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A presente dissertação não segue o novo Acordo Ortográfico.  
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R E S U M O  

 

 

 As silenciosas intensidades da arquitectura surge da vontade de compreender uma 

arquitectura mais profunda. Neste sentido, abordamos o modo como as diferentes dimensões 

da arquitectura se relacionam com o conceito do silêncio. A procura pela poética do silêncio, 

a produção criativa e a leitura dos espaços arquitectónicos fazem parte do percurso silente 

realizado pelo homem, enquanto criador e usufruidor. 

 A comunicação e a experiência da arquitectura ocorrem, essencialmente, através do 

silêncio, criando um diálogo privado entre a obra e o usufruidor, num acto íntimo e 

intransmissível, que tenta relacionar a exterioridade do mundo com interioridade do 

indivíduo. O silêncio é cheio de significados e actua através de elementos arquitectónicos 

capazes de transformar o lugar. Desta forma, reflectimos sobre os elementos arquitectónicos 

intervenientes na construção dos espaços singulares. A nossa reflexão passa por uma 

compreensão sobre a forma como estas características se expõem, o seu significado e como 

são percepcionadas pelo usufruidor. 

 Perante esta reflexão, analisamos as contribuições de Tadao Ando e Louis Kahn, 

casos de referência que, no nosso entender, conseguem transmitir um ambiente 

transcendente, através da utilização dos elementos arquitectónicos abordados, exprimindo-

se em algo que a linguagem é incapaz de traduzir. Ambos criam atmosferas únicas e 

autênticas, dando forma a espaços que se apoderaram das palavras do homem. 
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A B S T R A C T  

 

 

 The silent intensities of architecture arises from the desire to understand a deeper 

architecture. With this intention, we approach how the different dimensions of architecture 

relate to the concept of silence. The search for the poetics of silence, creative production and 

architectural spaces comprehension are all part of the silent path accomplished by man both 

as creator and user. 

 Architecture’s communication and experience occur essentially through silence, 

creating a private dialogue between work and user, in an intimate and non-transferable act, 

that tries to relate the world’s exteriority with the individual’s interiority. Silence is full of 

meanings and acts through architectural elements capable of transforming the space. 

Therefore, we reflect on those elements involved in the construction of unique places. Our 

reflection involves an understanding of how these characteristics are exposed, their meaning 

and how they are perceived by the user. 

 Given this reflection, we analyze the contributions of Tadao Ando and Louis Kahn, 

reference cases that, from our perspective, manage to transmit a transcendent environment, 

through the use of the approached architectural elements, which expressed in something that 

language cannot translate. Both create unique and authentic atmospheres, shaping spaces 

that have taken over man’s words. 
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I N T R O D U Ç Ã O  

 

 

Na presente dissertação de mestrado, pretendemos explorar o tema do silêncio e as 

suas diferentes dimensões na arquitectura. O estudo do silêncio como fundamento da 

arquitectura e o lugar do silêncio como arquitectura de emoção. A selecção deste tema surge 

da vontade de compreender a forma como a arquitectura comunica em silêncio, 

essencialmente, através de um diálogo privado entre a obra/produtor e obra/usufruidor. 

A motivação para escrever este tema tem afinidade com a nossa ‘breve’ formação na 

área da psicologia e na crença de uma arquitectura com significado, com intenção, muito 

mais elaborada que uma simples caixa, com um propósito meramente funcionalista. A 

arquitectura é muito mais que técnica e construção. Não querendo diminuir tais aspectos, 

pensamos que, muitas vezes, é descurado um sentido mais poético da obra, uma essência 

apenas atingível pela experiência. Edifícios especiais comovem, não pelos seus aspectos 

técnicos, mas pela sua relação com o corpo humano, a sua atenção a pequenos/grandes 

aspectos que assumem uma alternativa ao aspecto apenas funcional que, por vezes, a 

arquitectura assume. É crucial perceber como esta experiência se concretiza e é um passo 

para a arquitectura fenomenológica,1 que entende a arquitectura como algo concreto e 

experiencial. 

 Um dos problemas da arquitectura actual relaciona-se com o desprendimento que 

existe no acto de produzir arquitectura, de não perceber o seu significado, de não transmitir 

algo mais para além do seu objectivo funcional. Por vezes, deparamo-nos com cópias, algo 

                                                           

 

1 A arquitectura fenomenológica propõe o estudo e a descrição dos fenómenos que se experienciam em contacto 

com a obra arquitectónica, através dos sentidos e partindo de uma perspectiva individual. Arquitectos como 

Steven Holl e Peter Zumthor contribuíram para enfatizar esta disciplina, uma vez que as suas obras provocam 

grandes sensações, através de características como a luz, a sombra, a água e as texturas, que causam impacto 

e emocionam o usufruidor [cf. NAVARRETE e GARCÍA, 2016]. 

A arquitectura fenomenológica projecta-se e materializa-se através dos efeitos que produz no homem. É neste 

sentido que pretende criar um paradigma que relacione a abordagem do espectador à obra, para uma prática 

arquitectónica mais sensível, contribuindo para o discurso arquitectónico. Não possuindo a solidez necessária 

de uma escola, representa um condutor notável do pensamento contemporâneo na arquitectura. A arquitectura 

fenomenológica procura um conceito mais sólido num forte destaque da positividade da experiência corpórea 

e perceptiva, e uma rejeição à arquitectura de racionalidade moderna, que celebra espaços funcionais, mas por 

vezes inabitáveis, destinados apenas a serem observados pelos seus apreciadores [cf. SCARSO, 2016]. 
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já visto, algo já reproduzido. Funciona, é agradável ao olhar humano, mas não chega. No 

nosso ponto de vista, pensamos ser necessário algo mais, pois a arquitectura é muito mais 

que estética e que funcionalismo. A arquitectura deve despertar simultaneamente todas as 

complexidades da percepção. 

 Mas como comunica a arquitectura o indizível através do silêncio? A arquitectura 

oferece as sensações tácteis da textura da pedra e dos bancos polidos de madeira, a 

experiência da luz que modifica com o movimento, o cheiro, os sons que ecoam no espaço 

e as relações corporais de escala e de proporção. Todas estas sensações se combinam numa 

experiência complexa que passa a estar articulada e a ser específica, embora sem palavras. 

A building speaks through the silence of perception...2 [Holl, 2011: 41].  

 Embora as sensações e impressões nos envolvam silenciosamente nos fenómenos 

físicos da arquitectura, a verdade encontra-se nas intenções que residem por trás disso. É 

esta intencionalidade que afasta a arquitectura da pura fenomenologia associada às ciências 

naturais. Segundo Lúcio Costa, é esta intenção plástica [Costa, 1995: 608] que distingue a 

arquitectura da simples construção. Além das suas características contextuais, sociais e 

materiais, a relação com um programa específico e os recursos disponíveis, surge a intenção, 

por parte do arquitecto, de ordenar e organizar plasticamente o espaço. Através do seu 

sentimento individual de artista, cada escolha é realizada em função da sua idealização sobre 

a obra e relacionada com o seu propósito, aquilo que ele pretende alcançar. 

O nosso objectivo passa por realizar uma investigação, digamos, funcional na área 

diversa da fenomenologia, sobre a produção e a leitura da arquitectura; o silêncio, atitude 

silenciosa por parte do arquitecto e a sua relação com a experiência sensorial humana, as 

intensidades que consideramos fundamentais numa obra: a luz, a sombra e o espaço. 

Pretendemos explorar papel do arquitecto no seu percurso silente da procura e da criação da 

obra arquitectónica, assim como a experiência silenciosa dos espaços arquitectónicos. 

Neste sentido, no primeiro capítulo, abordamos o silêncio na arquitectura, o seu 

significado e a sua procura, a ideia de uma atitude silenciosa por parte do arquitecto e a sua 

relação com a experiência sensorial humana.  

 No segundo capítulo, apresentaremos os elementos intervenientes na construção dos 

espaços, compreendendo a forma como se expõem, o seu significado e como são 

percepcionados. Entre eles, uma compreensão fenomenológica sobre o contacto do corpo 

                                                           

 

2 Tradução livre: O edifício comunica através do silêncio os fenómenos da percepção… 
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humano com a obra, uma leitura sobre o espaço e o diálogo da luz e da sombra, como 

elementos que dão forma aos espaços de silêncio, com características capazes de criar uma 

atmosfera que provoca emoção no indivíduo que a presencia e que a sente, através de uma 

relação silenciosa com a obra.  

 Por último, no terceiro capítulo, abordaremos casos de referência que relacionam os 

conceitos estudados: o silêncio e os elementos arquitectónicos referidos. A pesquisa teórica 

é fortalecida por algumas experiências que consideramos exemplos de lugares característicos 

do silêncio e de uma verdadeira atmosfera arquitectónica. Com estes casos de referência, 

pretendemos ancorar o tema numa realidade palpável e física do espaço arquitectónico, para 

que seja possível entender as diferentes intenções e respostas ao projectar. 

 Este trabalho tem o propósito de consciencializar o valor expressivo da arquitectura 

e dos seus elementos arquitectónicos na prática da sua disciplina, procurando potenciar a 

optimização do processo criativo e, consequentemente, da experiência arquitectónica. 
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1 .  O  S I L Ê N C I O  
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Figura 1- Untitled, Mark Rothko, 1960 
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 Invocar o silêncio é algo habitual no âmbito das artes, na sua produção e na sua 

compreensão. Trata-se de um conceito repleto de significados e sobre o qual existem 

diversas perspectivas. 

 No âmbito desta temática, propomo-nos a estudar o silêncio como aspecto primordial 

da arquitectura, um elemento oculto, difícil de definir e concretizar, que se enquadra na sua 

produção, na sua percepção espacial e na sua leitura. 

 Etimologicamente, silêncio deriva do latim silentium e refere-se a algo silencioso, 

tranquilo e sossegado. Uma outra definição de silêncio define-o como a ausência de barulho 

[cf. DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA, 1999: 1507]. Encontramos ainda a seguinte acepção de silêncio: 

estado de quem se abstém de falar; a omissão de explicações [cf. MORENO, 1961: 1275], definição que 

se enquadra na nossa leitura sobre o conceito. 

 Mais distante destes conceitos pragmáticos, definir o silêncio mediante a área 

artística torna-se interessante. 

 No campo da música, silêncio significa a pausa, o intervalo, que subjectivamente é a 

diferença de intonação de dois sons [LOPES-GRAÇA,1984: 47]. Nesta temática, John Cage3 destaca-

se com a demonstração de que o silêncio não existe, já que sempre se ouve algo, por mais 

imperceptível que seja. O silêncio nunca é completo. A sua obra mais conhecida, 4’33’’, 

composta unicamente por silêncio, permite-nos compreender isso mesmo. Utilizando o 

conceito de silêncio literal, Cage permite-nos escutar um pequeno segmento sobre os sons 

do mundo; o ruído do público que espera indignado pela sua actuação. Com esta provocação, 

John Cage conseguiu destacar a importância do silêncio, a impossibilidade da sua 

concretização real, e ampliou os limites da arte contemporânea [cf. ARÍS, 2010: 58]. 

 Na área da pintura, Mark Rothko4 destacou-se com os seus quadros de grande 

formato, imersos em campos cromáticos, que criam um efeito de infinito, dispostos segundo 

uma certa simetria com o eixo na vertical e colocando em tensão as suas bordas, com um 

ritmo solene e indecifrável (Figura 1). Nada mais horrorizava Mark do que interpretarem a 

sua pintura como simples uso decorativo da cor. Mark insistiu na dimensão transcendente 

                                                           

 

3 John Cage (Califórnia, 1912-1992) foi um dos mais controversos e influentes compositores do século XX, 

considerado pai do indeterminismo [cf. INFOPÉDIA, 2019]. 

4 Mark Rothko (Daugavpils, 1903 - 1970) foi um pintor, considerado por muitos historiadores de arte um dos 

pioneiros do expressionismo abstracto [cf. INFOPÉDIA, 2019]. 
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Figura 2 - Elogio del Horizonte, Eduardo Chillida, 1990 | Gijón, Espanha 
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da sua obra, uma vez que atingia uma dimensão espiritual particularmente sensível. Por 

vezes, as cores utilizadas eram vibrantes, outras vezes eram apagadas. As relações 

cromáticas eram sempre ásperas, abruptas. Para Mark Rothko, a cor, nas suas pinturas, não 

era um fim, mas um instrumento para comover a consciência do espectador. Na sua 

composição, nunca permitiu um pedaço de espetacularidade. Receava que o silêncio que 

envolvia as suas obras deixasse de ser eloquente e transitivo, e que pudesse passar a ser 

opaco e fechado em si mesmo. 

 O silêncio ocorre na contemplação da obra. O quadro não é algo inanimado. É algo 

profundo, silencioso, que manipula os elementos pictóricos puros e se transcende à 

experiência humana. É um monólogo que se transforma em diálogo, estabelecendo uma 

relação com os olhos do observador sensível [cf. ARÍS, 2010: 44-46]. 

 Para Eduardo Chillida5, escultor e autor de diversas instalações, o silêncio surge 

como o vazio escavado nas suas obras de arte. O silêncio parece-se com o vazio: a música 

não existiria sem o silêncio, assim como a escultura não existiria sem o vazio. Espaço e 

vazio, som e silêncio são bipolaridades que interessaram a Chillida durante a sua trajectória 

artística e se encontram reflectidas nas suas obras, como, por exemplo, Espacios Sonoros, 

Elogio del Agua e Elogio del Horizonte (Figura 2). 

 Chillida vê a matéria e o vazio como duas substâncias que pertencem a uma mesma 

categoria, mas que possuem velocidades diferentes: a matéria tem uma velocidade lenta e o 

vazio tem uma velocidade rápida [cf. CHILLIDA apud ORY, 2008: 90-95]. Desta forma, o vazio não perde 

importância, mas ganha um certo protagonismo: Qué es lo que manda: ¿el hueco o lo que 

lo delimita, lo que envuelve ese hueco6? [UGALDE, 1982: 52]. 

 O vazio não é algo que resulte da obra de Eduardo Chillida, mas sim o contrário: é 

algo que faz parte da sua obra, do seu sentido e do que ela representa. O vazio não representa 

o ‘nada’ ou a ausência de algo, é a matéria presente no espaço esculpido, é a construção do 

espaço. 

 

                                                           

 

5 Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924 – 2002) foi considerado um dos mais importantes escultores espanhóis 

do século XX. Apesar de ter formação em arquitectura, nunca concluiu os estudos, dedicando-se aos desenhos 

e às esculturas. No entanto, nos seus trabalhos é visível a aplicação dos conceitos apreendidos na área como 

volume e espaço, e a sua idealização [cf. KETTERER KUNST, 2018]. 

6 Tradução livre: O que será que manda? O espaço oco ou o que o delimita, o que envolve esse oco? 
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Figura 3 - FarnsworthHouse, Mies van der Rohe, 1951 | Illinois, USA 
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 Igualmente na escultura, destacamos Jorge Oteiza7 e o que ele define como propósito 

experimental. Oteiza procurou sempre o silêncio através das suas obras: Yo busco para la 

estatua una soledade vacia, un silencio espacial abierto, que el hombre pueda ocupar 

espiritualmente.8 [cf. OTEIZA apud ARÍS, 2010: 56]. O vazio gerado nas suas peças transmite mistério, 

carregado de interrogações: aqui, o espectador obtém o papel de expectante, tentando 

arrancar a resposta que a escultura silencia. No entanto, esse silêncio é absorvente e 

acolhedor, não se encerra, nem se torna impermeável, torna o espaço côncavo receptivo, 

permitindo ao espectador penetrar na obra e realizar um diálogo com ela [cf. ARÍS, 2010: 56-58].  

 Já a obra de Mies van der Rohe destaca-se pela abstração arquitectónica. A sua obra, 

despojada de todos os elementos ‘figurativos’, forma-se pelos seus elementos construtivos 

através de planos visuais, transmitindo coesão e estrutura. Apesar de contemporânea, a sua 

obra vincula-se ao espírito dos monumentos da antiguidade. É visível a sua capacidade em 

exaltar a pura construção formal, excluindo os aspectos contingentes. As suas obras passam 

pela estilização do processo, libertando-se dos condicionamentos, e criando uma certa 

distância entre os seus elementos. A forma não é o objectivo imediato do trabalho do 

arquitecto, mas o seu resultado. Mies aspira à obtenção da beleza e isso vê-se pela clara 

expressão construtiva, a precisão das regras sintáticas e a inteligibilidade das operações 

formais (Figura 3). 

 A associação da obra de Mies van der Rohe à simplicidade é errada. A sua obra é, 

sim, elementar, seguindo um conjunto de regras na sua concretização. É complexa, mas não 

complicada. O seu objectivo primordial é a claridade, e é através desta dupla conceptual que 

o consegue. A obra é uma construção complexa onde se reconhecem, facilmente, os 

elementos que a constituem. Apenas através da manipulação sábia dos elementos se 

consegue obter esta complexidade. A sua obra torna-se, assim, objecto de contemplação. 

Mies trabalha também com a transparência, para que o olhar do usufruidor não se detenha, 

mas que a atravesse, à semelhança de Oteiza, para lá do limite físico. A transparência opõe-  

 

 

                                                           

 

7 Jorge Oteiza (Orio, 1908-1959) é um dos artistas espanhóis fundamentais da arte espanhola do século XX, 

assim como um dos mais influentes. Os ecos da sua obra são perceptíveis até aos nossos dias em diferentes 

áreas: escultura, pintura, arquitectura, poesia, estética, cinema, educação e política [cf. TXOMIM BADIOLA, 2018]. 

8 Tradução livre: Eu procuro uma solidão vazia para a estátua, um silêncio espacial aberto, que o homem possa 

ocupar espiritualmente. 
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Figura 4 - Saint Benedict Chapel, Peter Zumthor, 1988 | Sumvitg, Suiça 
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se à opacidade e à impenetrabilidade, assim como ao excesso da forma e do significado. 

Tudo o que possa ofuscar a dimensão cristalina, aberta e luminosa da obra. Esta 

transparência referida assemelha-se ao silêncio, transparente e transitivo, fazendo com que 

a obra transmita outras dimensões da realidade, que não estão presentes nela. Esta 

característica exubera na obra de Mies, mas, no seu percurso, esta busca foi mais longe, 

defendendo uma transparência conceptual, onde praticava o desprendimento e procurava o 

essencial, que se traduziu no seu popular aforismo: less is more [cf.ARÍS, 2010: 18-20]. 

 Para além de Mies van der Rohe, mais arquitectos abordaram o tema do silêncio na 

arquitectura. Louis Kahn, por exemplo, desempenhou um papel fundamental no estudo sobre 

o processo de criação arquitectónica. Outros arquitectos trabalharam sobre a experiência 

arquitectónica. O trabalho de Peter Zumthor é caracterizado pela sua precisão na técnica 

construtiva. A sua disciplina rigorosa e o controlo de luz/sombra geram espaços poéticos 

(Figura 4). Tadao Ando aborda, igualmente, a experiência arquitectónica e as experiências 

fenomenológicas vividas pelo corpo que percorre os seus ambientes, não se deixando reduzir 

à condição da simples imagem. Os seus espaços mostram a profundidade dos seus 

pensamentos: a procura pelas emoções e pela beleza do silêncio.  

  O conceito do silêncio será, então, muito vasto no que diz respeito ao campo das 

artes e da arquitectura. Para além do conceito estar directamente relacionado com a 

experiência da obra arquitectónica, torna-se indissociável em relação ao próprio processo 

criativo. 

 No próximo ponto, debruçar-nos-emos sobre a arte da composição do silêncio, a 

poética do silêncio, que nos permite criar uma arquitectura multissensorial, capaz de 

comover o homem. Apesar do silêncio ser considerado, na maior parte das vezes, como a 

ausência de algo, na nossa concepção o silêncio possui um significado muito mais complexo. 

É dentro deste conceito que o homem absorve o que o rodeia, experimenta sensações, 

emoções, cria memórias e sente a obra. O silêncio surge como o espaço entre a obra e a sua 

interpretação. As experiências proporcionam isso mesmo, algo, por vezes, intraduzível para 

a linguagem.9 Neste ponto, poderemos considerar que a obra atinge o seu esplendor. 

                                                           

 

9 O objectivo da arquitectura não passa por produzir mensagens concretas, traduzíveis por palavras, com o 

domínio da gramática e da sintaxe das formas e do espaço. Apesar de ser a única arte funcional, a arquitectura 

trabalha com a forma, o volume e a luz, de modo a transmitir ao seu usufruidor uma determinada experiência 

abstracta. Essa experiência é íntima e intransmissível conduz a uma interpretação muito pessoal e, por vezes, 

inexplicável por meio de palavras [cf. RASMUSSEN, 1998: 52]. 
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Figura 5 - Definição de arquitectura, segundo João Doederlein 
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1 . 1 .  P O É T I C A  D O  S I L Ê N C I O  

 

 

 O silêncio define-se como ausência de ruído. A poética, do grego poēsis, refere-se 

àquilo que é a poesia, versos estruturados de forma harmoniosa, que transmitem uma 

manifestação de beleza ou do sentimento estético, retratados pelo poeta em forma de 

palavras [cf. DICONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA, 1999: 1290]. No entanto, consideramos que poética se 

refere a qualquer forma de arte que é sublime e bela. 

 Por consequência, a poética do silêncio define-se como a arte da composição do 

silêncio, ou seja, algo que inspira, sensibiliza, desperta sentimentos e comove, mas que não 

se expressa por palavras ou ruído. Este conceito relaciona-se com a procura de uma 

arquitectura multissensorial, com o belo e o sublime, estabelecendo uma íntima relação com 

os lugares e com quem os habita. 

 A arquitectura de essência10 corresponde a algo que se encontra presente na entidade 

física, mas que não é palpável fisicamente, tendo um carácter paradoxal e ambíguo. É 

necessário criar uma arquitectura para o homem e não apenas esteticamente bonita. Esta 

arquitectura tem a capacidade de se identificar com o homem e de o comover, 

transformando-se numa arquitectura poética, multissensorial. 

 

Toda experiência comovente com a arquitectura é multissensorial; as características de espaço, 

matéria e escala são medidas igualmente pelos nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e 

músculos. A arquitectura reforça a experiência existencial, a nossa sensação de pertencer ao mundo, 

e essa é essencialmente uma experiência de reforço de identidade pessoal. Em vez da mera visão, ou 

dos cinco sentidos clássicos, a arquitectura envolve diversas esferas da experiência sensorial que 

interagem e fundem entre si [PALLASMAA, 2005: 39]. 

 

 

  

                                                           

 

10 Do latim, essentia, de esse, ser, essência constitui o carácter fundamental, próprio de uma coisa ou de um 

ser, a realidade permanente de uma coisa. Entende-se por uma característica ou um conjunto de características 

que conferem a identidade de algo [cf. DICIONÁRIO COMPLEMENTAR DA LÍNGUA PORTUGUESA, 1961: 602]. 
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Figura 6 - Ciudad Satélite, Luis Barragán | Naucalpan, México 
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 Alguns artistas, como os que já referenciámos – John Cage, Mark Rothko, Eduardo Chillida, 

Jorge Oteiza e Mies van der Rohe11 – foram capazes de cultivar a poética do silêncio e, através 

dela, interpretar a realidade caótica, numa tentativa de desvendar algumas chaves dessa 

poética, mostrando a complexidade, multiplicidade e abertura, e não o seu único significado. 

 A poética implica sempre condensação, síntese e uma multiplicidade de leituras, 

alusões a significados mais profundos que exigem da percepção activa do usufruidor. Os 

significados que, realmente, deixam uma marca transcendente longe de símbolos, códigos e 

representações de fenómenos estranhos à própria experiência conduzem a uma resposta 

emocional, exigindo uma conexão profunda e sensível. 

 A imaginação artística aspira a criar uma imagem que seja capaz de expressar toda a 

complexidade da experiência humana existencial através de imagens sintéticas singulares. 

Essa tarefa paradoxal é alcançada através de imagens poetizadas que, mais do que 

compreendê-las, se experimentam e se vivem [PALLASMAA, 2010: 118].  

 A poética do silêncio leva o conceito de emoção ao limite. Para que algo mexa com 

o observador, ele deve sentir-se intimamente envolvido no fenómeno, tem que se mover e 

conectar-se com ele, sentir-se inquieto, deixar-se afectar. A intenção subjacente à poética do 

silêncio é a revelação de uma conexão íntima que une todos os elementos existentes, 

revelando que tudo que o rodeia lhe diz respeito. Através da emoção, procura despertar a 

consciência da identidade entre a própria essência e a da contemplação; ver-se espelhado no 

outro.12  

 Não existe uma realidade ‘verdadeira’ sobre dos fenómenos. Tudo é um processo 

inesgotável e indivisível que carece de fundamentação [PÁNIKER,2003:13-14]. A natureza da 

realidade é uma e, ao mesmo tempo, múltipla. A realidade possui uma multiplicidade de 

interpretações, mas apenas uma para o usufruidor. A poética do silêncio é ambígua, podendo 

ser interpretada de diversas formas. A poética do silêncio coloca mais ênfase no que é 

silencioso; sinaliza o silêncio, convida a transcender a palavra. 

                                                           

 

 

11 Sendo Mies van der Rohe (Aachen, 1886-1969) um arquitecto alemão de grande destaque na modernidade, 

não deixa de ser um artista, pois detinha uma grande sensibilidade nas suas representações espaciais. 

12 Numa perspectiva curiosamente antropológica e plena de actualidade, ver, por exemplo, o prefácio de José 

Maria Cabral do livro O Desafio à Normalidade (1994), Lisboa: Edição Rei dos Livros, onde, por uma extensão 

da própria ideia de emoção e silêncio, tais conceitos são projectados sobre a cidade e ‘devolvidos’ por esta ao 

ser humano que a percorre. 
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 Captar e transmitir o silêncio como expressão de uma arquitectura de emoção, aos 

níveis ético13, poético14 e estético15, torna-se, então, necessário. O nível ético relaciona-se 

com o arquitecto: aqui, existe a preocupação de definir necessidades e funções, assim como 

de avaliar e deliberar quais os meios técnicos a utilizar para chegar ao melhor produto 

possível. No nível poético, o silêncio caracteriza-se como um modo de projectar e criar. É 

uma manifestação que apela a diferentes recursos para transmitir emoção e sensações, e 

produzir uma experiência estética. A dimensão estética corresponde a uma indescritível 

experiência vivida na obra, construída por e com ela. 

 Como Giambattista Marino16 contextualiza: Chi no sa far stupir vada a la striglia17. 

Por outras palavras, quem não for capaz de assombrar, de deixar o espectador estupefacto, 

mais vale não fazer nada. 

 No entanto, ‘deixar estupefacto’ não significa criar estímulos estridentes, produzir 

uma dose excessiva de estímulos; surpreender passa pela revelação do oculto e da 

consciência, passa por iluminar o obscuro. Trazer à luz tem sido, desde sempre, o objectivo 

verdadeiro do produto artístico.18 

 O silêncio abre uma pequena fenda no cenário convulso e febril da nossa vida diária. 

Gera espaço vazio e uma suspensão do tempo que nos distrai do turbilhão que é a realidade.  

Apresenta o drama da construção silenciada na matéria, no espaço e na luz (…) a 

arquitectura é a arte do silêncio petrificado [PALLASMAA, 2011: 48-49]. Paradoxalmente, esta 

invocação não é mais nada do que uma reivindicação da palavra, partindo do princípio de 

que o silêncio não se opõe à palavra, sendo seu aliado, ao contrário do ruído. 

  

                                                           

 

13 Nível ético - preocupação com a função, a necessidade e a funcionalidade. 

14 Nível estético - questões estéticas, de integração na paisagem, agradável ao olhar do usufruidor. 

15 Nível poético - uma manifestação que apela a diversos recursos para transmitir emoções, sentimentos e 

experiências estéticas ao homem que usufrui da obra. 

16 Giambattista Marino (1569-1625) foi um poeta italiano, nascido em Nápoles, fundador da escola de 

Marinismo (posteriormente Secentismo), que dominou a poesia italiana do século XVII. Autor de uma grande 

colecção de versos líricos ‘La lira’ (1608-14) e ‘La sampogna’ (1620), e conhecido, principalmente, pelo seu 

longo poema mitológico ‘Adone’ (1963). 

17 Tradução livre: Quem não sabe surpreender, que retorne ao estábulo. 

18 Cada produto artístico tem um significado único e diferente. O seu principal objectivo é o de provocar o 

interesse da consciência dos seus espectadores, produzindo algum efeito.  
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 O silêncio não tem como objectivo anular a linguagem, nem a palavra, mas sim 

transcendê-la. É anterior e posterior à palavra, quando, depois dela, se dissipa o seu 

significado; é um estado de antecipação que a contém e a pressagia [cf.ARÍS,2010: 64]. 

 A partir desta conceptualização, torna-se necessária a análise do silêncio como modo 

de produzir arquitectura, a valorização de um processo que tem como base o acto projectual 

e que termina na leitura do usufruidor do espaço. O silêncio na arquitectura encontra-se 

difundido por todo o seu processo, desde a criação até à sua leitura. 
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Figura 7 - Silence and Light, Louis Kahn 
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1 . 2  A  P R O D U Ç Ã O  A R Q U I T E C T Ó N I C A  

 

Retornando al inicio, para trabajar en la arquitectura, lo primero que hemos de 

saber es conquistar el silencio. Se trata del silencio relativo, inexistente, el silencio 

del sonido que nos permite actuar sonoramente por encima de él, sin herir con ella 

la fisiología humana19
 [SERRA, 1999: 60]. 

 

 A arquitectura, tal como toda a prática artística, é um acto profundamente solitário.  

O processo de criar é delicado. Na verdade, é impossível observar do exterior o seu 

desenvolvimento íntimo. Só o homem possui esta capacidade, sendo uma matéria bastante 

complexa e, por isso, difícil de determinar. 

 Neste processo, Louis Kahn parte do silêncio e vai ao encontro da luz. Para ele, a 

arquitectura cria-se num ponto entre o silêncio do ideal e a iluminação do real. Kahn utilizava 

a palavra silêncio para designar aquilo que é imensurável, que ainda não é; e a palavra luz 

para o mensurável, aquilo que é [cf. LOBELL, 2000: 3]. Ou seja, a produção da arquitectura surge no 

limiar onde se encontram a luz e o silêncio, no tesouro das sombras. It is the movement from 

silence, which is the will to express, moving toward the means to express, which is material 

made of light20
 [KAHN, 1973: 96]. 

 A luz representa o meio de expressão através do qual se faz presente a natureza da 

arquitectura21, o silêncio é o desejo de expressão que se encontra no inconsciente. 

Essencialmente, o processo de criação arquitectónica surge no silêncio, do qual deve 

arrancar-se uma ideia, um projecto, e trazê-lo à luz para poder materializar o silêncio.  

 No processo criativo, desponta a necessidade de concretizar uma ideia, uma 

percepção intelectual daquilo que se pretende criar. 

                                                           

 

19 Tradução livre: Voltando ao início, para trabalhar em arquitectura, a primeira coisa que precisamos de saber 

é vencer o silêncio. É sobre o silêncio relativo e inexistente, o silêncio do som que nos permite agir acima dele, 

sem prejudicar a fisiologia humana. 

20 Tradução livre: É o movimento do silêncio, que de alguma forma é o berço do mensurável, é o desejo de 

expressar, movendo-se em direcção aos meios de expressão, que é a matéria feita de luz. 

21 Louis Kahn afirma que a luz se projecta no mundo, criando a matéria: …light, the giver of all presences, is 

the maker of material… [KAHN apud VASSELA, 2013: 26]. 
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Figura 8 – O processo criativo do desenho, segundo Ignacio Araujo 
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 A primeira hipótese que surge é a inspiração22. O que impulsiona a imaginação 

criadora é uma inquietude emotiva, algo que nos surge, de repente, e nos motiva a concretizar 

algo. Inspiração, arte, artista são palavras de sentido pouco determinado, que nos impedem 

de ver com claridade, num mundo onde tudo é equilíbrio e cálculo [cf. STRAWINSKY apud DELCLAUX, 

2017: 121-122] . 

 Ainda anterior ao raciocínio lógico surge a imaginação23, capacidade através da qual 

pensamos, recorrendo a representações de objectos e imagens. É uma capacidade que nos 

permite pensar além do que existe e que, por isso, nos possibilita inovar a realidade. 

 O acto simples de criar necessita do dom da observação. Aprender a ver é 

fundamental para um arquitecto, existe uma bagagem de conhecimentos aos quais 

inevitavelmente recorremos, de modo que nada de quanto façamos é absolutamente novo 

[Siza, 2009: 240]. Essa bagagem permite-nos encontrar influências que nos ajudam a trabalhar as 

ideias. Observamos para nos inspirarmos, procuramos uma satisfação que não surge sem 

esforço prévio. Procuramos para conhecer e saber. É uma elevação em espiral e não um 

círculo sem fim [cf. STRAWINSKY apud DELCLAUX, 2017: 123-124]. 

A nossa experiência e o nosso conhecimento alimentam a nossa memória, sendo 

possível evocar esses dados posteriormente, reorganizando-os, originando novas hipóteses. 

Isto é o processo criativo. Algo muito peculiar e único. A memória, o conhecimento e o seu 

entendimento sobre as coisas tornam este processo particular, abrindo uma multiplicidade 

de hipóteses sobre uma mesma ideia arquitectónica. 

Projectar é uma investigação contínua sobre as diversas possibilidades numa folha 

em branco. Ideia, forma e uso são as propriedades principais do objecto. No entanto, existem 

outras propriedades a ter em conta: por exemplo, o espaço, o objecto, a memória, a história, 

a emoção estética, a função, a harmonia, o equilíbrio, a cor e a textura. Existe uma 

necessidade de síntese perante tantos elementos a ter em conta. É necessário estudar, 

desenhar, questionar e desconstruir até concretizar. A nossa mente torna-se um caos com a 

informação colectada; a imaginação e as ideias fervilham. O processo torna as possibilidades 

ilimitadas e as restrições ajudam a encerrar a panóplia de soluções. Além disso, torna-se 

necessário definir os nossos próprios pressupostos.  

                                                           

 

22 Inspiração: acto ou efeito de inspirar ou de ser inspirado, ideias ou pensamentos despertados ou sugeridos; 

faculdade criadora, entusiasmo poético [MORENO, 1961: 816]. 

23 Imaginação: faculdade de representar no espírito objectos ou factos irreais ou nunca concebidos; faculdade 

de criar ou conceber [MORENO, 1961: 784]. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Síntese do processo criativo  
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Neste processo surge também a intuição24, uma espécie de síntese entre a razão e o 

instinto. Para que una obra se abra a la participacion emocional del observador es 

necessária una tensión entre las intenciones conscientes y los caminos inconscientes25 

[PALLASMAA, 2006: 28]. As intenções do projecto têm que corresponder a uma sensibilidade sobre 

os objectivos da obra, os significados que pretendemos transmitir e a experiência que 

pretendemos passar. 

Na fase seguinte da criação do projecto, é necessário recorrer a modelos organizados, 

ou seja, todos os elementos serão processados cognitivamente, por forma a criar um diálogo 

entre o caos do nosso pensamento e a ordem racional. A inteligência garante que tudo se 

ordena e combina, nada surge do simples caso. A maior liberdade nasce do maior rigor 

[VALLERY.1999:143]. A ordem permite-nos organizar um determinado material, através de método 

e lógica, e, desse modo, construir uma forma. Tal irá ajudar-nos a construir uma base 

coerente na criação e atingir o objectivo: a produção arquitectónica.  

São diversos os instrumentos que nos ajudam a desenvolver este processo silencioso. 

O desenho ganha aqui um certo destaque. Permite expressar algo que a linguagem das 

palavras não consegue. O processo criativo consiste numa reflecção e desenvolvimento 

exaustivo das possibilidades e dos pressupostos criados. É um trabalho árduo e o resultado 

final não terá nenhuma relação com o acaso. 

 

Com medidas precisas e com “tempos concretos”, a Arquitectura, tal como a poesia, 

não resulta de “encontros casuais”, mas de uma “procura árdua”. Árdua é a 

investigação do arquitecto que, com todos os dados em cima da mesa, pensa e mede, 

mede e pensa, até chegar aos “encontros certos”. [...] E estes encontros certos de 

ingredientes, medidas e tempos, são aquilo que em poesia corresponde à “métrica”, 

como se de “receitas” se tratasse [BAEZA, 2009: 9]. 

 

O culminar do todo este processo deveria originar obras com ...a capacidade de gerar 

à sua volta um espaço de silêncio, proporcionar um olhar distinto sobre a realidade…  [POÇAS, 

2001: 58]. 

                                                           

 

24 Intuição: percepção imediata da verdade sem ajuda do raciocínio; uma sensação de algo que poderia 

acontecer, pressentimento sobre acontecimentos futuros [Dicionário de Língua Portuguesa, 1999: 948]. 

25 Tradução livre: Para que uma obra se abra à participação emocional do observador, é necessária uma tensão 

entre as intenções conscientes e os caminhos inconscientes. 
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Figura 10 - Church on the water, Tadao Ando | Shimukappu-Mura, Japão 
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1 . 3 .  A  L E I T U R A  D A  A R Q U I T E C T U R A  

 

Si los silêncios no hablaran nadie podría decir lo que callan las palabras.26  

[BERGAMIN apud ARÍS,2010:5] 

 

 O silêncio está intimamente relacionado com a contemplação. Contemplar exige 

silenciar tudo o que é possível dizer; é simplesmente deixar-se levar, deixar passar, invadir 

e apagar o espaço necessário para que o som exista. A contemplação silenciosa relaciona-se 

mais com a identidade entre o que está contemplado e o que contempla, do que com sua 

divisão. 

 O silêncio é uma característica do processo criativo, mas também possui uma 

dimensão experiencial e sensorial. Tadao Ando defende que a arquitectura deve ser 

silenciosa, sensível e introspectiva, permitindo o diálogo da natureza com o espírito humano, 

guiado pela luz. Ando mostrou como criar atmosferas únicas e autênticas com o uso de 

materiais simples, com ferramentas concretas e incomuns, como a luz e o silêncio. 

 Uma experiência arquitectónica silencia todo o barulho exterior e concentra a 

atenção na existência. Depois de realizada, a obra estabelece o diálogo sensível, 

fenomenológico, com a mente e a imaginação do usufruidor que o percepciona e o apreende. 

Experienciar a obra de arte é um diálogo privado entre espectador e obra. 

O primeiro contacto do indivíduo com a obra é anterior à sua percepção dos 

elementos que o rodeiam, das características físicas do espaço, da cor, textura, escala e luz, 

e da função programática. Somos, sobretudo, seres visuais. É a visão periférica que capta 

tudo pela primeira vez, como um todo, criando um momento [NASCIMENTO; 2012: 14]. Um momento 

de admiração, de respeito, de assombro ou até de pasmo. É o primeiro momento em que 

sentimos a obra arquitectónica e onde é gerado um sentimento pela obra de arquitectura. Tal 

momento não é objectivamente explicável. O utilizador deixa-se afectar pela obra.  

 Architectural quality can only indicate that I am touched by a work27
 [ZUMTHOR, 2006: 11]. 

Esta primeira impressão produzida pelos objectos exteriores num ou em vários órgãos dos 

sentidos designa-se por sensação. Ela será sempre provisória e incompleta, uma vez que  

                                                           

 

26 Tradução livre: Se os silêncios não falassem, ninguém poderia dizer o que calam as palavras. 

27 Tradução livre: Qualidade arquitectónica só pode significar que sou tocado por uma obra. 
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Figura 11 – Teshima Art Museum, Ryue Nishizawa | Takamatsu, Japâo 
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carece de interpretação. Nenhuma obra é fechada.28 A complexidade do sentir está 

relacionada com infinitas possibilidades de interpretação por parte do indivíduo, a forma 

como os elementos arquitectónicos se expõem e como são percepcionados. Assim, a 

arquitectura desempenha o papel de como o ‘eu’ percepciona o mundo construído. 

Quando os espaços arquitectónicos comunicam e superam a mera resolução de 

problemas formais e funcionais, libertam-se do seu lado mais técnico e material, 

intensificando a experiência sensorial, influenciando a vivência de cada um. Uma obra 

arquitectónica pode ter diferentes objectivos relativamente ao modo como o espaço será 

vivido, pois consegue-se uma orientação dos elementos físicos que confere às pessoas 

diferentes estados de espírito, o que cria diferentes emoções. Por um lado, a consciência 

individual do arquitecto procura projectar elementos coerentes, direccionados para 

determinados objectivos, determinadas experiências e determinados significados; por outro, 

a sua intenção final é que estes possam ser interpretados de diferentes formas, sem que se 

perca a essência do projecto. 

A verdade da arquitectura revela-se, assim, indefinida. Se, por um lado, existe uma 

investigação com o desejo de procurar o empírico, pois envolve-se com o processo 

metodológico (There’s also the issue of the exhaustive and scientific analysis of projects 

until you reach the form29 [MOURA, 1998: 133]), por outro lado, existe a consciência e a percepção 

individual, intransmissível, de forma clara (Architecture is not an experience that words 

translate later. Like the poem itself, it is its figure as presence, wich constitutes the means 

and end of the experience 30 [HOLL,2006:8]). 

 Os elementos físicos alcançam os órgãos dos sentidos e, posteriormente, os 

fenómenos mentais elaboram a nossa percepção interna sobre a experiência. Aqui, os 

fenómenos mentais têm uma existência real, a sua interpretação é que carece de uma 

definição concreta. Empiricamente, um edifício pode satisfazer como uma entidade físico-

espacial; no entanto, a nível imaterial e intelectual, nem sempre tal acontece.  

 O desafio da arquitectura passa por estimular tanto a percepção exterior como a 

percepção interior. É neste sentido que, no próximo capítulo, abordaremos os elementos 

arquitectónicos que, no nosso entender, contribuem para uma experiência do espaço sublime. 

                                                           
28 A obra depende sempre do ‘eu’, da interpretação e da assimilação dessa informação. É num ciclo constante 

que reúne elementos externos e nunca termina, o que possibilita uma infinidade de ‘leituras’, impedindo que a 

obra se torne um produto fechado. 

29 Tradução livre: Existe a questão da análise exaustiva e científica de projectos até conseguirmos a forma.  

30 Tradução livre: Arquitectura não é uma experiência que possa ser traduzida por palavras. 
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 C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  D E  C A P Í T U L O  

 

 

 A invocação da palavra silêncio é comum no mundo das artes. Música, pintura e 

escultura abordam este conceito. Para nós, a arquitectura também desenvolve este aspecto, 

sendo primordial nas suas várias dimensões. 

 A composição do silêncio é complexa, sendo uma incessante procura pelo sublime, 

algo capaz de comover o homem, que não se expressa simplesmente por palavras. A procura 

de uma arquitectura poética tenta estabelecer uma conexão profunda com o usufruidor do 

espaço arquitectónico. Uma obra poética une todos os seus elementos, transformando-os 

num só, e é capaz de despertar o homem, a sua identidade. É um espaço que transcende as 

palavras, não as anula. 

 No processo de produção arquitectónica, o percurso do arquitecto também é 

silencioso. Todo ele se traduz numa procura de uma ideia, a sua conceptualização e 

consequente materialização. A inspiração e a imaginação, o acto de desenhar, estudar, 

organizar e até desconstruir, são capacidades silenciosas que procuram a concretização de 

um espaço. 

 O desenho detém um certo destaque neste processo silencioso, pois permite expressar 

o que a linguagem não consegue. É uma reflexão e um desenvolvimento constantes que 

procuram espaços únicos que proporcionem uma leitura especial da obra. 

 Estas leituras também fazem parte das silenciosas intensidades que a arquitectura 

possui. É a sua dimensão experiencial e sensorial. A obra arquitectónica dialoga o sensível 

e o fenomenológico, afectando o homem e podendo não ser uma experiência objectivamente 

explicável. 

 O objectivo destas dimensões será o de despertar a percepção interior através do 

exterior. No próximo capítulo, abordaremos elementos arquitectónicos que, no nosso 

entender, contribuem para esta experiência. 
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2 .  A S  S I L E N C I O S A S  I N T E N S I D A D E S  
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 Space is oblivion without light. A building speaks through the silence of perception 

orchestrated by light [HOLL apud DESCOTTES & RAMOS, 2013: 121]. 

 Neste capítulo, iremos abordar os elementos arquitectónicos que contribuem para que 

uma obra de arquitectura comunique sem palavras, através do silêncio. 

  A arquitectura reúne inúmeras características. Todas importantes, mas algumas 

destacam-se aqui pela sua relação com o homem, a arquitectura e o silêncio. São elementos 

que actuam de forma sublime, sem ruído, são a base para a criação de uma atmosfera 

arquitectónica. 

 No nosso entender, as características que se relacionam com o silêncio são essenciais 

na criação de espaços significativos e numa leitura muito especial do espaço. 

 Estamos perante uma época de exagero de conceptualização e intelectualização da 

arquitectura, que nos faz perder o corpo. O corpo surge como um veículo das sensações e 

dos sentidos, absorve o que surge à sua volta, sem um único ruído. E, por vezes, quando a 

arquitectura é arrebatadora, torna-se impossível traduzir o que vemos, o que sentimos, e nem 

mesmo a linguagem consegue transpor em palavras tal arquitectura. É uma experiência de 

nós mesmos, de nos encontrarmos e sermos recebidos pelo espaço. Um espaço capaz de nos 

tirar as palavras. 

 O corpo, o espaço, a luz, a sombra… uma atmosfera arquitectónica. Tudo se sintetiza 

numa sequência silente, na passagem da interioridade do sujeito à exterioridade do mundo.  

 É através da arquitectura que pormenores extremamente importantes, na medida em 

que são influenciadores do homem, são aproveitados, ordenados e orientados. Por vezes, até 

podem parecer insignificantes, precisando de orientação para que adquiram valor –  para 

além dos factores funcionais, existem valores estéticos que deixam o ser humano 

emocionado com jogos de planos, de luz e sombras, volumes e formas. 
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Figura 12 - Corpo e arquitectura, Pedro Pires, 2019 
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2 . 1  O  C O R P O  

 

 

O corpo é uma qualquer substância material, orgânica ou inorgânica: corpo sólido; parte 

material do animal ou do homem; parte principal e central de certos objetos [cf, DICIONÁRIO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA, 1999: 433]. O homem é um ser corpóreo, constituído por matéria. No entanto, é 

muito mais do que apenas matéria, encerra em si a compreensão de si mesmo e do que o 

rodeia. É um agregador de sentidos. O corpo é o que nos faz existir, e torna-se o centro do 

mundo da experiência. 

 O que nos distingue de outros corpos biológicos é o facto de fazer e de ser feito, é ser 

o mais heterónomo dos corpos, o mais dependente, e o que paga essa dependência fazendo 

mais do que aquilo que é: cria conhecimento e cria cultura. O corpo humano é o que mais 

depende do lugar, mas também aquele que mais o transforma. O corpo actua no espaço; sem 

isso, o espaço perde potencialidades, limitando o lugar do corpo [cf. SILVA, 1995: 32]. 

 O primeiro factor na acessibilidade ao mundo é a sensibilidade corporal. Esta 

sensibilidade manifesta-se sinestesicamente, ou seja, é uma percepção simultânea dos 

sentidos e não separada, sentido por sentido. Segundo Merleau-Ponty [1968], a delimitação dos 

sentidos é rude [p.133], isto porque nega a experiência como ela ocorre, de uma forma holística. 

O corpo experimenta o mundo através de diferentes formas de percepção. Ignorar isso será 

colocar um limite sobre aquilo que o sujeito pode experienciar. Contemplamos, tocamos, 

excutamos e medimos o mundo com toda a nossa experiência corporal, e o mundo 

experiencial passa a organizar-se e articular-se em redor do centro do corpo [PALLASMAA, 2006: 

66]. 

 A acção de experimentar ocorre através dos nossos receptores sensoriais. Estes 

dividem-se em três tipos: receptores exteroceptivos, aqueles que recebem as informações 

provenientes de receptores sensoriais situados na superfície do corpo (a visão, a audição, o 

olfacto, o tacto e o paladar) e que são estimulados por agentes exteriores ao organismo (calor, 

frio, picada) [cf, NOVA ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1999: 2881]; receptores proprioceptivos, que nos dão 

informação sobre a estática, o equilíbrio e a deslocação do corpo no espaço através de uma 

sensibilidade própria dos ossos, dos músculos, dos tendões e das articulações [cf, NOVA 

ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1999: 5733]; e receptores interoceptivos, que recolhem as informações 

provenientes do interior do corpo, nas vísceras, nomeadamente dos órgãos, e são o ponto de 

partida dos nossos reflexos vegetativos [cf, NOVA ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1999: 3829]. 
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Figura 13 - Diagram of 360 Degrees Field of Vision,  Herbert Bayer, 1939 
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 A nossa experiência no mundo depende da percepção do que nos rodeia e de nós 

mesmos. A percepção é um processo cognitivo. Embora todos os processos cognitivos 

estejam interconectados, a percepção é o ponto em que cognição e realidade se encontram 

e, talvez, a actividade cognitiva mais básica da qual surgem todas as outras. A percepção é 

um processo complexo que depende tanto do meio ambiente como da pessoa que o percebe, 

e a essência desse processo é a experiência sensorial, a vivência da realidade por meio dos 

sentidos. 

 Faz parte do papel do arquitecto projectar espaços que vão ao encontro do homem, 

espaços onde o corpo se relacione e os sentidos o percepcionem. É impossível descrever 

uma obra sem a apreender com os nossos sentidos. Só a arquitectura oferece as sensações 

tácteis de superfície texturada e bancos de madeira polidos, a experiência da luz a mudar 

com o movimento, o cheiro e sons ressonantes do espaço, as relações corporais de escala e 

proporção [HOLL, PALLASMAA & PÉREZ-GOMÉZ, 1994: 41].  Cada sentido tem a sua função e é necessário 

perceber o que cada um percepciona e como nos unimos ao espaço.  

 O homem é um ser visual, pois utiliza os seus olhos para captar informação do 

exterior. Por vezes, através do olhar, o corpo conquista o lugar, delimita-o, demarca-o, 

inscreve-o no seu lugar: (…) o olhar é capaz de arrebatar a imagem do outro e de absorvê-

la no corpo (...) [GIL, 1994, p. 94] . 

 A visão é captada através dos órgãos da visão, pelos nossos olhos, onde há a presença 

de fotorreceptores capazes de responder a estímulos luminosos. Esses receptores localizam-

se na retina e designam-se por bastonetes e cones.  

 

O olho é semelhante a uma máquina fotográfica: possui um diafragma ajustável 

(íris), uma lente (cristalino) através da qual passa a luz, e uma superfície sensível á 

luz (retina) na qual é projectada uma imagem. Na retina há dois tipos de receptores:  

os cones e os bastonetes, que variam em sensibilidade. (…) Os cones entram em 

acção, quando a luz é mais intensa e são responsáveis pela visão da cor. Os cones e  

bastonetes convertem a energia luminosa em impulsos nervosos, que o nervo óptico 

conduz ao cérebro [MUGA, 2005: 35]. 
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Figura 14 - Sound Cube, Bernhard Leitner, 1970 
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 No entanto, não nos satisfazemos apenas com a visão quando podemos sentir coisas 

que não existem, como outras sensações associadas a estímulos do cérebro por palpação, 

cheiro, sons e ritmos. O som também permite compreender a escala e os limites de um 

espaço: 

 

 Sight isolates, whereas sound incorporates; vision is directional, whereas 

sound is omni-directional. The sense of sight implies exteriority, but sound creates 

an experience of interiority. I regard an object, but sound approaches me; the eye 

reaches, but the ear receives. Buildings do not react to our gaze, but they do return 

our sounds back to our ears31 [PALLASMAA, 2005: 49]. 

 

  Ouvir os sons que se produzem num espaço é saber ouvir a arquitectura.; ouvir a 

forma como um edifício absorve e espelha a vida que o envolve. A visão é importante, mas 

os outros sentidos completam-na, como a audição, quando tocamos uma superfície pelo som 

que percorre o espaço. 

 

Embora menos exacta que a visão, a audição ajuda-nos a manter o contacto com o 

ambiente, quer enquanto complemento à visão (veja-se a importância da 

redundância perceptiva criada pelas bermas sonoras das auto-estradas), quer 

especialmente nas situações em que não conseguimos ver (para os invisuais a 

audição é fundamental na percepção do espaço) [MUGA, 2005: 47]. 

 

 A audição, a capacidade de perceber sons, é possível graças ao ouvido humano, que 

possui mecanorreceptores capazes de captar as ondas sonoras. Tais receptores estão 

                                                           

 

31 Tradução livre: A visão isola, enquanto o som incorpora; a visão é direccional, o som é omnidireccional. O 

sentido da visão implica exterioridade, mas a audição cria uma experiência de interioridade. Eu observo um 

objecto, mas o som envolve-me; o olho alcança, mas o ouvido recebe. Os edifícios não reagem ao nosso olhar, 

mas efectivamente retornam os sons de volta aos nossos ouvidos. 
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localizados na cóclea, uma estrutura em forma de tubo coniforme localizado na orelha 

interna [NOVA ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1999: 722]. 

O tacto, sensação produzida pelo contacto mecânico de um objecto com a pele e reconhecida 

pelos corpúsculos de meissner (contacto ligeiro) e de vater-pacini (pressão), é responsável 

por perceber vibrações, captar a pressão, além de perceber a dor e as diferenças de 

temperatura [cf. NOVA ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1999: 6570]. Distintamente dos outros sentidos, ele não 

está localizado num único local, pois está presente em praticamente todas as regiões do 

corpo, uma vez que os receptores se localizam na nossa pele. 

 

Todos os sentidos, incluindo a vista, são prolongações do sentido do tacto; os 

sentidos são especializações do tecido cutâneo e todas as experiências sensoriais 

são modos de tocar e, portanto, estão relacionados com o tacto. O nosso contacto 

com o mundo tem lugar numa linha limítrofe do eu através das partes especializadas 

da nossa membrana envolvente  [PALLASMAA, 2011: 10]. 

 

 A visão pode então ser descrita como uma extensão do tacto, sendo capaz de 

confirmar o que os olhos vêm. Os olhos determinam a percepção à distância, as mãos 

caracterizam-se pela percepção de proximidade. As experiências tácteis permitem-nos sentir 

as texturas, a temperatura e a densidade atribuída a um determinado espaço. O tacto deve ser 

valorizado com atenção na experiência arquitectónica, é através dele que possuímos uma 

certa sensibilidade, a qual nos aproxima de um espaço, e que obtemos a noção de lugar.  

 O olfacto é o sentido que permite a percepção os cheiros. Essa percepção é possível 

graças à estimulação do epitélio olfatório, localizado no tecto das cavidades nasais. Esse 

epitélio é rico em células nervosas, mais precisamente em neurónios, que transformam a 

estimulação dos receptores num influxo nervoso e que, posteriormente, conduzem as 

informações ao cérebro [cf. NOVA ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1999: 5140]. 

 O sentido do paladar permite ao homem sentir o sabor de alimentos e outras 

substâncias através do contacto com o palato. De difícil associação à leitura do espaço, existe 

mediante o sentido do cheiro e da visão (por exemplo, certas cores e detalhes delicados 

evocam sensações orais). Deste modo, conseguir uma experiência gustativa de um espaço 

será possível ao incorporar este sentido noutros, transferindo o olfacto, o tacto ou a visão 
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para o paladar. As cores, as texturas e os cheiros estimulam o paladar, despertando memórias 

de espaços e lugares, evocando, frequentemente, experiências orais. A língua sente 

subliminarmente a superfície uma pedra polida delicadamente colorida. [cf. PALLASMAA, 2006: 60] 

Segundo Pallasmaa, existem certas cores e detalhes delicados que o invocam. Não 

‘comemos’ a arquitectura, mas sentimos na língua o sabor do mármore polido ou a acidez 

do ferro.  

 A memória é, igualmente, um elemento de extrema importância na percepção 

individual do espaço: agit sur nos perceptions et influence nos jugements au-delà des 

vérités ‘objectives’32 [MEISS, 1993: 39]. O olfacto é um dos sentidos mais associados à memória, 

talvez devido à forma imperceptível e subtil como o homem constrói uma intensa impressão 

sobre um determinado local. The nose makes the eyes remember33 [PALLASMAA, 2005: 54]. 

Associamos mais facilmente um cheiro a um lugar do que a uma imagem. A particular smell 

makes us unknowingly re-enter a space completely forgotten by the retinal memory34 

[PALLASMAA, 2005: 54]. O olfacto é o órgão sensorial com mais impacto na memória. Consiste numa 

recordação persistente de um espaço, um efeito emocional e espacial que é transmitido pelo 

cheiro. Todos os espaços possuem um cheiro caracterizador de um ambiente possuindo uma 

elevada capacidade de comunicação.  

 O estudo dos sentidos é complexo. Existem fenómenos não explicados pela ciência, 

mas que são incontestáveis à sua existência, tais como a sinestesia (da palavra grega 

synaisthesis), – um fenómeno neurológico que consiste na associação espontânea por 

correspondência de sensações pertencentes a domínios diferentes [DICIONÁRIO COMPLEMENTAR DA 

LÍNGUA PORTUGUESA, 1961: 1280], ou seja, que caracteriza a experiência sensorial de certos indivíduos, 

cujas sensações correspondentes a um sentido são associadas a outro sentido (como 

referimos sobre o sentido do paladar). 

 A cinestesia, conceito com origem nos termos gregos koinos, comum, e aisthesis, 

sensação, faz referência à sensibilidade geral, relativa às sensações provenientes do estado 

do corpo e das suas funções orgânicas. Através desta sensibilidade, percepcionamos os 

movimentos musculares, o nosso equilíbrio e a posição das várias partes do nosso corpo [NOVA  

                                                           

 

32 Tradução livre: age sobre as nossas percepções e influencia os nossos juízos para além das verdades 

‘objectivas’. 

33 Tradução livre: O nariz faz com que os olhos se lembrem. 

34 Tradução livre: Um determinado cheiro faz-nos inconscientemente reentrar num espaço completamente 

esquecido pela memória da retina. 



62 

 

   

Figura 15 - O corpo desenhado por conhecidos arquitectos 



63 

 

ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1999: 1732]. Com a arquitectura como catalisadora de sensações e o corpo 

receptor dos sentidos, dá-se uma experiência de entendimento dual e multissensorial.

 Nesse propósito, encontramos suporte na proposta de Juhani Pallasmaa de uma 

imagem corpórea [PALLASMAA, 2014] e de uma arquitectura multissensorial que, em contraponto 

à privação sensorial, tem entre as suas intenções a de tocar nas diferentes dimensões do corpo 

sensível, tocar-lhe aos vários sentidos, não só os que mais rapidamente nos vêm à memória, 

mas outros, nomeadamente, o sentido de orientação, gravidade, equilíbrio, estabilidade, 

movimento, duração, continuidade, escala ou iluminação. É na experiência directa e física 

que se interage e avalia a arquitectura: o movimento, o equilíbrio e a escala sentem-se 

inconscientemente através do corpo como tensões no sistema muscular e nas suas posições 

do esqueleto e dos órgãos internos [PALLASMAA, 2006: 61]. 

 Tanto a arquitectura como o corpo humano lidam com estruturas incrivelmente 

complexas e bonitas. A arquitectura lida com edifícios e o corpo lida com os cérebros. É 

quando os dois se cruzam que se define a forma como percebemos, imaginamos, 

interpretamos e respondemos aos espaços arquitectónicos. 

 A arquitectura existe pela relação do corpo com a arte. O corpo é o elemento principal 

da arquitectura, sem o qual nenhum dos restantes elementos faria sentido. Esta relação entre 

arquitectura e o corpo humano tem, obviamente, uma longa história. As questões que surgem 

quando exploramos esse relacionamento vão muito além do simples ‘acomodar’ fisicamente 

uma pessoa e os seus comportamentos dentro de um determinado espaço arquitectónico. O 

ambiente está cheio de energia que nos invade sensorialmente; assim, percepcionamos o 

espaço que nos envolve. Quando o homem encontra o espaço construído, ocorre um diálogo 

com a arquitectura. Este diálogo desencadeia uma série de acontecimentos quando os dois 

se unem, impactando no comportamento do usufruidor não só através do corpo, mas também 

intelectualmente, emocionalmente, fisiologicamente e até espiritualmente. 

 A arquitectura é um ambiente da existência do corpo, mas pode também ser entendida 

como extensão do corpo, pele ou casca que intermedia a nossa relação com o mundo. 

 O corpo e o espaço são entidades indissociáveis no mundo; segundo Heidegger 

[1927/2006], o homem é o ser-no-mundo [p.98-99]. O homem não pode existir sem uma extensão do  

seu corpo, isto é, o espaço. O mundo não é apenas um local onde o homem existe. O ser é 

espacial. O espaço é parte da existência humana, pertence à essência do ser. Não passa 

apenas pela característica funcional, mas também pela racionalidade e simbologia. O espaço 

incorpora as necessidades, expectativas e vontades. A espacialidade da existência implica 

um corpo e as suas ações para com o mundo [Cf. MALARD, 2006: 26].   
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Figura 16 - A génese do espaço arquitectónico, segundo Maria Malard 
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 A génese do espaço arquitectónico decorre da espacialidade inerente ao ser humano: 

a existência humana tem uma dimensão espacial que é parte da própria experiência do 

homem no mundo, pois todas as acções humanas ocorrem no espaço [Cf. MALARD, 2006: 25]. O 

espaço é um mediador da existência, tem uma relação de reciprocidade. O corpo molda o 

espaço, o espaço molda o corpo. A arquitectura não só abriga as nossas relações como as 

media. O espaço construído é um mediador capaz de influenciar a nossa vivência. É 

necessário compreender a importância da experiência do corpo no espaço, uma vez que este 

corpo é a referência de toda acção que direccionamos às coisas, de toda a noção que temos 

da espacialidade [Cf. MALARD, 2006: 26-27]. 

 Desta forma, não há como pensar em espacialidade sem que sejam feitas 

considerações a respeito da relação deste espaço com o corpo, com o sujeito que o habita. 

Merleau-Ponty [2006] afirma que, com relação às acções ocorridas no espaço, o corpo não 

representa (...) o simples resultado das associações estabelecidas no decorrer da 

experiência, mas uma tomada de consciência global de minha postura no mundo 

intersensorial [p.145]. Dessa maneira, a construção de um pensamento acerca da concepção 

espacial passa necessariamente pela consideração sobre as experiências a serem ali 

vivenciadas, na medida em que: 

 

 (...) o corpo é nosso meio geral de ter um mundo. Ora ele se limita aos gestos 

necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em torno de nós um 

mundo biológico; manifesta através deles um novo núcleo de significação: é o caso 

dos hábitos motores, como a dança. Ora enfim a significação visada não pode ser 

alcançada pelos meios naturais do corpo; é preciso então que ele construa um 

instrumento, e projecte em torno de si um mundo cultural [MERLEAU-PONTY, 1999: 203]. 

 

 A experiência do corpo no espaço e as considerações acerca de apropriação e cuidado 

mostram-se, assim, como fundamentais para que a arquitetura seja plenamente habitada, 

possibilitando o incremento da interacção não apenas do sujeito com o lugar, mas com os 

outros sujeitos. O corpo é dirigido ao mundo e o mundo é tomado pelo corpo. Portanto, o 

corpo actua e é actuado. Ser um corpo é ser simultaneamente um lugar de acção e um alvo 

de poder. O corpo é o sujeito do espaço. O corpo faz acontecer e produz o lugar. Aí, surge a 

arquitectura. 
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Figura 17 - Modulador, Le Corbusier 
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2 . 2  O  E S P A Ç O  

 

 

El espácio no se reduce a las relaciones geométricas que fijamos como si, limitados 

al simple papel de espectadores curiosos e científicos, nos encontrássemos fuera del 

espácio. Vivimos y actuamos dentro del espácio u en él se desarrollan tanto nuestra 

vida personal como la vida colectiva de la humanidade35 [BOLLNOW, 1969: 26]. 

 

A arquitectura não se refere apenas a elementos técnicos e materiais, é necessário um 

entendimento global da arquitectura, do espaço e do homem, de forma a produzir a 

arquitectura necessária a esse mesmo homem; uma arquitectura não simplesmente 

funcionalista, preocupada em servir o simples propósito de existir. A arquitectura existe 

enquanto reflexo da existência humana, acompanhando a sua evolução, estruturando a sua 

realidade e envolvendo as suas vivências. A sua dialéctica com o homem só é possível 

devido à capacidade humana de compreender a sua envolvente e experimentar os espaços.  

Uma vez que, para a construção de um espaço, é essencial a compreensão do papel 

do homem, que dele se apropria, o entendimento de como vive, como pensa e como interage, 

a compreensão de áreas como a da psicologia, da antropologia e da sociologia tem ganho 

importância no campo da arquitectura. Segundo a tese “Da Organização do Espaço”, do 

arquitecto Fernando Távora, a arquitectura é como um organismo vivo, nasce numa procura, 

numa necessidade, ou como um retrato de uma sociedade ou tendência. Existe a necessidade 

de dar importância a todas as circunstâncias que envolvem o espaço, não entrando em ruptura 

nem com a natureza, nem consigo próprio, devendo colaborar numa visão holística para a 

organização do espaço. Não devemos descurar características que têm influência directa e 

indirecta na elaboração do espaço, como a sensibilidade, a cultura, a economia e até a ciência 

[Cf. TÁVORA, 2006]. 

 

                                                           

 

35 Tradução livre: O espaço não se reduz às relações geométricas que definimos, limitados ao simples papel de 

espectadores curiosos ou científicos, fora desse mesmo espaço. Vivemos e actuamos dentro do espaço e nele 

desenvolvemos tanto a nossa vida pessoal como a vida colectiva da humanidade. 
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Figura 18 - O espaço orgânico, segundo Frank Lloyd Wright 



69 

 

Como Fernando Távora afirma, nenhuma obra é puramente artística, nem nenhuma 

consegue ser puramente técnica [TÁVORA, 2006: 14]. Como referimos previamente, todos estes 

factores condicionam a nossa liberdade de criar e organizar o espaço. O espaço é contínuo 

não pode ser organizado com uma visão parcial [TÁVORA, 2006: 18]. É necessário compreender o 

conceito base, o sentido próprio da disciplina, a sua origem e a sua capacidade enquanto 

meio de relacionamento do homem com a realidade construída. 

Habituámo-nos a considerar uma analogia entre os conceitos espaço, lugar e sítio. 

São conceitos semelhantes, uma vez que designam pontos no espaço. No âmbito da 

arquitectura, sítio é um ponto localizado no espaço geométrico, enquanto lugar se baseia no 

sítio onde experienciamos os acontecimentos da nossa existência, onde o homem se 

reconhece e onde habita. Na verdade, o arquitecto baseia-se na definição adoptada por 

Heidegger:  

 

The way in which you are and I am, the manner in which we humans are on the earth, 

is buan, dwelling. To be a human being means to be on the earth as a mortal. It 

means to dwell36 [HEIDEGGER, 1971]. 

 

Segundo Martin Heidegger, lugares e espaços são dois conceitos inseparáveis [Cf. . 

HEIDEGGER apud SILVA, 2007]. Os lugares são a origem dos espaços, abrem e doam espaços. O espaço 

significa espaçar, trazer para o livre, abrir-se para o habitar do homem; espaçar é uma dádiva, 

é a livre doação de lugares para o habitar do homem. Os lugares, lugares do mundo, são 

compreendidos como coisas construídas – habitações, lugares públicos – como artefactos. 

As coisas em si mesmas são lugares e não apenas pertencem a um lugar. Portanto, os lugares 

não concedem simplesmente o espaço, nem o espaço se torna um receptáculo vazio para 

possíveis concepções de lugares. 

 O espaço é desprovido do tempo, da heterogeneidade das paisagens do mundo, das 

diferentes direcções, o invisível, o intangível, ainda que facilmente objectivado pelas 

ciências exactas. Existe ainda o espaço interior da consciência de um sujeito, que se coloca 

diante do mundo. 

                                                           

 

36 Tradução livre: O modo no qual tu estás e eu estou, o modo no qual nós humanos estamos sobre a terra, é 

habitar. 
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Figura 19 - O espaço matemático 
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 O espaço – compreendido por Heidegger sempre como um dar espaço – não é determinado 

exactamente por lugares, mas pela incorporação de lugares. Resumindo, não são os lugares 

que determinam o espaço, mas sim um conjunto de lugares, determinando uma localidade 

ou um jogo recíproco de lugares [Cf. HEIDEGGER apud SILVA:  2007]. 

 

 El espacio no es un sistema de relaciones entre las cosas, sino la delimitación, 

realizada desde el exterior, del volumen ocupado por un objeto. El espacio, es el 

espacio hueco limitado por una envoltura que le rodea y en el cual dicho objeto cabe 

perfectamente37 [OTTO, 1969: 36]. 

 

O espaço também é definido como um limite, na medida em que algo se encontra 

envolvido por algo, distinto dele mesmo, ou seja, um corpo só está no espaço se estiver 

limitado por outro corpo, permitindo desse modo a compreensão e percepção espaciais ao 

funcionar como um recipiente de todas as actividades dos seres vivos, como um objecto de 

transformações e ordenamentos. 

O espaço distingue-se em duas categorias – o espaço vivencial e o espaço matemático 

[OTTO, 1969: 23-24]. O espaço matemático define-se como um espaço capaz de ser mensurado nas 

suas três dimensões. É característico pela sua homogeneidade e isotropia38, visto que 

nenhum ponto se distingue dos outros, não existindo nenhum ponto natural de intersecção 

de coordenadas e nenhuma direcção que se distinga de outra – por uma simples rotação, é 

possível converter qualquer direcção do espaço num eixo de coordenadas. 

No espaço vivencial, existe um espaço central, onde o homem se encontra, existe o 

lugar. Neste espaço, existe um sistema de eixos fixos que se relacionam com o corpo humano 

e a sua postura erguida relativamente à gravidade terrestre, onde regiões e os lugares se 

distinguem relativamente à qualidade e apresentam algumas descontinuidades. Consiste 

num espaço aberto, sem limites, um espaço que se encontra intrinsecamente ligado ao  

                                                           

 

37 Tradução livre: O espaço não é um sistema de relações entre as coisas, mas sim a delimitação, realizada 

desde o exterior, do volume ocupado por um objecto. O espaço é o espaço oco, delimitado por um envoltura 

que o rodeia e no qual o objecto cabe perfeitamente. 

38 A isotropia é a propriedade que caracteriza as substâncias que possuem as mesmas propriedades físicas, 

independentemente da direcção considerada [Nova Enciclopédia Larousse, 1999: 3881]. 
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Figura 20 - Tate Modern, Londres, Reino Unido 
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homem por num espaço aberto, sem limites, um espaço que se encontra intrinsecamente 

ligado ao homem por relações vitais. É um espaço centrado na experimentação do homem, 

extremamente relacionado com o corpo humano.  

 

A expressão ‘espaço vivencial’ pode ser facilmente compreendida como equivalente 

a ‘vivência do espaço’, no sentido de um facto unicamente psicológico. Por outro 

lado, a expressão espaço ‘vivido’ tem a vantagem de indicar que não se trata de algo 

meramente psicológico, o espaço é como meio da vida humana [BOLLNOW, 1969: 25]. 

 

 Desta forma, concluímos que o espaço vivenciado é de maior riqueza e 

complexidade. Diferencia-se do espaço matemático devido à sua densidade variável e ao 

facto de ter um significado atribuído pelo homem. Para o homem actual, o espaço não é 

homogéneo, cada lugar tem nele infiltrado significados particulares, distinguindo espaços 

preferidos e evitados, marcados por memórias mais ou menos agradáveis.  

O espaço vivenciado é preenchido com significados e relações pessoais, ganhando 

uma nova definição conforme a interacção, e transformando-se como consequência de uma 

contínua troca. O homem define-se na sua experiência corpórea no espaço, assim como o 

espaço se configura na interacção do indivíduo. O espaço convida à acção [BACHELARD, 1998: 205] 

e, desse modo, a actividade humana resulta como factor sensível e essencial na própria 

definição do espaço. Uma vez que o meio social e cultural onde o homem se insere 

influenciam o meio construído, torna-se pertinente referir o espaço como objecto da 

experiência humana, ao qual se podem atribuir diferentes definições. Constatamos então que 

se trata de uma situação recíproca, pois aquilo que somos, a cultura que nos enforma, é 

também, entre muitas outras coisas, fruto do espaço que habitamos [RODRIGUES, 2013: 85]. Este 

espaço, privado do ser humano e da sua interacção, revelar-se-ia vazio, desprovido de 

qualquer significado. 

O fenómeno de experimentação do espaço implica uma interacção constante, 

observando, compreendendo e reagindo emocionalmente perante este. Experienciar é 

conviver com as características materiais e simbólicas de um espaço, com a realidade que o 

envolve e com a capacidade de as assimilar. Deste modo, esta experiência é o elo de ligação 

entre o homem e a arquitectura, enquanto esta última dita a qualidade dessa experiência.  



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - O conceito de lugar, Norberg-Schulz  
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 O espaço é parte integrante da vida do homem, das suas experiências e memórias, 

que procuram uma organização harmoniosa. Desde sempre o homem tenta organizar o 

espaço, e a expressão organizar surge como uma utopia disfarçada, um desejo, uma 

manifestação de vontade. 

O seu objectivo consiste na criação da harmonia do espaço, considerando que 

harmonia traduz o equilíbrio dos espaços. São necessários um conhecimento e um conjunto 

de procedimentos, não propriamente exactos, e uma certa sensibilidade para criar espaços, 

entre a forma, a função e a beleza. É um processo de reflexão entre o homem, o espaço e a 

relação entre ambos. 

 Ao configurar um espaço, induz-se à construção de uma imagem de uma sociedade 

e cultura, que influenciam a formação do ‘eu’ de cada um e a forma como cada um habita 

no espaço. Desta forma, a arquitectura consiste numa promotora de estímulos e geradora de 

comportamentos que conduzem para a construção de uma identidade de algo, para a 

construção de um lugar.  

 

 Place is evidently an integral part of existence! (...) Obviously we mean 

something more than abstract location. We mean a totality made up of concrete 

things having material substance, shape, texture and colour. Together these things 

determine an ‘environmental character’, wich is the essence of place39
 [NORBERG-

SCHULZ,1980:6]. 

 

 Segundo Norberg-Schulz, o lugar é muito mais que uma localização geográfica, é 

constituído por elementos que transmitem significados, é um suporte existencial para o 

homem. ‘Existential space’ is not a logico-mathematical term, but comprises the basic 

relationships between man and his environmental40 [NORBERG-SCHULZ, 1980: 5]. O lugar é a concreta  

                                                           

 

39 Tradução livre: O lugar é evidentemente uma parte fundamental da nossa existência! (...) Obviamente, 

queremos dizer algo mais que a sua localização abstracta. Queremos dizer a totalidade de coisas concretas que 

têm substância material, como a forma, a textura e a cor. Juntas, estas características determinam o carácter do 

ambiente, que será a essência do lugar. 

40 Tradução livre: Espaço existencial não é um termo lógico-matemático, mas compreende as relações básicas 

entre o homem e o seu meio. 
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Figura 22 - A experimentação do espaço, segundo Bruno Zevi 
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manifestação do habitar humano, onde nasce a arquitectura. É, por isso, objectivo do 

arquitecto criar uma relação entre homem e meio, através da percepção e do simbolismo. A 

percepção relaciona-se com o conhecimento de si mesmo e da sua localização. Além disso, 

o homem deve identificar-se com o ambiente que o rodeia, através do simbolismo, ou seja, 

atribuição de significados e valores ao espaço que o envolve [cf. NORBERG-SCHULZ, 1980: 19] . 

 Para os gregos, cada lugar era regido por um deus, genius loci41, ou espírito do lugar. 

O objectivo seria ‘antropomorfizar’ o espaço, transformando-o num lugar, com uma certa 

personalidade, conforme as suas características específicas. A arquitectura procura 

vizualizar o genius loci, com o objectivo de criar lugares com significado, o que ajudará o 

homem a habitar. Com isto, pretendemos esclarecer que não existem lugares idênticos, não 

existe homogeneidade. Um lugar possui uma estrutura própria, as suas formas e as suas 

normas. Cabe ao homem interpretá-lo de modo a que nele possa habitar. 

  

O facto do espaço, o vazio, ser o protagonista da arquitectura é, no fundo, natural, 

porque a arquitectura não é apenas arte nem só imagem de vida histórica ou de vida 

vivida por nós e pelos outros; é também, e sobretudo, o ambiente, a cena onde 

vivemos a nossa vida [ZEVI, 1999: 28]. 

 

 A percepção e a experimentação dos espaços tornam-se imprescindíveis na criação 

de espaços harmoniosos e serenos, sendo uma preocupação essencial o papel dos sentidos 

na obra de arquitectura. A experiência sensorial provocada pela linguagem interna de um 

edifício ao espectador é decisiva. A forma como trabalhamos na obra deve inspirar a atingir 

uma sensibilidade global dos sentidos do homem. Os elementos arquitectónicos devem ser 

conjugados de forma a comunicarem com o usufruidor, provocando emoções memoráveis 

da sua atmosfera arquitectónica. 

 

                                                           

 

41 Genius loci é um conceito romano, do latim, que significa espírito do lugar. Segundo os gregos, cada ser 

‘independente’ tinha o seu genius, o seu espírito-guardião, que dava vida às pessoas e aos lugares, os 

acompanhava desde o nascimento até à morte e determinava as suas características e essência [Paulys 

Realencyclopedie der Classischen Altertumswissenschaft,  apud. NORBERG-SCHULZ, 1980: 164]. 
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As the work interacts with the body of the observer, the experience mirrors these 

bodily sensations of the maker. Consequently, architecture is communication from 

the body of the architect directly to the body of the inhabitant42
 [HOLL, 2006: 36]. 

 

 Uma obra de arquitectura deve ser experienciada por forma a compreender a sua 

essência e material, corpórea e espiritual. Torna-se impossível captá-la, apenas, através de 

imagens. O espaço não está sujeito apenas à matéria que o concretiza, mas, como já foi 

referido, ao que ele transmite à pessoa que o percepciona através dos seus sentidos. Cada 

espaço detém o seu som característico de intimidade ou monumentalidade, convite ou 

rejeição, hospitalidade ou hostilidade.  

 Quando entramos num espaço pela primeira vez, sentimo-lo no corpo e na mente, 

mesmo sem conseguirmos identificar detalhes e, consequentemente, compreendê-los 

intelectualmente. A linguagem da arquitectura é o que se exprime e que apreendemos, antes 

das palavras, através da arte. A voz da matéria reside também nos elementos que a compõem, 

como, por exemplo, os seus jogos de luz e sombra. 

 

Every touching experience of architecture is multi-sensory; qualities of space, matter 

and scale are measured equally by the eye, ear, nose, skin, tongue, skeleton and 

muscle. Architecture strengthens the existential experience, one’s sense of being in 

the world, and this is essentially a strengthened experience of self. Instead of mere 

vision, or the five classical senses, architecture involves several realms of sensory 

experience wich interact and fuse into each other43
 [PALLASMAA, 2005: 41]. 

                                                           

 

42 Tradução livre: À medida que a obra interage com o corpo do observador, a experiência reflecte as sensações 

corporais do criador. Consequentemente, a arquitectura é comunicação desde o corpo do arquitecto 

directamente ao corpo da pessoa que encontra a obra. 

43 Tradução livre: Toda a experiência comovente da arquitectura é multissensorial; as características de espaço, 

da matéria e da escala são medidas igualmente pelos nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e 

músculos. A arquitectura reforça a experiência existencial, o sentido de cada um de ser-no-mundo, e isto 

constitui fundamentalmente uma experiência fortalecida do ‘eu’. Em vez de apelar meramente aos clássicos 

cinco sentidos, a arquitectura envolve diversas esferas da experiência sensorial que interagem e se fundem 

entre si. 
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 A leitura do espaço, traduzindo-se na realidade para a experiência arquitectónica, 

inicia-se com o nosso corpo, o centro do mundo, uma referência espacial na captura da 

informação que compõe o espaço que nos envolve. Esta leitura é contínua; os nossos corpos 

estão em constante interação com o ambiente que nos rodeia. A nossa percepção do mundo 

é criada através dos sentidos. Como já mencionámos, o nosso corpo capta todo o ambiente 

que nos envolve, a luz, o espaço, os sons, os materiais e texturas, dividindo os receptores 

dos estímulos à distância (captam objectos mais afastados – olhos, ouvidos e nariz) e os 

receptores imediatos (recebem estímulos mais próximos, em contacto com a pele, mucosas 

e estímulos), ou seja, a nossa primeira impressão do espaço será visual e, posteriormente, 

será uma impressão corporal. 

 Através dos olhos, a arquitectura existe, nasce, cresce e ganha forma. É indiscutível 

a prevalência assumida pela visão na apreensão do espaço arquitectónico. Possibilita uma 

análise rápida e intuitiva do que nos envolve. É um privilégio sentir as sensações de luz e 

cor, facilitando a percepção espacial, das formas e do limite. Os olhos captam a luz, as 

formas, as cores, o movimento de um espaço, uma primeira impressão da realidade. 

 No confronto entre a luz e a sombra, a visão capta a sua primeira impressão do meio 

e apreende as primeiras noções de escala, orientação e movimento, estabelecendo as relações 

com o espaço. O arquitecto deve reconhecer a capacidade e a potencialidade dos elementos 

e a forma como são utilizados e colocados, por forma a provocarem diferentes reações. Esta 

característica pode afectar o nosso conforto e a forma como sentimos o espaço, 

condicionando a nossa aproximação. Cada sentido absorve características distintas e de 

várias formas, e cada propriedade do espaço possui características muito próprias. No 

entanto, isoladas não contribuem para uma visão total do espaço arquitectónico. As 

características devem tornar-se indissociáveis de um conjunto, contribuindo para uma 

completa experiência arquitectónica. 
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Figura 23 – Museu Neanderthal, Barozzi Veiga | Piloña, Espanha 
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2 . 3  A  L U Z  

 

 

 A luz sintetiza a beleza poética da arquitectura, tanto nas suas formas construídas 

como conceptuais, dá significado ao espaço, aproximando-se de uma poética que, no caso 

da arquitectura, pode definir-se como um processo de exploração das representações e 

significados do espaço construído para que o homem habite com imaginação. 

 A luz é, em primeiro lugar, um fenómeno físico regido por regras precisas, rigorosas, 

matemáticas. Nessa medida, a luz pode ser medida, calculada e controlada. Do mesmo modo 

que um escritor deve conhecer a sua língua, as suas regras gramaticais e pontuação para 

poder escrever, o arquitecto, para além das competências técnicas, deve conhecer a luz, 

compreender a forma como se comporta, as suas potencialidades e a sua expressão. 

 A luz está intimamente ligada ao sol, ao mundo, ao espaço exterior – é o elemento 

de ligação, agente sublime, entre o espaço exterior e o espaço interior (da arquitectura). 

 

 A luz é uma energia vital para a arquitectura, matéria disponível que se 

molda com o tempo. A luz é fonte de constante mudança – muda de intensidade, de 

cor, de temperatura, ao longo do dia, ao longo do lento desfilar das estações do ano 

e, com essa mudança, permite revelar uma sublime variedade no modo como vemos 

e sentimos a arquitectura [NEVES, 2009: 9-10]. 

 

 A luz modela as formas e o espaço revela as cores, marca os ritmos de tempo e os 

ritmos biológicos do homem. A luz e a sua antítese, a sombra, são a chave mestra da sensação 

estética da arquitectura, mas também da sua utilidade. Sem ela, a arquitectura não teria uso 

e sem ela o arquitecto não imaginaria. 

 A importância das potencialidades da actuação da luz no espaço é assumida por 

Bruno Zevi [2009], pois sem ela o arquitecto não poderá dominar a sua totalidade: a luz é um 

instrumento arquitetónico que modifica as dimensões do espaço físico. Quando essa 

consciencialização é assumida, o arquitecto transforma-se num poeta do espaço [ZEVI, 2009]. 
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Figura 24 - Panteão | Roma, Itália 
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A luz é um material muito especial no trabalho arquitectónico. É o único que não 

está submetido à força da gravidade. É gratuito. Muda constantemente provocando 

sombras e cores em movimento e não envelhece, é sempre original [RAMOS, 2009: 47]. 

 

 No livro La materia intagible44, Elisa Valero Ramos defende a luz como um 

elemento que merece toda a atenção, tal como qualquer outro material envolvido na 

construção do espaço, embora saibamos da sua natureza instável e intangível. Também 

Campo Baeza, em A ideia construída [2006], radicaliza a questão, fazendo da luz um material 

essencial na criação do espaço arquitectónico:  

 

Poderíamos então considerar agora que a chave está no entendimento profundo da 

luz como matéria, como material, material moderno? Não deveríamos perceber que 

chegou o momento na História da Arquitectura, tremendo e emocionante momento, 

em que devemos enfrentar a luz? Faça-se luz! E fez-se luz. O primeiro material 

criado, o mais eterno e universal do materiais, surge assim como o material central 

para construir, criar o espaço. O espaço no seu mais moderno entendimento. O 

arquiteto volta assim a reconhecer-se, uma vez mais como ciador. Como dominador 

do mundo da luz. 

 

 Entender a luz como matéria e material é a premissa do arquitecto Louis Kahn: light, 

the giver of all presences, is the maker of material.45 A luz é inevitável, assim como a 

gravidade. O arquitecto é um criador de espaços, criador do espaço da luz. No entanto, para 

dominar a luz, é necessário ter esse conhecimento. Para conhecê-la, é precisa estudá-la, 

desenhá-la, materializá-la e compreender o vínculo da luz com o material, onde esta é 

consumida. É necessária não só uma análise desta luz como entidade física, mas, acima de  

                                                           

 

44 RAMOS, Elisa Valero. [2009]. La materia intangible - reflexiones sobre la luz en el proyecto de 

arquitectura. Valencia: Ediciones Generales de la Construcción 

45 Tradução livre: a luz, a doadora de todas as presenças, a criadora de matéria. 
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Figura 25 - Explorations of light, Steven Holl 
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tudo, uma análise daquilo que vemos e percebemos, a luz natural, a sua relação com a 

arquitectura e a interacção com o homem que as percepciona. 

 E o que é a magia da arquitectura, senão a prodigiosa relação do homem e o espaço 

através da luz? [BAEZA, 2006: 31]. 

 O arquitecto assume a complexidade das várias relações e oposições que ocorrem 

com a luz (luz e sombra, luz e cor, natural e artificial, superfície e textura) e compõe-nas de 

forma a criar o ambiente desejado na relação do espaço com o homem. Segundo Steven Holl, 

Space is oblivion without light. A building speaks through the silence of perception 

orchestrated by light. Luminosity is as integral to its spatial experience as porosity is 

integral to urban experience 46 [HOLL, 2009: 121].  Diversos factores influenciam a sua actuação no 

espaço. O arquitecto deve ser capaz de trabalhar com essa complexidade, integrando em 

paralelo esses factores. O utilizador, a geometria, a fonte de luz e as superfícies que vai 

alcançar são os principais factores que influenciam a luz no espaço [cf. MILLET, 1996: 2]. 

  O homem vê a fonte e as superfícies iluminadas enquanto ela se move ao seu redor. 

Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière; les ombres et les clairs révèlent les 

formes; (…)47
 [CORBUSIER, 1923: 16]. O homem é o elemento que eleva estas relações aos níveis 

sensorial e experiencial. A geometria é a posição em que se encontra a superfície em relação 

à fonte de luz. As características do objecto também modificam em contacto com a luz, 

afectando directamente o espaço de luz. A fonte de luz depende da sua intensidade, cor e 

características direcionais. As características específicas de cada fonte de luz irão influenciar 

e modificar o espaço onde interferem. Juntamente com a luz, os objectos existentes no 

espaço também serão capazes de influenciar o espaço pelas suas próprias características, 

criando novas cores, formas e, consequentemente, ambientes. As superfícies onde a luz toca 

reagem, reflectindo e modificando o espaço ao seu redor. 

 A luz é um elemento que proporciona a criação de um espaço, é ela quem dá alma ao 

projecto, ao seu espaço. 

  

                                                           

 

46 Tradução livre: O espaço torna-se esquecido sem luz. A sombra e as suas diferentes fontes, a sua opacidade, 

transparência, translucidez e condições de reflexão ou refração, entrelaçam-se para definir o espaço. A luz 

submete o espaço ao incerto, formando uma espécie de ponte que se liga aos campos da experiência. 

47 Tradução livre: Os nossos olhos são feitos para ver formas sob a luz e habituamo-nos ao ar livre e à plena 

janela. 
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Figura 26 - National Assembly of Bangladesh, Louis Kahn | Dhaka, Bangladesh 
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A plan of a building should be read like a harmony of spaces in light. Even a space 

intended to be dark should have just enough light from some mysterious opening to 

tell us how dark it really is. Each space must be defined by its structure and the 

character of its natural light48
 [KAHN, 2002: 73]. 

 

 É incontestável o que a luz representa em arquitectura. É um factor determinante, 

quer na leitura do espaço, quer na leitura da sua forma. Quando proponho este axioma, 

Architectura sine luce nulla architectura est, quero dizer que nada, nenhuma arquitectura, 

é possível sem a luz. Sem ela, teríamos apenas meras construções. Faltaria um material 

imprescindível [BAEZA, 2011: 18]. 

 A luz transforma o espaço. Como Campo Baeza afirma, é imprescindível perceber o 

papel dos arquitectos na concepção do espaço, mas é fundamental que estes estejam 

preparados com os instrumentos precisos para entender, controlar e trabalhar a luz. Para a 

percepção do espaço, é essencial a presença da luz, o seu encontro com a matéria. A 

constante imobilidade da luz provoca inúmeras leituras e interpretações do espaço. 

 O controlo e domínio da luz deverão ter o homem como medida, pois é para ele que 

criamos a arquitectura. Ela tem uma relação privilegiada com o homem e com o mundo. Para 

o homem contemporâneo, a arquitectura tem de responder a um equilíbrio entre a forma, a 

função e os sentidos. 

 A luz tem um papel fundamental na concepção do projecto, uma vez que é ela que 

cria os espaços que o arquitecto escreve; sempre foi assim em todas as obras arquitectónicas 

paradigmáticas. O arquitecto escreve os espaços através da luz que literalmente os cria. Não 

podemos considerar a luz como algo vago ou difuso que, pelo facto de ter uma presença 

contínua, é considerada como um dado adquirido. Pelo contrário, a luz deve ser tomada 

como algo material, concreto e preciso, e que, dada a sua continuidade, deve ser tratada 

como um elemento fundamental na concepção arquitectónica. O arquitecto, tal como outro 

artista que trabalhe uma matéria concreta, deverá ter a capacidade de criar ambientes e tratar 

formas espaciais com o fim de fornecer ao usuário um determinado estado de espírito, 

sempre que ele observe a obra arquitectónica do exterior e quando ingresse no interior da 

mesma. 

                                                           

 

48 Tradução livre: A planta de um edifício deve ser lida como uma harmonia de espaços em luz. Mesmo os 

espaços intencionados a ser escuros deveriam ter luz suficiente de algumas aberturas misteriosas para nos 

contarem quão escuro é. Cada espaço deve ser definido pela sua estrutura e pelo carácter da sua luz natural. 
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Figura 27 – Indian Institute of Management, Louis Kahn, Ahmedabad, India 

https://www.archdaily.com/search/projects/country/india?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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2 . 4  A  S O M B R A  

 

Para a luz estar presente, para a tornar sólida, é preciso existir a sombra. A 

combinação adequada de luz e sombra costuma despertar na arquitectura a 

capacidade de comover profundamente, costuma arrancar-nos as lágrimas e invocar 

a beleza e o silêncio [BAEZA, 2011: 53]. 

 

 A luz é uma característica da obra arquitectónica, mas a sua ausência é grande parte 

da nossa experiência com a luz. Quando falamos de luz, inevitavelmente falamos da sombra. 

Do mesmo modo que o preto é necessário para completar a definição de branco, a sombra 

completa a nossa experiência com a luz. São dois opostos que não existiriam um sem o outro. 

A luz cria sombra e a sombra pertence à luz [PALLASMA, 2011: 33]. Louis Kahn, que criou uma 

arquitectura moldada pela sombra, defendeu que a luz é a criadora da matéria, e o propósito 

da matéria é projetar sombras [KAHN apud THOMAS SCHIELKE, 2013]. 

 A luz é capaz de revelar ou, com a sombra, anular o que nos rodeia. Ao omitir a 

percepção visual, representa o desconhecido, incitando muitas perguntas. Tal como a luz, 

também a sombra é rica em significados e simbolismos.  

 De acordo com Bachelard, a sombra relaciona-se com a habitação, transmitindo 

protecção, ao facto de não se estar exposto:  

 

Queremos simplesmente mostrar que quando a vida se abriga, se protege, se cobre, 

se oculta, a imaginação simpatiza com o ser que habita o espaço protegido. A 

imaginação vive protecção em todas as nuances de segurança [BACHELARD, 2008: 26]. 

 

 Ao mesmo tempo, a sombra também está relacionada ao silêncio e ao temor. Para 

Kahn, a sombra evoca a incerteza inerente de não se poder ver potenciais perigos, inspirando 

um profundo mistério. Está nas mãos do arquitecto evocar silêncio, abrigo ou drama através 

de luzes e sombras - criar um tesouro de sombras, um Santuário da Arte [cf. THOMAS SCHIELKE, 

2013]. 
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Figura 28 – A sombra da casa tradicional japonesa 
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 Mas aquilo a que chamamos belo não é normalmente mais que uma sublimação das 

realidades da vida, e foi assim que os nossos antepassados, obrigados a viver quer 

quisessem quer não em divisões escuras, descobriram um dia o belo no meio da 

sombra, e depressa utilizaram a sombra para efeitos estéticos [TANIZAKI: 1999: 43]. 

 

 Em O Elogio da Sombra [1999], Junichiro Tanizaki fala da sombra como uma das 

características principais da casa japonesa, onde cada divisão se assemelha e apenas é 

distinguível pelo tom muito específico de luz que a caracteriza. Não existe uma luz directa, 

mas uma sombra que transmite um certo ambiente místico e calmo, através de técnicas 

construtivas e materiais utilizados. Tadao Ando apresentou, precisamente, essa arquitectura 

tradicional japonesa com as técnicas modernas da arquitectura ocidental. A sua abordagem 

permitiu a recriação dos ambientes silenciosos e místicos da arquitectura japonesa através 

da manipulação da luz e da sombra, o uso natural dos materiais e a configuração, 

aparentemente simples, dos espaços, baseados nas técnicas do Ocidente.  

 Os espaços modificam com as sombras também ao longo do dia e dos anos, 

demonstrando a passagem do tempo e uma relação com a natureza que o envolve. O lugar 

conquista um passado e um futuro, dando uma espontaneidade temporal à atmosfera 

espacial: desenhar sombras é desenhar luz. Nenhum espaço existe sem sombras [VERGÉS: 2007: 

128]. A inexistência da sombra não possibilitaria a exposição de cores e formas, a revelação 

de espaços. A luz unificaria todas as características do espaço. A sombra, dependendo da luz 

que incide num determinado objecto e de acordo com as suas características, poderá diminuir 

ou aumentar. Cada elemento que actue no espaço vai determinar um jogo entre luz e sombra, 

modificando a atmosfera de cada espaço arquitectónico: ...as sombras foram a pintura dos 

arquitectos quando modelavam as formas arquitectónicas [WRIGHT, 1975: 197]. 

 Os jogos de luz e sombra permitem uma harmonia espacial, sem barulho visual, 

realçando o espaço e atribuindo características que identificam os espaços. Os ambientes 

cujas características derivam desta manipulação de elementos silenciosos transmitem uma 

certa aura atmosférica que nos induz à contemplação. Um espaço sombreado ganha mais 

atenção por parte do observador, a sua pupila do olho expande lentamente, a sensibilidade à 

luz aumenta. A sombra funciona como uma luz encoberta, mas fértil. Esta característica do 

espaço arquitectónico é sublime e transmite serenidade. Quando os espaços são adornados 

com as suas variações, elevam-se, podendo criar atmosferas mais leves ou mais pesadas. A 

sombra inspira e a iluminação expira luz [PALLASMAA: 1996: 33].  
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Figura 29 - Jewish Museum Berlin, Daniel Lisbeskind, Berlim, Alemanha 
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2 . 5  A  A T M O S F E R A  

 

 

Entro num edifício, vejo um espaço e transmite-me uma atmosfera e 

 numa fracção de segundo sinto o que é [ZUMTHOR, 2006: 13]. 

 

 Atmosfera, ideia vaga, abstracta e intangível na essência do estudo da arquitectura. 

Num sentido mais concreto, a atmosfera é um conjunto de características, num determinado 

momento, num determinado lugar, percebido por quem a experiencia. Não é só espaço, 

matéria, luz ou sombra. É uma identidade percebida pelo homem, através da sua percepção, 

pela sua experiência no espaço. Compreende algo que ultrapassa as características 

observáveis do espaço, uma identidade sensorial do lugar [TOMÉ, 2014: 25] . 

 A arquitectura tem a capacidade de moldar a identidade dos lugares adaptando as 

características próprias e únicas de um espaço ou de um objecto. No conceito referido, a 

arquitectura deve ser capaz de correlacionar a identidade desse espaço ou objecto com os 

sentidos. Desta forma, a arquitectura consegue uma relação mais afectiva com o mundo, não 

utilizando apenas os elementos visuais, mas também outras dimensões sensíveis como o 

tacto, o olfacto, o paladar e a audição. A sobreposição dos sentidos e das explorações 

sinestésicas que já referimos ajudam a identificar um lugar de uma forma muito mais íntima 

e profunda. 

 A atmosfera – gosto de identificar assim certas qualidades da arquitectura – é uma 

coisa que realmente, mais do que intangível, poderia ser invisível; de descrição impossível 

[SIZA apud SOMOZA, 2007: 131]. A atmosfera é perceptível pelo homem, mas, simultaneamente, 

inqualificável. Constitui-se por todos os fenómenos do espaço em questão que actuam na 

nossa percepção, na nossa consciência, e que afectam a nossa leitura do espaço.  

 Não se trata de uma característica estática. Existem espaços e espaços, cada um pode 

adquirir atmosferas distintas com variação dos elementos. Não é uma fórmula exacta, nem 

uma combinação precisa de determinados elementos com determinadas características. 

Além disso, o indivíduo não é um mero espectador, mas sim um protagonista importante 

deste processo sensorial. É algo muito pessoal e íntimo, cada corpo reage de forma dinâmica, 

gerando uma sinergia, como se os próprios locais nos tocassem a alma. 
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Figura 30 - Swiss Sound Box, Peter Zumthor, Expo 2000, Hannover, Alemanha 
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 A atmosfera é um conceito que distingue a arquitectura da simples construção, é um 

valor intrínseco ao espaço e, por isso, relaciona-se com qualidade. Não se trata de uma 

matéria, não é palpável, é uma qualidade para a qual um conjunto dos elementos 

arquitectónicos contribui, e é imediatamente percebida pelo homem.  

 

A atmosfera comunica com a nossa percepção emocional, isto é, a percepção que 

funciona de forma instintiva e que o ser humano possui para sobreviver. Há 

situações em que não podemos perder tempo a pensar se gostamos ou não de alguma 

coisa, se devemos ou não saltar ou fugir. Existe algo em nós que comunica 

imediatamente connosco [ZUMTHOR, 2006: 13]. 

 

 Evocar este conceito é essencial, pela criação e pela apreensão dos espaços. A 

importância do homem na forma como este experiencia e percebe os espaços, como encerra 

o seu entendimento individual e como faz a sua leitura dos espaços e a necessidade de 

entender os elementos essenciais da arquitectura para que a transmissão das intenções se 

realize, consiste numa sequência que se apercebe de forma silenciosa pelo próprio homem, 

indizível. 

 A falta de intenção e o desprendimento no pensamento cuidado e holístico resultam 

em espaços sem uma ligação que una todos os seus elementos, contribuindo para espaços 

sem identidade, sem significado. Não é algo que surja em todos os espaços arquitectónicos, 

é o que o realiza e distingue. 

 Um olhar científico não permite que nos apercebamos completamente dos factores 

que determinam esta característica ao lugar. A ciência providencia apenas representações 

abstratas de aspectos do mundo que detêm valor tecnológico, mas que não constituem 

‘conhecimento absoluto e completo’ [MERLEAU-PONTY, 2002: 8]. É necessário um relacionamento 

empírico, mesmo que inconsciente e desfocado, para captar tanto as características físicas 

como a dimensão sensorial invisível do espaço. 

 Falar sobre o conhecimento não chega, não é absoluto. Embora seja através da 

ciência que se consegue entender de que matéria são feitas as coisas, de que modo se 

manifestam e como as percepcionamos, existe algo de misterioso que ainda não está 

explicado, algo que sentimos através do espírito. O invisível e o indizível são características 

intrínsecas de uma obra arquitectónica. 
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2 . 6  C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  D E  C A P Í T U L O  

   

 

 Tudo se resume a um percurso silencioso e íntimo na passagem da exterioridade do 

mundo para a interioridade do sujeito. Na nossa perspectiva, estas características conseguem 

tocar o homem de uma forma sublime, sem palavras. 

 Neste capítulo, abordámos o corpo e a sua experiência no espaço. O homem é um ser 

corpóreo e absorve tudo o que o rodeia. O corpo é o centro da experiência. 

 A experiência do corpo relaciona-se directamente com o espaço que o envolve. Mais 

do que a simples percepção, o homem observa, compreende, recorda e reage 

emocionalmente perante o espaço. É o elo de ligação entre o homem e a arquitectura. As 

suas características devem ser capazes de provocar no usufruidor emoções memoráveis da 

sua atmosfera. 

 A voz silenciosa da matéria reside na sua composição, nos seus jogos de luz e sombra. 

 A luz dá significado ao espaço, modela formas, revela cores e marca ritmos, é 

portanto um elemento determinante na sua definição. O seu oposto, a sombra, é definido 

pela sua ausência; no entanto, completa a realização da experiência da luz. É uma dialéctica 

que molda o espaço arquitectónico, provocando alterações e contrastes que produzem uma 

certa profundidade estimulante da percepção. 

 Todas estas características contribuem para alcançar um espaço capaz de se apoderar 

das palavras do homem. Quando acontece, o espaço torna-se uma atmosfera, algo 

intraduzível na linguagem das palavras, que apenas se sente. 
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3 .  C A S O S  D E  R E F E R Ê N C I A  
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 Nos dois capítulos anteriores, abordámos o silêncio nas várias dimensões da 

arquitectura e os elementos fundamentais da mesma que, na nossa opinião, se relacionam 

com uma certa harmonia do espaço arquitectónico, a importância da sua cuidada modelação 

e a inclusão do homem nessa mesma realidade. Tudo para conseguir alcançar uma 

experiência arquitectónica sem palavras. 

 Neste último capítulo, concentrar-nos-emos em casos de referência, obras que 

reflictam essa harmonia, através da utilização dos elementos arquitectónicos referidos, e se 

exprimam em algo que a linguagem não consiga traduzir. 

 No nosso percurso, surgiram arquitectos que nos cativaram, talvez pelas suas visões 

muito peculiares sobre a arquitectura e os espaços. Entre eles, surgem Tadao Ando, que 

utiliza uma sensibilidade imensa para construir edifícios de estética minimalista e espaços 

mais humanizados, sensíveis à luz e às questões da natureza, e Louis Kahn, motivado pela 

vontade de criar ambientes organizados, monumentais e iluminados de uma forma única. 

Ambos fazem dos jogos de luz e sombra um recurso fundamental nas suas obras, elemento 

que, para nós, se relaciona directamente com o aspecto do silêncio. A monumentalidade e a 

abordagem minimalista dos espaços são outras duas características capazes de silenciar o 

homem. 

 Para além de ambos se relacionarem com a temática do silêncio, seleccionámos 

quatro projectos, com quatro programas distintos (uma habitação, uma igreja, uma biblioteca 

e um museu), mas que se encontram directamente associados a uma certa atmosfera 

arquitectónica. Estes quatro espaços caracterizam-se por atmosferas do silêncio específicas, 

que se relacionam directamente com a tipologia do espaço. Ao mesmo tempo, materializam-

se também na criação de espaços hierarquizados, matizados pela manipulação da luz e da 

sombra. Aqui, o silêncio é real e é experimentado não só pela ausência do som, mas também 

pela sua interdependência com a experiência do espaço arquitectónico. 

 Os projectos de Ando e Kahn são exemplo disso mesmo: jogam com proporções 

espaciais – áreas de circulação estreitas, labirínticas e pouco iluminadas levam a espaços 

abertos com janelas amplas. Misturando harmoniosamente esses elementos, conseguem criar 

lugares poéticos de silêncio e de excelência. 
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Figura 32 – Koshino House - contraste das formas com a encosta íngreme 

Figura 31 - Koshino House – a envolvente 
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3 . 1 .  K O S H I N O  H O U S E  

1 9 8 0 - 1 9 8 4  

K O B E ,  J A P Ã O  

 

 

 Koshino House localiza-se em Ashiya, uma pequena cidade localizada entre Osaka 

e Kobe, dois dos principais centros urbanos do Japão, e encontra-se construída numa área 

residencial suburbana, nas montanhas da cidade, situando-se numa encosta densamente 

arborizada (Figura 31). 

 A forma irregular do solo contrasta fortemente com a nitidez das formas geométricas 

do edifício. Deste modo, a encosta íngreme permite a percepção de todo o edifício ainda 

antes de se entrar (Figura 32). 

 Actualmente, a casa encontra-se dividida em três volumes distintos, dois destinados 

ao programa habitacional e o terceiro destinado a um estúdio. 

 O projecto inicial destacava apenas dois volumes de betão paralelos e rectangulares. 

As formas estão parcialmente enterradas no terreno inclinado e são conformadas como uma 

adição compositiva à paisagem, sendo implantadas com cuidado para não perturbarem as 

árvores pré-existentes no terreno. A estrutura responde ao ecossistema adjacente, enquanto 

as formas de betão abordam uma natureza mais usual através da manipulação lúdica da luz.  

 O volume norte, de dois pisos, possui uma sala de estar com pé-direito duplo, uma 

cozinha e uma sala de jantar no primeiro andar, e quarto e um escritório no segundo andar. 

As duas grandes aberturas do quarto oferecem vistas para as colinas e para as árvores da 

envolvente. 

 O volume sul é composto por seis quartos e um banho organizados de forma linear, 

com o acesso através de um átrio comum. A conexão entre os dois volumes é feita por um 

túnel sob as escadas externas do pátio central. Ando usou o espaço entre os dois prismas 

rectangulares, de forma a expressar a natureza do terreno, desenvolvendo um pátio rodeado 

pelos contornos naturais da sua topografia. 

 Uma escada ampla segue o terreno inclinado no espaço exterior fechado e permite 

que a luz penetre através das copas das árvores até ao pátio afundado. Este espaço autónomo 

representa uma dobra na natureza, condicionada pelas suas estruturas (Figura 33). 

 Após a construção original, Ando foi, em 1983, solicitado para adicionar um estúdio. 

Inserido a norte das estruturas existentes, o novo espaço, em forma de lua, repousa na parte  
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Figura 33 – Koshino House - exterior 

Figura 34 – Koshino House – o estúdio 
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ascendente do terreno. O estúdio, adjacente à sala de estar, efectua um nítido contraste 

compositivo com os organismos existentes. 

 Esta nova peça apresenta uma curva arrojada em contradição com a organização 

retilínea, iniciando um ritmo completamente novo. Separado do desenho do pátio original, 

o espaço entre a adição e a massa original permite que a natureza remova as formas entre 

eles. Um pedaço de jardim tece o seu caminho entre as estruturas de betão, enquanto a parede 

curva se estende desde o edifício para definir o espaço exterior. Semelhante às outras caixas, 

é realizado um negativo no plano do tecto ao longo da parede curva. Os padrões curvados 

da luz diferem extraordinariamente dos padrões lineares dos volumes já existentes (Figura 

34). 

 Na Koshino House, Tadao Ando gradualmente abriu a caixa fechada, permitindo que 

os espaços interiores e exteriores se comuniquem através de vazios que surgem nas paredes 

e entre as paredes e a laje de cobertura. 

 No exterior, existe um terraço entre os dois edifícios – uma sala de estar ao ar livre, 

onde se pode apreciar plenamente a vegetação abundante. Ando sugere uma vida em que o 

habitante é continuamente consciencializado da riqueza da natureza. 

 

 

METODOLOGIA CRÍTICA DE ABORDAGEM AO PROJECTO 

 

When I design buildings, I think of the overall composition, much as the parts of a 

body would fit together. On top of that, I think about how people will approach the 

building and experience that space… If you give people nothingness, they can ponder 

what can be achieved from that nothingness 49
[TADAO ANDO, comunicação pessoal, Maio, 2002]. 

  

                                                           

 

49 Tradução livre: Quando projecto edifícios, penso na composição geral, da mesma forma que as partes de um 

corpo se encaixam. Além disso, penso como as pessoas irão abordar o edifício e a experiência do espaço…Se 

der às pessoas nada, elas podem refletir sobre o que pode ser alcançado partindo desse nada. 
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Figura 35 – Hoshino House - planta de localização | escala 1:500 

Figura 36 - Koshino House - enquadramento cénico 
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 Koshino House é a mistura da natureza com o minimalismo, dois conceitos da 

arquitectura japonesa. A ligação à natureza é criada moldando o edifício à inclinação do 

terreno, o minimalismo é visível no material, na forma e na criação dos espaços. 

 A habitação unifamiliar situa-se num terreno onde a presença de vegetação é 

importante. De forma a manter as árvores pré-existentes, Tadao Ando rodou a casa 45º, 

utilizando igualmente a inclinação do terreno para enterrar parte do edifício e assim protegê-

lo. A procura pelo mínimo impacto do edifício com a natureza mostra uma adaptação do 

edifício ao terreno (Figura 35).  

 A sua implantação encontra-se completamente isolada e numa localização cénica, 

desenhada para a ‘contemplação da alma’ e da natureza. Ando utiliza a topografia na 

organização do espaço, incorporando a paisagem no edifício. O espaço interior é ampliado 

para o espaço exterior, e todo o local é transformado num cenário. Toda a casa está 

estruturada como um jardim japonês em torno de um fundo cénico concebido para promover 

a consciencialização da natureza (Figura 36).   

 A orientação do edifício está relacionada com a sua relação com a natureza. A 

privacidade faz-se pelo encerramento com a rua e a abertura para a natureza. Para mostrar a 

aparente lógica da natureza, Ando utiliza a lógica da arquitectura. Esta oposição é realizada 

pela geometria rigorosa. A forma semicircular mostra também a sua oposição à natureza, 

alterando o ritmo da atmosfera. 

 Inicialmente, existiam três tipos de volume utilizados: um volume simples, um 

volume duplo e um volume estreito. O volume simples é utilizado para acolher os quartos e 

a cozinha; o volume duplo, o espaço com maior área, é utilizado para a área social, onde se 

passa mais tempo; o volume estreito é usado apenas para circulação. Posteriormente, surgiu 

o estúdio, um volume arqueado que contrasta com os dois volumes rectangulares existentes. 

O estúdio destaca-se também por ser um espaço com uma grande área, mas com um pé-

direito baixo. A maior parte dos espaços está organizada de forma proporcional e 

hierárquica. 

 Por causa do terreno, o acesso principal ao edifício faz-se pelo andar superior (Figura 

37 – planta do piso 1 e Figura 38 - corte BB’). Posteriormente, o usufruidor desce as escadas e acede 

a um espaço grande e aberto, a sala de estar. A área dos quartos é distribuída por um corredor 

estreito e uma distribuição repetitiva. No final desse corredor, existe uma ligação ao exterior. 

O acesso ao estúdio efectua-se igualmente por um corredor. É o espaço mais privado da casa. 

  



108 

Figura 37 – Koshino House -  

      plantas de piso | escala 1:200 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 38 – Koshino House -  

      cortes e alçados | 1:200 
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 A construção da habitação é executada, em betão e vidro. Os materiais utilizados têm 

acabamentos naturais e primitivos. As paredes de betão são construídas como uma grelha e 

a sua textura é incrivelmente suave, devido a um revestimento próprio, contrastando com a 

sua dureza e com a falta de decoração. O betão é utilizado na sua forma natural, permitindo 

a entrada de luz e vento, transmitindo a sensação de serenidade e de continuidade com o 

espaço. Tadao Ando trabalha o betão como algo muito sólido e preciso, facilita os ângulos e 

os planos. Uma curiosidade sobre a estereotomia do edifício: as dimensões das lajes foram 

especificadas para coincidir com as de um tapete de tatami50. Este material é frequentemente 

utilizado na arquitectura japonesa como um tipo de ‘Modulor’51 e Ando também é 

claramente influenciado por tal ideia. Toda a estrutura básica da casa é desenhada pelas 

dimensões destes pavimentos icónicos. 

 O contraste do betão com a natureza tende a tornar ambos mais dinâmicos, mais 

suaves e menos severos; noutros casos, apresenta-se sólido e cheio de força. Aqui, as paredes 

com a menor espessura possível parecem delicadas, feitas de luz. 

  O betão tem outra característica admirável: quanto mais luz absorve, mais leve se 

torna e mais puro se observa, sendo um bom material para integrar o edificado na envolvente 

através das alterações que sofre no dia-a-dia, acabando por ser utilizado quase como um 

enquadramento entre os materiais e a vida. A sua percepção altera-se com a utilização de 

luz natural [AUPING, 2003: 56]. O betão aparente é o seu material de eleição, no entanto, Ando 

utiliza também pedra, madeira, metal e vidro (Figura 39). 

 

 The strong nuances of simple materials and their textures emphasize simple 

 spatial compositions, and thus provoke an awareness of a dialogue with natural 

 elements such as light and wind. In all of my works, light is decisive in the forming 

 space52 [ANDO apud DAL CO, 1996: 444]. 

                                                           

 

50 Tatami é um pavimento tradicional japonês, executado com tapetes com dois tamanhos padrão 

 [JAPANESE ENCYCLOPEDIA, 2016]. 
51 ‘Modulor’ é um sistema de medidas e proporções elaborado e utilizado pelo arquitecto Le Corbusier, 

presumivelmente, o último tratado de arquitectura realizado. 

52 Tradução livre: As fortes nuances de materiais simples e as suas texturas enfatizam composições espaciais 

simples, e assim provocam a consciência de um diálogo com elementos naturais, como a luz e o vento. Em 

todos os meus trabalhos, a luz é decisiva na formação do espaço.  
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Figura 39 – Koshino House – materialidade 

Figura 40 - Koshino House – faixas verticais no corredor 
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 O vidro é utilizado nas grandes janelas de toda a casa e permite não só a apreciação 

do jardim, como a passagem de grandes quantidades de luz para o seu interior, sendo este 

gradualmente assimilado na bela paisagem. O grande destaque da sua obra é a luz, como 

objecto e conceito, funcionando como ferramenta e motivo principal das suas obras. Tadao 

Ando concretiza uma encenação de luz e sombras na casa através do uso da pureza da forma 

e da firmeza dos volumes.  

 O arquitecto trabalha com diferentes modulações de luz, que são adaptadas para 

transmitir um ambiente específico. A luz raramente entra nos quartos através de janelas 

clássicas. Nesta casa, por exemplo, existem uma série de faixas de luz horizontais e verticais 

no tecto e na parede. A luz do sol que passa por estas faixas ajuda a transformar as salas em 

esculturas poéticas do espaço (Figura 40). 

 A luz natural apenas é perceptível quando temos uma superfície para a reflectir. A 

essência do espaço está na interacção da luz com os materiais e a sua proporção. A luz tem 

assim uma relação especial com a materialidade. Tal como as formas necessitam da luz para 

se destacarem, a luz necessita das formas para existir. Os materiais absorvem e reflectem a 

luz, revelando a luz e a sombra. 

 A relação da matéria, da luz e da sombra determina, no espaço, a sua temperatura, 

textura e distância. Ao trabalhar diferentes profundidades, Tadao Ando explora o modo 

como diferentes materiais absorvem a luz. É ao absorverem a luz que as paredes originam 

uma infinita paleta de cinzentos, que serão utilizados para definir aparentes profundidades.  

 Tadao Ando utiliza a luz e a sombra para alterar a atmosfera dos espaços. Tal 

alteração é realizada por vazios entre as paredes e a cobertura. No corredor, esta alteração é 

realizada por várias faixas verticais, permitindo que a luz entre e crie um padrão de luz e 

sombra, dando ao espaço uma sensação natural e abstracta que varia com o movimento do 

sol (Figura 41). 
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Figura 41 - Koshino House - luz e sombra 
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 As coberturas da sala de estar e do estúdio possuem um vazio perto do limite, 

permitindo ao sol iluminar o interior, dando um efeito de serenidade quando reflectido na 

parede de betão. Ando utiliza estas aberturas para expressar o drama da luz na sequência dos 

espaços. Alguns espaços contêm grandes aberturas para o exterior. 

 O espaço não contém decoração para dar a sensação de liberdade e vivência. A 

decoração desta habitação é substituída por amplas aberturas que, juntamente com as 

sombras projectadas pelas aberturas estreitas e pelas clarabóias e a textura do betão, 

funcionam como uma única ornamentação e um efeito de complexidade em toda a casa.

 No exterior, o terraço e os degraus de betão são uma reinterpretação do tradicional 

Karesansui53 ou ‘jardim seco’ de pedrinhas. A cobertura plana não permite ‘roubar’ atenção 

à sua envolvente.  

 

 Em suma, pelo silêncio, a sua arquitectura evoca uma reflexão sobre o propósito dos 

espaços, fazendo do homem um elemento fundamental nas suas obras, para além da própria 

natureza. No entanto, Ando procura a relação perfeita entre corpo, natureza e arquitectura. 

A orientação do edifício está relacionada com a sua relação com a natureza. A rigidez do 

desenho arquitectónico relaciona-se com a fluidez da natureza que o envolve, criando-se um 

severo contraste. 

 Existe uma continuidade espacial que ultrapassa os cinco sentidos e que desperta a 

sensibilidade humana. A sua arquitectura não procura o prazer visual, procura antes uma 

profundidade interna. Os espaços reflectem significados profundos, permitindo diversas 

percepções e interpretações do que nos rodeia. 

 A sua obra torna-se passível de uma apreensão verdadeira apenas através das 

experiências com a modificação da luz, da temperatura, da sombra e dos percursos variados 

que podem ser traçados nos seus espaços.  Tadao Ando altera o ambiente do espaço 

através da manipulação da luz e sombra, de forma rigorosa e ao mesmo tempo delicada, e 

de recortes precisos. A passagem das horas completa a composição de sombra e luz, 

permitindo uma leitura poética sobre o espaço. 

  

                                                           

 

53 Karesansui é um estilo de jardim japonês que utiliza pedras e areia para expressar a natureza e o universo 

[JAPANESE ENCYCLOPEDIA, 2016]. 
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Figura 42 - Koshino House - leitura da obra 
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 Os elementos entram em contacto íntimo com o corpo do homem, estabelecendo uma 

ligação e surgindo como resultado de um espaço arquitectónico puro, uma atmosfera que a 

consciência humana sente instantaneamente. A atmosfera, aqui, relaciona-se directamente 

com a forma e a substância dos materiais escolhidos. 

 As experiências fenomenológicas são vividas pelo corpo de quem percorre os seus 

ambientes e que não se deixa reduzir à condição de imagem. Este edifício reflecte uma 

essência que ultrapassa as características físicas e materiais presentes. 
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Figura 43 – Church of Light - esquissos de Tadao Ando 

Figura 44 – Church of Light – planta de localização | escala 1:500 
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3 . 2 .  C H U R C H  O F  L I G H T  

1 9 8 7 - 1 9 8 9  

O S A K A ,  J A P Ã O  

 

  

In all my works, light is an important controlling factor, I create enclosed spaces 

mainly by means of thick concrete walls. The primary reason is to create a place for 

the individual, a zone for oneself within society. When the external factors of a city’s 

environment require the wall to be without openings, the interior must be especially 

full and satisfying.54
[ANDO apud Andrew Kroll, 2016] 

 

 Na pequena cidade de Ibaraki, a 25 quilómetros de Osaka, no Japão, ergue-se uma 

das obras arquitetónicas mais conhecidas de Tadao Ando, Church of Light ou a Igreja da 

Luz. Construída numa zona tranquila e residencial, a sua principal função seria a de servir 

de complemento a uma pequena igreja de madeira já existente. Concluída em 1989, a Igreja 

da Luz foi uma renovação do complexo cristão ali existente. A nova igreja foi a primeira 

fase de uma reformulação completa do local – concluída em 1999 – sob projecto de Tadao 

Ando (Figura 43). 

 Inicialmente, devido à falta de doações, Ando imaginou que seria uma capela ao ar 

livre, com as paredes a emoldurarem o céu. Alguns desenhos iniciais de Tadao Ando 

mostram apenas as linhas simples da caixa e a marcação da cruz cristã (Figura 44). O edifício 

foi concluído graças ao entusiasmo dos membros da igreja e da empresa que se encarregou 

da sua construção. 

 

 

                                                           

 

54 Tradução livre: Em todos os meus trabalhos, a luz é um factor de controlo importante. Crio espaços fechados, 

principalmente, por meio de paredes espessas de betão. A razão principal é criar um lugar para o indivíduo, 

uma zona para si mesmo dentro da sociedade. Quando os factores externos do ambiente de uma cidade exigem 

que a parede não tenha aberturas, o interior deve ser especialmente pleno e satisfatório. 
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Figura 45 - Church of Light – corte longitudinal  | escala 1:200 

Figura 46 -  Church of Light - planta do piso 0 | escala 1:200 
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 O desenho viu-se condicionado pela relação desta nova construção com as 

construções já existentes e, também, com a luz do sol. O edifício, em forma de caixa, é 

penetrado por uma parede com um ângulo de 15º. Esta parede diagonal, completamente 

independente, divide um átrio do espaço principal da capela. Deste átrio passamos através 

de uma abertura, estreita e alta, na parede diagonal, e rodando 180º encontramo-nos na 

capela. Uma fenda cruciforme na parede da extremidade mais afastada da capela é banhada 

pela luz do sol durante a manhã, criando uma cruz de luz e produzindo essa silhueta no solo 

da capela. A igreja assemelha-se ao interior de uma câmara escura com um orifício; a cruz 

de luz é deslumbrante. 

 

 

 

METODOLOGIA CRÍTICA DE ABORDAGEM AO PROJECTO  

 

 

 O terreno localiza-se numa esquina escondida e abrange a casa do sacerdote, a escola 

de domingo e a capela principal. A envolvente não é naturalmente atraente, por isso, os vãos 

são mínimos; a cruz estreita, no alçado sudeste, e um vão grande dirigido para o muro 

diagonal, visível no corte longitudinal (Figura 45), que perfura a igreja e a separa dessa 

envolvente confusa.  

 O seu desenho (Figura 46), baseia-se em elementos muito simples: uma caixa 

rectangular e planos que a intersectam, sendo modelada apenas utilizando a luz e o espaço. 

A caixa possui as medidas de 6x6x18 metros e é atravessada por um muro que faz 15º com 

a mesma. Este muro possui um vão em vidro que desliza e é a entrada no edifício, 

homenageando o tradicional Shōji japonês55. 

 O edifício compreende, mais uma vez, a estrutura filosófica de Ando, que se articula 

entre natureza e arquitectura através da forma que a luz define, e cria novas percepções 

espaciais, tanto quanto, ou até mais, que as estruturas em betão. 

 

                                                           

 

55 Shōji são tipos de portas e janelas internas encontradas em casas e edifícios tradicionais japoneses. Estes 

revestimentos para portas e janelas deslizantes são feitos de molduras de madeira claras, que têm uma única 

grande folha de papel japonês imprensa entre elas [JAPANESE ENCYCLOPEDIA, 2016]. 
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Figura 47 - Church of Light – o átrio 

Figura 48 - Church of Light –o vazio da cruz 



121 

 

 O acesso ao complexo é intencionalmente indirecto, ao contrário do que acontece na 

maior parte das igrejas ocidentais. Os visitantes são forçados a procurar a entrada, situada a 

nordeste, numa via secundária. Através do pátio, situado a norte do edifício, encontra-se uma  

pequena entrada para o átrio de forma quadrada, onde se abriga um banco circular (Figura 

47). Este espaço organiza a distribuição aos espaços adjacentes. 

 Church of Light é uma arquitectura de dualidades: a natureza dual da existência,  o 

sólido e o vazio, o claro e o escuro, o agressivo e o sereno. As diferenças coexistentes 

conformam uma igreja sem qualquer ornamento, criando um espaço puro. O emprego de 

materiais simples reforça tal dualidade do espaço; a estrutura de betão elimina qualquer 

distinção de motivos cristãos ou estéticas tradicionais. Além do vazio de uma cruz no alçado 

sudeste, atrás do altar, a igreja é composta por uma caixa de betão; o material trabalha com 

a sombra da igreja, criando um espaço mais simples e de culto meditativo. Como prova de 

uma arquitectura minimalista, o vazio da cruz na parede é o único símbolo religioso presente 

na igreja (Figura 48). 

 Formalmente, o edifício de Ando é minimalista e redutor de toda a parafernália 

religiosa, com a simples extrusão de uma cruz, muitas vezes criticada como 

perturbadoramente vazia e indefinida. Embora tenha sido indicado para ser nada mais do que 

seis paredes e uma cobertura, o projecto de Ando foi, esteticamente, descaracterizado e não 

reconhecido. Como uma estrutura moderna e minimalista, a Igreja da Luz emite uma pureza 

arquitectónica encontrada nos detalhes. O volume de betão não apresenta qualquer tipo 

de acessório que não faça parte do processo construtivo. As junções e articulações foram 

construídas com precisão e zelo, estando as suas superfícies perfeitamente lisas, com as 

juntas correctamente alinhadas. As linhas da cofragem alinham-se completamente ao recorte 

da cruz. 

 A construção em betão é um reforço do principal foco de Ando na simplicidade e 

estética minimalista; no entanto, a maneira como o betão é derramado e formado confere-

lhe uma qualidade luminosa quando exposto à luz natural. A decisão de Ando de inserir a 

cruz na fachada sudeste permite que a luz se espalhe no espaço durante todo o dia, tendo um 

efeito desmaterializador nas paredes de betão, transformando o volume escuro numa caixa 

iluminada. A abordagem de Ando à luz e ao betão, neste projecto, tem um efeito surreal que 

perceptivelmente transforma o material em imaterial, escuro em luz, luz em espaço. 
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Figura 49 - Church of Light – as tábuas toscas de madeira 

Figura 50 - Church of Light - a entrada 
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 No chão, está traçado um caminho rectilíneo; os materiais naturais que apelam aos 

sentidos são deixados no escuro. O nosso espírito eleva-se. Também através da luz somos 

levados a reconhecer a nossa relação com a natureza no sentido mais básico. 

 O chão e os bancos são feitos de tábuas toscas de madeira, utilizadas na obra como 

andaimes (Figura 49). Embora isso tivesse sido necessário devido ao orçamente limitado, tem 

um efeito positivo, na medida em que tomamos consciência directamente da textura do 

material. O revestimento final, em preto, harmoniza com o carácter austero e minimalista do 

lugar. 

 A parede diagonal possui dois vãos, o que permite a entrada no espaço principal da 

igreja (Figura 50) e outro, com um vidro deslizante, que ilumina o interior. Este elemento 

diagonal introduz algum dinamismo ao espaço sereno. O facto de não tocar na laje de 

cobertura permite a entrada de alguma luz ao mesmo tempo que transmite a sensação de 

flutuação da cobertura. O espaço da igreja é pequeno e simples, mas simultaneamente muito 

rico. O seu desenho permite ao usufruidor uma perspectiva diferente a cada movimento. 

 

 A luz é o tema deste edifício. Contudo, criar sombra era igualmente importante, pois 

a luz torna-se radiante quando se encontra em contraste com um fundo de sombra profunda. 

Aqui, a natureza é apresentada de forma extremamente abstracta; está limitada apenas à luz. 

O espaço arquitectónico está purificado. 

 Mais uma vez, a obra de Tadao Ando segue a cultura tradicional nipónica, onde as 

potencialidades da luz só são reveladas pela sombra. Este edifício, desenvolvido numa caixa 

encerrada, sem qualquer ornamento, procura na sombra a espiritualidade da luz, onde se 

consiga alcançar o sagrado. 

 A luz ganha poder quando confrontada com a sombra, transmitindo uma certa tensão 

e uma sensação de sagrado ao espaço. Além disso, as características de serenidade, purismo 

e silêncio são combinadas com extrema simplicidade. Ao mesmo tempo, o ambiente 

sombreado e os tons da madeira provocam a tensão e a intensidade certa ao espaço. O 

conjunto destas características consegue alcançar a essência da espiritualidade do espaço, 

uma verdadeira atmosfera arquitectónica. 
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Figura 51 - Church of Light – leitura da obra 
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 A luz não só divulga o interior da igreja, como revela o deslumbramento dos espaços 

arquitectónicos, fazendo a ligação entre o exterior e o interior. As mudanças da luz sobre 

espaço, de acordo com as horas do dia, reflectem a relação do homem com a natureza e a 

relação da natureza com a arquitectura. A luz penetra no espaço, iluminando todos os 

elementos, as paredes, o pavimento e o tecto, revelando as relações complexas entre eles. 
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Figura 52 - Exeter Library - exterior 

Figura 53 - Exeter Library - planta de localização | escala 1:1000 
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3 . 3 .  E X E T E R  L I B R A R Y  

1 9 6 5 - 1 9 7 2  

 N E W  H A M P S H I R E ,  E U A  

 

Brick was the most friendly material in this encironment.  

I didn’t want the library to be shockingly different in any way. 

 I never lost my love of the old buildings56 [KAHN apud WIGGINS, 1997: 12]. 

 

 Louis Kahn foi escolhido pela Phillips Exeter Academy para desenhar uma 

biblioteca. A academia pretendia construir uma nova biblioteca; contudo, durante quinze 

anos não conseguiram encontrar um arquitecto que desenhasse o que procuravam. As 

exigências do desenho eram muito particulares: tijolo no exterior, para ter uma ligação 

directa com os edifícios neo-georgianos, e um interior com o ambiente ideal para estudar. O 

tijolo é um material feito em Exeter e um factor importante para a Academia. O facto de 

Kahn usar o tijolo como material principal em algumas das suas obras e as suas preocupações 

com a luz natural fizeram-no o arquitecto escolhido (Figura 52). 

 No rés-do-chão, surge um grande conjunto de escadas de pedra que nos transporta 

até ao primeiro andar. Ali, percebe-se imediatamente a relação entre o centro do edifício, o 

espaço de circulação, as pilhas de livros e os espaços destinados à leitura e ao estudo. Kahn 

realçou estas diferenças para que os leitores se apercebessem facilmente da distribuição da 

biblioteca logo após a entrada (Figura 53). 

 Ao colocar a recepção no primeiro andar, Kahn realça a aproximação das pessoas aos 

livros. A beleza no desenho do primeiro andar foi o que deu à Exeter Library a sua fama. O 

piso principal alcança os 21 metros de altura e absorve a luz natural de um clerestório no 

topo deste espaço.  

 Os andares superiores contêm espaço para cerca de 250.000 livros, um laboratório 

de informática para estudantes, uma área de visualização para filmes, áreas de audição para 

música, escritórios para uso dos membros do corpo docente e 210 pequenas secretárias 

especialmente projetadas para os alunos poderem ler e estudar.   

                                                           

 
56 Tradução livre: O tijolo era o material mais amigável nesse ambiente. Não queria que a biblioteca fosse 

chocantemente diferente de forma alguma. Nunca perdi o meu amor pelos edifícios antigos. 
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Figura 54 - Exeter Library - corte AA' 

Figura 55 - Exeter Library - plantas de piso | escala 1: 500 
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 Nestes andares existem aproximadamente 450 diferentes tipos de assentos 

espalhados pelo prédio em diferentes salas, como nas salas de estar e no terraço que circunda 

o edifício no quarto andar (Figura 54). 

 Além do tijolo tradicional, Kahn também utilizou pedra e ardósia no interior do 

edifício, e terminou alguns aspectos da biblioteca em madeira natural. A madeira contrastava 

com a pedra, dando aos espaços uma sensação de calor e claridade, realçando a luz natural 

que inunda o espaço. 

 A biblioteca, quando foi concluída em 1972, excedeu as expectativas. Além de 

responder às exigências impostas pelos membros da Academia, o edifício é funcional e 

atende às necessidades dos leitores, em primeiro lugar. O edifício é ainda considerado uma 

estrutura inovadora em si (Figura 55).  

  

  

METODOLOGIA CRÍTICA DE ABORDAGEM AO PROJECTO  

 

I made the outer depth of the building like a brick doughnut…. I made the inner depth 

of the building like a concrete doughnut, where the books are stored away from the 

light. The central area is a result of these two contiguous doughnuts; it’s just the 

entrance where books are visible all around you through the big circular openings. 

So you feel the building has the invitation of books57 [KAHN, 1972: 77]. 

 

 Quando nos aproximamos da biblioteca, apercebemo-nos de que é apenas um dos 

vários edifícios tradicionais com estrutura de tijolo. Kahn foi influenciado pelos edifícios já 

existentes da envolvente. 

                                                           

 

57 Tradução livre: Desenhei a profundidade exterior do edifício como um círculo de tijolos... Desenhei a 

profundidade interior do edifício como um círculo de betão, onde os livros são armazenados longe da luz. A 

área central é um resultado destes dois círculos contíguos; é apenas a entrada onde os livros são todos visíveis, 

a toda a volta, através das grandes aberturas circulares. Então sentes que o edifício tem o convite dos livros. 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 56 - Exeter Library - alçado 

Figura 57 - Exeter Library - a expressão da estrutura 

Figura 58 - Exeter Library - os vãos duplos 
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 Os desenhos dos alçados da biblioteca são semelhantes, no entanto, há uma subtil 

variação entre eles. Analisando o alçado este, é possível verificar uma grande variedade de 

vãos desenhados, que variam de acordo com as diferentes necessidades interiores (Figura 56). 

 Entre os vãos é também perceptível a variação da espessura dos pilares, sendo 

elucidativos sobre a sua função estrutural. Eles tornam-se progressivamente mais estreitos 

em direção ao topo; à medida que a carga aumenta, as janelas tornam-se mais largas. Kahn 

sentiu que devia ser verdadeiro para com a natureza do material. A força da gravidade e o 

peso da estrutura deveriam ser visíveis na construção. Então, quanto mais os pilares sobem, 

mais estreitos os tijolos se tornam. De forma similar, os arcos acima dos vãos tornam-se 

menos profundos e mais amplos (Figura 57). 

 Esta expressão transparente da estrutura, combinada com a literal transparência das 

janelas, reflecte a missão da instituição de proporcionar uma boa educação; a ascensão à 

iluminação é racionalmente estruturada. Além disso, a aplicação simultânea da maximização 

e minimização das ilusões de óptica joga num papel quer microssocial, quer macrossocial, 

no edifício. 

  A percepção exterior da biblioteca engana quanto ao seu desenvolvimento interior. 

Os vazios sugerem uma estrutura de apenas quatro pisos, no entanto, cada um dos vãos 

possui uma altura dupla, conseguindo assim o desenvolvimento de oito pisos (Figura 58). O 

edifício aparenta ser mais reduzido do que realmente é. 

 Existem cinco linhas horizontais de aberturas nos alçados do edifício: os vazios no 

nível do solo revelam uma arcada profundamente sombreada que conduz à entrada principal, 

enquanto os vãos no nível superior emolduram o céu. A luz também desempenha um papel 

simbólico em todo o edifício. As diferentes qualidades e intensidades de luz representam 

diferentes formas de aquisição de conhecimento.58 

  

                                                           

 

58 Todo o percurso realizado no interior da biblioteca permite-nos interpretar um caminho relacionado com a 

luz e a aquisição do conhecimento, premissa definida por Louis Kahn, conhecida na palestra dada no Instituto 

de Tecnologia de Zurique, em 1969, intitulada Silence and Light. 

A luz funciona como uma metáfora simbólica e funcional. A organização do espaço em função da luz 

representa uma noção iluminista do acesso do homem à luz do conhecimento. A luz apela ao conhecimento e 

todo o percurso lembra-nos disso mesmo. Desde a passagem do exterior para o interior, ao espaço central do 

edifício e desde a iluminação no armazenamento até aos espaços de leitura dos livros, tudo é uma referência 

sobre o processo do conhecimento [Cf. MULLER, 2008: 189]. 
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Figura 59 – Exeter Library - os pórticos e a entrada 

Figura 60 - Exeter Library – a escada circular 

Figura 61 - Exeter Library - a contínua relação entre o átrio e os livros 
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 O exterior da biblioteca é definido por uma série de pórticos que parecem sustentar 

o edifício. Estes elementos tentam esconder a entrada principal. From all sides there is an 

entrance. If you are scurrying in a rain to get to the building, you can come in at any point 

and find your entrance. It’s continuous campus-style entrance59 [KAHN apud WIGGINS, 1997: 16]. Além 

de servir de abrigo, a arcada guia-nos para a entrada principal do edifício, localizada no seu 

alçado norte. Ela cria a sensação de transição que ocorre do espaço exterior para o espaço 

interior (Figura 59).   

 Ao entrar no edifício, o usufruidor começa a perceber a preocupação de Kahn 

relativamente ao que uma biblioteca quer ser ou deve ser. Do exterior para o interior, 

encontramos uma grande escada circular (Figura 60). Subindo esta escada, entramos num átrio 

central rodeado por grandes vãos circulares. O desenho da biblioteca tenta seduzir o 

utilizador, sendo possível ver os livros espalhados pelo edifício através destas aberturas, 

traduzindo-se em ‘convites’ para explorar o edifício e para a leitura dos livros. Tais 

‘convites’ ocorrem de diferentes formas: alguns livros estão pousados nas mesas e nas 

secretárias, outros encontram-se nos carrinhos de transporte. 

 Desde o átrio, é possível visualizar os livros, em exposição. Estes são, ao mesmo 

tempo, protegidos da luz solar prejudicial à sua preservação pela estrutura de betão. Kahn 

mantém o espaço central, um átrio que eleva a altura total do edifício, e dedica-o às relações 

sociais e a espaços de leitura menos privados. 

 Subindo mais pisos da biblioteca, o utilizador mantém sempre contacto com o átrio 

através dos balcões contínuos (Figura 61). Estes apresentam estantes de madeira em torno do 

átrio e são decorados com livros. 

 As estantes encontram-se organizadas por referência; devendo o usufruidor percorrer 

estes corredores para escolher o seu livro. Depois da escolha feita, o leitor move-se para os 

corredores de estudo, localizados ao longo do perímetro do edifício (Figura 62). Este 

movimento completa o pensamento de Kahn de que o leitor deve encaminhar um livro para 

a luz, uma vez que estes corredores se encontram iluminados por luz natural. Numa oposição 

ao silêncio, à luz fria do átrio central e à luz artificial dos corredores de livros, a luz das áreas 

de estudo é quente e convidativa, sedutora, com os tons quentes da madeira, do pavimento  

  

                                                           

 

59 Tradução livre: Se estiveres a correr à chuva para chegar ao edifício, poderás entrar em qualquer ponto e 

encontrar a entrada. É uma entrada contínua em estilo campus. 
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Figura 62 - Exeter Library - o percurso dos livros 

Figura 63 – Exeter Library – leitura da obra 
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em carpete e do tijolo. Todo este espaço, situado nas áreas de leitura perto das janelas, 

transmite uma adequada relação de intimidade entre leitor e o livro.  

 No quarto piso encontram-se salas de reunião e uma área restrita de livros protegidos. 

Destas salas, é possível sair para um terraço exterior contínuo. Outra área que promove ao 

leitor encaminhar livros para a luz, a luz do conhecimento. 

 Do terraço, é possível ver toda a envolvente do campus. Do nível do rés-do-chão, as 

aberturas do terraço assemelham-se a quadros que emolduram o céu. 

 

 A Exeter Library é um dos exemplos mais perfeitos de Louis Kahn, onde ele coloca 

em prática o que defendeu na sua palestra Silence and Light, edificando as suas crenças e 

sintetizando todos os seus conceitos. 

 Louis Kahn projectou uma biblioteca com um desenho exclusivamente funcional, um 

átrio central admirável e um exterior que se enquadra perfeitamente na sua envolvente. Com 

esta obra, Kahn conseguir unir a forma e a função para tornar esta obra num verdadeiro 

exemplo. 

 Desenhada como uma caixa dentro de outra caixa, o percurso que o visitante faz 

desde o exterior até ao interior, e mesmo dentro da biblioteca, está pensado ao pormenor. O 

átrio no centro oferece um lugar para encontros e reuniões, sendo inspirado pelas vistas da 

colecção da biblioteca; o anel intermédio é a morada dos livros e o perímetro exterior possui 

vários espaços de leitura. 

 Kahn criou espaços e atmosferas que são particularmente propícios à leitura. Nos 

vários espaços, a luz natural é combinada com materiais simpáticos que convidam a estar. A 

procura do conhecimento acontece no silêncio e o conhecimento, propriamente dito, 

acontece na luz. A biblioteca cria um ambiente propício ao pensamento e à contemplação.  

 A consideração da luz nas diferentes camadas do edifício define todo o percurso 

dentro da biblioteca e as diferentes áreas que existem para diferentes actividades. Além da 

luz, os materiais e as diferentes escalas também contribuem para uma percepção exacta da 

distribuição da biblioteca. 
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Figura 64 - Kimbell Art Museum - planta de localização | 1:1000 

Figura 66 - Kimbell Art Museum - plantas de piso | escala 1:500 
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Figura 65 - Kimbell Art Museum - cortes | escala 1:500 
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3 . 4 .  K I M B E L L  A R T  M U S E U M  

1 9 6 6 - 1 9 7 2  

 F O R T  W O R T H ,  E U A  

 

 

 Kimbell Art Museum foi, essencialmente, projectado para albergar uma colecção 

privada da família Kimbell. A base filosófica de Louis Kahn de um museu seria a de silêncio 

e luz, e a sua concepção foi essencialmente a de integrar estrutura, função, materiais e luz 

num só edifício. 

 Louis Kahn foi claramente influenciado pelo arco e abóbada romanos, utilizando 

juntamente com a proporção áurea, repetida em várias partes da obra. A iluminação, 

principalmente a iluminação natural, também seria uma exigência ao programa 

arquitectónico do museu. Além da iluminação natural, o museu encontra-se em relação 

directa com a sua localização, a sua topografia e o clima local.  

 O museu consiste em três séries de várias abóbadas: dois módulos laterais e um 

central (Figura 64). Os módulos laterais são semelhantes, sendo constituídos por seis abóbadas 

de berço, suportadas por pilares adjacentes. Internamente, cada módulo funciona como uma 

galeria.  

 A abóbada limítrofe destes módulos laterais é um espaço aberto em contacto com a 

natureza adjacente. Define um espaço de contemplação e descanso. A ala central, formada 

por quatro abóbadas, retrocede numa das frentes, criando um espaço intermédio de acesso 

ao edifício (Figura 65Figura 64). 

 A sua principal função passa pela exposição de obras de arte, pelo que o piso do rés-

do-chão possui a entrada principal, uma biblioteca, um auditório, uma loja, uma cozinha e 

várias galerias de arte. No entanto, no piso da cave, apesar de conter mais galerias, possui 

também áreas para funções mais práticas, como salas de aulas, escritórios, arrumos, áreas 

técnicas, instalações sanitárias e estacionamento (Figura 66). 
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Figura 69 - Kimbell Art Museum - a entrada 

Figura 67 - Kimbell Art Museum – a materialidade 

Figura 68 - Kimbell Art Museum - a iluminação do interior 
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 Este edifício destaca-se pelo seu alcance da luz natural e também pela sua 

materialidade. 

 A materialidade do betão aparente encontra-se presente nas lajes e nos pilares. Entre 

os elementos estruturais de betão aparente, a pedra apresenta-se como material 

preponderante, funcionando como fundo neutro às exposições (Figura 67). A distância entre 

as abóbadas e os pilares é constante e, aparentemente, estes nunca se tocam. Não se traduz 

numa separação, mas numa aparência de fluidez do espaço. 

 No topo, uma claraboia completa a iluminação do interior. A claraboia dispersa a sua 

luz através de duas asas de alumínio perfurado, impedindo, desta forma, a iluminação directa 

das obras de arte (Figura 68).  

 A beleza dos detalhes está totalmente presente neste edifício. 

 

 

METODOLOGIA CRÍTICA DE ABORDAGEM AO PROJECTO  

 

 Kahn prepara os visitantes para entrarem na ‘luz silenciosa’ do museu. O sol do 

Texas é severo e, por meio de uma simples transição, entre o espaço exterior e vazio, e um 

pórtico profundamente sombreado, Kahn utiliza uma estratégia de iluminação intencional 

que nos leva ao interior do museu através de uma zona de transição marcada por árvores 

ordenadas em paralelo com os volumes rectangulares. A sombra dinâmica das árvores funde-

se lentamente com a sombra sólida do pórtico. Esta zona marca a entrada principal, a oeste 

(Figura 69). 

 A estratégia da transição no Kimbell Art Museum passa por reduzir o ritmo dos 

visitantes através da entrada sombreada pelas árvores, proporcionando um alívio parcial e 

aumentando o interesse visual. O nível da exposição à luz vai reduzindo (sem sombra, 

sombra parcial e sombra total), conduzindo-nos à luz ‘prata’ do seu interior. 

 Embora os visitantes do museu possam imaginar que o seu interior é tão iluminado 

como o exterior, há uma  redução significativa dos níveis de luz que passam entre as 

claraboias, os reflectores e pelas abóbadas. O edifício parece não estabelecer limites 

espaciais e as suas superfícies pairam sobre uma atmosfera luminosa. No entanto, há um 

certo cuidado nas aberturas dos ciclóides, de forma a não exceder a luz desejada. 
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Figura 70 - Kimbell Art Museum - os tectos abobadados 

Figura 71 - Kimbell Art Museum - o reflector 

Figura 72 - Kimbell Art Museum - esquissos de Louis Kahn 
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 Os tectos abobadados do museu são frequentemente descritos como cinza pérola, 

dando um toque de prata na sala [KAHN apud LESSER, 2017], e são o resultado de três estratégias 

específicas de projectar: a geometria, o material e a abertura através da qual a luz entra (Figura 

70). A abóbada não é contínua, mas dividida em duas metades simétricas, e possui uma 

abertura através da qual a luz penetra. O espaço é oculto por um reflector em forma de asa, 

fazendo a abóbada parecer misteriosamente contínua (Figura 71). Desta forma, a abóbada 

distribui suavemente a luz em toda a sua superfície. Independentemente da hora do dia ou 

da posição do sol, a abóbada mantém esta distribuição da luz perfeita.  

 A orientação dos arcos é a mais eficiente para aproveitar a luz solar e para evitar a 

maior diferença angular do sol entre o verão e o inverno, ou seja, quando há muita ou pouca 

luz nas extremidades do espaço. 

 As clarabóias admitem luz natural que não toca directamente nos objectos, mas 

ilumina as salas, permitindo saber a altura do dia em que nos encontramos. Os tectos 

curvados iluminados dão uma vida ao museu que não pode ser capturada em fotografia. A 

experiência da luz no museu deriva de suas ténues variações. As posições do sol e nuvens 

mudam, a iluminação interior altera-se. Os tectos amplificam as variações externas de luz 

através da clarabóia e projetando-as numa superfície de betão de grande profundidade e 

carácter. 

 As abóbadas moderam as mudanças na intensidade da luz para produzir níveis 

toleráveis e mudanças nas paredes do museu. No entanto, a intensidade da luz externa deve 

ser temperada por duas razões: a luz pode danificar as pinturas e não seria possível examinar 

uma pintura com uma luz tão intensa, especialmente sendo um espaço caracterizado com 

superfícies claras. Os visitantes analisam melhor uma peça de arte quando a luz sobre a obra 

é constante ou muda gradualmente por longos períodos. Como já mencionado, a iluminação 

artificial também mantém a constância necessária quando as nuvens fazem mudanças 

abruptas nos níveis de luz natural.  

 A luz artificial do museu vem de luminárias cilíndricas de aço. Os cilindros são 

pintados para combinar com os refletores de alumínio anodizado e colocado nas faixas dos 

tectos lisos ou na parte inferior dos reflectores. O objectivo será o de concentrar luzes nos 

quadros e fornecer uma menor iluminação para as paredes cobertas de travertino. Como a 

superfície da tinta de algumas pinturas antigas não é perfeita, às vezes, as luzes são ajustadas 

para iluminar apenas os melhores fragmentos dos quadros.   
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Figura 73 - Kimbell Art Museum –  o alçado simétrico 

Figura 74 - Kimbell Art Museum –  o pátio exterior 
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 O projecto de Kimbell foi a ultima obra que Louis Kahn terminou em vida e, de certa 

forma, resume a sua busca pela atmosfera arquitectónica. Nesta obra, Kahn alcança a 

essência através da geometria dos espaços e dos estudos da luz (Figura 72). O silêncio é o 

elemento da arquitetura que permite evidenciar essa essência. As formas geométricas puras 

e a atmosfera de luz natural transmitem uma aura de silêncio. Aqui, Kahn conduz a uma 

experiência poética, invertendo a leitura tradicional das abóbadas, de sombra, para uma 

leitura iluminada. 

 Kimbell Art Museum tornou-se numa síntese entre arte e arquitectura, onde Louis 

Kahn integra a estrutura, a função, os materiais e a luz num só edifício. O museu contrasta 

com a sua envolvente pela sua proporção, escala humana, materialidade e luminosidade. A 

sua robustez, naturalidade de superfície e cor, o seu desenho plano e simétrico e, 

particularmente, a maneira como lida com o sol, tornam-no parte do local onde se encontra. 

Os alçados são extremamente homogéneos, segundo o ritmo das abóbadas, pilares e o espaço 

entre eles (Figura 73). 

 Para Kahn, a estrutura do edifício deve ser revelada através da luz. A luz e a sombra 

marcam o ritmo da obra arquitectónica. Este ritmo é interrompido por pátios pontuais. A 

norte, por exemplo, encontra-se um pátio atraente, todo envidraçado, que serve como um 

ponto de orientação para a entrada, para o restaurante e para uma galeria adjacente. No seu 

centro, encontra-se uma escultura de Maillol – uma figura de bronze horizontal, cujo quadril 

se eleva sobre um pedestal (Figura 74). 

 

 Nesta obra, a arquitectura volta a relacionar-se com a natureza, sendo possível, em 

determinados momentos, avistar as árvores, o céu, o sol e a água. A natureza não seria visível 

através do perímetro opaco das paredes do museu, mas as pessoas que se deslocam nele 

veriam a natureza em pátios através de paredes de vidro no seu interior. 

 Kahn utiliza também a hierarquização do espaço, não só através das dimensões dos 

espaços, mas também através da sua materialidade. No exterior, revela a estrutura através do 

betão, da pedra e da sua separação. Mesmo no interior, os materiais utilizados estão a nu: o 

betão, a pedra, o alumínio e o vidro. Existe uma conjunção perfeita dos materiais. O piso de 

madeira e as paredes de travertino resplandecem a luz natural do reflector que se encontra 

no tecto. O reflector é uma estrutura de alumínio anodizado. O que, no início, parecia estático 

e escuro é modificado para um interior cheio de luz natural. 
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Figura 75 - Kimbell Art Museum –  leitura da obra 
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 Louis Kahn tinha concepções semelhantes sobre a importância de luz natural para 

todos os tipos de edifícios. Em contraste às qualidades estáticas da luz artificial, ele preferia  

a infinita mudança das qualidades da luz natural, onde um espaço é diferente a cada segundo 

do dia. Os efeitos da mudança do tempo, a posição do sol e as estações penetram o edifício 

e participam na interacção entre a arte e o observador, modificando a iluminação ao longo 

do dia e ao longo do ano. Em termos do trabalho com iluminação localizada, este 

projecto integra-se com sucesso na associação da luz ambiente com a iluminação de 

actividades específicas. A luz ambiente nas galerias do museu é a iluminação natural que 

penetra através das clarabóias. As luminárias direccionam a iluminação concentrada para as 

obras de arte. Estas luminárias estão perto de objectos iluminados e produzem intensidade 

tão controlada, que a atenção dos visitantes sobre as obras de arte é o único foco. A luz 

natural participa na iluminação da parede, mas, o mais importante, não distrai de uma 

absorção completa do visitante pela arte intensamente iluminada. Este projecto conseguiu 

controlar a luz natural do seu interior, sem destruir a essência ou exceder a exibição da arte. 

O espaço arquitectónico deve ter as condições de modo a encorajar a absorção completa do 

visitante na contemplação deste mundo.  
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3 . 5 .  C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  D E  C A P Í T U L O  

 

 

 A metodologia crítica de análise ao projecto permitiu-nos perceber de que forma 

estas quatro obras abordam o tema do silêncio. Os seus diferentes programas possibilitam 

abordagens diferentes aos espaços arquitectónicos; no entanto, existem características em 

comum que contribuem para a criação de lugares poéticos de silêncio e sublimidade. As 

proporções espaciais e a manipulação da luz e da sombra são características evidentes nas 

obras escolhidas, sempre acompanhadas pela preocupação de inserir o homem como 

elemento fundamental na obra. A obra arquitectónica é feita pelo homem e para o homem. 

Todos os elementos são compreendidos pelo corpo do homem que experiencia o espaço 

arquitectónico. 

 Ao propor uma arquitectura essencialmente sensorial, introspectiva e de 

incomparável subtileza, Tadao Ando destaca-se pelos seus edifícios singelos e puros. O seu 

trabalho é dominado por uma geometria transparente, por uma geometria pura. Os seus 

espaços perfeitamente projectados e construídos dão às pessoas a oportunidade de perceber 

e redescobrir mais elementos subconscientes, como a luz ou o vento. 

 O arquitecto privilegia a simplicidade, sem descurar a complexidade da elaboração 

de uma obra. I think architecture becomes interesting when it has a double character, that 

is, when it is as simple as possible but, at the same time as complex as possible60 [ANDO apud 

RAMÍREZ, 2011: 16]. Ando utiliza uma geometria clara, uma hierarquia de permanência e uma ordem 

que controla tudo. A luz transformativa e os jogos com a sombra tornam os seus espaços 

complexos. A simplicidade, o tratamento de luz e os materiais utilizados são as principais 

características da sua arquitectura.  

 Para além da beleza visual, a arquitectura de Ando tem a intensidade dos seus 

materiais nus. As suas obras empregam uma gama limitada de materiais que revelam as suas 

texturas nuas. Ando utiliza sempre materiais naturais nas partes do edifício, com os quais as 

pessoas entram em contacto físico. Ele acredita que os materiais como a madeira, a pedra e 

o cimento são importantes para a arquitectura e que esses materiais permitem sentir o edifício 

directamente através do nosso corpo. 

                                                           

 

60 Tradução livre: Penso que a arquitectura se torna interessante quando possui duplo carácter: quando é o mais 

simples possível mas, ao mesmo tempo, o mais complexo possível. 
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 O vazio e a pureza dos espaços assentam na ideia do minimalismo. As paredes sem 

elementos arquitectónicos visíveis estimulam a autoconsciência daqueles que as observam, 

absorvendo o seu olhar. As paredes geram a sua inconfundível estética de ausência e incitam 

a nossa imaginação.  

 A organização dos espaços assenta na arquitectura japonesa que defende uma forte 

ligação ao exterior, à natureza. Ando utiliza formas geométricas muito rígidas, mas 

gradualmente derruba estas formas limitadas, rasgando paredes e ligando o interior com o 

exterior. A sua obra pode ser vista como uma mistura da cultura tradicional japonesa e da 

modernidade ocidental. A influência da arquitectura sagrada japonesa também pode ser 

detectada na forma como Ando joga com proporções espaciais – a mudança de áreas de 

circulação estreitas, labirínticas e pouco iluminadas, para espaços abertos com janelas 

extensas.  

 Quando Ando fala sobre construir para todos os sentidos, ele vai muito além do que 

normalmente esperamos da arquitectura: cumprir uma função, oferecer proteção e dar às 

pessoas um lugar para elas mesmas se desenvolverem. Talvez seja isso também o que 

alimenta a magia de Ando: a ideia de criar um espaço que transcenda o reino visível.  

 Louis Kahn acreditava que o edifício tinha uma identidade inerente derivada do 

contexto, do material e do programa. Architecture is the thoughtful making of spaces. It is the 

creating of spaces that evoke a feeling of appropriate use61 [Kahn, 1969]. A sua forma deve evocar 

a função. A forma caracteriza a essência conceptual de um projecto para outro. A arte, como 

a linguagem do homem, nasce da necessidade, do desejo de ser e de se expressar. É 

necessário transformar áreas em espaços. Não se tratam apenas de coberturas. Há sentido e 

um certo ambiente onde se sente algo diferente. É incompreensível, não dá para medir. O 

desenho é facilmente entendido e deve respeitar a especificidade do programa. A união da 

forma e do desenho torna o produto final, a obra, e a simbologia do edifício imensuráveis.  

 A luz é a consciência do seu espaço e da sua estrutura. Kahn procura definir os 

espaços através da união da luz com a estrutura. O objectivo de trazer a luz do dia para o 

interior e mudar a natureza da nossa percepção é o poder da arquitectura e, talvez, dos 

melhores elementos incorporados nas obras de Kahn.  

                                                           

 

61 Tradução livre: Arquitectura é a criação ponderada de espaços. É a criação de espaços que evocam uma 

sensação de uso apropriado. 
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 O arquitecto deve ser capaz de captar a essência do edifício. Através disso, deve 

hierarquizar formas, funções e materiais utilizados. A verdade dos materiais apresentados 

deve ser afirmada. 

 As obras de Louis Kahn representam uma arquitectura de formas geométricas 

perfeitas, com uma estrutura rígida, organizadas em função de uma hierarquia notável que 

as caracteriza e espaços iluminados pelos jogos de luz e sombra, transmitindo espaços que 

apelam ao silêncio.  

  

 O modo como abordam o silêncio, através da utilização dos materiais e da luz para 

desenhar o espaço arquitectónico, torna-os similares. Ambos enfatizam a função da 

arquitectura, reduzem ao máximo à ornamentação e destacam os materiais nas suas 

características naturais. 

 A mistura harmoniosa destes elementos permite criar lugares poéticos de silêncios 

subliminares. As suas obras concebem espaços com uma aura distinta. O efeito dos seus 

edifícios incrivelmente simples, mas ao mesmo tempo com uma certa complexidade, 

perdura. 
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4 .  C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  

 

 

 Ao longo da presente dissertação, estudámos a relação que o silêncio tem com a 

arquitectura. É nas suas várias dimensões que encontramos esta característica. Fazendo jus 

ao tema, são várias as silenciosas intensidades da arquitectura. 

 A poética do silêncio, na arquitectura, procura compor algo transcendente, que a 

própria linguagem não consiga expressar, permitindo uma conexão especial entre a obra 

arquitectónica e o seu usufruidor. Para isso, é necessário captar e transmitir uma arquitectura 

de emoção, que conecte o homem ao espaço arquitectónico. Alcançar essa arquitectura 

poética é o produto de uma associação entre o conhecimento científico do arquitecto, as 

ferramentas de que dispõe e a maneira como as utiliza, tendo em conta um conceito por ele 

previamente definido. 

 O percurso do arquitecto é silencioso. Este caminho deambula entre conceitos como 

a inspiração, a imaginação, a intuição e a decisão. Além do pensamento, outro elemento 

deste percurso ganha destaque: o desenho. Ele permite transmitir algo que a linguagem não 

consegue. 

 Além de fazer parte da produção arquitectónica, o silêncio faz parte da própria leitura 

desse espaço por parte do usufruidor. Esta é a dimensão experiencial e sensorial do silêncio 

na arquitectura. 

  O objectivo será sempre o de despertar a experiência interior do homem através das 

características exteriores de uma obra arquitectónica. Os elementos arquitectónicos 

essenciais que contribuem para alcançar o que a linguagem não consegue transmitir são o 

corpo, o espaço, a luz, a sombra e a atmosfera. Essenciais para uma arquitectura silenciosa, 

mas intensa. 

 A atenção e a manipulação destes elementos essenciais permitem alcançar, 

inegavelmente, a chamada atmosfera arquitectónica. Consistem em características 

primordiais e silenciosas que alcançam diferentes intensidades na arquitectura. 

 O corpo é o elemento principal, aquele que absorve o ambiente que nos rodeia. 

Experimentamos e interpretamos o espaço arquitectónico através dele e da sua sensibilidade, 

uma percepção simultânea e holística, que recolhe a informação, unindo a realidade à 

cognição pessoal. 
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 Através dos sentidos e dessa sensibilidade, experimentamos o espaço e interpretamo-

lo: é importante ter em conta que somos um ser multissensorial, onde todas as dimensões 

deverão ser tidas em conta, com o objectivo de obter uma experiência plena do espaço. Esta 

experiência é directamente dependente do espaço. O corpo molda o espaço e o espaço molda 

o corpo. É uma relação recíproca. 

 A relação do homem com a arquitectura só ocorre porque o homem compreende a 

sua envolvente, interpreta-a e modifica-a, experimentando-a. É no espaço que vivencia que 

o homem atribui significados e cria memórias e, portanto, a sua organização deve ser cuidada 

e harmoniosa. É necessário um conhecimento técnico do arquitecto, mas também a sua 

sensibilidade, enquanto criador de espaços. 

 A leitura do espaço, onde ocorre a experiência arquitectónica, inicia-se no corpo em 

relação com o espaço. No entanto, esta relação depende de outros elementos essenciais. É 

no confronto entre luz e sombra que o homem capta a sua primeira impressão e apreende as 

suas primeiras noções do espaço que o envolve. O arquitecto deve possuir o conhecimento 

necessário, de forma a potenciar estas características, provocando e afectando o homem. 

 A luz e a sombra sintetizam a beleza poética da arquitectura, definindo um processo 

de exploração das representações de significados, para que o homem experimente os espaços 

com imaginação. 

 A luz é um elemento arquitectónico sublime, que conecta o espaço exterior com o 

interior da arquitectura. Juntamente com a sombra, são a chave mestra da estética e da 

utilidade do espaço. Sem a luz, o arquitecto não imaginaria, pois ela é fundamental na criação 

de espaços arquitectónicos, espaços de luz. No entanto, sem a sombra, a sua antítese, a luz 

não se revelaria. A sombra tem a capacidade de jogar com as intensidades da luz, 

transmitindo ambientes místicos e serenos, plenos para a contemplação da arquitectura. Os 

espaços adornados com as suas variações, de certo modo, elevam-se, criando atmosferas 

mais leves ou mais pesadas. Todos estes elementos arquitectónicos devem contribuir para 

alcançar uma verdadeira atmosfera arquitectónica. 

 A atmosfera consiste numa percepção de todos os seus elementos, do seu conjunto, 

que transmite uma essência arquitectónica, que não se explica facilmente, sente-se. São 

espaços que nos subtraem as palavras ou, mais concretamente, que as ultrapassam. Não se 

trata de uma fórmula exacta, nem de uma característica estática. Existem atmosferas distintas 

com a variação dos vários elementos constituintes do espaço. Daí a complexidade do alcance 

da sua definição. O conhecimento não é absoluto, existe algo de misterioso naquilo que 

sentimos. O invisível e o indizível são características intrínsecas na obra arquitectónica. 
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 A atmosfera distingue a arquitectura da simples construção, ultrapassando o simples 

objectivo de função. 

 Nos casos de referência, abordámos um silêncio duplo, linguístico e fenomenológico. 

A linguagem é mais pura, simples e directa, sem adornos e metáforas. A experiência do 

homem nos espaços de arquitectura também é sem palavras, intraduzível. 

 Além dos arquitectos se relacionarem com o silêncio na arquitectura, as obras 

seleccionadas, com quatro programas diferentes, também se associam a certa atmosfera 

silenciosa. 

 A construção de ambientes favoráveis a essa experiência é algo disponível apenas 

para criadores. Tadao Ando e Louis Kahn são dois arquitectos que conseguem alcançar 

atmosferas transcendentes, não só através da sua sensibilidade espacial, mas também do 

rigor na manipulação dos elementos arquitectónicos. O silêncio é real e é experimentado, 

não só pela ausência do som, mas pela sua interdependência com a experiência do espaço 

arquitectónico. 

 Os espaços são criados para o homem e a sua relação com a arquitectura. Os jogos 

de luz e sombra são um recurso fundamental nas suas obras, elementos que, para nós, se 

relacionam directamente com o aspecto do silêncio. Também trabalham com proporções 

espaciais, misturam harmoniosamente os elementos do espaço e conseguem criar lugares 

poéticos de silêncio e de excelência. A monumentalidade e a abordagem minimalista dos 

espaços são outras duas características capazes de silenciar o homem. Actualmente, 

assistimos a uma arquitectura que se empenha em criar ícones dinâmicos e resplandecentes. 

As perspectivas dos dois arquitectos seleccionados apresentam um interessante contraponto 

à arquitectura de hoje em dia. 

 No nosso ponto de vista, a arquitectura deverá procurar ser mais fenomenológica e 

não apenas funcionalista. Mais do que acumular e descartar objectos, aspiramos a sentir 

experiências verdadeiramente estimulantes e inspiradoras.  O objectivo da arquitectura 

deverá ser uma experiência arquitectónica holística e não apenas parcial. Para isso, será 

necessário mediar as experiências que ocorrem na interioridade do homem e transpô-las para 

o mundo construído. 

 A ênfase dada a fenómenos mensuráveis e de conhecimento científico é 

predominante, enquanto os aspectos subjectivos da interpretação e da criação de significados 

são subjugados e percebidos como uma visão reducionista da arquitectura. Uma base teórica 

para uma arquitectura mais sensível é necessária, tendo em conta os pontos de vista do 

usufruidor e a sua importância, abordando a sensibilidade necessária para a criação de 
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espaços arquitectónicos. O desenvolvimento deste paradigma da arquitectura 

fenomenológica contribuirá para uma prática arquitectónica mais sensível, que incentive à 

experiência corpórea e a uma percepção do espaço mais completa.  

O tema do silêncio na arquitectura revelou-se extenso e, ao mesmo tempo, complexo. 

As abordagens e perspectivas em torno deste assunto são inúmeras. Apesar de termos optado 

por aprofundar estes elementos arquitectónicos (corpo, espaço, luz, sombra e atmosfera), 

deparamo-nos com mais características que influenciam, silenciosamente, o estado do 

homem perante a obra arquitectónica. Tendo como objectivo a reflexão sobre a importância 

do silêncio na arquitectura e a forma como esta comunica com o usufruidor do espaço, 

propomos no futuro uma exploração de mais derivações deste tema de estudo. 

As silenciosas intensidades da arquitectura explorou o silêncio nas diferentes 

dimensões da arquitectura e deu especial destaque à leitura do espaço arquitectónico e ao 

diálogo privado que existe entre a obra e o homem que a experiencia. Em oposição a um 

mundo artificial e caótico, as características de uma arquitectura silenciosa surgiram numa 

perspectiva de contemplação e introspecção da obra e dos seus elementos mais 

significativos. 
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