemos ver muitas vezes linhas focais intensas de luz solar projetadas pelas cristas de ondas que 
atuam como lentes. O poder psicológico das reflexões supera a "ciência" da reflexão. 
37 Tradução do autor: Uma das tragédias da vida urbana moderna é que um complexo de construções 
urbanas muitas vezes nos distancia da poesia e imprevisibilidade da mudança diária no clima. 
38 Tradução do autor: O nosso conceito moderno de tempo é baseado num modelo linear, e talvez 
disjuntivo. O problema da fragmentação temporal da vida moderna; os efeitos destrutivos de níveis 
crescentes de saturação dos media, resultando em stress e ansiedade, podem ser combatidos em parte 
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pela distensão do tempo na perceção do espaço arquitetónico. A experiência física e percetual da 
arquitetura não é uma dispersão - mas uma concentração de energia. Este "tempo vivido" fisicamente 
experimentado é medido na memória e na alma em contraste com o desmembramento de mensagens 
fragmentadas dos media. 

Figura 34 A paralização do tempo nas Termas de Vals, Suiça, 1996, Peter Zumthor 
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Segundo Steven Holl, a ideia de tempo que interessa para a arquitetura é a de 

duração. Diz ele: “Philosopher Henri Bergon's extensive writings explore the idea of 

'duration' a 'multiplicity of succession, fusion, and organization.”39 (HOLL, PALLASMAA, 

PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 74) Ou seja, são transcendentes as obras que sejam capazes 

de despertar uma percepção de distenção do tempo, da mesma forma que fazia o poeta 

russo Osip Mandelstam com as palavras: “the stream of golden honey was pouring so 

slow..” (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 74) (Figura 34) 

De certo modo, a questão do movimento das pessoas na arquitetura de que fala 

Peter Zumthor (2009) está relacionada com o tempo. Diz: “A arquitetura é certamente 

uma arte espacial, é o que se diz, mas a arquitetura é também uma arte temporal. Não 

a vivo apenas num segundo.” (ZUMTHOR, 2009: 43) 

Segundo o autor, a questão do movimento e da relação com o tempo na vivência 

da arquitetura é esclarecida com a clara distinção dos dois modos de induzir a circulação 

nas obras: a condução e a sedução, ou pelas suas palavras vaguear livre. Zumthor diz 

que cada tipo de circulação deve ser usado conforme o uso do edifício. Num edifício 

fundamentalmente funcionalista, como por exemplo um hospital, a condução das 

pessoas deve ser clara; por outro lado, fala no prazer que tem em não ser conduzido, 

mas em vez de isso ser seduzido pelo edifício, que lhe mostra alternativas para o seu 

vaguear, e aqui dá como exemplos as piscinas termais, os auditórios e os cinemas. A 

utilização do edifício deve definir o modo como se circula, mas também se pode conciliar 

as duas velocidades em diferentes momentos no mesmo edifício. 

 

1.5.3.11 Som 

 

“Cada espaço funciona como um instrumento grande, coleciona, amplia e 
transmite os sons.” (ZUMTHOR, 2009: 29) 

 

Peter Zumthor fala dos sons que ecoam nas obras, não só relacionados com os 

materiais usados, mas como prova da vivência dos espaços e que fazem parte também 

do fenómeno global do lugar. Zumthor recorda os sons da sua infância, que lhe davam 

sensações como a segurança quando, por exemplo ouvia a mãe a trabalhar na cozinha. 

(2009). Steven Holl amplia a escala, mas o processo parece ser o mesmo:  

 

“Likewise, the sound of monastery bells ringing at certains hours in the city of 

                                                           
39 Tradução do autor: Os extensos escritos do filósofo Henri Bergson exploraram a ideia de ‘duração’ uma 
multiplicidade de sucessão, fusão e organização. 
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Figura 35 Catedral de Barcelona. O modo como o som ecoa nas catedrais góticas oferece prontamente a 
perceção da escala grandiosa. 
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Kyoto yields a spatial map of the city's geometry in relation to locations in the 
fading distance. In some European cities, the regular sound of the church bell's 
community call creates a psychological space. Its perceptual associations are 
tied to the materiality of the bell, its ressonant tower, and the adjacent square. 
This kind of 'sound space' cannot be accurately recreated with eletronic 
speakers.”40 (HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 87). 

 

Segundo o autor, é um processo bonito pensar as obras a partir precisamente 

da ausência de sons, o silêncio, uma vez que existe para ele uma mística onde as obras 

parecem soar sempre mesmo quando estão sozinhas. Além disso, fala na necessidade 

de conceber espaços que reduzam os sons que abundam no mundo, e fazer desses 

espaços calmos. 

Steven Holl parece concordar com a importância do som na arquitetura e diz: 

“The live reflection of echo and re-echo within a stone cathedral increases our awareness 

of the vastness, geometry and material of its space. Imagine the same space with carpet 

and acoustically softned a spatial and experiential dimension of the architecture is lost.”41 

(HOLL, PALLASMAA, PÉREZ-GÓMEZ, 1994: 87) (Figura 35). Segundo o autor, 

podemos redefinir um espaço apenas pela mudança da forma como os sons ressoam e 

as vibrações dos materiais e texturas. 

 

1.5.3.12 Objetos da vida 
 

“Esta ideia, de que entrarão necessariamente coisas num edifício que eu como 
arquiteto não concebo, mas nas quais penso, dá-me de certa forma uma visão 
futura dos meus edifícios, que se desenrola sem mim. Este facto faz-me bem, 
ajuda-me muito imaginar este futuro dos espaços, das casas, de como serão 
uma vez utilizadas.” (ZUMTHOR, 2009: 41) 

  

Neste momento, Peter Zumthor (2009), fala nas coisas que fazem parte da vida 

e as quais a arquitetura não pode renegar. As mesmas coisas que Norberg-Schulz (in 

NESBITT, 2008) dizia serem necessárias, em conjunto com as construções, serem 

necessárias para concretizar o mundo do homem que habita. Zumthor, diz que a noção 

desta realidade, a de que os objetos irão fazer parte das obras ajuda-o a desenvolver 

as obras que projeta, porque o ajuda a antever o futuro desses ambientes. 

                                                           
40 Tradução do autor: Da mesma forma, o som dos sinos do mosteiro a tocar a certas horas na cidade de 
Kyoto produz um mapa espacial da geometria da cidade em relação a locais longínquos. Em algumas 
cidades europeias, o som regular de chamamento da comunidade do sino da igreja cria um espaço 
psicológico. As suas associações preceptivas estão ligadas à materialidade do sino, à sua torre ressonante 
e à praça adjacente. Este tipo de "espaço sonoro" não pode ser recriado com precisão com altifalantes 
eletrônicos. 
41 Tradução do autor: O reflexo vivo de eco e re-eco dentro de uma catedral de pedra aumenta nossa 
consciência da vastidão, geometria e material de seu espaço. Imagine o mesmo espaço forrado com tapetes 
e com uma acústica suave, a dimensão espacial e experiencial da arquitetura seria perdida. 
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Figura 36 Siza Vieira a projetar, junto com as coisas que o rodeiam. 
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A isto ele chama de sense of home. O autor recomenda ainda a leitura de 

Nietzsche sobre o tema, bem como de Jean Baudrillard (2009). 

Também o arquiteto Eduardo Souto de Moura parece concordar com a ideia de 

que a arquitetura tem de estar preparada para receber a vida e os objetos que fazem 

parte dela. Souto de Moura diz:  

 

“Todos os arquitetos têm a tendência a ocupar pouco para sobressair a 
arquitetura. [As minhas casas] eram muito minimalistas, depois foram sendo 
ocupadas cada vez mais por quadros, objetos afetivos, coisas que se compram 
nas viagens, mais livros, mais discos, mais almofadas, vai-se à Índia e é uma 
almofada […] mais um tapete da Turquia. […] o fim dela não é ser minimalista. 
Isso é uma seca. Não é confortável, porque a vida é feita de objetos e afetos e 
para podermos estabelecer relações com esses objetos que nos lembram 
emoções. Mas nós não podemos desenhar isso se não caímos no kitsch e no 
ridículo.” (sic MOURA, 2017: sp) 

 

Enquadrando sempre a questão do desenho minimalista, que desse modo é 

mais aberta a receber a vida e os objetivos, Souto de Moura parece também concordar 

com a ideia de Peter Zumthor sobre a ajuda que pode ser ter consciência dos objetos 

que ocuparão a obra no futuro. 
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Figura 37 Enquadramento territorial da cidade de Ermesinde. (Escala 1/20.000) 
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| 2.1. Contextualização do território de Ermesinde 
 

2.1.1 Espaço 
 

Ermesinde é uma freguesia do concelho de Valongo, distrito do Porto, que tem 

7.5 km2 e onde habitam 38798 pessoas (CENSOS, 2011). O concelho de Valongo situa-

se na extremidade oriental da Área Metropolitana do Porto, fazendo fronteira com 

Gondomar, Maia e Santo Tirso, concelhos pertencentes à mesma zona metropolitana, 

e ainda com Paços de Ferreira e Paredes, que pertencem à área do Tâmega. 

A cidade de Ermesinde situa-se no limite poente do concelho e faz fronteira com 

as freguesias, do mesmo concelho, de Alfena e Valongo; com Folgosa, S. Pedro de 

Fins, Silva Escura e Águas Santas do concelho da Maia e com Baguim do Monte e Rio 

Tinto do concelho de Gondomar (Figura 37).  

Ermesinde era um território rural, agora cidade, muito devido à sua privilegiada 

localização, que permitiu que a cidade recebesse infraestruturas importantes que 

despoletaram um crescimento urbano brutal. O caminho-de-ferro e a estrada nacional 

que liga Porto a Guimarães foram cruciais para o desenvolvimento da cidade. Por causa 

destes elementos, instalaram-se numa primeira fase grandes indústrias na cidade, o 

que atraiu muita população para a freguesia desde logo, e posteriormente permitiu que 

a cidade se assumisse como destino atrativo para a população ativa empregada, 

sobretudo na cidade do Porto, puder assentar casa num sítio onde a especulação 

imobiliária permitia valores de renda baixos. 

Com efeito, o espaço traduz a elevada densidade populacional da cidade, 

apenas comparável à freguesia vizinha de Rio Tinto. Na década de 70, após o 25 de 

abril, a população da cidade de Ermesinde duplicou nessa década, passou de, 

sensivelmente, 15 mil habitantes para cerca de 30 mil (Gráfico 1). Nas décadas 

seguintes, de 80 e 90, a tendência manteve, e aumentou sempre cerca de 4 mil 

habitantes. Apenas na última década o crescimento demográfico travou e o número de 

habitantes estagnou.  

A necessidade de alojamento da população implica, naturalmente, a construção 

de habitação. Deste modo, o lugar de Ermesinde passou de forma abrupta de um 

território quase natural e virgem, para um assentamento. 

Esta inscrição no espaço parece ter sido feita sem ordem nem lei. Não existiu, 

de todo, um planeamento e o acaso e o capricho ditaram a construção pela urgência da 

necessidade de abrigo para as pessoas. Deste modo, Ermesinde funcionou como uma 

compilação de abrigos para as pessoas, dispostos de maneira mais ou menos aleatória
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Gráfico 1 Linha cronológica de Ermesinde  
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no território onde imperava a lógica da especulação imobiliária. 

Ermesinde caracteriza-se em termos de estrutura espacial pelas suas fronteiras 

de carácter marcadamente funcional. As vias de circulação rápida a sul e a Norte, bem 

como a linha de comboio que funciona como fronteira divisória do lugar. A linha de 

caminhos-de-ferro faz fronteira para duas partes separadas da cidade, mas que nem 

por isso são diferentes. A estrutura espacial é a mesma, embora seja marcada pela 

constante barreira. 

A cidade é um assentamento recente, que cresceu abruptamente aquando do 

aumento demográfico e por isso não existe no espaço praticamente nenhuma marca 

diferenciadora do tempo. Além de mais, a cultura de tábua-rasa não deixa que as 

marcas persistam por muito tempo. A essa cultura não resiste o património religioso 

(Figura 41) tão pouco o património herdado da fase industrial (Figura 43). 

As ruas desenham-se pela mesma irregularidade, onde nem sempre existe a 

permeabilidade desejada para uma cidade fluída, e que coloca em causa a continuidade 

na cidade. Para além de ser uma manta onde por vezes se sente os vazios expectantes, 

que foram deixados pela especulação, a cidade caracteriza-se por esses vazios, de 

construção e de significado.   

Com efeito, o espaço da cidade marca-se pelas suas fundações em princípios 

simplórios e funcionalistas, que geraram um espaço urbano demasiado complexo mas 

sobretudo desorganizado e onde falta a clareza desejada. Torna-se importante agora, 

analisaremos o modo como se forma a imagem da cidade para as pessoas, e qual o 

papel dos elementos construídos para essa imagem.  

 

2.1.2 Imagem 
 

A densidade urbana em redor da estação de caminhos-de-ferro não deixa 

enganar, uma vez que é à volta desta que se concentram, em grande medida, 

habitações e equipamentos e onde se condensa a maior dinâmica da cidade. Pode 

dizer-se, desta forma, que a estação é o principal ponto que marca a imagem da cidade 

de Ermesinde, além de que a própria linha de comboio, por se conformar como um 

limite, é também uma grande influenciadora da imagem. 

As igrejas podem ser consideradas também marcos importantes, mas para além 

delas apenas o Fórum Cultural de Ermesinde e o Parque Central se podem assinalar 

como locais diferenciados na cidade (Figura 44). Os caminhos de Ermesinde não podem 

ser considerados significantes, uma vez que a aleatoriedade é a palavra-chave. É ainda 

de assinalar, a falta de continuidade que não raras vezes os caminhos geram, ao 

levarem a becos sem saída. Não se pode falar em caminhos principais ou secundários 
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Figura 43 Planta de património industrial. (Escala 1/20.000) Legenda: 1| Antiga fábrica da Resineira 
2| Antiga fábrica da Telha 3| Antiga fábrica de Sá 
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nem tão pouco em caminhos específicos. Dessa mesma forma os bairros também não 

são facilmente caracterizados e identificados, existe uma ambiguidade tipológica que 

não permite ter uma leitura de conjunto da cidade. Quer o desenho do cheio quer do 

vazio é dominado pela falta de sentido coerente de desenho. O caos ordena e interfere 

bastante com a imagem da cidade.  

Quem percorre a cidade de Ermesinde tem uma sensação de que esta é fria e 

impessoal já que a cidade não é convidativa. É difícil andar pelas ruas de Ermesinde, 

uma vez que são bastantes as barreiras e não é clara a imagem da cidade para as 

pessoas, importando agora perceber qual o espírito do lugar de Ermesinde, o seu 

carácter.  

 

2.1.3 Carácter 
 

Como visto no enquadramento temático, o carácter depende das coisas, as 

construções, as formas, o construído e o não construído, que formam o território, e 

desse modo, todo o caos que reina a cidade não só arrasou com o carácter antigo como 

fere de morte qualquer construção de um espírito de lugar total da cidade.  

A quebra do carácter passado acontece a partir do momento em que se instalam 

os caminhos-de-ferro no território. A partir desse momento, já não se pode falar em 

carácter rural neste lugar, uma vez que daí em diante este passa a ser um território com 

uma dinâmica diferente. Desde logo, pela linha que rompe fisicamente todo o território, 

e depois pelo facto de este passar a ser frequentado a partir, fundamentalmente de um 

ponto só, a estação. Posteriormente, com a explosão demográfica o território passa a 

ser definitivamente urbano / rural mas a urgência da especulação imobiliária ditou uma 

superficialidade na fundação da cidade. Não existem raízes profundas, relacionais com 

o próprio território nem com as suas memórias. 

Deste modo, nem mesmo as forças naturais conseguem dar espírito ao território, 

uma vez que a sua presença não é sentida, a cidade vira costas aos espaços verdes e 

de água, a exemplo, o seu rio Leça. Apenas domina o carácter denso das construções. 

 

2.1.4 Lugar 
 

Marc Augé dizia que o espaço do viajante seria o arquétipo do não-lugar e na 

verdade, Ermesinde parece ser a cidade perfeita desse arquétipo. Ermesinde é marcada 

pela sua fundação abrupta e com raízes superficiais na funcionalidade. A cidade foi 

gerada precisamente pelos espaços com o fim de transporte, por infraestruturas. O 

comboio, numa primeira fase, o carro numa segunda. Uma cidade fundada nesta urgên-
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Figura 44 Planta dos pontos de referência da cidade de Ermesinde. (Escala 1/20.000) Legenda: 1| Igreja 
Matriz de Ermesinde 2| Estação ferroviária Ermesinde 3| Fórum Cultural de Ermesinde 4| Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus 5| Igreja de Santa Rita 

     1      2                 3                        4                        5 
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-cia do presente dificilmente seria outra coisa do que um não-lugar. A cidade não-

identitária, não-relacional e não-histórica de Marc Augé parece ser uma descrição da 

cidade de Ermesinde. Estas características de não-lugar mantêm entre si uma relação 

de dependência, a falta de uma contribui para a falta das outras, e em conjunto para o 

todo e marcam de forma clara a relação das pessoas com a cidade.  

A falta de uma identidade em Ermesinde faz com que as pessoas não se 

identifiquem com a cidade onde moram e o sentimento dominante parece ser o da 

indiferença. A falta de identificação é reforçada pela falta de relacionamento que existe 

na maior parte do espaço da cidade. Como visto, o domínio é dos meios de transporte, 

desde o comboio ao automóvel particular e a sensação é sempre a de passagem e de 

efemeridade. Esse estado permanente de transição pode ser um dos fatores que 

levaram a uma individualidade que indubitavelmente, domina em Ermesinde.  

 O lugar não-histórico concretiza-se quando um lugar não consegue por um largo 

período de tempo, e de forma constante, ser identitário e relacional. Com efeito, em 

Ermesinde ao longo destes anos e perante tantas transformações o pensamento de 

tábua-rasa e de construir de novo, demolindo o antigo, marcou sempre o tom. O 

património rural, aquele que poderia ser mais antigo, é praticamente inexistente e tudo 

leva a crer que tenha sido suplantado, no início do século XX, pelo património industrial 

e residencial. Patrimónios esses que viriam também a ser depois destruídos. Apesar de 

se manterem alguns exemplares do património industrial, a maior parte foi destruído ou 

abandonado e dos tempos dos palacetes e vilas da burguesia sobrou algum património 

residencial que foi em parte aproveitado e convertido para património educacional, 

embora fustigado pelas alterações e reabilitações. A prova cabal da falta de memória 

da cidade é que Ermesinde não possuir qualquer património classificado nacionalmente.  

Ao renegar a memória e a história põe, constantemente, em causa a identidade, 

já que sem património cultural, seja este contruído ou não, não existe identidade. 

Contudo, não parece justo afirmar a cidade de Ermesinde totalmente como um não-

lugar, uma vez que existem lugares na cidade onde os relacionamentos são mantidos e 

incentivados. Apesar de Ermesinde parecer ser habitado pelos espectadores de Marc 

Augé, aqueles que não fazem verdadeiramente parte de lugar algum, a cidade não se 

conforma, assim, em pleno como não-lugar, sendo importante perceber agora até que 

ponto a cidade pode funcionar como apoio existencial para quem a habita. 

 

2.1.5 Apoio existencial 
 

Tal como visto no enquadramento temático, para os lugares se tornarem 

verdadeiramente importantes para o Homem devem ser capazes de representar para
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Figura 45 Enquadramento dos pontos nodais da cidade. (Escala 1/20.000) 
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este um apoio existencial, que depende de uma boa orientação no espaço e de 

identificação com o carácter do lugar.  

 

2.1.5.1 Identificação com o lugar 
 

A identificação é o processo que relaciona diretamente as pessoas com o 

carácter dos lugares. Como visto na abordagem teórica, o carácter deve ser descrito por 

adjetivos, e dessa forma o de Ermesinde pode ser caracterizado por: impessoal, frio, 

desorganizado, insensível, ambiente esquemático, plana, agressiva, irreal e imaterial. 

Com um carácter tão impessoal e frio é natural que as pessoas que habitam a cidade 

não se identifiquem com o lugar.  

É importante também salientar o facto de Ermesinde ser caracterizado, por 

grande parte da sua população trabalhar ou estudar fora da freguesia. Algo que não só 

aconteceu ao longo do tempo como ainda se verifica atualmente. A cidade é apelidada 

de ‘dormitório’ da cidade do Porto. Com esta rotina diária parece não ser possível 

alguém se identificar com um lugar, que não é vivido na sua plenitude. 

Com efeito, Ermesinde não é um lugar que gere uma boa relação de identificação 

com as pessoas.  

 

2.1.5.2 Orientação 
 

Para além dos pontos-chave falados na Imagem, que marcam Ermesinde 

pareceu-nos ser útil recorrer à teoria de Kevin Lynch, sobre a organização da cidade, 

de forma a concretizar a análise de forma mais eficiente. Com efeito, de todos os 

elementos que constituem a imagem da cidade, segundo o autor, consideramos os 

pontos nodais como o elemento mais influenciador na relação da orientação da cidade. 

Da teoria de Lynch pode-se concluir que existem quatro tipos de pontos nodais, 

que sistematizamos da seguinte forma:  

 

|Tipo 1 - O que resulta da junção ou interrupção num transporte; "As estações 

de caminhos-de-ferro de maior importância são, quase sempre, importantes nós 

urbanos [...] " (LYNCH, 1990: 86);
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Figura 46 Planta de pontos nodais de Ermesinde. (Escala 1/20.000) 

   PN5   PN4              PN3                    PN2          PN1 
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|Tipo 2 - Aquele que é causado por um entrecruzar ou convergir de vias. " [...] 

tem uma importância significativa para o observador de uma cidade. Uma vez que as 

decisões quanto à direção têm de ser tomadas nas junções de vias, as pessoas 

reforçam a sua atenção em tais locais, apercebendo-se dos elementos que as 

circundam, com uma clareza fora do normal." (LYNCH, 1990: 84) Este tipo de ponto 

nodal mostra também o modo como o conceito de ponto nodal está relacionado com o 

de via, por serem " […] típicas convergências de vias, factos do percurso." (LYNCH, 

1990: 59) Exemplos: rotunda, cruzamento ou entroncamento; 

 

|Tipo 3 - O criado pela passagem de uma estrutura para outra; "Quando 

perguntámos onde, num percurso familiar, as pessoas se apercebiam, pela primeira vez 

que se estavam a aproximar do centro de Boston [...] em alguns casos, este ponto 

situava-se na transição de uma autoestrada para uma rua da cidade [...] " (LYNCH, 

1990: 84) Exemplo: Saída autoestrada para uma rua; 

 

|Tipo 4 – O que emerge das concentrações temáticas. Também podem ser 

chamados de concentração temática. Podem ser o foco de uma região e tornam-se 

pontos nodais pelo facto que condensam alguns hábitos ou pelo seu caracter físico. 

(LYNCH, 1990) Exemplo: esquina de uma rua ou um largo rodeado de outros elementos; 

 

De forma a analisar a orientação na cidade, procedeu-se à identificação e 

localização dos vários tipos de pontos nodais presentes no território (Figura 46), pese 

embora tenha sido relegado para segundo plano o ponto nodal tipo 3 de mudança de 

uma estrutura para outra, propositadamente, por este tipo de ponto nodal derivar de 

uma perspetiva exclusiva dos utilizadores dos automóveis na cidade. Pretende-se 

assim, dar prioridade à perspetiva do peão como utilizador da cidade. 

 

2.1.5.2.1 Identificação dos pontos nodais da cidade 
 

Ponto nodal 1 (PN1) - de tipo 2 / Entrecruzar ou convergir de vias: Rotunda do 

cruzamento das ruas José Joaquim Ribeiro Teles, Palmilheira, Aldeia dos Lavradores e 

Outeiro de Sá; 

 

Ponto nodal 2 (PN2) - de tipo 4 / 'Concentração' no cruzamento entre as Ruas 

José Joaquim Ribeiro Teles e a D. António Ferreira Gomes. Concentração de comércio 

e serviços, próxima da zona das escolas e do Parque Urbano; 
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Figura 47 Planta de espaço público da área focalizada a partir dos pontos nodais (Escala 1/8.000) 
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Ponto nodal 3 (PN3) - de tipo 4/ 'Concentração' na praça definida pelas Ruas 

José Joaquim Ribeiro Teles, 5 de outubro e Miguel Bombarda. Forte concentração de 

comércio e serviços, beneficiada pela proximidade com a zona da estação e da capela 

de São Silvestre; 

 

Ponto nodal 4 (PN4) - de tipo 1 / Junção ou interrupção num transporte: Estação 

de caminhos-de-ferro de Ermesinde; 

 

Ponto nodal 5 (PN5) - de tipo 3/ Mudança de uma estrutura para outra: mudança 

na Rua da Igreja, de rua citadina para viaduto. 

 

2.1.7 Zonas fenomenológicas 
 

A identificação dos pontos nodais na cidade permitiu delimitar uma área mais 

focalizada na qual acontecem as dinâmicas mais relevantes de Ermesinde. Com efeito, 

a análise deve concentrar-se nesse espaço, que a figura ao lado ilustra, com a 

representação do espaço público da zona restrita de análise. 

A análise prossegue trazendo a perspetiva fenomenológica para a equação, 

sendo que na própria teoria de Kevin Lynch (1990) é possível encontrar-se pistas de um 

pensamento fenomenológico sobre a cidade, quando fala na cidade como objeto da 

perceção dos seus habitantes. Desse modo, utilizar-se-á aqui uma análise pelas zonas 

fenomenológicas, onde se pretende encontrar a realidade concreta da cidade de 

Ermesinde, tal e qual uma lupa. É importante, contudo, ressalvar que a análise por meio 

de uma categorização só interessa, se não se perder de vista a ideia de que o todo é 

sempre maior do que a soma das partes. Ou seja, é necessário não esquecer o ponto 

de vista mais global, que após a análise detalhada e particular será sempre mais 

completo.  

Com efeito, será analisada a zona delimitada da cidade, através das onze 

categorias das zonas fenomenológicas, importadas da teoria de Steven Holl e Peter 

Zumthor, onde em cada uma delas será feita uma aproximação à cidade.    

 

2.1.7.1 Objeto e campo 
 

A experiência entrelaçada de Ermesinde pode ser caracterizada como bastante 

imersiva (Figura 48). As pessoas que passam por Ermesinde percebem a cidade como 

um todo e a um ritmo bastante acelerado. O comboio e o carro parecem influenciar  as



Capítulo 2 

108 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Fotomontagem de fotografias obtidas no viaduto da Rua da Igreja. 

Figura 49 A perspetiva do comboio sobre Ermesinde. 

Figura 50 A perspetiva aberta sobre o céu da cidade de Ermesinde e a luz e a sombra num dos abrigos da 
cidade. 
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realidades envolventes para esse ritmo. Ainda assim, pode dizer-se também que a 

experiência é marcada por uma série de interrupções, onde por vezes cada elemento 

parece querer realçar-se mais do que os outros. A descontinuidade material, espacial e 

de detalhes da cidade assim induz.  

Se falarmos nas fronteiras que controlam as relações entre esses objetos e o 

campo, e criam o interior perante o exterior, ou seja as fachadas, deve-se mencionar 

uma certa regra na tipologia de vãos. As aberturas são desenhadas com dimensões que 

se podem considerar tímidas mas que se vai repetindo ao longo da cidade. A timidez, 

parece ser aliás a posição escolhida por quem vive em Ermesinde na relação com o 

espaço público. Além das aberturas serem já de si pequenas, muitas vezes é procurada 

a privacidade em detrimento do público. As cortinas fecham-se, os estores correm e 

procura-se o interior, onde não interessa ser visto, e algumas vezes também não 

interessa ver. (Ver Apêndice 1) 

 

2.1.7.2 Perspetivas 
 

 A cidade de Ermesinde encaixa-se perfeitamente no conceito de cidade 

fragmentada de que fala Steven Holl (1994). Essa cidade onde se desdobram múltiplos 

horizontes, pontos de vista e perspetivas, que se sobrepõe, é o contrário de uma cidade 

onde a imagem é estática.  

 Essa característica de cidade fragmentária foi influenciada, em muito, pela 

presença da linha de ferro e do comboio. Em Ermesinde não só a experiência espacial 

dessa chegada pelo comboio é bastante marcante como também a própria perceção 

que se tem da cidade em plena viagem (Figura 49). A velocidade do comboio, gradativa 

enquanto chega ou parte da estação, é importante na experiência que se tem na cidade 

uma vez que é capaz de gerar diferentes perspetivas. Além disso, para atravessar uma 

fronteira como a linha-de-ferro são necessários elementos de ligação entre as diferentes 

margens, como os túneis, viadutos ou pontes. Em Ermesinde esses elementos estão 

presentes e consequentemente adicionam diferentes perspetivas a quem visita a 

cidade. 

 

2.1.7.3 Luz 
 

 A luz de Ermesinde pode dizer-se que chega com força à cidade, muito pela 

topografia bastante constante na cidade (Figura 50). As barreiras naturais praticamente 

não existem o que permite que a luz chegue a todos os pontos da cidade. As exceções 

são marcadas 
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Figura 51 O Parque Urbano de Ermesinde e o Fórum Cultural à noite Igreja matriz de Ermesinde iluminada 
à noite 

Figura 52 Levantamento dos materiais que constroem os edifícios da cidade de Ermesinde. 

Figura 53 Levantamento das cores da cidade.  



Capítulo 2 

111 

 

pelas obras do homem, onde as ruas são mais apertadas ou onde os edifícios 

cresceram mais em altura são gerados espaços de maior sombra durante o dia. Com 

efeito, a luz de Ermesinde é uma luz forte e com vivacidade, embora quebrada em 

alguns pontos da cidade, pela inconstância volumétrica dos edifícios. 

 

2.1.7.4 Noite 
 

Não fosse a iluminação artificial das ruas e a noite da cidade de Ermesinde era 

densa e encerrada. As casas fecham-se em si mesmo, os equipamentos não mostram 

vivências, e ganha um sentido literal o apelido de 'cidade dormitório' (Figura 51).  

A tipologia de vãos pequenos (Apêndice 1) determina ainda mais o afastamento 

da relação entre os interiores luminosos dos lares e equipamentos e as ruas. Falta a 

noção de vivência noturna da cidade, que tem consequências em fatores como a 

segurança.   

 

2.1.7.5 Matéria 
 

 Concluir qual é a matéria predominante na cidade de Ermesinde não é um 

processo claro. Tal como quase todas as cidades da região a pedra granítica aparece 

frequentemente, no entanto as fachadas revelam outro material tradicional, que mantem 

uma presença fora, a cerâmica (Figura 52). O azulejo aparece regularmente como 

revestimento dos edifícios da cidade, embora quase nunca se repitam os motivos ou as 

cores. Do mesmo modo, pode dizer-se que a profusão de materiais que constroem as 

formas fica completa com os revestimentos de reboco, também ele com diferentes 

acabamentos e aparências e com diversas colorações (Apêndice 1).  

 

2.1.7.6 Cor 
 

Da mesma forma que é difícil encontrar matérias dominantes na cidade, também 

é penoso atribuir uma predominância a uma cor (Figura 53). Ainda que se possa falar 

num domínio da cor cinza, da pedra granítica, mesmo esta é utilizada muitas vezes em 

diferentes cores: azuis ou amarelos (Apêndice 1).  

Os azulejos e os rebocos que revestem os edifícios são extraordinariamente 

aleatórios nas suas cores. Se existe uma tendência de cores quentes, como amarelo e 

vermelhos, também é verdade que muitas vezes dominam os azuis e os cinzas mais 

frios. 
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Figura 55 O tempo e o som da cidade, marcados pelos edifícios religiosos e pelo comboio. 

Figura 54 A cidade virou as costas ao Rio, e aquilo que se encontra nas suas margens são tardozes 
de edifícios ou campos agrícolas privados 
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2.1.7.7 Água 
 

Como não é uma cidade litoral poderia esperar-se encontrar na cidade tentativas 

para, de alguma maneira, estabelecer relações com a água. Contudo, na realidade, 

Ermesinde é uma cidade que vive afastada da água, a prova mais cabal desta afirmação 

é que a relação que esta mantém com o Rio Leça pura e simplesmente não existe 

(Figura 54). Até uma tímida tentativa de aproximar a cidade ao Rio com a criação do 

Parque público Soccer fracassou, uma vez que este espaço é pouco utilizado.  

O Parque Urbano no centro da cidade é possivelmente o único lugar onde se 

tenta criar alguma relação com a água, onde esta é utilizada de modo generoso com a 

criação de um lago artificial, mas insuficiente para dizer, sequer, que a cidade tem uma 

relação próxima com a água. 

 

2.1.7.8 Tempo 
 

A cidade de Ermesinde não parece ser capaz de despertar a sensação da 

‘distensão do tempo’ que falava Steven Holl. O ritmo na cidade, pode-se dizer, é 

demasiado acelerado. Talvez pelo comboio (Figura 55), talvez pelos automóveis, talvez 

por tudo, a cidade parece não deixar espaço para o sossego. Domina em vez disso a 

sucessão de acontecimentos, sucessivas transições. A noção de tempo na cidade é 

também marcada pelo som que por lá ecoa. 

 

2.1.7.9 Som 
 

A presença de edifícios religiosos na cidade faz-se sentir pelo som dos sinos das 

igrejas (Figura 55), que marcam também o tempo na cidade. Além disso, o comboio 

também marca o som da cidade, e da mesma forma marca o tempo. Além disso o som 

dos carros é muito marcante na cidade e caracteriza a cidade dos dois ritmos: intenso 

nas horas de ponta, de entrada e de saída da cidade e mais calmo nas horas de dia. 

Nas horas de sol é possível ouvir ainda sons que são tanto de díspares como de 

caracterizadores da cidade: cidade-urbana: crianças a brincar no recreio da escola; 

cidade- rural: o som dos animais criados domesticamente. 

 

2.1.7.10 Tectónica 
 

Nos espaços públicos da cidade de Ermesinde é notória a preferência pela pedra 

granítica. O material domina os pavimentos, quer nas praças ou pracetas, quer nos pas-
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Figura 56 Compilação dos pavimentos de Ermesinde, onde domina claramente o granito 

Figura 57 Diferentes escalas na cidade. 
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-seios. A pedra é trabalhada de diversas maneiras, tanto pode ser colocada em cubo 

como em placas homogéneas conforme a pretensão de maior ou menor continuidade 

no espaço, e até como guia dos passeios (Figura 56). O granito apenas não domina nas 

estradas onde o pavimento é geralmente alcatrão e em alguns passeios construídos em 

betão, no entanto em alguns locais o granito é aplicado nos espaços de estacionamento. 

Com efeito, a exploração da própria matéria granítica dita a composição dos 

pavimentos. Não raras vezes se vê juntas do mesmo material mas com tratamentos 

completamente distintos. Por exemplo as guias em granito liso que separam os 

pequenos cubos crus do passeio dos cubos maiores do estacionamento.   

 

2.1.7.11 Escala 
 

Peter Zumthor dizia que a massa e o peso das coisas podiam representar 

sensações para as pessoas, onde por exemplo podia dar-se o caso de as ‘enaltecer’ ou 

até de as ‘intimidar’ (2006). Nos pontos nodais da cidade de Ermesinde parece não 

existir nem uma coisa nem outra. A diferença de escala varia sem nunca atingir a 

‘proximidade’ ou a ‘distância’ de que fala Zumthor, ora numa escala grande mas incapaz 

de intimidar, ora numa escala pequena mas sem capacidade de se aproximar das 

pessoas (Figura 57). Quer num caso quer noutro a massa parece não incluir o homem. 

Talvez falte o sentido de ‘proporção’ que falava Steven Holl, e as construções 

possivelmente por não ter sido desenhadas com esse sentido presente, afetam 

negativamente a perceção de escala na cidade de Ermesinde.  

 

2.1.8 Análise de equipamentos 

 

A análise completa-se com um olhar mais operativo sobre a cidade, na procura 

das falhas em termos de equipamentos que sustentem usos essenciais, sirvam a 

população ofereçam uma vivência plena da cidade. (Figura 58 e Tabela 1 e 2)  

Com efeito, a cidade de Ermesinde apresenta algumas necessidades, 

transversais a várias áreas. Na área da ação social, o PDM de Valongo (2014) relata: a 

falta de equipamentos e respostas sociais para a população infantil e juvenil, com 

destaque para as creches, “cuja lista de espera em 2004 (350 crianças) se aproximava 

da capacidade total das creches do concelho (488 crianças)”; a escassez de 

equipamentos e respostas sociais para a população idosa, “em 2004, por cada idoso 

num lar, cerca de 5 outros idosos aguardavam em lista de espera”, e  a  fraca resposta 
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Figura 58 Planta de levantamento de equipamentos existentes na cidade. (Escala 1/20.000) 
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social na área da saúde mental, com a carência de equipamentos sociais para pessoas 

com deficiência. 

Na vertente cultural, destaca-se o facto das más condições com que funciona o 

Pólo de Leitura de Ermesinde, que funciona como a única biblioteca que serve a cidade 

de Ermesinde, e a inexistência de um equipamento dedicado à conceção artística.  

Em relação a equipamentos desportivos, o PDM de Valongo analisa que o 

concelho apresenta valores que ficam muito aquém da desejável quota global de 4 m2 

de superfície desportiva útil por habitante. Contudo, a freguesia de Ermesinde concentra 

grande parte dos equipamentos desportivos. Ainda assim, há algumas respostas que 

poderiam ser dadas, com relativa facilidade, como o campo de ténis e o parque radical.  

Em termos de educação, a Carta Educativa destaca o envelhecimento do parque 

escolar, bem como a necessidade de aumentar a capacidade da rede EB2,3/ES. 

Contudo, a Carta Educativa destaca a elevada cobertura de cantinas/refeitórios ao nível 

da rede pública.  

Nos equipamentos de saúde, são cumpridos os critérios mínimos de cobertura 

territorial, segundo o PDM de Valongo, embora o novo centro de saúde de Ermesinde 

seja criticado pela ausência de transportes coletivos que sirvam o equipamento, pela 

fraca acessibilidade para deficientes e por alguns problemas de conforto das 

instalações. 

Em equipamentos de abastecimento, o PDM de Valongo refere que o mercado 

tem vários problemas em termos de salubridade e também de acessibilidades nas suas 

atuais instalações. 

 

Tabela 1 Equipamentos na cidade 

 

| ACÇÃO SOCIAL 

Infância e juventude (total: 

16)  

6 Creche 

7 Centro de ATL 

2 Lar de Infância e Juventude 

População Adulta (total: 6)  

2 Centro de Dia  

2 Lar de Idosos 

2 Serviço de  

Apoio Domicilio  

Família e Comunidade 

(total: 4) 

3 Centro comunitário  

1 Agência para a vida local 

 

| CULTURA (total: 2) 

Fórum Cultural de Ermesinde 

Biblioteca / Centro de 

Interpretação sociocultural 

Vila Beatriz  

 

 

| DESPORTO (total: 38)  

3 campo de jogos grande 

6 campos de jogos pequenos 

21 campos de jogos em 

escolas 

1 pavilhão desportivo 

5 pavilhões em escolas 

1 piscina 

1 campo de minigolfe 

 

| EDUCAÇÃO (19 escolas)  

| RECREIO E LAZER (total: 

6) 

Parque de Lazer (Feira 

Velha)  

Jardim da Palmilheira 

Parque Urbano Doutor 

Fernando de Melo 

Jardim da Bela 

Jardim da Igreja 

Parque da Vila Beatriz 

| SAÚDE (total: 2) 

2 Centros de Saúde de 

Ermesinde 

| ABASTECIMENTO (total: 

2)  

Feira de Ermesinde 

Mercado de Ermesinde 

 



Capítulo 2 

118 

  

 

 

Figura 59 A cidade não relacional. 
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Tabela 2 Carências de equipamentos na cidade, previstas no PDM.

| ACÇÃO SOCIAL 

 
Infânica e juventude 

Centro de Acolhimento 
Temporário 
3 Creches (estimativa a partir 
de números  do 
concelho) 
3 Centro ATL (estimativa a 
partir de números  do 
concelho) 

População Adulta (carência 

de 4.000 m2)  
 
2 Lar de idosos (estimativa a 
partir de números  do 
concelho)  
2 Centros de dia (estimativa a 
partir de números  do 
concelho) 
Centro de atividades 
ocupacionais  

Lar residencial  
 

| DESPORTO 

(carência de 75.000 m2 de 
área desportiva) 
 
Campo de ténis 
Parque radical 

 

2.1.9 Diagnóstico final 
 

A conclusão da análise concretiza-se num diagnóstico final de balanço sobre os 

dados estudados. No diagnóstico estão presentes os pontos negativos e positivos, 

ambos enquadrados como premissas a explorar, numa fase posterior de elaboração de 

estratégias urbanas para o território. Como negativos, ressalvam-se os seguintes 

pontos: 

 

| Ermesinde tem ainda muitos sintomas de cidade-dormitório, uma cidade 

marcada pela monofuncionalidade da habitação que a constrange e impede a 

verdadeira urbanização da cidade; 

 

| O desprendimento em relação ao território gera uma cidade sem cultura e sem 

património de relevante valor construído, material, imaterial ou natural, numa 

cultura de tábua-rasa, onde o novo se impõe brutamente às memórias; 

 

| Faltam lugares com significado na cidade, que permitam a sua urbanização e 

humanização. Sem os quais não é possível criar uma identidade de Ermesinde; 

 

| A falta de lugares deriva, possivelmente da falta de um carácter definido sobre 

o qual as pessoas possam se identificar - a qualidade que Norberg-Schulz diz 

ser condição sine qua non para o habitar de Heidegger. O habitar é estabelecido 

na relação efetiva das pessoas com os lugares;  

 

| Devido à falta da identificação e de orientação, a cidade aproxima-se do 

conceito de não-lugar, contrário do apoio existencial, que é essencial para a 

existência humana;  
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Figura 60 A estação de caminhos de ferro de Ermesinde, um dos poucos símbolos representativos da cidade.  
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| A análise fenomenológica consolida a ideia de que faltam características 

potencial fenomenológico, aquelas que podem marcar a diferença em termos de 

qualidade de vida de quem habita a cidade; 

 

| A análise deixa evidente, como são frágeis por exemplo as dimensões da 

experiência da noite, da relação das 'coisas' com as pessoas, da água como 

'lente fenomenológica' e da 'distensão no tempo'. 

 

Por outro lado, os pontos positivos são em menor número, o que logo à partida 

será um indício sobre a caracterização do território:  

 

| A estação de caminhos-de-ferro desempenha, em certa medida, um papel de 

relevo na cidade, assumindo-se na cidade como 'centro', e contribui, dentro do 

possível, para a orientação no espaço, podendo ser uma alavanca importante 

para a criação de uma identidade; 

 

| Existem espaços públicos com condições para se afirmarem como lugares com 

significado, e a sua localização, pode potenciar uma relação de 'estrutura' 

orgânica, a mesma que falava Kevin Lynch. Segundo o autor essas ligações são 

capazes de estruturar uma região urbana; 

 

| Embora as características fenomenológicas da cidade não sejam muito 

positivas, existem bases importantes sobre as quais estas podem ser 

potenciadas, como por exemplo a boa luz natural na cidade, constante, límpida 

e não condicionada por condições atmosféricas nem por morfologias do território;  

 

| É uma cidade que permite uma multiplicidade de perspetivas sobre o território. 

Desde o comboio, ao peão e ao carro. Este fator pode ser utilizado como 

instrumento de potencializar a humanização da cidade. Gerar diferentes 

dinâmicas, com perspetivas de variadas velocidades e ângulos no movimento; 

 

| Existe uma identidade em termos de matérias na cidade, onde os materiais da 

região predominam, como por exemplo a pedra granítica, que é usada em várias 

aplicações e diferentes formas, cores e tratamentos. Domina sobretudo no 

pavimento da cidade. Dessa identidade, faz também parte o azulejo, utilizado 

frequentemente com uma profusão de cores e formas. 
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Figura 61 Planta do Objetivo A. (Escala 1/8.000) 

A1 | Biblioteca 

A2 | Mercado   
de frescos  

A3 | Centro social                
para idosos 

A4 | Edifício 
comércio e 
escritórios 

A5 | Galeria de arte 
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| 2.2 A Biblioteca 
 

2.2.1 Estratégia de intervenção urbana 
 

Objetivo A - Humanização do espaço público de Ermesinde (Figura 61). 

Os pontos nodais pré-existentes na cidade são a fundação da estratégia urbana 

que se propõe para a cidade. Esses pontos nodais, que funcionam como pontos focais 

da cidade, embora já funcionem em conjunto, a ‘estrutura’ de Lynch (1990), necessitam 

de reformulação ao nível do espaço público, de forma a tornarem-se espaços 

humanizados e com verdadeiro significado para a cidade. Assim, o objetivo passa pelo 

seu redesenhado sob os princípios da fenomenologia, de forma a resultarem mais 

próximo das pessoas e mais significantes. Com efeito, será criada uma nova realidade 

urbana para a cidade, onde as pessoas são a principal preocupação no desenho de 

espaço público. São criadas novas praças, espaços de estar, de paragem de percursos, 

espaços de lazer e de convívio, espaços de encontro. Ou seja, espaços que permitam 

as mais diversas possibilidades que a vivência humana pode contemplar.  

Não é possível humanizar o espaço público sem existir uma relação de 

complementaridade com espaço construído. Apenas concretizando programas de uso 

público, nos pontos nodais da cidade, se conseguirá humanizar o espaço público. 

Assim, é também essencial equipar os vários pontos nodais, com equipamentos de usos 

variados, que possam sustentar a vivência plena da cidade, aquilo que Lynch apelida 

de ‘objetos’, embora se encarem aqui esses ‘objetos’ não pela sua forma mas por serem 

edifícios que pela sua ‘atividade’ vão marcando a cidade. Dessa maneira, e com esses 

edifícios concretizados segundo a fenomenologia, de lugar em lugar, poderá começar a 

aparecer uma identidade de Ermesinde e sentimentos vinculativos nas pessoas. 

 

Tabela 3 Quadro de Ações do Objetivo A 

ACÇÃO DESCRIÇÃO 

A1| 

 

Criação de uma nova praça / frente de Parque Urbano e criação de novo edifício para 

uma biblioteca. 

A2 Redesenho do espaço público e criação de um novo edifício com o uso de mercado 

de frescos.  

A3| 

 

Redesenho do espaço público, criação de praça / adro da igreja e criação de edifício 

para albergar centro social para idosos. 

A4| 

 

Criação de passagem subterrânea na Rua Aldeia dos Lavradores de forma a abrir 

uma nova praça urbana e implantação de novo edifício de comércio e escritórios. 

A5| 

 

Conversão da rua 5 de outubro para pedonal, redesenho da praça existente e 

implementação de uma galeria de arte em edifício pré-existente. 
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Figura 62 Planta do Objetivo B. (Escala 1/8.000) 

B2 

B5 

B3 

B1 

B6 

B4 
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Objetivo B - Potencialização da humanização do espaço público nas ligações 

entre os pontos nodais: percurso urbano (Figura 62).  

A humanização do espaço público da cidade de Ermesinde não se pode limitar 

aos pontos nodais e por isso é importante que as ligações entre esses pontos nodais 

sejam também repensadas sob o ponto de vista da nova realidade urbana. 

Se o objetivo é o de humanizar a cidade, então a nova realidade urbana no 

espaço público da cidade só se podia concretizar antes de mais pela maior importância 

dada ao Homem. Assim sendo, as áreas pedonais ganham maior importância no 

sistema urbano, o espaço é agora repensado para passeios mais generosos para os 

peões. Com a priorização do peão é consequência a diminuição da preocupação com o 

automóvel. Assim, as ruas são desenhadas com menor largura de estrada o que faz 

com que a velocidade se reduza. No entanto, não é objetivo a exclusão total do 

automóvel da cidade, antes pelo contrário, incorpora-lo mas regulando-o e por isso 

interessa também criar zonas de estacionamento automóvel ao longo da cidade, uma 

vez que todas as pessoas passam as ser peões no momento em que param o carro.  

É também oferecido espaço para novos meios de transporte com a introdução 

de um sistema de ciclovias que envolve o centro da cidade e são também propostas 

novas linhas verdes. Tudo isto se resume num reperfilamento muitas vezes total, outras 

vezes parcial, das ruas da cidade de Ermesinde. 

 

Tabela 4 Quadro das Ações do Objetivo B 

ACÇÃO DESCRIÇÃO 

B1| 
 

Reperfilamento da Rua José Joaquim Ribeiro Teles, entre o ponto nodal 1 e 2: 
diminuição da largura da estrada; aumento da largura do passeio; introdução de 
ciclovia e implantação de linha verde. 

B2 Reperfilamento da Rua Prof. Joaquim Teixeira, da Rua Almeida Garret e da Rua 
Fábrica da Cerâmica, entre o ponto nodal 1 e 4: diminuição da largura da estrada; 
aumento da largura do passeio; introdução de ciclovia e implantação de linha verde. 

B3| 
 

Reperfilamento da Rua José Joaquim Ribeiro Teles, entre o ponto nodal 2 e 5 : 
diminuição da largura da estrada; aumento da largura do passeio; introdução de 
ciclovia e implantação de linha verde. 

B4| 
 

Reperfilamento da Rua 5 de Outubro, entre o ponto nodal 3 e 4: redesenho da rua 
pedonal, mudança de pavimento. 

B5| 
 

Reperfilamento da Rua Rodrigues de Freitas, entre o ponto nodal 4 e 5: diminuição 
da largura da estrada; aumento da largura do passeio; introdução de ciclovia e 
implantação de linha verde. 

B6| Reperfilamento da Rua Dom António Castro Meireles, entre o ponto nodal 3 e 5: 
diminuição da largura da estrada; aumento da largura do passeio; introdução de 
ciclovia e implantação de linha verde.  
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Figura 63 Planta do Objetivo C (Escala 1/8.000) 
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Objetivo C - Aumento e requalificação do Parque Urbano (Figura 63). 

Um Parque Urbano é importante para o contexto urbano, na medida em que é o 

único local que se pode considerar como sendo um ‘lugar’ diferente dos lugares de 

assentamento que dominam a cidade. O Parque Urbano, idealmente, será um lugar 

plenamente natural e que permite que as pessoas entrem em contacto com a natureza, 

mesmo estando em contexto urbano. Desse modo, os Parque Urbanos contribuem 

também para a humanização das cidades.   

No entanto, o Parque Urbano de Ermesinde nem é frequentado pelas pessoas, 

nem o seu desenho possibilita o contacto entre as pessoas e a Natureza. A presença 

de portões nas entradas e o facto de o lugar estar a ser loteado diz bem da realidade 

do Parque. Assim sendo, este espaço público deve ser redesenhado de forma a ser um 

lugar efetivamente, público e lugar de encontro da cidade, sendo um impulsionador da 

criação de uma identidade comum, bem como deve permitir que a relação entre as 

pessoas e a Natureza seja franca. Aumentar a área verde e tratar a existente são parte 

da solução. 

 

Tabela 5 Quadro das ações do Objetivo C 

ACÇÃO DESCRIÇÃO 

C1| 
 

Requalificação da área de Parque Urbano existente: redesenho das zonas verdes e 

de estar, do anfiteatro e do plano de água.  

C2 Desenho de novas áreas de Parque Urbano: desenho de zonas verdes e de estar, 

em espaços nas Rua de Gil Vicente e na Rua Rodrigues de Freitas.  

C3| 
 

Redesenho dos acessos existentes, em particular para a Rua da Fábrica da 

Cerâmica e da Rua José Joaquim Ribeiro Teles e Rua Vasco da Gama. 

C4| 
 

Criação de novos acessos para o Parque Urbano: estabelecimento de dinâmicas 

com as diversas zonas urbanas, em particular na Rua de Gil Vicente e na Rua José 

Joaquim Ribeiro Teles. 

 

 

2.2.2 Premissas para a escolha do local de intervenção 
 

A escolha do local da intervenção, inevitavelmente teve em conta não só a 

análise e o diagnóstico ao território, bem como as teorias adjacentes ao tema de estudo, 

como a dos 'pontos nodais' de Lynch. Assim sendo, em primeiro lugar o local da 

intervenção só poderia estar localizado na área central que os 'pontos nodais' definiram 

na cidade de Ermesinde. Depois de delimitado o território o critério utilizado para a 

escolha do local passou pela utilização atual dos terrenos. Com efeito, procurou-se ca-
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Parque Urbano      Existente                  Proposto 

Figura 64 Planta de localização da intervenção. (Escala 1/8.000) 
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-dastros expectantes ou desocupados e desse modo, rapidamente, se chegou ao 

terreno que se associa ao ponto nodal 2 e ao Parque Urbano. Delimitado de um lado 

pelo Parque Urbano e do outro pela Rua José Joaquim Ribeiro Teles, sendo que 

mantém ainda relações com a Avenida Primavera e a Rua Dom António Ferreira Gomes.  

Além de todas estas ruas terem dinâmicas relevantes no contexto da cidade, que 

por si só já justificavam uma intervenção num terreno vizinho expectante, também o 

facto de estar situado junto, ou pode dizer-se, integrado, ao Parque Urbano de 

Ermesinde levam a que seja uma necessidade de primeira ordem intervir neste local. É 

também um terreno que prima pela proximidade com a zona das escolas, que tem um 

relevo considerável no contexto urbano. 

 

2.2.3 Programa urbano 
 

Com efeito, a proximidade com as escolas (Figura 66) influencia, ainda na fase 

de estratégia urbana, a colocação da biblioteca neste local, em detrimento dos outros 

programas propostos para a cidade. Desse modo, a ação A1 e B1 (Tabela 3) propunham 

para este local a consolidação do desenho do espaço público do ponto nodal próximo e 

a criação de um, ou mais, edifícios de uso público e de programa de uso público, 

respetivamente, em concreto, uma biblioteca.  

A necessidade de uma biblioteca na cidade começa a sobressair quando se olha 

para a análise feita dos equipamentos da cidade, onde estão patentes as condições 

precárias do atual Pólo de Leitura. A funcionar em conjunto com o Centro de 

Monitorização e Interpretação Ambiental no edifício da Vila Beatriz, um edifício do início 

do séc. XX que não tem capacidade para albergar uma biblioteca adequada à cidade, 

muito menos em regime, ainda mais precário, de partilha de funções, é impossível o 

Pólo de Leitura ter capacidade de resposta.  

Com efeito, para se perceber a solicitação para uma biblioteca na cidade, 

analisou-se a população estudantil da cidade. Existem 7310 estudantes residentes em 

Ermesinde, dos quais 589 estudam noutra freguesia e 2107 estudam noutro município, 

ou seja, apenas 4600 estudantes que residem em Ermesinde frequentam as escolas da 

própria cidade. No entanto, o número total de alunos a frequentar as escolas de 

Ermesinde é de 6983 (Figura 66 e Apêndice 2). Assim sendo, as escolas da cidade 

atraem 2383 alunos de fora da freguesia, e se partirmos do princípio que uma grande 

parte dos 2696 alunos que estudam fora da freguesia, no mesmo concelho ou não, 

serão alunos do ensino superior (ensino para o qual a cidade não tem oferta), então 

pode dizer-se que Ermesinde tem um considerável poder de atração estudantil.
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Figura 65 Diagrama de distâncias entre o centro da cidade de Ermesinde e as bibliotecas mais próximas. 
Figura 66 Diagrama de relação entre escolas existentes na cidade e a nova biblioteca – distância entre as 
escolas e a localização proposta e o número de alunos de cada escola. 
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Sendo assim, fica claro que este fulgor da educação, um dos principais 

influenciadores na capacidade de respostas deste tipo de programas, não é 

devidamente acompanhado pelos programas de apoio, como a biblioteca. O 

equipamento público com este programa mais próximo destes alunos é na sede do 

concelho, em Valongo, a uns distantes 7.6 Km's (Figura 65), e apesar disso, isolado 

numa nova centralidade frustrada da cidade de Valongo. Mas note-se ainda, que a 

população estudantil de Ermesinde é superior à freguesia de Valongo. Só comparando 

números do ensino básico e secundário, Ermesinde tem mais cerca de mil alunos do 

que Valongo, com 4334, e 3385, respetivamente. 

A resposta final sobre a necessidade de uma biblioteca, fica dada com a consulta 

do 'Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais', da Rede Nacional de Bibliotecas 

Públicas da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, onde são tipificadas 

três tipos de bibliotecas, em escalas crescentes, em função da população dos 

concelhos, sendo que a população de Ermesinde, por si só, já justificaria uma biblioteca 

de tipo dois, para concelhos entre 20 000 a 50 000 habitantes". Este diploma servirá 

também a construção do programa e do organigrama funcional da biblioteca. 

 

2.2.4. Organigrama funcional 
 

No 'Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais' (DGLAB, 2009) estão descritos 

os princípios gerais orientadores da criação de bibliotecas, e que servirão como ponto 

de partida para a criação do programa funcional da biblioteca.  

Em primeiro lugar, é caracterizada a relação que as bibliotecas devem ter com a 

cidade, sempre com a noção de que um equipamento deste tipo é mais um humanizador 

do espaço público. "Uma biblioteca pública com um alto nível de utilização dará um 

contributo significativo para a vitalidade da zona urbana em que se insere e constituirá 

um importante centro de encontro, de autoformação e de sociabilidade." Dessa forma 

assinala também que é importante que a biblioteca tenha outras funções além das 

valências de leitura com o objetivo de tornar a biblioteca num verdadeiro equipamento 

da cidade, permitindo variadas utilizações da comunidade, para sua formação e lazer, 

por cursos, conferências, encontros, exposições, etc.  

Para a elaboração do programa, tomou-se como ponto de partida o tipo de 

biblioteca 1. Pese embora a população de Ermesinde justificasse, por si só, como já 

referido, a criação de uma biblioteca tipo 2, de escala média, optou-se por usar como 

matriz para o programa base o tipo 1, de escala menor, uma vez que no concelho já 

existe também a biblioteca de Valongo de grandes dimensões.  
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Figura 6967 Problemas e oportunidades Figura 68 Contexto urbano Figura 70 Expansão do Parque Urbano 

Figura 68 Planta Enquadramento e estratégia urbana da Proposta Esc.1/3500 
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O documento define como mínimo 752 m2 de área útil e 1 053 m2 área bruta 

para este tipo de programa que divide em dois grandes grupos: as áreas de serviço 

público (mínimo de 575 m2 úteis) e as áreas de serviço interno (mínimo de 177 m2 

úteis). Das áreas de serviço público devem fazer parte o átrio de entrada, as salas de 

leitura infantojuvenil e de adulto e ainda a sala polivalente; enquanto que das áreas de 

serviço interno devem constar gabinetes e áreas de trabalho, sala de reuniões, espaço 

de depósito e manutenção de documentos e sala de informática. O documento diz ainda 

que as bibliotecas desta tipologia devem ter, no mínimo, 15 000 documentos 

(monografias, sonoros, audiovisuais ou eletrónicos) e que se caracterizam por terem 

cerca de dez funcionários permanentes. 

 

2.2.5 Síntese da proposta 
 

Seguindo a lógica da fase da Estratégia Urbana, na proposta do edifício (Figura 

67) deu seguimento à intervenção da escala urbana. Ou seja, a biblioteca enquanto 

elemento com impacto no tecido urbano, que deve ajudar a concretizar os objetivos 

propostos sobre a humanização do território, como primeiro passo para a criação de 

sentimentos vinculativos na cidade. Assim, a proposta pretende concretizar não só os 

objetivos A1 e B3 dessa fase, bem como o C2 e C4, referente ao Parque Urbano. O 

lugar onde o edifício se encontra (Figura 68) leva a que o tema do projeto não seja 

apenas uma biblioteca mas uma biblioteca enquadrada na expansão e desenho de um 

Parque Urbano e com os percursos urbanos.  

Desse modo, a intenção primeira do projeto é aumentar o Parque Urbano, 

expandindo-o para algumas áreas, mas sobretudo trazendo-o até à Rua José Joaquim 

Ribeiro Teles e até junto de dois dos pontos nodais existentes na cidade e da zona das 

escolas (Figura 70). De certa maneira, trata-se de desenhar a 'evidência', as tensões do 

lugar. A força da relação entre o local da intervenção e a zona das escolas da cidade é 

tão clara ao ponto de existirem atravessamentos marcados no sítio por força do uso 

(Figura 69).   

Assim, o desenho do edifício não pode ser nunca um elemento perturbador da 

relação entre estas várias realidades: da rua, do Parque Urbano, dos pontos nodais e 

dos percursos urbanos. Pelo contrário, deve ser um elemento que enfatiza esta relação 

(Figura 71). Nesse sentido, o programa da biblioteca é todo ele inserido num volume 

que se eleva do chão, para permitir permeabilidade, visual e física, entre a rua e o 

Parque Urbano e deixar o espaço livre para não tirar força à expansão das áreas verde 

(Figura 72). 
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Figura 71 Implantação Figura 72 Morfologia Figura 73 Humanização do Parque Figura 74 Proposta 

Figura 69 Planta piso 0. Escala 1/500 Legenda dos espaços: 1| Entrada biblioteca 2| Foyer / Zona de exposições 3| Sala 
polivalente 4| Bastidores / Arrumos 5| Cafetaria 6| WC Masculino 7| WC Feminino 8| Cozinha 9| Arrumos 
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Enquanto o programa da biblioteca, que requer tranquilidade, é elevado, os 

programas complementares, que permitem outros usos mais urbanos, são deixados no 

rés-do-chão. Estes programas assumem especial importância na concretização do 

objetivo de humanizar esta área da cidade. Espera-se que além dos usos propostos, o 

desenho informal da cafetaria e da sala polivalente, tornem estes espaços em criadores 

de oportunidades. Ou seja, que possam ser capazes de oferecer condições para mais 

utilizações do que aquelas que se podem prever à partida, tornando estes espaços 

numa espécie de catalisadores da humanização (Figura 73), sendo para isso também 

potencializados pela independência de horários que mantém da biblioteca.  

No Parque Urbano são desenhados os percursos, quer os já existentes 

atravessamentos mas também os novos, como a ligação à Rua de Gil Vicente. E no 

cruzamento desses percursos são criados três espaços de estar, de paragem desses 

percursos, que assumem todos eles caracteres diferentes uns dos outros. O ‘Bosque da 

sombra’, a ‘Paragem de meia-encosta’ e a ‘Clareira’. O primeiro caracteriza-se pelo 

aglomerado de árvores que o envolve, onde a sombra é o elemento principal; o segundo, 

onde a vegetação abre, e que nasce como descanso a meia-cota entre a ligação do 

anterior limite do Parque Urbano e a Rua, aquela que se assume como a principal 

ligação, uma vez que faz também o acesso à biblioteca e aos espaços polivalentes e de 

cafetaria; por último a ‘Clareira’, onde a vegetação abre também, e num gesto 

provocatório ao abandono do antigo cinema de Ermesinde, se cria um espaço atípico, 

por ser a tardoz do edifício, mas dando enquadramento ao uso contemporâneo que essa 

fachada do cinema tem hoje em dia, como tela de arte urbana.  

Parte do contexto e das intenções do projeto, principalmente as urbanas ficaram 

aqui expostas, mas o projeto funda-se, em paralelo com outras intenções, que podemos 

tentar categorizar através das ‘zonas fenomenológicas’, e que se prendem mais 

diretamente com o pensamento fenomenológico, como meio de projetar a biblioteca 

como um edifício apropriado, e que desperte vínculos a quem o ‘habite’.  

 

2.2.6 Intenções, por zonas fenomenológicas  
 

2.2.6.1 Perspetivas 
 

Tendo em consideração todas as ideias mais abrangentes sobre o território, uma 

das primeiras ideias fundacionais do edifício é dada através do pensamento das 

perspetivas que se abrem sobre o lugar da intervenção. Como visto, era necessário não 

perturbar a ideia do aumento do Parque urbano e por isso a ideia é a de criar uma 

perspetiva desimpedida para o Parque Urbano. Ou seja, que o edifício não perturbe a 
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Figura 70 Corte (CC) – Escala 1/500 – o Parque, os volumes da biblioteca elevados, o pátio, as árvores e a Rua. 
Figura 71 Planta piso 1. Escala 1/500 Legenda dos espaços: 1| Átrio / Zona de exposições 2| I.S. Crianças 3| Sala 
leitura infantojuvenil 4| Sala de leitura principal 5| I.S. 6| Depósito 7| Área de trabalho 8| I.S. Pessoal 9| Sala de 
reuniões / refeições 10| Gabinete informática 11| Gabinete 
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leitura da extensão do Parque Urbano até à rua. É por essa razão, enaltecendo uma 

ideia de transparência, que a massa do edifício se eleva do plano do rés-do-chão. Tal 

como em Viana do Castelo, a Biblioteca, do arquiteto Siza Vieira, se eleva para mostrar 

o Rio Lima, aqui a ideia é a da biblioteca se elevar para deixar transparecer o Parque 

Urbano. Com efeito, o Parque Urbano aumenta, passa por baixo da biblioteca e vem 

tocar a rua (Figura 76). O edifício funciona como um convite, uma charneira, um 

momento de tensão. Também por isso a entrada do próprio edifício faz-se por baixo, e 

não é anunciada diretamente para a rua.  

Mas o pensamento através das perspetivas foca-se também nas perspetivas 

mais pequenas, dos percursos, onde são mais fragmentadas, de modo a não mostrar 

tudo de uma vez, e teve também em conta a abordagem de multi-perspetivas, em 

concreto, as que se têm quando se passa de bicicleta, na ciclovia criada, ou de carro, 

em velocidade mais reduzida, por força do, também, ressalto criado na rua.  

 

2.2.6.2 Matéria 
 

A ideia de massa, de bloco, que se eleva do chão, nasce intrinsecamente ligada 

com a ideia de matéria, onde a ideal para essa ideia de massa pesada, forte e maciça 

é a pedra. Mas a pedra, no seu entendimento mais contemporâneo, o betão. O betão 

onde se explora a textura, em bruto, tosca até, e sem medo de envelhecer ao lado das 

árvores do Parque. Acreditamos que passa por aqui a beleza dos materiais verdadeiros, 

dos materiais reais. 

À ideia de massa, de cheio, opõe-se o vazio. Tal como nas termas de Vals, do 

arquiteto Peter Zumthor, onde estes opostos se sentem como bastante vitalidade, a 

ideia é que à massa bruta de betão possa ser adicionada e retirada matéria, de forma a 

que esta se misture com o Parque Urbano (Figura 78). Porque, uma vez mais, esta é 

uma biblioteca no Parque. A lógica é então, a de que massas mais pequenas, pequenos 

volumes, que pelos seus encontros e desencontros, vão criando escavações, onde 

transparece o verde do Parque, ou consolas que se arriscam pelo Parque. Dentro da 

massa, nesses pátios, o trazer do Parque Urbano para dentro, o verde e também a 

água.  

No interior da biblioteca, os materiais remetem também para o Parque, onde se 

contrasta ao betão aparente a madeira. É com a madeira que se constrói todos os outros 

elementos mais delicados do edifício: os vãos, as portas, o mobiliário. Este é também o 

material que dita a temperatura do próprio espaço. A madeira aproxima-se do homem, 

pela sua cor e textura e também pelo jogo de massa e peso.  
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Figura 72 Esquiço – a massa que pelos seus encontros e desencontros se incorpora com o verde do Parque Urbano. 
Figura 73 Corte (EE) – Escala: 1/1.000 Dualidade de escalas na aproximação ao Homem 
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2.2.6.3 Escala 
 

Esse jogo de massa e peso é também uma questão de escala. A escala dos 

muros de betão grossos, a escala das portas finas de madeira. Ou seja, procurar a 

escala ideal não só em termos de desenho, mas também do peso e da massa das 

coisas. Não descurando obviamente o desenho e o sentido de proporção, onde se 

procura sempre desenhos de formas geométricas simples e regulares como o quadrado 

ou o retângulo de ouro, como acontece por exemplo no desenho dos espaços, ou no 

desenho de vãos. Mas, fundamentalmente, a ideia é jogar nos degraus de intimidade, 

ou seja, procurar a escala humana através do desenho dos elementos interiores do 

edifício, tendo em conta o seu desenho, proporção, mas também a sua massa e peso. 

Como idealmente falava Zumthor, a porta que fica bem em toda a gente que nela passa.  

 

2.2.6.4 Tectónica 
 

Aquilo que se pretende dos materiais é revelar a sua essência, deixar ao natural 

as suas texturas e detalhes. Tendo como base um princípio de associação da tecnologia 

contemporânea com a nostalgia, propor-se o betão aparente como matéria principal da 

biblioteca, trabalhado sobre o aspeto dos materiais identitários do território. Desse 

modo, pretende-se o betão, com acabamento bujardado, pretenso de tosco, com inertes 

de pedra granítica.  

Além da massa constituída em betão, procura-se enfatizar a identidade do local 

pelo uso dos seus materiais constantes, refletidos na análise, como o granito em alguns 

dos pavimentos, principalmente exteriores, também ele com acabamento bujardado, 

com o mesmo sentido estético. 

A ideia é a que a tectónica possa potenciar o sentido háptico do edifício, ou seja, 

uma vez mais, no sentido de aproximar a arquitetura das pessoas.   

 

2.2.6.5 Luz  
 

A lógica do trabalho da luz natural passou por tirar partido do jogo de cheios e 

vazios do edifício, e das traduções que estes provocam em luz / sombra. Dois dos três 

volumes retirados, os pátios, vazios de massa, mas massas de luz, são marcados por 

essa luz como o prolongamento dos programas interiores (Figura 83). O outro marca a 

entrada no edifício.  
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Figura 74 Alçado lateral (AA) –  Escala 1/500 Figura 75 Esquiço – A inversão de lógica com os focos noturnos por 
baixo do edifício.  
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No interior, a ideia é que a luz natural seja trabalhada numa graduação de 

intensidades, que possa gerar momentos diferentes. Em momentos de leitura 

individuais, uma luz com um poder quase metafísico, zenital, pela sua suavidade. Ou 

então em momentos de maior partilha, de estudo conjunto, com uma luz mais generosa, 

a chegar através dos pátios e dos vãos das fachadas.  

Ao mesmo tempo trabalha-se a luz, também, através da sua reflexão nos 

materiais, com especial enfoque a reflexão na água, ou pela sua filtragem, com as copas 

das árvores a funcionarem como uma peneira, que gera diferentes contrastes de 

luz/sombra.  

 

2.2.6.6 Noite 
 

A noite traz uma inversão total da lógica falada até agora. A massa desvanece-

se, pela ausência de luz, uma vez que, à partida, a biblioteca não funcionará em 

períodos noturnos. Pelo contrário, os volumes de vidro do rés-do-chão materializam-se 

pela cor. A massa torna-se vazio, e o vazio torna-se massa, de luz.   

Esta mudança advém do desenho que possibilita que a cafetaria e a sala 

polivalente tenham uma independência horária do programa da biblioteca. Dessa forma 

este piso ganha uma maior vitalidade durante a noite e assume-se como um foco de 

luz, artificial, que ilumina esta parte da cidade à noite.  

É nossa intenção que esta parte do edifício influencie a espacialidade da noite 

na cidade, tornando-a mais iluminada, mais viva, ajudando até que a perceção da cidade 

seja de maior segurança.  

 

2.2.6.7 Som  
 

Uma vez mais, os programas do piso zero e do piso um contrapõem-se. Se no 

piso zero interessam espaços onde a vida urbana seja trazida para dentro do espaço, e 

vice-versa, onde os espaços interiores e exteriores se querem como prolongamento um 

do outro, no piso um o silêncio é a palavra-chave.  

Dos espaços de leitura da biblioteca esperam-se que sejam espaços sem os 

sons do mundo, que permitam concentração e foco, e que sejam lugares calmos, 

serenos, tranquilos para desse modo, possibilitarem que quem esteja a ler possa ser 

transportado para outro mundo, com sons próprios, imaginados e descritos através da 

escrita.   
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Figura 76 Esquiço – a circulação no interior pela sedução do desenho dos pátios. Figura 77 Esquiço – o prolongamento 
do interior da sala polivalente para o espaço exterior marcado pela luz, que atravessa o vazio do volume superior. 
Figura 78 Alçado (BB) pela Rua José Joaquim Ribeiro Teles – Escala 1/1.000 
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Essa ausência de som, o silêncio, o vazio, pode dizer-se que é mimetizando nos 

pátios, esses vazios, e na tranquilidade que a reflexão da água, que neles se colocam, 

transmite.  

 

2.2.6.8 Água 
 

Com efeito, a intenção é exatamente a de tirar partido dessa lente 

fenomenológica que a água pode ser. A ideia é a de explorar a sua capacidade de 

reflexão e até de inversão do espaço, ao refletir nos tetos e nas paredes a luz e a própria 

água, para transmitir, essa tranquilidade desejada pelo programa da biblioteca. 

Além disso explora-se também a água noutros contextos, como por exemplo no 

percurso principal do Parque Urbano, que é acompanhado por uma linha de água, que 

termina numa queda de água, sinalizando a chegada à ‘Paragem de meia-encosta’.   

 

2.2.6.9 Tempo 
 

A ideia de tranquilidade traduz-se também, naturalmente, na perceção do tempo 

que o edifício transmite. Enfatiza-se ainda mais essa ideia, através das circulações, que 

são desenhadas através da noção de sedução, em vez de condução. Ou seja, deixar 

que as pessoas vão descobrindo o percurso, aos poucos, e que possam ser capazes 

de apreciar cada momento dessa descoberta. Não interessa a rapidez da condução, da 

circulação simples, eficaz, matemática. Pretende-se antes que haja uma sedução até 

às salas de acesso público, através de vários elementos que vão apelando durante o 

percurso, como os pátios.  

Esta ideia de descoberta acontece também no exterior, no desenho do Parque 

Urbano, onde os percursos, ao invés de diretos, são desenhados com uma sucessão 

de momentos diferenciados, happenings, que também não oferecem perspetivas totais 

de uma só vez. A cada passo mostram algo diferente, uma perspetiva nova, também 

num gesto de sedução. 

 

2.2.6.10 Cor 
 

A ideia de cor no edifício prende-se inevitavelmente com a matéria escolhida, 

onde o objetivo é deixar as cores naturais dos materiais à vista, sempre no sentido de 

revelar a sua essência, pois acreditamos que é esta a beleza dos materiais. 

Com efeito, essa estratégia traduz-se numa palete de cores homogénea, como 

forma a servir de base, um pano de fundo, para toda a vida que irá receber
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Figura 79 Esquiço – perspetiva da Rua sobre a biblioteca Figura 80 Alçado (DD) – Escala 1/1.000Miscenização entre 
volume e Parque urbano; proporção no desenho dos vãos.  
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2.2.6.11 Objetos da vida 
 

A vida que a biblioteca receberá traduz-se nos objetos, nas coisas, que fazem 

parte da vida. Pensar sobre essas coisas, aproxima-nos da realidade, e desse modo, 

ajuda-nos a projetar. Os livros, até mesmo os seus marcadores, as estantes onde são 

guardados e procurados, o carrinho onde os largamos depois de consultar. Todos estes 

objetos, que estiveram presentes no processo de projeto, ajudam a ganhar um senso 

da vida que se desenrolará na biblioteca, e desse modo ajudam a tornar o edifício 

projetado mais próximo das pessoas.   

 

2.2.6.12 Objetos e campo  
 

Todas estas zonas fenomenológicas, todos estes fragmentos de intenções 

apenas fazem sentido se não se perder a noção de que a realidade é um todo, e é 

bastante mais complexa do que categorias isoladas.   

A realidade tratará de fundir todos os elementos, todas as zonas 

fenomenológicas e a nossa intenção é que, sabendo desse contínuo experiencial, elas 

se possam potenciar em conjunto, umas às outras. Desse modo, nenhuma delas foi 

pensada em ato isolado, mas sempre tentando projetar a sua associação com o todo.  

Na zona fenomenológica dos objetos e campo é pertinente também falar das 

fronteiras que que vão reunindo algumas realidades em interiores. Assim, nesta 

fronteira, da biblioteca para o mundo, foi nossa intenção que a fachada, reforçasse a 

ideia de miscenização com a vegetação do Parque Urbana, onde os vãos vão sendo 

abertos, a pouco e pouco, com fragmentos escolhidos, perspetivas que se abrem, sobre 

pedaços que interessam, de verde.  
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| Conclusão 
 

É bom recordar, agora no fim, como também havia sido feito no início, que a 

missão primária da arquitectura, como disciplina, é a de ser capaz de produzir espaços 

onde as pessoas se sintam bem e que esses espaços representem para elas um 

aumento de qualidade de vida. Para que isso aconteça é indispensável que o Homem 

esteja no centro das preocupações da arquitetura.  

Para atingir este objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

estudamos aqui o sentimento de pertença, uma vez que acreditamos que este seja o 

sentimento mais belo que uma obra de arquitetura pode despertar em alguém. Ou seja, 

quando uma obra desperta um sentimento vinculativo a alguém, de certeza que já foi 

também capaz de a fazer sentir bem e de lhe dar qualidade de vida, cumprindo o tal 

desígnio primordial da arquitetura. 

No entanto, vamos mais longe e acreditamos mesmo no sentimento de pertença 

como fundamental na existência humana perante o mundo, uma vez que pertencer a 

um lugar permite ter uma base de apoio existencial. Com efeito, há uma necessidade 

do homem de se enraizar a um lugar, e a arquitetura é a única disciplina capaz de 

responder a esta necessidade. A arquitetura deve então, ter como missão a produção 

de lugares. Onde os lugares se conformam em espaços significantes para o Homem, 

que abram possibilidades deste se identificar com eles. 

A fenomenologia assume um papel importante na matéria, ao servir como um 

olhar que permite ver e definir o lugar ideal para habitar. Só assim somos capazes de 

olhar para os fenómenos como um todo, e só assim conseguimos tentar explicar o lugar, 

procurando categorias para a sua compreensão e análise. 

O papel da fenomenologia, contudo, não se esgota aí, uma vez que, como vimos, 

esta pode tornar-se em pensamento de projeto. A própria fenomenologia é então capaz 

de fornecer pistas de projeto para tornar as obras em lugares desejados. Ou seja, tornar 

essas conceções, as obras, mais próximas das pessoas, e dessa forma, colocá-las mais 

perto de despertar sentimentos vinculativos. Este pensamento possibilitou encontrar 

zonas fenomenológicas que funcionaram como elementos de projeto e que foram 

testadas, em aplicação prática. 

O ensaio projetual tentou criar lugares onde a sua existência é rara, já que 

Ermesinde é um território pobre em espaços significantes. Com a construção da 

biblioteca tentou criar-se um novo lugar, uma nova referência, que possa inclusive servir 

de mote para outras. Assim, justifica-se também a tipologia de uso público, tirando 

partido da possibilidade que se abre de abranger o máximo de pessoas da cidade, ou 

mesmo todas. Acreditamos que qualquer pessoa pode sentir que pertence a uma obra, 
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mesmo que ela seja de uso público, de forma idêntica à que sente que pertence à sua 

casa, à sua rua, ao seu bairro ou à sua cidade. Foi nossa intenção que a biblioteca, aqui 

ensaiada, seja capaz de estabelecer uma relação próxima com as pessoas e de lhes 

despertar sentimentos vinculativos, pela forma como foi projetada, tendo em atenção 

uma série de valores materiais e imateriais que constroem a verdadeira arquitectura, em 

particular: a matéria e a sua tectónica; a relação direta de escala do edifício com as 

pessoas; a luz, e também a noite; os sons; a água; o tempo; as cores; as perspetivas e 

os objetos. 

As conclusões totais sobre o ensaio projetual só poderiam ser feitas depois da 

sua materialização na realidade, uma vez que só aí é que se poderia aferir realmente a 

identificação dos habitantes de Ermesinde com o novo edifício, e até que ponto esse 

lugar era capaz de lhes despertar sentimentos vinculativos. 

Projetar obras que sejam capazes de estimular sentimentos vinculativos a quem 

as usa não é fácil, mas acreditamos que o pensamento sobre estas questões do habitar, 

do lugar e dos instrumentos de projeto, à luz da fenomenologia, torna a tarefa mais fácil. 
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