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APRESENTAÇÃO  

 

Do Estereotómico ao Tectónico 

 

Gonçalo José Calçada Baptista 

 

O presente trabalho debruça-se sobre o tema da estereotomia e tectónica enquanto 

dualidade arquitetónica intemporal na categorização dos edifícios e respetivos 

espaços projetados pelo e para o Homem. 

Partindo do princípio que ambas as categorias evoluíram a par do desenvolvimento da 

humanidade, no primeiro capítulo expõem-se as suas origens com base nos primitivos 

refúgios e abrigos humanos formalizados na caverna e na cabana, e explora-se ainda 

o significado dos termos e os conceitos que a cada caso estão associados, 

elucidando-os através dos distintos métodos construtivos. 

No segundo capítulo aplicam-se os estudos anteriormente realizados na dissecação 

de três obras contemporâneas que comprovam a atualidade dos conceitos. 

Apresentam-se a Casa na Fontinha do arquiteto Manuel Aires Mateus em parceria 

com o atelier SIA Arquitectura, a Casa em Cap Ferret do atelier Lacaton & Vassal e 

ainda a Casa em Sevilla-la-Nueva da autoria de Alberto Campo Baeza, exemplos 

através dos quais se defendem a intemporalidade das categorias estereotómica e 

tectónica. 

No terceiro capítulo sujeita-se o projeto para San Lorenzo em Roma, realizado no 

último ano curricular, a uma leitura crítica dos espaços projetados coerente com as 

metodologias acima esclarecidas. 

 
Palavras-chave: Estereotómico/Tectónico ; Caverna/Cabana ; Subtração/Adição ; 

Refúgio/Ninho ; Pesado/Leve ; Continuidade/Descontinuidade ; Matéria/Luz ; 

Interior/Exterior ; Permanência/Movimento  

 
 

  



 



 

PRESENTATION 

 

About the Stereotomics and Tectonics in Architecture 

 

Gonçalo José Calçada Baptista 

 

The present paper focuses on stereotomics and tectonics as timeless architectonic 

concepts on the categorization of buildings and spaces projected by the human kind. 

Assuming that both categories evolved simultaneously with the development of the 

humanity, in the first chapter are exposed the origins of architecture based on the 

primitive human refuges and shelters formalized in the cave and the hut, while the 

meaning of the terms and the concepts to each one of these cases associated are 

explained through its different construction methods. 

In the second chapter the research realized before is used to understand how the 

concepts of stereotomics and tectonics are being developed among the contemporary 

architecture. The presented case studies are the House in Fontinha by Aires Mateus 

and SIA Arquitectura, the House in Cap Ferret by Lacaton & Vassal, and the House in 

Sevilla-la-Nueva by Campo Baeza.  

In the third chapter, the project for San Lorenzo in Rome, projected during the last 

academic year is analyzed according to its spaces and the construction methods above 

referred and defended. 

Keywords: Stereotomic/Tectonic ; Cave/Hut ; Subtraction/Addition ; Refuge/Nest ; 

Heavy/Lightweight ; Continuity/Discontinuity ; Matter/Light ; Interior/Exterior ; 

Permanence/Movement 
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1. INTRODUÇÃO 

O aparecimento da arquitetura é análogo ao surgimento da condição humana. Não 

obstante, desde o despoletar da consciência no Homem que este sentiu a 

necessidade de se refugiar, e mais tarde, construir o seu próprio abrigo. É através das 

ancestrais noções do habitar humano que este trabalho se desenvolve, definindo um 

percurso de paralelismos que se estende desde as formas arquitetónicas mais 

primitivas aos exemplos mais atuais e contemporâneos. 

“Começaram a levantar coberturas utilizando ramos de árvores, a cavar grutas nos 

montes e a fazer, imitando os ninhos dos pássaros, com barro e ramos, recintos aonde 

pudessem guarnecer-se.” (Vitrúvio apud Miguel, 2002)  

É a partir das reflexões arquitetónicas de Marcos Vitrúvio e mais tarde de Gottfried 

Semper que se desenrola este esclarecimento sobre os dois intrínsecos modos de 

habitar do ser humano, distintos essencialmente nas relações com o lugar e nas 

temáticas da luz e da gravidade. 

No entanto é através do contacto com os escritos de Aparicio Guisado coorientados 

pelos arquitetos Kenneth Frampton e Campo Baeza que se suscitou especial interesse 

pelos dois métodos construtivos com origens tão distintas, que vão além dos estilos 

arquitetónicos desenvolvidos ao longo da História. 

Ao refugiar-se nas pré-existentes cavernas e grutas naturais, o Homem desenvolveu 

uma particular relação com a arquitetura pesada e maciça, que se impõe à paisagem, 

que procura a luz e a valoriza quase celestialmente. Mais tarde, quando se permite 

estabelecer o seu próprio abrigo, fá-lo com o recurso às regas da Natureza e em 

especial da floresta, produzindo complexos volumes integrados na paisagem, 

simultaneamente leves e abertos ao exterior e à luz. Surgem neste sentido os 

conceitos Estereotómico e Tectónico que acompanharão todos os estágios intelectuais 

e sociais humanos. 

Ao desenvolver-se a partir da caverna o espaço da arquitetura estereotómica resulta 

do conceito, mais ou menos literal, de subtração do solo, ligando-se ao lugar através 

da matéria. Está-lhe inerente a noção de continuidade material na definição do vazio 

pela subtração provocada. Os seus resultados são consideravelmente ctónicos e 

telúricos na relação com o exterior, formalizando espaços que vivem significativamente 

do seu interior. 
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Paralelamente, e com origens na cabana primitiva, o espaço tectónico é resultante do 

uso da técnica e proporcionado pela adição e agregação de vários e distintos materiais 

por natureza perecíveis. Uma vez estabelecido pela união e juncão, na tectónica os 

seus constituintes distinguem-se pelas funções que encetam, evidenciando uma 

descontinuidade material característica da Natureza, e portanto uma especial relação 

de cooperação com a envolvente, provocando espaços que se encontram no limite 

entre o que é interior e exterior. 

Com base nas primitivas origens da arquitetura ocidental dos períodos pré-históricos 

são retratados estes dois conceitos através dos vestígios arqueológicos e dos estudos 

antropológicos disponíveis, remetidos para o surgimento dos primeiros refúgios e 

abrigos humanos. No entanto, além de procurar elucidar os conceitos desde as suas 

origens até ao despoletar da História e ilustrar os materiais e métodos construtivos 

inerentes às ideias de subtração e adição na formalização dos espaços, esta 

dissertação desenvolve-se para lá do carácter físico e corpóreo destes objetos 

arquitetónicos para ir de encontro às noções contemporâneas relacionadas com a 

gravidade e a luz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. PROJETO E CONTEXTO 

 

“Quando, no princípio da História da Humanidade e da Arquitetura, Adão foi expulso 

do Paraíso e precisou de procurar abrigo para si e para Eva, teve duas possibilidades: 

refugiar-se na caverna com os animais ou, mais tarde, criar com as suas próprias 

mãos uma cabana. A primeira prendia-o a um lugar. A segunda permitia-lhe maior 

mobilidade e, portanto uma maior liberdade. Gottfried Semper chamou Estereotómica 

àquela arquitetura da Caverna e Tectónica à da Cabana. E mais tarde Kenneth 

Frampton continuou a desenvolver essas claras teorias que eu acabaria por vir a 

conhecer pela mão de Jesús Aparicio quando estudava com Frampton em Columbia.” 

(Baeza, 2011, p. 49) 
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2.1. CAVERNA E SUBTRAÇÃO 

 

“Primeiro foi a caverna. O homem, animal com clara racionalidade, embora pouco 

desenvolvida, pouco avançada, refugiou-se nas cavernas para se proteger do frio e da 

chuva e para se defender do ataque de outros animais irracionais. O estereotómico – a 

terra, a rocha, o pétreo, o pesado, o obscuro – acolheu o homem nas suas entranhas. 

E aquela racionalidade, com toda a sua capacidade de criação, deixou as marcas da 

sua imaginação, da sua memória, naquelas paredes através da pintura.” (Baeza, 2013, 

p.59) 
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A arquitetura teve as suas origens na caverna. Quer numa primeira fase de 

desenvolvimento em que o Homem é ainda um ser nómada que se necessita abrigar 

dos perigos da instável natureza paleolítica, como descrito já em 1753 pelo abade 

Marc-Antoine Laugier1 em seu Ensaio sobre a Arquitetura – “Uma caverna apresenta-

se, ele rasteja, e se encontrando a seco, aplaude por sua descoberta.” (Laugier apud 

Fracalossi, 2014) – quer mais tarde, quando o ser humano se torna sedentário e 

começa a construir os primeiros povoados neolíticos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

A caverna foi o primeiro abrigo utilizado pelo ser humano por ser um espaço natural do 

qual não teve qualquer responsabilidade da edificação. E apesar de ser uma cavidade 

definida pela geografia e não determinada pelo Homem, coube-lhe escolhe-la, o que 

revela uma atitude face à sua sobrevivência mas que não a transforma à partida num 

espaço arquitetónico, pois a urgência de se abrigar encontra-se também em outros 

seres vivos, isto é, a necessidade de se proteger dos perigos do exterior, das 

intempéries, de outros animais e ainda de inimigos da mesma espécie. 

No entanto, além do livre arbítrio na escolha do sítio que mais vantagens lhe traria e 

embora não tenha edificado o seu refúgio, o ser humano adaptou esse mesmo sítio, 

essas grutas naturais, aos seus modos de habitar e às suas necessidades, 

transformando-as em lugares que são tal como Vittorio Gregotti2 refere, a essência da 

arquitetura – “O pior inimigo da arquitetura moderna é a ideia de espaço considerada 

                                            
1
 Marc-Antoine Laugier (1713-1769), Abade jesuíta e teórico francês que se dedicou aos estudos da 

história, música, pintura e essencialmente da arquitetura. Foi um escritor influente na segunda metade de 
setecentos aquando da publicação de Ensaio sobre a Arquitetura (1753-55) e Observações sobre a 
Arquitetura (1765). No seu legado remete a natureza e a razão como as bases da arte e é dos primeiros 
autores a abordar a temática das origens da arquitetura através da caverna e da cabana. 
2
 Vittorio Gregotti (1927), Arquiteto italiano laureado pelo Politecnico de Milano, exerce ainda na qualidade 

de urbanista, designer e ensaísta. As suas obras tendem ao diálogo entre a arquitetura e o lugar, além da 
forte relação com a história. Professor nas escolas de arquitetura de Veneza, Milão e Palermo, além de 
professor visitante e convidado em conferências um pouco por todo o mundo. Em 1964 vence o Gran 
Premio Internazionale da XIII Trienale de Milano. 

Ilustração 1 – A Caverna Natural (Ilustração nossa) 
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apenas em termos dos seus requerimentos económicos e técnicos independentes das 

ideias do lugar.” (1982, p.8) Deste modo a caverna primitiva é considerada a primeira 

estrutura, mesmo que pré-arquitetónica, a albergar o ser humano e através da qual 

surgiu o conceito de arquitetura estereotómica. 

Na sequência destes refúgios geológicos, o arquiteto Bernard Rudofsky3 escreve 

numa de suas obras representativas da arquitetura obtida por subtração – 

“Ocasionalmente o Homem desenhou cidades inteiras inferindo cortes lineares à 

rocha.” (1964, p.14) – exprimindo a naturalidade da aceitação das origens da 

arquitetura cavernosa proporcionada pelo conhecimento que a arqueologia moderna 

disponibiliza. Foi este olhar atento das raízes arquitetónicas determinado pelos 

resistentes exemplos primitivos que possibilitou o estudo da arquitetura da caverna. 

 

 
 

 

 

 
A utilização dos maciços rochosos que afloram a crosta terrestre foram a forma mais 

arcaica de introduzir a arquitetura na paisagem, sendo que o método subtrativo foi 

tanto discreto como pouco devastador para a fundamental flora existente nas regiões 

áridas em que estas estruturas são mais evidentes: “Os bancos de gelo recuam em 

direção aos polos, as florestas desenvolvem-se na mesma direção, as estepes e os 

desertos aumentam nas latitudes inferiores.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.37) 

Nestes casos o clima e geografia proporcionados pelas latitudes mais equatoriais 

tornaram o território quase desértico, pelo que a relação com a arquitetura escavada 

revela um meio de sobrevivência pois a escassez de florestas e consequente matéria-

prima levou à usurpação do solo, como se fosse o único método de construção. 

                                            
3
 Bernard Rudofsky (1905-1988), Arquiteto, designer, fotógrafo, pintor, editor e diretor de arte austríaco 

naturalizado norte-americano após escapar ao regime ditatorial nazi vigente na Europa. Foi um acérrimo 
viajante que por todos os continentes passou, tendo-se estabelecido também temporariamente no Brasil. 
Focou-se sobretudo na arte e arquitetura vernaculares. Venceu inúmeros prémios das artes plásticas nos 
Estados Unidos da América e foi professor visitante e conferencista em universidades de todo o mundo. 

Ilustração 2 – A Caverna Artificial (Ilustração nossa) 

 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   25 

Esta usurpação do solo permite refletir sobre o primitivo abrigo no contexto 

antropológico e ontológico, sendo uma analogia à origem da vida, ao interior do útero, 

ao leito materno que é a referida Terra. Este facto é evidente uma vez a construção de 

espaços de culto encontrar-se sempre a par das construções por subtração. 

Há que referir que o Homem, mesmo construindo a partir do interior rochoso, mantém 

as suas atividades quotidianas no exterior, mas é à sua gruta natural ou artificial, onde 

se sente confortável e protegido, que retorna. 

As razões desta subtração além de geográficas e geológicas uma vez aparecerem 

sempre em área cuja rocha sedimentar é mais leve e macia, são também culturais 

pois o surgimento destas primeiras estruturas soterradas dá-se em locais algumas 

vezes bastante perturbados pelo intenso tráfego humano, propícias a invasões e 

sujeitas a conflitos e guerras. 

No mesmo âmbito há ainda razões de cariz económico, uma vez a proximidade das 

latitudes desérticas e consequente escassez de florestas, terá determinado a 

escavação, comparativamente com a edificação à superfície, menos dispendiosa. 

Portanto a arquitetura obtida por subtração tem desde a sua origem uma materialidade 

muito específica: o solo. Numa primeira fase esse material é verdadeiramente 

representado pela pedra e terra que compõem os afloramentos em que o Homem 

penetrou, escavou e construiu: “A pedra só é dura e durável em confronto com os 

seres humanos, que deverão ter visto nela o contrário da fragilidade da carne, que 

lhes terá dado a ver outras formas de durar que não as orgânicas, mostrando que há 

outras temporalidades dentro do tempo.” (Miranda, 2014) Mas com os progressos nos 

métodos construtivos e a necessidade de edificar face à expansão populacional, os 

materiais renovam-se, ainda que a noção se mantenha graças à matéria-prima que é a 

mesma. 

Garantindo um comportamento semelhante por funcionarem por compressão, o 

Homem passou a utilizar a pedra talhada e o adobe, e ainda o tijolo e o betão como 

substitutos da pedra, podendo deste modo edificar mais livremente e não afetando o 

conceito estereotómico dos volumes erguidos:  

“[…] a estereotomia das fundações onde a massa e o volume se formam 

conjuntamente através do empilhamento repetitivo de elementos pétreos. Nesta última 

a capacidade da alvenaria para suportar cargas, que no caso da maciça ou tijolo é 

evidente na origem etimológica grega da palavra estereotomia […].” (Frampton, 1995, 

p.24) 
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É Gottfried Semper4 quem vem primeiro referir-se a este método construtivo que 

contrasta com o tectónico, e introduzir o termo estereotómico no sentido de categorizar 

a arquitetura da caverna através de fatores que variam consoante a cultura, geografia, 

disponibilidade ou economia e clima, em seu livro Os Quatro Elementos da 

Arquitetura. 

“O termo estereotómico provém do grego stereos, que significa sólido, e tomia, que 

significa cortar […]” (Baeza, 2011, p. 27), termo este que se refere não só às obras 

arquitetónicas obtidas por escavação, através do corte da pedra tal como as cavernas 

e grutas artificiais, como também a todas as obras produzidas em cujo conteúdo 

espacial cause a sensação de espaço escavado à Terra, surgindo a subtração 

conceptual no desenrolar da História como elemento fundamental para a produção de 

espaços estereotómicos: 

O conceito estereotómico está ligado à matéria da arquitetura. A Arquitetura é ela 

mesma e nasce de sólidos muros. O conceito estereotómico acentua a presença da 

matéria, da gravidade. O edifício nasce, sobre o conceito, como um todo hermético 

cujos muros ocultam no seu interior a forma de construção, fazendo que a arquitetura 

destaque a ideia de todo contínuo (continuum), a ideia de matéria. 

A ausência num muro considerado como continuum de matéria entende-se como uma 

subtração da dita matéria. A matéria do muro estereotómico tem um carácter pétreo, a 

matéria natural que encerra em si a sua construção e que é sólida, presente, contínua 

e imutável no tempo. O espaço da arquitetura estereotómica contempla-se em 

quietude, pois a sua total perfeição hermética, geométrica e contínua permite que seja 

entendido de esta maneira. (Aparicio, 2006, p.17) 

Deste modo, o termo estereotómico sustentado como a “arte de cortar sólidos” 

encontra-se associado à arquitetura que busca a luz, à arquitetura pétrea e pesada 

obtida por subtração real ou conceptual, à qual o arquiteto Jesús Aparicio Guisado5 

refere também como contínua tanto a nível estrutural como material, 

independentemente de ter sido ocupada aquando dos períodos pré-históricos ou 

construída de raiz, já durante o período Histórico que lhes sucede, e até à 

contemporaneidade. 

                                            
4
 Gottfried Semper (1803-1879), Arquiteto, crítico de arte e professor alemão cujas obras arquitetónicas 

representativas figuram desde a pequena escala até ao desenho urbano, tendo representado uma forte 
influência nas ideias que levaram avante o modernismo europeu. Foi também um teórico e revolucionário 
político, autor de obras literárias nas quais se desenvolvem vários estudos sobre as origens da arquitetura 
como no caso de Os Quatro Elementos da Arquitetura (1851), e ainda uma das primeiras figuras a 
desenvolver a controvérsia da decoração e policromia dos elementos arquitetónicos da Grécia Antiga.  
5
 Jesús María Aparicio Guisado (1960), Arquiteto e investigador de arquitetura espanhol doutorado pela 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid e pela Columbia University. Leciona em Madrid e foi 
professor convidado em escolas de arquitetura dentro e fora de Espanha. Foi autor de inúmeras 
conferências e galardoado com alguns importantes prémios de arquitetura. Enquanto investigador 
apresentou a sua tese de mestrado intitulada El Muro, dirigida por Kenneth Frampton e Alberto Campo 
Baeza sobre os elementos dialogantes e constituintes da arquitetura, estereotomia e a tectónica. 
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Além dos termos caverna e estereotómico, o facto de viver para dentro, como que 

fechada ao exterior em posição defensiva, vem realçar o cariz independente, solitário 

e único destas obras a que Gaston Bachelard6 vem comparar à concha: “Com a 

concha, o impulso vital da habitação chega rápido demais a seu fim. A natureza obtém 

muito depressa a segurança da vida encerrada.” (Bachelard, 1979 p.272) 

As semelhanças aparecem ainda por se tratarem de construções que se expandem 

sempre que necessário através da produção de novos espaços adjacentes como “[…] 

uma casa que cresce na mesma medida em que cresce o corpo que a habita.” 

(Bachelard, 1979, p.274) e evidenciarem uma série de dualidades que o molusco ou o 

caracol e a arquitetura estereotómica têm em comum. Tal como a concha, a caverna 

desenvolve espaço sempre que precisa e expõe-se ao exterior somente para o 

indispensável. Por outro lado, tanto a concha como a caverna são exemplos de que a 

estereotomia, independentemente da sua escala, apresenta um carácter estático 

devido à sua materialidade pétrea e sujeita-se à imortalidade mesmo quando o mortal 

ser que a habita desaparece. O objeto arquitetónico mantém-se preso àquele lugar 

quase eternamente: “Desta forma podemos entender Semper quando sustenta o 

mundo de dominação expressado na pedra: a monumentalidade. Assim, vemos uma 

clara relação entre o estereotómico e a monumentalidade.” (Aparicio, 2006, p.171) 

O facto de se coadunar com a monumentalidade advém portanto do seu carácter 

pétreo, estático e maciço: “A imagem da pedra determina os seus usos.” (Miranda, 

2014) Assim, a escala desmesurada, para lá da humana e em tom de enaltecimento, 

usada para fins equivalentes a públicos, foi desde sempre desenvolvida através deste 

método construtivo para que a sua utilização pudesse ser a mais prolongada possível 

no tempo, servindo também de marcador da paisagem. 

O arquiteto Louis Kahn7 referiu que “A monumentalidade é enigmática” (apud Duque, 

2014), no entanto desenhava edifícios maciços, que não escondem o seu peso nem 

os seus materiais, potenciando um embasamento que através deste método 

construtivo realçava os edifícios da restante paisagem. É deste modo, através deste 

plano horizontal que sujeita os objetos estereotómicos a se destacar da envolvente, 

que a arquitetura subtrativa representa a sua maior ligação com o lugar: 

                                            
6
 Gaston Bachelard (1884-1962), Filósofo, professor e poeta francês cujo legado salienta sobretudo a 

questão da filosofia da ciência. Foi um apologista do racionalismo e sua obra apresenta-se no desenrolar 
das teorias de Albert Einstein, sobre as quais formula as suas principais proposições para a filosofia 
científica: a historicidade da epistemologia e a relatividade do objeto. 
7
 Louis Isadore Kahn (1901-1974), Arquiteto, crítico e professor estónio naturalizado norte-americano e 

um dos maiores nomes da arquitetura mundial. Lecionou nas universidades de Yale e Pensilvânia e foi 
um dos impulsionadores do estilo internacional através da arquitetura monumental e monolítica. 
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Poderíamos imaginar o plano horizontal como talhado na mesma pedra que um 

envasamento sobre o qual irá assentar a arquitetura. Esta atitude de continuidade 

termina na construção de um pódio que é uno com a terra, como que nascido dela: o 

pódio estereotómico será sempre maciço, pétreo, pesado. 

Os pódios com que Mies van der Rohe constrói a casa Tugendhat em Brno ou o 

pavilhão de Barcelona pertencem a este género de pódio estereotómico. E a sua ideia 

é reforçada pela forma com que surgem os degraus de acesso como que escavados, 

talhados nesse potente envasamento. (Baeza, 2011, p.21) 

Esta ideia de continuidade material faz com que o volume estereotómico se relacione 

de forma única com o lugar, como um sólido pesado que se liga à Terra: “Tudo o que 

retirar do solo e, trabalhado ou não, colocar novamente por cima, está bem.” (Sota 

apud Aparicio, 2006, p.17) 

 
 

 

 
 
 
Como tal, entende-se que os espaços são mais do que projetados para respeitar a 

envolvente, para por esta serem respeitados, e tal observa-se pelo afloramento dos 

volumes na paisagem. Uma vez estabelecidas estas obras, aparentando ter-se 

instalado como se àquele lugar sempre tivessem pertencido, tornam-se parte 

integrante daquela paisagem ainda que iludindo ter-se àquele lugar imposto. São 

como Alberto Campo Baeza8 referiu, a materialização do plano horizontal “[…] estável 

para sempre: a casa permanente.” (Baeza, 2011, p.19) 

                                            
8
 Alberto Campo Baeza (1946), Arquiteto espanhol licenciado pela Universidad Politécnica de Madrid. 

Professor catedrático na escola em que se graduou, tendo já exercido em Zurique, Dublin, Nápoles, 
Virgínia, Copenhaga, Lausanne e Filadélfia, além de participar em seminários e conferências por todo o 
mundo. A sua obra foi divulgada pelas mais prestigiadas publicações, tendo sido nomeado e recebido 
prémios das mais importantes academias, escolas, mostras e concursos de arquitetura. É um apaixonado 
por poesia e escritor assíduo. Nas suas obras literárias refere-se à estereotomia e tectónica como os 
conceitos mais relevantes na categorização arquitetónica desde os primórdios até à contemporaneidade, 
em detrimento dos estilos arquitetónicos que desde o início da história lhe impõem regras. 

Ilustração 3 – O Pódio estereotómico (Ilustração nossa) 
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Neste âmbito já Vittorio Gregotti dispunha do mesmo ponto de vista ao realçar a 

importância do lugar acima dos métodos construtivos quando afirma que “Através do 

conceito de lugar e do princípio de sedentarização, o ambiente destina-se à essência 

da produção arquitetónica. […] Princípios e métodos que dão precedência à 

localização numa área específica.” (1982, p.8), referindo ainda a arquitetura 

estereotómica como aquela que usa o “[…] reconhecimento das relações físicas, 

definição formal da complexidade e interiorização da mesma complexidade” (1982, 

p.8) como os instrumentos mais precisos na relação com o lugar. 

A continuidade entre o objeto e o solo através do pódio, além de unificar a composição 

estereotómica provando a uniformidade material indispensável à relação de pertença à 

Terra, transcende as perceções funcionais. Tal como Dimitris Pikionis9 sustenta, realça 

os sentidos, isto é, como um todo, “[…] através da locomoção do corpo e do impacto 

sensorial do movimento no sistema nervoso. Há, para além do mais – tal como 

Pikionis nos lembra – a ressonância “acústica” do lugar desenvolvido à medida que o 

corpo se liga com a superfície.” (Frampton, 1995, p.29) 

À relação com a envolvente está expresso um forte contraste: o pódio é uma peça 

fulcral da arquitetura estereotómica e contrariamente à paisagem, natural ou 

modificada, apresenta um carácter próprio e distinto por não se tratar de um elemento 

repetitivo. Porque é singular na sua relação com a envolvente, funcionando de 

marcador do território, provoca uma descontinuidade com e na paisagem. Esta é uma 

característica fundamental para o entendimento do volume cavernoso enquanto objeto 

estereotómico: “É a arquitetura do podium, do embasamento. A arquitetura do 

estilóbato. Em suma, a arquitetura da caverna.” (Baeza, 2013, p.67) 

Inerente à relação do volume com o lugar, a arquitetura estereotómica apresenta uma 

distinta relação no que respeita a dicotomia do interior e exterior provocada pela 

problemática do limite. Os limites na arquitetura da caverna são captados por todos os 

sentidos, não se resumem a uma linha, pois pelo contrário “[…] os limites são 

barreiras” (Bachelard, 1979, p.337) definidas por uma massa corpórea e pesada no 

sentido de serem intransponíveis, através das quais se concebem dois vazios 

distintos: “Da continuidade murária deduz-se a descontinuidade espacial entre o 

espaço interior e exterior.” (Aparicio, 2006, p.198) 

                                            
9
 Dimitris Pikionis (1887-1968), Engenheiro e arquiteto grego diplomado em Atenas e Paris, 

respetivamente. Foi ainda aluno de Belas Artes em Munique, onde se dedicou à pintura e desenho, tendo 
mais tarde retornado à Grécia onde iniciou os estudos arquitetónicos Neo-Helénicos. È considerado um 
dos maiores nomes da arquitetura grega moderna apesar de não ter produzido muitas obras, sendo que o 
paisagismo em torno da acrópole de Atenas é considerado o seu feito mais popular. É frequentemente 
descrito por um regionalista crítico aquando do contexto do movimento moderno. 
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De um lado o exterior que a nada pertence a não ser ao conceito de paisagem em que 

a obra se insere. Do outro esconde-se o interior, o espaço subtraído ao maciço que 

forma o limite, que o torna verdadeiramente pertencente àquele lugar: 

Antes de tudo, é preciso constatar que os dois termos: exterior e interior, colocam, em 

antropologia metafísica, problemas que não são simétricos. Tornar concreto o interior e 

vasto o exterior, são, parece, as tarefas iniciais, os primeiros problemas de uma 

antropologia da imaginação. Entre o vasto e o concreto, a oposição não é clara. Ao 

menor toque, porém, a dissimetria aparece. E é sempre assim; o interior e o exterior 

não recebem esses qualificativos da mesma maneira, esses qualificativos que são a 

medida da nossa adesão às coisas. Não se pode viver da mesma maneira os 

qualificativos vinculados ao interior e ao exterior. (Bachelard, 1979, p.338) 

É o corpo, a matéria, que evidencia o limite na arquitetura da caverna aquando da 

necessidade do espaço se abrir ou fechar ao exterior uma vez esse limite definidor do 

volume ser também a continuação da matéria sólida que forma a crosta terrestre. 

Edificar através deste método é como quando “[…] retiramos um pedaço do globo e 

colocamo-lo numa pequena caixa. E de repente existe um interior e um exterior. Estar 

dentro e estar fora. Fantástico.” (Zumthor, 2006, p.47) 

 

 
 
 
 
 
 
Frequentemente é pela concentração no espaço íntimo mais reduzido que a dialética 

do interior e do exterior adquire toda a sua força: 

Sentiremos essa elasticidade, meditando nesta página de Rilke (Les Cahiers…,trad. fr., 

pág. 106): “E não há quase espaço aqui; e tu te acalmas com o pensamento de que é 

impossível que alguma coisa de muito grande pudesse ser efetuada nessa estreiteza”. 

Há uma consolação em se saber estar em calma num espaço estreito. Rilke realiza 

intimamente – no espaço do interior – essa estreiteza, onde tudo está na medida do ser 

íntimo. Então, numa frase mais adiante, o texto vive a dialética: “Mas no exterior, no 

exterior, tudo é desmesurado.” (Bachelard, 1979, p.346) 

Ilustração 4 – O Espaço e a Paisagem (Ilustração nossa) 
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Segundo as apreciações de Gaston Bachelard acerca da dicotómica relação entre o 

concreto e o vasto, embora o limite ser a barreira física e consequentemente produzir 

distintas noções de espaço, esse maciço permite relações várias e interessantes pela 

proximidade, desfasamento ou concretas ligações entre o interior e o exterior: 

E isto implica outras coisas igualmente fantásticas: soleiras, passagens, pequenos 

refúgios, passagens impercetíveis entre interior e exterior, uma sensibilidade incrível 

para o lugar; uma sensibilidade incrível para a concentração repentina, quando este 

involucro está de repente à nossa volta e nos reúne e segura, quer sejamos muitos ou 

apenas uma pessoa. (Zumthor, 2006, p.47) 

Como o arquiteto Peter Zumthor10 acima citado escreve, estas são algumas das 

relações que determinam o carácter estereotómico dos objetos edificados, às vezes 

híbridos ou não fosse o Homem um “ser entreaberto” e como tal criasse espaços à sua 

imagem, no limbo entre o que é interior e exterior: “Então, na superfície do ser, nessa 

região onde o ser quer manifestar-se e quer esconder-se, os movimentos de 

fechamento e abertura são tão numerosos, tão carregados também de hesitação, que 

poderíamos concluir por esta fórmula: o Homem é o ser entreaberto.” (Bachelard, 

1979, p.342) 

É neste sentido que a subtração tem o papel principal nas construções 

estereotómicas, pois ao criar vazios, qualifica o espaço com a luz tornando-o 

habitável. 

 

 
 
 

                                            
10

 Peter Zumthor (1943), Arquiteto e escritor suíço, vencedor do prémio Pritzker (2009). Foi aprendiz de 

carpintaria antes de iniciar os seus estudos em arquitetura e design na Kunstgewerbeschule em Basileia e 
no Pratt Institute de Nova Iorque. É professor catedrático na Università della Svizzera Italiana em 
Mendrísio e professor visitante nas universidades do Sul da Califórnia, Los Angeles, Munique e Harvard. 
A sua obra foi distinguida por vários prémios internacionais e caracteriza-se por um trabalho detalhado na 
relação com os materiais e materialidades dos objetos arquitetónicos e da sua atemporalidade, além de 
uma exímia relação com o lugar. 

Ilustração 5 – A Subtração (Ilustração nossa) 
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Inerente à dicotomia do interior e do exterior encontra-se a dualidade do cheio e do 

vazio por serem ambas dialéticas que se fundem aquando da subtração: “A conquista 

do espaço, estereotómico, era o escavar, o subtrair” (Baeza, 2011, p.50) Embora na 

antiguidade se recorresse à escavação para criar espaço, contemporaneamente o 

conceito é determinado pelas infrações impostas quer à parede (parede interior) quer 

ao muro (parede exterior) que compõem o objeto arquitetónico. 

Deste modo, da subtração, quer seja à massa estereotómica ou à parede e muro, 

resulta o espaço definido pela alternância entre matéria e desmaterialização: 

“Entendemos por relações entre muros o diálogo que se estabelece entre os distintos 

elementos murários de um edifício e que o fazem passar de um recinto a uma casa. 

Os muros falam de eles mesmos e, nas suas ausências, do espaço que criam.” 

(Aparicio, 2006, p.189) 

No mesmo sentido, a subtração quando à superfície do limite resulta na definição de 

vãos: “As ausências nos muros podem ser portas ou janelas. […] A ausência do muro 

é a rutura do limite que existe entre o espaço interior e exterior e que nos permite 

cruzá-lo.” (Aparicio, 2006, p.189) 

Então quantos devaneios seria preciso analisar sob esta simples menção: A Porta! A 

porta é todo um cosmos do Entreaberto. Isto é, ao menos uma imagem-príncipe, a 

origem de um devaneio onde se acumulam desejos e tentações, a tentação de abrir o 

ser no seu âmago, o desejo de conquistar todos os seres reticentes. A porta 

esquematiza duas possibilidades fortes, que classificam claramente dois tipos de 

devaneios. Às vezes, ei-la bem fechada, aferrolhada, fechada com cadeado. Às vezes, 

ei-la aberta, ou seja, escancarada. (Bachelard, 1979, p.342) 

 
 

           
 
 
 
 
 

Ilustração 7 – O Muro estereotómico e o Vão              

(Ilustração nossa) 

 

Ilustração 6 – A Paisagem antes de modificada 
(Ilustração nossa) 
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A porta, e os vãos em geral, são a primeira ausência espacial inferida à caverna, o 

ponto de partida e chegada do percurso de subtraídos vazios. Como Bachelard 

sustenta, é um espaço híbrido, por abrir e fechar a arquitetura ao Homem, 

representando a exceção à barreira limítrofe que constitui o muro, e definindo a 

transposição entre o que é “[…] o indivíduo e o público, entre a privacidade e o 

público.” (Zumthor, 2006, p.47) mas acima de tudo por admitir que a luz descubra o 

espaço e que por ele vagueie acentuando a presença corpórea da matéria. 

 
 

 
 
 

 
“É a arquitetura que procura a luz, que perfura as paredes para que a luz penetre.” 

(Baeza, 2013, p.67) A luz conquista o espaço estereotómico surpreendendo-o 

consoante o vão que lhe é imposto. Através da porta, da janela e do pátio, a 

arquitetura deixa-se descobrir pela controlada entrada de luz que lhes aflui, revelando 

suas incógnitas, os espaços que a caverna esconde. Cabe por fim, à subtração, 

regular e controlar as dimensões dessa ausência de matéria para que a fluição da luz 

pelos espaços seja a mais inteligente, valorizando todo o percurso estereotómico na 

relação com a sombra, uma vez que é a sombra que clarifica a perceção do espaço: 

“A sombra […] oferece a escala, a noção de profundidade, e de silhueta, se 

repararmos é a nossa experimentação quotidiana.” (Zúquete, 2010, p.77) 

Resta observar a continuidade que tem vindo a ser referida e que evidencia a 

característica mais forte da arquitetura estereotómica: “Este tipo de construção tem um 

desenvolvimento tridimensional que no final faz que o edifício, o elemento em questão, 

apareça como um continuum de matéria.” (Aparicio, 2006, p.171) 

Ilustração 8 – Luz e Sombras (Ilustração nossa) 
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O carácter estereotómico é mantido mesmo aquando da escavação dos vãos, e assim 

o espaço contrapõe o desmesurado exterior ao permitir a entrada de luz, honrando a 

matéria através da perceção da sua continuidade. 

O espaço interior vive a tensão da matéria, permitindo uma leitura de continuidade 

aquando do chão se prolongar para as paredes e das paredes para o teto – “[…] uma 

situação em que as paredes estereotómicas se expandem horizontalmente para se 

tornarem pisos e telhados […]” (Frampton, 1995, p.26) – observando-se um volume 

homogéneo no qual a estrutura e o revestimento são um todo. Os planos confluem 

para um todo universal que é a matéria, não evidenciando estrutura pois esta, também 

contínua, é todo o maciço que trabalha a compressão: “Entendemos por arquitetura 

estereotómica aquela em que a gravidade se transmite de forma contínua, através de 

um sistema estrutural contínuo onde a continuidade construtiva é completa.” (Baeza, 

2013, p.67) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Torna-se portanto tão possível entender a continuidade a partir da penetração da luz 

no interior como pelo efeito criado pelo assentamento da matéria no lugar. 

Na relação com a paisagem, pois embora a continuidade esteja assegurada na 

relação do pódio estereotómico com o lugar, há uma espécie de desvinculação do 

objeto arquitetónico face ao que o rodeia. Quer a envolvente seja urbana ou a própria 

Natureza, tanto a cidade como a floresta funcionam como um conjunto 

impercetivelmente aleatório que contrasta com a autenticidade do volume solitário que 

é a caverna maciça, fechada ao exterior: “Somente o solo e o céu, os elementos 

geológicos mais estáveis e, portanto, mais abstratos, da Natureza exterior, passam a 

fazer parte da arquitetura estereotómica.” (Aparicio, 2006, p.192) 

Ilustração 9 – A Continuidade com o Lugar (Ilustração nossa) 
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2.2. CABANA E ADIÇÃO 

 

“Depois veio a cabana. O homem pensou que podia construir o tectónico. O pássaro 

faz o seu ninho e a abelha o seu favo de mel segundo leis próprias, difíceis de 

descrever, mas com uma exactidão cega e perfeita. O homem compreendeu, ainda 

que de uma forma inconsciente, as leis da gravidade e construiu a sua cabana. Com 

troncos e ramos, com pedras ou com blocos de gelo. E sempre com a razão que, 

também inconscientemente, emprega mecanismos geométricos. E embora tenha sido 

apenas para se refugiar e para se defender pôde então, com mais liberdade do que 

acontecia com a caverna, eleger o sítio e decidir o local e a forma da sua habitação.” 

(Baeza, 2013, p.59) 
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Na sequência da caverna, e tal como Alberto Campo Baeza refere no acima citado 

excerto de A Ideia Construída, após o ser humano ter sido acolhido pelas entranhas 

da Terra o seu desenvolvimento intelectual permitiu-lhe desenvolver o seu próprio 

abrigo à superfície que lhe permitisse albergar-se sem depender das condições 

geográficas, e antes dispondo dos materiais que a floresta lhe facultara. 

Erigida para colmatar imprevistos e necessidades provisórias numa primeira fase, ou 

mais tarde vindo a substituir e coexistir com a arquitetura resultante por subtração, foi 

a cabana que proporcionou o exponencial desenvolvimento social e técnico das 

civilizações ocidentais através do método construtivo tectónico que permitiu uma mais 

fácil edificação relativamente à implantação geográfica, na escolha dos materiais de 

construção, e ainda pela célere repetição e consecutiva reprodução destas estruturas. 

O Homem quer construir para si um alojamento que o cubra sem enterrá-lo. Uns galhos 

caídos no bosque são os materiais apropriados ao seu propósito. Escolhe quatro dos 

mais fortes que levanta perpendicularmente e que dispõe em quadrado. 

Em cima, põe quatro outros atravessados; e sobre estes levanta outros que se inclinam 

e se unem num ponto em dois lados. Esta espécie de telhado é coberta de folhas 

suficientemente juntas para que nem o sol e nem a chuva possam penetrá-lo; e eis 

aqui o homem alojado. 

É verdade que o frio e o calor o farão sentir desconforto em sua casa aberta em todos 

os lados; mas então ele preencherá o intervalo entre os pilares e se encontrará 

protegido. (Laugier apud Fracalossi, 2014) 

 

                             

Ilustração 11 – A cabana primitiva – Vitrúvio, 
1753 (Miguel, 2002) 

Ilustração 10 – A cabana primitiva – Laugier 
(Miguel, 2002) 
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A cabana referida no Ensaio sobre a Arquitetura é a imagem mais arcaica da 

arquitetura definida pela técnica adaptada aos materiais da Natureza, que tal como a 

tenda de campanha, satisfez as necessidades mais urgentes do ser humano. 

No entanto, quer o surgimento da cabana como habitação permanente para o homo 

sapiens sapiens11 lhe tenha sido imposta pela urgência que sentiu em desenvolver 

abrigos para uma população crescente – “Torna-se possível um forte aumento da 

população, e alteram-se de modo decisivo as relações dimensionais entre o homem e 

o ambiente […]” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.37) – ou tal como Marc-Antoine Laugier 

refere, o Homem tenha sentido a necessidade de um abrigo à sua medida e com os 

mais variados materiais da Natureza, o que interessa referir é que é na cabana que se 

encontra a génese da arquitetura obtida por adição. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Assim, a par da gruta – enterrada na Terra-mãe, como procurando ali a sua origem 

vital – a cabana emerge do terreno […] A cabana é o edifício; a história da cabana é a 

história da edificação, ainda que não possamos ligar-lhe exclusivamente a história da 

arquitetura […]”(Alonso, 2005, p.24) 

É importante referir que a construção tectónica revela uma nova tomada de 

consciência do Homem uma vez este não se limitar a integrar espaços definidos pela 

paisagem ou mesmo a escava-los, copiando esses primeiros refúgios. 

                                            
11

 Homo sapiens sapiens, Homem moderno que se desenvolveu a partir do Homo sapiens de origem em 

África acerca de 35 000 anos. Do latim homo = homem e sapiens = sabedoria, que representam 
respetivamente o género e a espécie. 

Ilustração 12 – A Cabana inserida na floresta por oposição à Caverna (Ilustração nossa) 
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Pelo contrário, o Homem toma a decisão de erguer uma estrutura, dimensionando-a à 

sua escala através do desenvolvimento de técnicas e métodos construtivos utilizados 

na mutação e transformação de matérias-primas em materiais prontos para edificar: 

“Assim, num espaço de tempo muito breve, ocorre um extraordinário esforço físico e 

mental, que introduz na vida do homem os produtos e os espaços projetados por ele 

mesmo, em alternativa aos espaços e aos ambientes naturais.” (Benevolo, Albrecht, 

2002, p.38) 

Ao contrário do que acontece com as construções estereotómicas, a qualidade 

perecível dos materiais que a arquitetura aditiva adotou não permite uma tão vulgar 

observação por parte da arqueologia: 

Toda a cultura é o resultado de uma diferença originária relativamente à Natureza, 

absolutamente contingente, mas fatal pelo facto de ter ocorrido. De facto, não é 

possível retraçar empiricamente as origens, até porque o que resta da pré-história é 

uma ínfima parte da vida, a mais durável é inscrita ou feita na pedra. Trata-se de uma 

parte ínfima e fragmentária. 

Esse carácter fragmentário não é uma falha ou limitação, pois a cultura é em si mesma 

a inscrição de formas particulares e concretas na Terra. A temática da cabana 

inscreve-se numa mitologia da floresta e numa mitologia das origens, para além de 

constituir um elemento perene da arquitectura que parece vir do paleolítico, até à 

contemporaneidade. (Miranda, 2014) 

Deste modo o estudo dos primórdios da tectónica deve quase em igual parte à 

arqueologia como aos estudos antropológicos que através da observação de 

designadas culturas subdesenvolvidas atuais, representam modos de vida que se 

acredita serem testemunhos dos outrora primeiros povoados por viverem com base 

nas regras da floresta. 

A antropologia vem convidar as sociedades ditas desenvolvidas “[…] a não acreditar 

que as suas instituições, os seus costumes e as suas crenças são os únicos possíveis 

[…]” (Lévi-Strauss, 2012, p.73) e que têm e tiveram com as ditas sociedades primitivas 

pontos em comum quer social como na organização urbana e arquitetura: 

Quais são então essas sociedades que os antropólogos estudam preferencialmente e 

que estamos habituados, por uma longa tradição, a chamar “primitivas”, termo que hoje 

muitos recusam e que seria necessário, em qualquer dos casos, definir com precisão? 

Designam-se geralmente assim os agrupamentos humanos que diferem principalmente 

dos nossos pela ausência de escrita e de meios mecânicos, mas acerca dos quais não 

convirá esquecer algumas verdades essenciais: estas sociedades oferecem o único 

modelo para compreender a forma como os homens viviam juntos durante o período 

histórico correspondente sem dúvida a 99% da duração total da vida da humanidade 

[…] (Lévi-Strauss, 2012, p.33) 
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Com base nos estudos realizados por Claude Lévi-Strauss12, a antropologia consagra-

se ao estudo do fenómeno humano que sem dúvida se relaciona com a apropriação 

do lugar: “A sua vida social exerce-se em conjuntos institucionais, em que o conteúdo 

poderá variar de um grupo para o outro, mas cuja forma geral se mantém constante. 

(Lévi-Strauss, 2012, p.21) Tal como refere em uma de suas obras emblemáticas da 

elucidação da antropologia na relação das sociedades primitivas com as do mundo 

ocidental dito desenvolvido, “Por muito longe que se procurem exemplos no tempo e 

no espaço, a vida e a atividade do homem inscrevem-se em quadros que oferecem 

caracteres comuns. (Lévi-Strauss, 2012, p.22) E nestes quadros encontram-se as 

origens das técnicas e métodos construtivos proporcionados pela inteligência humana: 

A natureza apresenta-se aos primitivos como dádiva, perante a qual os seres humanos 

se encontram em dívida que exige retribuição. A ausência de sentido de propriedade 

sobre ela tinha como contrapartida o temor reverencial ante forças que não 

dominavam, embora possuíssem um conhecimento empírico sofisticado dos 

fenómenos naturais. A nossa superioridade técnica sobre os fenómenos naturais não 

deve iludir-nos quanto a uma pretensa superioridade cultural sobre os primitivos, 

extintos ou actuais. (Cascais, 2014) 

 

 

 

                                            
12

 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Filósofo, antropólogo e professor francês que dedica os seus estudos 

à antropologia cultural. Entusiasta estudioso das tribos sul-americanas e africanas, foi ainda defensor da 
ideia de antropologia estrutural associada às sociedades desenvolvidas e primitivas através do sistema de 
signos e estruturas que partilham e têm em comum. 

Ilustração 13 – Aldeamento africano subdesenvolvido ou primitivo, Irinnicos, 2013 (Places, 2014) 
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Ao contrário dos casos estereotómicos que surgem na paisagem como peças de 

carácter singular, os exemplos da cabana primitiva e contemporânea baseiam-se na 

pluralidade e encontram-se estabelecidos em aldeamentos sugerindo que os 

agrupamentos populacionais deste género demonstram uma forte ligação com a 

organização da Natureza e que a tentaram repetir ou mesmo dominá-la enquanto se 

alastravam pelo território: “Existe um inegável elemento tectónico na cultura que vai 

além da construção e da arquitetura, e que remete para a necessidade de segurança, 

mas acima de tudo de controlo da “natureza" e, em geral, de tudo aquilo que parece 

exceder as forças humanas.” (Miranda, 2014) 

Deste modo, ao sustentar o seu sucesso na pluralidade dos objetos, a arquitetura por 

adição potencia nova paisagem ao integrá-la ou mesmo ao substituir a natural pela 

urbana o que revela a “[…] imparável vontade de modificar o mundo e a natureza.” 

(Miranda, 2014) Esta sistemática modificação da paisagem é uma ideia-chave da 

arquitetura associada à cabana ao cingir a pluralidade não só às particulares 

diferenças entre os objetos tectónicos a par dos sítios onde surgem, mas por 

demonstrar que uma ideia forte é a banalização dos próprios volumes, proporcionada 

pela replicação: “Numa aceção mais extrema, o próprio mundo é uma construção. 

Esta ambiguidade atravessa toda a história ocidental, estando subjacente à própria 

noção de arquitetura.” (Miranda, 2014) 

Neste âmbito já Francesco Milizia13 se declarava partidário da teoria da imitação ao 

respeitar o valor da cabana primitiva, aquela cujas bases assentam nas regras 

naturais da floresta, nos termos da arquitetura de cariz “privado”: 

“À arquitetura faltava, na verdade, o modelo formado pela natureza; porém existe outro 

modelo formado pelos homens, seguindo a indústria natural de construir suas primeiras 

habitações. A tosca cabana é a arquitetura natural, a tosca cabana é a origem da 

beleza da arquitetura civil.” (Milizia apud Miguel, 2002) 

Embora a aplicabilidade do conceito arquitetónico tenha as suas origens no 

aparecimento de estruturas edificadas a partir da adição de elementos, o uso 

contemporâneo do termo adaptado à arquitetura surge com Gottfried Semper no 

mesmo tratado que daria a conhecer a estereotomia. Em Os Quatro Elementos da 

Arquitetura desenvolve-se o vocábulo de origem sânscrita que ao longo da história 

viria a ser manipulado e alterado consoante as interpretações e utilizações: 
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 Francesco Milizia (1725-1798), Historiador, teórico da arquitetura e crítico de arte italiano, autor do 

tratado Memorie degli Architetti Antichi e Moderni (1768). Estudou na universidade de Pádua onde 
desenvolveu o interesse pela ciência e tecnologia. Defendeu a imitação dos ideais clássicos e teve 
relevante importância na implementação do neoclássico enquanto estilo arquitetónico. 
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Antes da modernidade a tectónica era inconsciente na sua relação com o mundo e 

particular na relação com a construção; depois da modernidade torna-se pensável ou 

consciente em relação ao mundo – a modernidade é a época dos programas e dos 

projetos – e geral relativamente à construção. 

O gesto singular do arquitecto torna-se problemático, quando é retirado do povo e se 

especializa. (Miranda, 2014) 

A remota aceção do termo aparece originariamente no sânscrito taksan associada à 

carpintaria e uso do machado. No entanto é na tradição grega através de Homero14 

que se encontra a primeira referência ocidental escrita aplicada à construção em geral, 

“De origem grega o termo tectónica deriva da palavra tekton, que significa carpinteiro 

ou construtor. O verbo correspondente é tektainomai.” (Frampton, 1995, p.23) 

Mais tarde a conotação poética do termo aparece através de Safo15 que transpõe a 

carpintaria para a poesia quando utiliza tekton para especificar o papel de poeta – “No 

séc. V a.C. o termo sofre mais uma alteração: de algo específico e material, como a 

carpintaria, para a noção mais genérica de fazer, envolvendo a ideia de poesis.” 

(Frampton, 1995, p.23) – e no contexto pós-socrático, Aristófanes16 associa-o à 

manipulação e criação de coisas falsas por oposição à natureza, que levaria à 

emergência do papel do mestre construtor, ou architekton. 

Na idade moderna o termo surge na publicação da obra Manual de Arqueologia de 

Arte da autoria do teórico Karl Otfried Muller17, que define o vocábulo tektonische 

aplicável às formas de arte: “Chamamos a esta combinação de atividades tectónica; o 

zénite é a arquitetura, que se eleva sobretudo através da necessidade e pode atingir 

uma poderosa representação dos sentimentos mais profundos.” (apud Frampton, 

1995, p.23) 

Na sequência dos mesmos estudos Karl Botticher18 edita A Tectónica dos Helenos que 

se tornaria um influente tratado sobre a diferenciação entre a forma nuclear e 

estrutural do templo clássico e a representação artística dessa mesma estrutura, no 

qual o termo tectónica se apresentava como fundamental pois “[…] significava tema 

integral de ligação das partes do templo grego num todo singular […]” (Frampton, 

1995, p.24)  
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 Homero (928 a.C.-898 a.C.), Poeta grego, autor de Ilíada e Odisseia. 
15

 Safo (630/612 a. C-570 a.C.), poetisa grega cuja maior parte de sua obra foi destruída e adulterada na 

idade média pelo conteúdo erótico que apresentava. 
16

 Aristófanes (447 a.C.-385 a.C.), dramaturgo grego e maior nome da comédia clássica. 
17

 Karl Otfried Muller (1797-1840), Teórico e arqueólogo alemão introdutor moderno do estudo da 

antiguidade clássica, particularmente grega e sua mitologia. 
18

 Karl Botticher (1806-1889), Arqueólogo alemão cujos estudos recaíram sobre a arquitetura. Foi 

professor na Academia de arquitetura de Berlim onde lecionou a cátedra intitulada Tectónica. 
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No panorama contemporâneo é Jesús Aparicio Guisado quem mais acerrimamente se 

debruçou sobre o estudo da tectónica enquanto conceito gerador de espaço à 

superfície através do método construtivo que usa a adição de materiais e a respetiva 

técnica de união entre os mesmos: 

A arquitetura é o que não é. A construção tectónica é ligeira e a arquitetura nasce do 

que é exterior à sua construção, isto é, nasce da Natureza que a rodeia. O conceito 

conduz a ausência da arquitetura, ausência da matéria que resulta em muros ligeiros 

capazes de deixar que a Natureza se incorpore à Arquitetura. Estamos perante a 

arquitetura da leveza. 

O edifício cria-se, mediante este conceito, como um espaço aberto à paisagem, a seu 

próprio exterior. Os seus muros evidenciam a sua construção., expondo-a. Esta 

evidência construtiva faz que a arquitetura destaque a ideia de peças que se montam 

criando um ser descontínuo (discontinuum). 

Esta é a ideia do que não é matéria arquitetónica, é a ideia de Natureza. (Aparicio, 

2006, p.18) 

Apesar da raiz etimológica da palavra ter vindo a acarretar novos significados, o termo 

não deixou de refletir a carpintaria ou a estrutura. Revela-se pelo contrário como uma 

reunião de ambos os conceitos uma vez traduzir “a arte das juncões” na projeção do 

espaço e ser sustentada pela adição na composição do objeto, dialogando entre a 

estrutura e a “imaterialidade”. 

Deste modo, tal como o seu mais atual defensor Kenneth Frampton19 propõe em 

Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica, a arquitetura da cabana mantém-se por se 

desenvolver a par dos avanços tecnológicos promovendo a dinâmica e mutabilidade 

em detrimento da estática cultura da caverna. 

No decurso do estudo da cabana e da tectónica encontra-se ainda associado o 

conceito de ninho defendido por Gaston Bachelard, que em A Poética do Espaço o 

relaciona com a arquitetura produzida por adição: 

O ninho, como toda imagem de descanso, de tranquilidade, associa-se imediatamente 

à imagem da casa simples. A indústria e o artifício, que todos os animais possuem para 

fazer seus ninhos, são utilizados tão propriamente, que não é possível fazer melhor, 

tanto eles superam todos os pedreiros, carpinteiros e construtores; pois não há Homem 

que saiba fazer uma edificação tão própria para ele e seus filhos quanto as que esses 

pequenos animais fazem para si mesmos. (Bachelard, 1979, p.459) 
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 Kenneth Frampton (1930), Arquiteto, crítico e teórico britânico graduado pela Architectural Association 

School of Architecture. Foi professor em Princeton, Virgínia, Londres, Zurique e atualmente leciona na 
Columbia University após ter emigrado para os Estados Unidos da América. É autor de inúmeros ensaios 
sobre a arquitetura moderna e contemporânea e das influentes obras História Crítica da Arquitetura 
Moderna e Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica. Vencedor de vastas distinções entre as quais o 
prémio carreira Trienal de Lisboa 2013. 
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O autor defende que o ninho é o edifício que colmata as necessidades do seu criador 

ao ser erguido através das ferramentas que possui e materiais que a Natureza 

proporciona, no entanto mais à frente o filósofo aprofunda essa relação entre o ninho e 

a arquitetura tectónica ao escrever: “Recolhido na sebe como uma flor morta, o ninho 

não é mais que uma "coisa". Tenho o direito de tomá-lo nas mãos, de desmanchá-lo.” 

(Bachelard, 1979, p. 261) Ao referir-se à morada do pássaro como uma coisa banal é 

evidenciado o carácter vulgar mas fundamental desta construção. A “coisa” é também 

assim definida por passar despercebida no contexto da floresta, ou urbe, uma vez esta 

arquitetura desejar nada mais ser que uma outra igual parte da paisagem, não sente a 

necessidade de se destacar apesar de ser pessoal. A referência ao facto de se 

desmanchar indica o lado prático da tectónica pois as técnicas usadas para erguer e 

estabilizar estas estruturas são as mesmas para o caso de o objeto se tornar obsoleto, 

possibilitando reutiliza-los. 

Independentemente dos termos e reflexões que lhe estão associados, a ideia que a 

esta arquitetura está consagrada e que a define enquanto construção é a adição e a 

técnica, e a especial correlação com a natureza enquanto lugar e matéria-prima: 

Tal é a marcha da simples Natureza; é à imitação do seu proceder que a arte deve seu 

nascimento. […] Os pedaços de madeira levantados perpendicularmente nos deram a 

ideia das colunas. Os pedaços horizontais que os coroam, nos deram a ideia dos 

entablamentos. 

Finalmente, as peças inclinadas que formam o telhado nos deram a ideia dos frontões: 

eis aqui o que todos os mestres da arte têm reconhecido. Mas sejamos cautelosos. 

Jamais princípio algum foi mais fecundo em consequências. É fácil agora distinguir as 

partes que entram essencialmente na composição de uma ordem da arquitetura 

daquelas que são introduzidas apenas por necessidade ou que acrescentadas apenas 

por capricho. São nas partes essenciais que consistem todas as belezas. Nas partes 

introduzidas por necessidade consistem todas as licenças. (Laugier apud Fracalossi, 

2014) 

Não obstante aos escritos de Laugier sobre o impacto e contribuição da Natureza na 

tectónica, o autor vem também demonstrar que na arquitetura da cabana cada 

elemento tem uma função distinta e que portanto os seus materiais divergem. José 

Rámon Alonso Pereira20 refere que a sua evolução parte da “tenda de campanha” 

paleolítica na qual as paredes e a cobertura são um todo, para edifícios nos quais 

plataforma, estrutura e revestimento são elementos autónomos que formam um 

conjunto heterogéneo mas adaptado ao Homem: 
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José Rámon Alonso Pereira (1953), Arquiteto e historiador espanhol, licenciado pela Escuela de 

Arquitectura de Madrid e doutorado pela Universidad Politécnica de Madrid. Leciona o curso de História 
da Arquitetura e Urbanismo na Universidad de La Coruña. É autor de inúmeras teses e publicações no 
âmbito da arquitetura e do urbanismo e é vasta a sua participação em conferências sobre os r temas. 
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Na sua evolução apareceria uma primeira diferenciação entre cobertura e revestimento, 

que permite definir e articular racionalmente duas famílias construtivas: uma vertical e 

outra horizontal – ou seja, um suporte e uma cobrição – a primeira formada por uma 

série de muros ou pés direitos assentes sobre uma plataforma, a qual sustenta um 

segundo conjunto horizontal formado pelo entablamento do teto do dito recinto, e pela 

cobertura. 

Em todo o caso, em primeiro lugar deve-se estabelecer uma plataforma sobre a qual 

assentar a cabana; uma plataforma muito importante em arquitetura, até ao ponto de 

poder defini-la como ciência dos planos horizontais. A sua vez, deve-se levantar uma 

segunda diferenciação entre o elemento sustentador e o revestimento, seja o suporte 

contínuo e sirva de limite. (Alonso, 2005, p.25) 

Ligando o objeto ao sítio permitindo que a arquitetura dialogue com a envolvente, a 

plataforma representa uma rutura com o carácter estático da arquitetura incutindo a 

ideia de movimento, sendo a base da série de descontinuidades que o volume enceta 

por ser um “[…] plano capaz de ser trasladado, adquirindo a liberdade da escolha do 

local: a casa nómada.” (Baeza, 2011, p.19) 

 
 
 

 

 

 
A plataforma é indispensável para a cabana por permitir a descarga das forças e 

tensões do volume para o chão enquanto proporciona o seguimento da 

descontinuidade da Natureza, e como tal a obra aparenta estar suspensa na 

paisagem: “Já não falamos de pódio, mas de plataforma. O plano principal, o “piano 

nobile”, surge como um tapete voador, ou como uma mesa, quando em Arquitetura se 

pretende essa “flutuabilidade”, como Mies ou Le Corbusier fazem em algumas das 

suas obras mais paradigmáticas. (Baeza, 2011, p.21) O lugar para a arquitetura por 

adição tem especial importância pois esta é pensada e projetada para se adequar a 

determinada envolvente permitindo que a floresta ou urbe a incorpore, contrariando a 

Ilustração 14 – A Plataforma tectónica (Ilustração nossa) 
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estereotomia que ao lugar se impõe. Ainda que descontinuadamente como que 

flutuando, a plataforma é responsável pela estabilização do objeto adaptando-o à 

paisagem conforme o entendimento da sua organização ao envés de confrontá-la pois 

“Os instrumentos da primeira [tectónica] são a mimesis21, a imitação orgânica e a 

transposição da complexidade” (Gregotti apud Frampton, 1995, p.28) características 

da Natureza. 

Consagrada a uma outra função, de entre os constituintes da tectónica distinguem-se 

os estruturais que tal como a floresta que cresce verticalmente, permite elevar objeto 

do solo mantendo com este o menor contacto: “É a arquitetura óssea, lenhosa, leve, 

que repousa sobre a terra, como que erguendo-se em pontas.” (Baeza, 2011, p.68) 

 

 

 

 
 
 
 
“A arquitetura nascida coma ideia tectónica é uma ideia global na qual se evidenciam 

com claridade a função, a construção e os esforços estruturais de cada uma das suas 

partes, tal como sucede com a Natureza que nos rodeia.” (Aparicio, 2006, p.18) 

Por fim, o revestimento composto pelo muro apresenta-se também descontínuo uma 

vez o seu carácter não ser denso e cerrado, permitindo deste modo uma continuidade 

com a envolvente: “E o espaço tectónico é um espaço contínuo com o exterior, sem 

mais limites que o horizonte, sem portas ou janelas. […] Assim, o muro tectónico é 

descontínuo, no qual se identificam as partes que têm função, material e formas 

próprias.” (Aparicio, 2006, p.191) 
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 Mimesis, do grego imitar ou representar. 

Ilustração 15 – A estrutura tectónica (Ilustração nossa) 
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A função deste muro não é o isolamento do exterior como na caverna, permitindo-se 

ser mais leve e ligeiro e proporcionando uma quase indistinção relativamente à 

envolvente. Admite a fluição e interação do espaço com o exterior, não representando 

necessariamente uma barreira uma vez o limite se prolongar ao horizonte 

incorporando a própria Natureza. Esta “[…] incorporação transcende o meramente 

formal para se converter na sublimação da matéria. Assim, esta converte-se na 

protagonista da ideia de arquitetura, a matéria chega à arquitetura com forma, função 

e ideia próprias.” (Aparicio, 2006, p.190) 

Ao referir-se à “sublimação da matéria”, Aparicio Guisado especula sobre o todo pois a 

aceção da palavra matéria não se coaduna com a arquitetura obtida por adição. Na 

tectónica a ideia de edificar enquadra-se na conciliação de vários materiais 

previamente escolhidos e dispostos consoante suas qualidades, e portanto a noção à 

cabana inerente é a de materialidades, isto é, a aglomeração de vários materiais: 

“Materiais soam em conjunto e irradiam, e é desta composição que nasce algo único. 

Os materiais são infinitos.” (Zumthor, 2006, p.25) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Referidos os três fundamentais elementos da cabana resta abordar a “arte das 

juncões” que permite que ambos os elementos convirjam na formulação do espaço: 

A tectónica torna-se a arte das juncões. “Arte” aqui deve ser entendida como incluindo 

tekne, e assim a tectónica como montagem não só das partes construtivas mas 

também de objectos, mesmo de obras de arte no sentido estrito. (Borbein apud 

Frampton, 1995, p. 23) 

Ilustração 16 – O Muro tectónico (Ilustração nossa) 
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Tal como Adolf Borbein22 sugere, é a aglutinação dos elementos que proporciona a 

composição dos espaços através de técnicas como o entrelaçar de materiais, 

provando a afinidade tênsil com o têxtil e a cestaria: “Contrariamente à caverna com a 

sua presença maciça, a cabana corresponde a um modelo mais flexível, quase têxtil, 

formado pelo entrelaçamento de elementos em si mesmos frágeis.” (Miranda, 2014) 

Os espaços tectónicos resolvem-se portanto nos detalhes uma vez ser nestes que 

recai a sua articulação. Ao proporcionar a união das partes o “nó” torna-se 

fundamental nas juncões formais e consolidação do objeto, demonstrando o método 

construtivo que o caracteriza: “Nele apreciam-se as partes que se unem, se atam, nos 

nós.” (Aparicio, 2006, p.195) 

Evidenciando uma maior ligação à floresta, Louis Kahn citou relativamente a esta 

simbiose que “O detalhe é a adoração da natureza” (apud Nesbitt, 2006, p.540) E 

embora desde as suas origens a cabana se tenha renovado através dos progressos 

tecnológicos, é na ideia arquitetónica de “[…] que a gravidade se transmite de uma 

forma descontínua, num sistema estrutural com nós onde a construção é sincopada” 

(Baeza, 2013, p.68) que a cabana se insere. 

Portanto com base na tecnologia, o conceito de adição extrapola também a noção 

artesanal e o entrelaçar de materialidades sofreu mutações podendo ser obtido pela 

aglomeração de volumes inteiros através da interceção de superfícies e faces, de 

arestas e vértices, e como tal, a relação destes objetos mantém a mesma ideia de 

flexibilidade e descontinuidade que os outrora simples muros de matéria vegetal 

proporcionaram: “A ideia de discontinuum faz que o muro tectónico se relacione com a 

construção em oficina, com a prefabricação, com as peças de carácter industrial.” 

(Aparicio, 2006, p.19) 

Apesar de Bernard Rudofsky defender que as soluções que a arquitetura primitiva 

desenvolveu, mostrar que as ideias e métodos construtivos utilizados 

contemporaneamente não são de todo originais mas sim proporcionados pelos 

progressos científicos e tecnológicos, uma vez manterem as mesmas bases: 

“Aprendemos que muitas das audazes soluções “primitivas” antecipam a nossa 

complicada tecnologia; que muitas das funcionalidades inventadas em recentes anos é 

coisa antiga na arquitetura vernacular – prefabricação, estandardização de 

componentes construtivos, estruturas flexíveis e móveis.” (Rudofsky, 1964, p.6) 
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 Adolf Heinrich Borbein (1936), Arqueólogo e filólogo alemão, graduado pelas universidades de Bona e 

Munique. Estudou arqueologia clássica e pós-clássica grega, é membro da Academia de Ciências e 
Letras de Berlim e foi presidente do Instituto de Arqueologia Alemão, do qual faz ainda parte. Lecionou 
nas universidades de Berlim e Marburg, e autor de inúmeros escritos sobre escultura e arte clássicas. 
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Com base nas noções acima apresentadas torna-se evidente a especial relação do 

interior com o exterior, cuja ligação com o lugar, apesar de não ser terrena, nasce da 

reciprocidade entre estes dois extremos: “Seguindo com o pensamento tectónico, e o 

feito de que esta arquitetura nasça da sublimação de um exterior, chega-se à 

conclusão de que a ideia tectónica é uma ideia particular vinculada a um lugar 

precisou, pelo menos, de características especiais.” (Aparicio, 2006, p.191) 

 
 
 

         
 
 
 
 
 

 
Embora o objeto arquitetónico seja parcelado e inserido num contexto demarcado por 

elementos físicos, o ligeiro muro ou a sua ausência, não representam a inexistência do 

limite: A ideia tectónica é sensível ao lugar que é corpo, matéria da mesma. O clima, a 

paisagem, as árvores, etc., formam a arquitetura tectónica.” (Aparicio, 2006, p.191) 

Tactilmente essas barreiras são difíceis de precisar no entanto são sentidas graças 

aos obstáculos que a paisagem perfaz, quer visual e materialmente, quer a nível 

social: “ A ausência de muro cria arquitetura e através dela revela-se-nos o natural 

como universal.” (Aparicio, 2005, p.189) No caso da cabana, a arquitetura transcende 

o interior enquanto a natureza extrapola o exterior, obtendo-se espaços contíguos que 

fluem entre as duas realidades através de uma permeabilidade única. 

Apesar de passar despercebida no seu ambiente, a cabana observa, isto é, o volume 

subtil define-se como um tímido voyeur23 enquanto controla facilmente a paisagem: 

“[…] a casa espreita. […] Pela luz distante da casa, a casa vê, vigia, supervisiona, 

espreita.” (Bachelard, 1979, p.219) 
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 Voyeur, do francês observador. 

Ilustração 17 – O diálogo entre o espaço e a paisagem 
(Ilustração nossa)  

Ilustração 18 – O Muro tectónico permeável e o Horizonte 
enquanto limite (Ilustração nossa)  



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   49 

No mesmo sentido a qualidade da luz proporcionada pela sua invasão no espaço é 

substancialmente diferente da caverna, sendo que a sua regulação é controlada não 

só pelo revestimento como pelos preexistentes objetos da paisagem. A luz é 

intromissiva, isto é, não é convidada a comparecer por um específico vão, arrebatando 

os próprios muros uma vez a sua permeabilidade ser superior, tornando-se banal ao 

definir poucas gradações: “É a arquitetura que se defende da luz, que tem de velar os 

seus vãos para controlar a luz que a inunda.” (Baeza, 2013, p.68) 

 
 
 

 
 
 

 
 
“O tectónico é em si mesmo descontínuo.” (Aparicio, 2006, p.195) Resta esclarecer o 

conceito de descontinuidade, indissociável das noções de adição e movimento. Sem a 

adição o espaço não poderia ser definido pois é quando os elementos se agrupam que 

se verificam as relações entre vazios: o vazio projetado ou espaço, e o vazio exterior 

definido pela intermitência da paisagem. Assim, a descontinuidade característica do 

exterior causada pelos intervalos entre elementos naturais e seus adjacentes vazios é 

repetida na edificação da tectónica uma vez o volume projetado aplicar as mesmas 

regras. A fluidez do espaço mostra o carácter descontínuo desta composição quase 

viva de materiais heterogéneos como na floresta, e daí a sua conexão com o lugar. 

Paralelamente na leitura do espaço entende-se o movimento, além de se contemplar 

também o movimento exterior  “[…] já que é um espaço ligeiro, de matéria descontínua 

e aberto à paisagem que se entende desde o movimento (emoção) espacial e 

temporal.” (Aparicio, 2006, p.19) 

Ilustração 19 – Luz e Sombras, a integração no Lugar (Ilustração nossa) 
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2.3. TEMPO E LUGAR 

 

“Muitas vezes surpreende-se no homem pré-histórico a intenção de estabelecer para 

si próprio uma relação privilegiada com o território onde habita e no qual o sagrado se 

manifesta, assinalando os lugares por onde passou ou onde se fixou, mesmo que 

temporariamente, através de monumentos, de modificações intencionais na paisagem, 

ou da apropriação de lugares naturais por ele entendidos como espaços de eleição” 

(Pereira, 2009, p.11) 
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Como acima descrito nas palavras de Paulo Pereira24, desde os primórdios da 

humanidade que o Homem, ainda que num outro estágio de desenvolvimento 

intelectual, se relacionou com a geografia e Natureza deixando, desde a pré-história, 

marcas profundas na paisagem através das sucessivas modificações que lhe foi 

inferindo. A sua inteligência permitiu-lhe escolher e adaptar os seus modos de habitar 

ao lugar em que se encontrava, apesar de essa escolha não ir de encontro a 

caprichos, pois é “[…] a leitura do Homem e o modo como entende e se relaciona com 

o território que lhe permite eleger esse lugar, o que privilegia, e que lhe permite 

selecionar e organizar toda a paisagem em torno.” (Zúquete, 2010, p. 47) 

No entanto, e apesar das muitas triagens e mutações que ocorreram no 

desenvolvimento do ser humano, a procura de refúgios face aos perigos da Natureza 

remonta “[…] a tempos muito anteriores ao aparecimento do Homo sapiens sapiens.” 

(Benevolo, Albrecht, 2002, p.20) Embora tenha sido essa mesma natureza que lhe 

proporcionou e proporciona, as oportunidades, os materiais e as ferramentas 

necessárias à construção e desenvolvimento do seu abrigo: 

 
Consideremos o homem em sua primeira origem, sem outro auxílio, sem outro guia que 

o instinto natural de suas necessidades. Ele precisa de um lugar de repouso. À beira de 

um tranquilo riacho ele avista um campo; seu verdor nascente agrada seus olhos, a 

sua terna lanugem o convida; ele vem, e comodamente estirado sobre este tapete 

esmaltado, sonha somente em desfrutar em paz dos dons da natureza: nada lhe falta, 

ele não deseja nada. 

Mas logo o ardor do sol que o queima, o obriga a procurar um abrigo. Avista um 

bosque que lhe oferece o frescor de suas sombras; ele corre para se esconder em sua 

espessura, e aqui está satisfeito. No entanto, mil vapores suspensos ao azar se 

encontram e se reúnem, de espessas nuvens se cobre o ar, uma chuva espantosa se 

precipita como uma tormenta sobre este bosque delicioso. O homem mal coberto ao 

abrigo de suas folhas não sabe mais como se defender de uma umidade incômoda que 

o penetra de toda parte. 

Uma caverna apresenta-se, ele rasteja, e se encontrando a seco, aplaude por sua 

descoberta. Mas novos dissabores ainda o desagradam nessa morada. Ele se vê nas 

trevas, respira um ar insalubre, e sai resolvido a suprir, com seu engenho, as 

desatenções e negligências da natureza. O homem quer construir para si um 

alojamento que o cubra sem enterrá-lo. (Laugier apud Fracalossi, 2014) 
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 Paulo Pereira, Historiador e Iconólogo português, licenciado em História pela Faculdade de Letras de 

Lisboa e mestre em História de Arte pela Universidade Nova de Lisboa. É autor de inúmeros estudos e 
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Portanto, quer refugiando-se na caverna numa primeira instância ou mais tarde 

construindo tal como os pássaros, o seu próprio ninho, foi desde sempre inerente ao 

Homem a modificação do ambiente em que vive: “A capacidade de interagir com o 

ambiente e de o modificar de algum modo em seu proveito é própria do Homem.” 

(Benevolo, Albrecht, 2002, p.13) uma vez este sentir a necessidade de permanecer 

esporádica ou permanentemente em determinado lugar. 

Os vestígios da presença e construção humanas pré-históricas que permaneceram até 

à contemporaneidade, exploradas pela arqueologia moderna são o exemplo de que a 

dicotomia da Caverna e da Cabana iniciou mesmo antes de o ser humano ter atingido 

a sedentarização. Estes vestígios uma vez não corresponderem a modelos constantes 

na apropriação do sítio, são heterogéneos quer na forma como materialidades, 

observando-se alguns problemas na identificação das construções de cariz tectónico 

uma vez “Os restos das habitações que chegaram até nós são quase sempre feitos de 

materiais perecíveis […]” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.53), contrapondo as de cariz 

estereotómico, mais “[…] duradouras, de pedra ou terriço, [que] indicam funções a que 

hoje chamaríamos “públicas.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.53) 

Iniciando este estudo no Paleolítico25, há desde este período evidências de 

“[…]acampamentos, duradouros ou ocasionais, nas grutas naturais; abrigos 

provisórios dos caçadores-recolectores durante as deslocações sazonais e as 

migrações;” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.20) 

 
Na garganta de Olduvai foi encontrada aquela que é considerada a mais antiga 

construção humana: um pequeno muro de pedra lávica, em forma de arco, que 

provavelmente servia de proteção contra os ventos. A caverna de Zhoukoudian, 

próximo de Pequim, foi ocupada pelo homem entre 460.000 e 230.000 anos atrás. As 

cabanas de Terra Amata, perto de Nice – abrigos sazonais feitos de ramos com lareira 

ao centro, acompanhando aquela que era então a linha da costa – foram datadas de há 

cerca de 400.000 anos. Outros locais de fixação do Paleolítico médio (entre 730.000 e 

35.000 a.C.) foram identificados na Rússia meridional (Ilskaia), na Hungria (Tata), em 

Pamir (Teshik Tash), e na China (Tingtsun, Mapa). Do Paleolitico superior (35.000-

10.000 a.C.) as descobertas multiplicam-se e testemunham o dinamismo dos grupos 

humanos nessa época: as bem conhecidas grutas espanholas e francesas – Arcy, 

Altamira, Lascaux, La Madeleine – ; os abrigos dos caçadores de mamutes na Ucrania; 

os povoados na Ásia Central (Kokorevo), no Alasca (Ols Crow Flats), África do Sul 

(Border Cave). (Benevolo, Albrecht, 2002, p.21) 
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 Paleolítico, do grego palaiós que significa antigo e lithos que significa pedra. Refere-se ao período pré-

histórico que aconteceu acerca de 2,5 milhões de anos a.C. e divide-se em três principais fases, o 
Paleolítico Superior, Médio e Inferior. O nome surge graças ao desenvolvimento dos antepassados do ser 
humano, que apesar de nómadas, a partir dessa data começaram a produzir os seus primeiros artefactos 
em pedra lascada, distinguindo-se dos restantes animais. 
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As tipologias de construção do homem pré-histórico nómada, dependente da caça e 

da recolha de frutos, apesar de rudimentares comparativamente ao período que lhes 

sucede, são diversas: 

“Nas regiões rochosas, as numerosas cavernas ofereciam um abrigo natural, ainda que 

rudimentar, contra as inclemências do tempo. As grutas naturais podiam oferecer com 

facilidade todo o necessário para uma vivência segura. Podemos portanto supor que 

quando o homem começou a viver em sociedade, em tempos muito primitivos, recorreu 

às cavernas.” (Semper apud Fracalossi, 2014) 

 

No entanto as construções estereotómicas não se limitaram à apropriação das grutas 

e dos afloramentos rochosos, havendo algumas evidências da construção de “[…] 

guarda-ventos de formas variadas, em arco, oblíquos, rectangulares […]” (Benevolo, 

Albrecht, 2002, p.21) que tal como os exemplos anteriores foram fundamentais para a 

sobrevivência, comodidade e adaptação do Homem ao inverno Paleolítico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustração 20 – Reconstituição da caverna paleolítica de L’Arago, Tautavel, Autor: Patrick Guéneau, 550 000 a.C.                                
(Guèneau, 2014) 
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No que respeita ao caso tectónico, as variações na forma da cabana ancestral 

também se encontram documentadas, “[…] a cabana em arco e as modificações por 

que passou até à gigantesca cabana colectiva dos Yonomano26, constituída pela 

montagem, em sequência, de muitas cabanas obliquas que encerram o espaço 

circular comum […]” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.21) 

A sua multiplicidade varia quer devido ao clima e localização geográfica em que foram 

edificadas, quer devido aos recursos naturais disponíveis que diferem ao longo do 

espaço geográfico, quer relativamente ainda às ferramentas e técnicas que foram 

constantemente aperfeiçoadas ao longo deste período pré-histórico.  
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 Yonomano, Yanomami ou do português Ianomâmi, significa Ser Humano. São um grupo de 
indígenas que vivem na América do sul em cerca de 250 aldeamentos na floresta amazónica, 
precisamente ao longo da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, que vivem sobre as regras 
mais básicas e arcaicas da Terra e da Natureza. A família linguística destas tribos é única e 
ainda de difícil datação apesar de apresentar distintos dialetos nos diferentes aldeamentos. 

Ilustração 21 – Reconstituição de cabana temporária paleolítica de Terra Amata, Nice, Autor: Patrick Guéneau, 400 000 a.C.             
(Guèneau, 2014) 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   55 

 

 

 

 

“A variabilidade das situações territoriais – em especial a alternância de três épocas 

glaciares principais e três épocas sucessivas de degelo – põe repetitivamente à prova 

as capacidades de adaptação, que são uma prerrogativa específica do Homem.” 

(Benevolo, Albrecht, 2002, p.13) 

A incerteza e hostilidade que o Paleolítico proporcionou ao ser humano na sua 

adaptação ao planeta Terra esclarecidas pelas sucessivas variações climáticas e 

geográficas, pelas épocas glaciares e respetivos degelos indicam e são responsáveis 

pela extrema variedade de soluções que o próprio Homem desenvolveu para 

sobreviver. No entanto, são as construções categorizadas como estereotómicas que 

nos permitem mais reflexões por nos terem deixado mais indícios determinados pela 

maior durabilidade dos materiais utilizados: “Nas regiões em que os penedos 

afloravam, surgiam obras propriamente megalíticas.” (Montez, 1943, p.84); pois as 

obras de cariz tectónico, pela utilização de materiais perecíveis, aliados à passagem 

do tempo, deixaram indiscutivelmente menos vestígios: “O buraco de poste e os restos 

da estrutura de combustão a que fizemos referência parecem ser os únicos 

testemunhos conservados.” (Vilaça, 1993, p. 59) 

Ilustração 22 – Reconstituição de cabana temporária circular paleolítica da cultura musteriana , Moldova, Autor: Patrick Guéneau, 50 
000 a.C. (Guèneau, 2014) 
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Tal como Leonardo Benevolo27 e Benno Albrecht28 referem no supracitado As Origens 

da Arquitectura relativamente aos vestígios arqueológicos da caverna e da cabana, 

“Não interessa discutir qual o seu uso, […]” (2002, p.32) pois estes primeiros refúgios 

do ser humano quer tenham sido utilizados somente para fins habitacionais individuais 

ou coletivos, ou com fins sociais, vêm acima de tudo clarificar a posição de que o ser 

humano, inacabado e indeterminado como defendeu Arnold Gehlen29 e mais tarde 

Paolo Virno30, tomou apesar das agrestes circunstâncias por que passa até ao final do 

Paleolítico: 

Dirijamos, de momento, a nossa atenção ao elemento que, segundo Virno, parece 

definir biologicamente a natureza humana: trata-se da congénita indeterminação que 

mantém o homem aberto ao mundo, como um ser indeciso, desorientado, falho por 

essência de um programa operativo que lhe permita simplesmente viver como o 

animal. (Virno apud Firenze, 2014, p.538) 

É portanto esta diferença que na pré-história diferenciou o Homem dos restantes 

animais, que permitiu os instrumentos materiais e intelectuais que estão na base da 

arquitetura desenvolvida nos períodos que lhe sucedem, pois a arquitetura como 

“[…]cenário artificial, idealizado e construído pelo Homem para as suas exigências – 

ainda está para vir.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.32) 

Deste modo, o Paleolítico foi a etapa experimental que funcionou de incubadora ao 

desenvolvimento do Homem que ainda não atingira o estágio mais recente, e dessa 

maneira foi também a fase primitiva que antecedeu o surgimento da arquitetura. 

O que importa referir relativamente a este período é que a par do desenvolvimento 

físico e cognitivo, as soluções encontradas na construção e apropriação do lugar 

acabaram por influenciar todo o futuro da construção humana, e embora a definição de 

estilos e formas não seja evidente ou mesmo inexistente uma vez se tratarem dos 

primeiros passos da arquitetura, a categorização da produção pré-arquitetónica pode 

desde já ser agrupada em Estereotómica ou Tectónica mesmo que o sustento de tal 

categorização seja também ele primitivo por ter meramente por base as materialidades 

dos volumes ocupados. 
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Ao Estereotómico são imediatamente atribuídas as construções em rocha, sob a terra, 

toda a apropriação maciça e pétrea do sítio, facilmente reconhecíveis pela 

arqueologia; relativamente ao Tectónico estão subjacentes todas as construções em 

materiais perecíveis, sobre a terra, de origem vegetal e animal, das quais temos 

menos vestígios originais mas das quais a antropologia refere como ainda existentes 

pela mão de culturas que não se desenvolveram ao mesmo ritmo que a ocidental. 

É quando se assinala o fim do último período glacial que transforma os ambientes 

geográficos de todos os continentes tal como hoje os conhecemos através do recuar 

dos bancos de gelo e do desenvolvimento das florestas em direção aos polos e do 

aparecimento dos desertos e estepes nas latitudes inferiores, que o Homem inicia a 

sedentarização fixando-se “Em algumas áreas da faixa intermédia, entre a floresta e 

os desertos […]” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.37), sistematizando a modificação do 

ambiente e do território ao substituir a recolha de frutos e a caça pela agricultura e 

pela criação de animais. Nasce então o Neolítico31, embora a sua distribuição no 

tempo variar consideravelmente nas diferentes regiões do globo. 

Quando no começo do Neolítico termina o clima glacial e o Homem pode sair da 

caverna e voltar a sua atividade para o exterior, os novos métodos de obtenção de 

recursos transformam a sua vida. Pouco a pouco, as progressivas descobertas de 

formas e materiais para empregar na confeção de objetos auxiliares vai reafirmando a 

possibilidade de viver fora dos abrigos naturais. Num largo processo vai da pré-história 

à civilização, a configuração do sedentarismo resulta através de um bom número de 

inovações, simbolizadas nas sociedades agrícolas pelo arado. O aumento da produção 

de alimentar foi suficiente para isentar algumas gentes de trabalhar a terra e capacitou-

as a prestar atenção em outras tarefas. Aparecem então as primeiras edificações 

idealizadas pelo Homem: casas, quadras, muralhas; sistemas construtivos 

indiferenciados que criam espaços variáveis na forma e superfície. (Alonso, 2005, p.23) 

Esta mudança além de ter transformado completamente a face da Terra, alterou o 

modo de habitar do Homem, quer fisicamente pela tomada da posição ereta quer 

intelectualmente. É neste período que nasce como empreendimento completo a 

“Arquitectura – conjunto das modificações introduzidas no ambiente, para o adaptar às 

exigências humanas, […] isto é, a restituição, ao ambiente natural, de um cenário 

imaginado, capaz de perdurar no tempo e de condicionar os variáveis comportamentos 

humanos” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.36), definição esta que tem as suas raízes e 

gestação durante os longos milénios do período antecedente. 
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 Neolítico, do grego neo que significa novo e lithos que significa pedra. Refere-se ao período pré-

histórico que precedeu o Paleolítico e terminou a História. A sua datação não é precisa pois depende da 
sedentarização do homem, e varia geográfica e temporalmente, no entanto é estimado ter iniciado em 
cerca de 10 000 a.C. e terminado por volta de 4000 a.C. O período é marcado pelas profundas mutações 
técnicas, económicas e sociais no homem ligadas a prática da agricultura e pastorícia. 
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Tal como o acima citado excerto de José Rámon Alonso Pereira vem corroborar, os 

primeiros objetos arquitetónicos surgem neste período, e não por serem os primeiros 

abrigos nos quais o ser humano se refugiou e abrigou, mas porque aparecem as 

primeiras edificações idealizadas pelo Homem, variáveis tanto na forma como no 

tamanho. O ser humano passa, por via da sedentarização também, a adquirir uma 

nova consciência pela posição diferente e dominante que tem relativamente aos outros 

seres vivos: “[…] seleciona as espécies adequadas à cultura e à criação, prepara os 

terrenos através do desmatamento, transforma com método e constância o mundo 

inanimado da paisagem, a forma dos lugares” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.42), 

surgindo a modelação do território e a construção arquitetónica de modo intencional e 

sistemático, uma vez que a sua relação com a Natureza lhe deixou de ser 

desfavorável, esmagadora e desequilibrada como outrora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Como resultado da domesticação do território e do aparecimento da arquitetura, o 

Neolítico caracteriza-se não pelo abandono das estruturas paleolíticas anteriormente 

referidas, mas pela consolidação e reformulação das mesmas e dos conceitos a elas 

inerentes. 

Ilustração 23 – Ordenamento de terras neolítico no complexo de Tara, Irlanda, Autor: Desconhecido (Benevolo, Albrecht, 2002, p.63) 
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Ao invés da apropriação dos fenómenos que a própria Natureza dispõe como a gruta 

natural, ou da necessidade de abrigos temporários à superfície terrestre, o Homem 

sedentário cria a sua própria gruta ou cabana permanente ordenando o território e 

dependendo não só dos recursos disponíveis no meio que o rodeia mas também 

daqueles que produz e das técnicas que desenvolve. 

 

 
 
 
 
 

Redefinem-se os conceitos dos anteriores refúgios que deixam de ser “[…] abrigos 

precários e multiformes” para se tornarem “[…] moradias duradouras, construídas com 

materiais uniformes e adequados para serem agrupados em aldeias” (Benevolo, 

Albrecht, 2002, p.50) que serão mais tarde grandes civilizações. 

A gruta artificial escavada pelo homem é uma atualização na linha de desenvolvimento 

da arquitetura e intelectual do ser humano, sucedendo à caverna ou gruta natural em 

que o homem do paleolítico se abrigou; e na edificação da cabana passam a ser 

utilizadas técnicas construtivas e materiais mais duradouros e menos perecíveis que 

as tornam passiveis de ser facilmente construídas e replicadas por povoações inteiras. 

Ilustração 24 – Túmulos e Grutas artificiais em ordenamento de terras neolítico na Jutlândia, Dinamarca, Autor: Desconhecido           
(UNESCO, 2014) 
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Além do ordenamento e redefinição da caverna e da cabana, objetos evidentes no 

desenvolver dos conceitos de Estereotómico e Tectónico, o Neolítico é responsável 

por inúmeras outras formas de edificação: Hipogeus, Tholoi, Antas, e Menires, que são 

alguns monumentos megalíticos que evidenciam as transformações a que a 

arquitetura se sujeitou e das quais há mais vestígios uma vez serem monumentos na 

sua maioria totémicos e funerários, pois “[…] restam poucos conjuntos habitacionais 

significativos.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.95) No entanto todas estas construções 

embora não habitacionais são também agrupadas nas mesmas categorias, 

estereotómica e tectónica. 

Por megalitismo (do grego, mega = grande e lithos = pedra) entende-se um conjunto de 

manifestações humanas [que na área portuguesa se situam cronologicamente, 

sensivelmente, entre 4500 a.C. e 2500 a.C., abrangendo todo o território nacional e] 

caracterizadas, basicamente, pelo uso de grandes blocos de pedra na edificação de 

estruturas na sua grande maioria de destino funerário e ritual. […] Trata-se na realidade 

de um conjunto de testemunhos aparentemente homogéneos em termos de estrutura 

ideotécnica, mas nem sempre contemporâneos ou culturalmente identificáveis entre si. 

Em última instancia, o megalitismo assume carácter universal estendendo-se a todo o 

mundo sem olhar a épocas ou regiões, como um fenómeno arquetipal. É assim que 

dentro da mesma região aquilo a que habitualmente se chama “megalitismo” assume 

formas diferentes e demonstra uma diacronia assaz estendida no tempo, denunciando 

a sua pluralidade cultural […] (Pereira, 2009, p.60) 

Apesar de o megalitismo dominar os vestígios arqueológicos neolíticos, nem todo o 

edificado produzido durante esta época é constituído por grandes rochedos. O caso 

dos hipogeus e tholoi respetivamente escavados e construídos pelo Homem são 

exemplos de obras produzidas com materiais maciços e pétreos, estereotómicos no 

que respeita as categorias apresentadas, que apesar de não serem constituídos por 

grandes blocos “[…] são habitualmente considerados como integrantes do fenómeno 

megalítico por razões da sua “cultura” comum […] mas não pela forma e estrutura.” 

(Pereira, 2009, p.61) 

Pela semelhança material e formal e através dos indícios temporais leva-se a crer que 

as grutas naturais, habitadas durante a Idade da Pedra Lascada32, exerceram forte 

influência na metamorfose que a arquitetura sofreu até se tornar independente da 

Natureza. “Por isso, talvez haja uma relação, desconhecida e remota, de educação, 

comportamento e cultura, entre os pintores das cavernas paleolíticas e os construtores 

dos monumentos megalíticos.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.102) 
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Idade da Pedra Lascada, o mesmo que período Paleolítico. A consolidação da expressão deve-se ao 

facto de durante este período o ser humano ter utilizado a pedra como material de construção e de ter 
ainda a partir do mesmo desenvolvido instrumentos.  
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Assim, nesta linha de desenvolvimento surgem as referidas “[…] grutas artificiais, ou 

hipogeus integralmente escavadas na rocha, geralmente calcário, formando um 

corredor direito ou ligeiramente encurvado com ou sem antecâmara, dando depois 

acesso a uma câmara circular de perfil cónico, em cúpula, dotada de uma abertura no 

topo, tal como as tholoi.” (Pereira, 2009, p.132), que vinculam a transição entre o 

aproveitamento das cavernas e a edificação de raiz, cuja “[…] ausência de expressão 

física na paisagem e o novo conceito de escavar um monumento ao invés de o 

construir são as principais diferenças […]” (Sousa, 1998, p.140) 

Na verdade, as grutas artificiais fogem ao clássico conceito de monumento. Embora 

resultem de uma intenção deliberada e sejam o produto da ação humana com 

predeterminações arquitetónicas, este não é visível nem no espaço nem no tempo, de 

onde as imensas dificuldades para o arqueólogo identificar as grutas artificiais […] 

No que se refere às grutas artificiais, podemos verificar que, [neste caso], existe um 

necessário determinismo ecológico: a existência de um substrato calcário brando que 

permitia um afeiçoamento. Apenas em áreas calcárias [como a Estremadura e o 

Algarve] poderiam surgir hipogeus. (Sousa, 1998, p.140) 

 

 

 

 
 
 
O facto de “não serem visíveis” vem evidenciar o carácter estereotómico destes 

objetos arquitetónicos. A sua construção dá-se do interior para o exterior: “Nas zonas 

de pedra branda faziam-se as denominadas “grutas artificiais” – dólmenes obtidos por 

escavação” (Montez, 1943, p.85), pelo que são notoriamente maciços. 

Ilustração 25 – Imagem do Hipogeu da Quinta do Anjo, Palmela, Autor: Leonor Rocha (Mega Antas, 2014) 
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Na mesma linha de apuramento pela forma surgem as tholoi (do grego, plural de 

tholos) cuja “[…] designação erudita provem do paralelismo entre estes sepulcros ou 

templos neolíticos/calcolíticos e as verdadeiras tholoi micénicas […] As tholoi possuem 

expressões arquitetónicas diversas” (Pereira, 2009, p.224) no entanto denominam 

estruturas constituídas por pedras empilhadas sem o auxilio de argamassa e providas 

de câmara circular “[…] construída segundo o sistema de falsa cúpula, ou seja, pela 

justaposição de pequenas lajes de xisto, calcário, granito ou basalto (conforme as 

regiões) formando uma cúpula cónica, provida de uma abertura no topo, coberta por 

laje.” (Pereira, 2009, p.224)  

 
 

 
 
 
 
 
 
Também denominadas de Monumentos de Falsa Cúpula, são construídas à superfície 

do solo e como tal são verdadeiramente edifícios. Normalmente aparecem agrupadas 

em necrópoles. O facto de serem constituídos por alguns blocos de pedra de grandes 

dimensões no fundo da sua câmara mas maioritariamente organizados por fiadas de 

pedras menores, diminuindo de tamanho até às finas lajes da falsa cúpula, leva a crer 

que este tipo de construção decerto “[…] envolveria um investimento de trabalho muito 

menor do que a construção de antas.” (Sousa, 1998, p.146) Apesar de 

desconsideradas pelo megalitismo são estruturas maciças e pétreas, claramente 

estereotómicas não só pela matéria mas também por serem objetos agarrados ao solo 

cuja luz é mimeticamente controlada e a forma denunciadora da caverna. 

Ilustração 26 – Imagem de Tholoi de Millares, Almería, Autor: José Martinez Garcia (UNESCO, 2014) 
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Dos objetos estereotómicos do espaço arquitetónico neolítico restam ainda as antas, 

que são monumentos verdadeiramente megalíticos, e dos mais abundantes em 

vestígios. “A palavra portuguesa anta deriva do latim in antis, isto é, edifício de dois 

pilares, mantendo-se ainda hoje a designação corrente portuguesa “antas” para 

designar dois suportes ao alto” (Pereira, 2009, p.76), no entanto dólmen é também 

aceite embora menos usado por suas origens estarem assentes no “[…] Bretão, dol 

(mesa) + men (pedra), mesa de pedra ou “altar”, numa interpretação menos literal.” 

(Pereira, 2009, p.129) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A construção destes sepulcros geralmente compostos por uma “[…] câmara poligonal, 

trapezoidal ou subcircular, coberta por uma pedra maior, […] ligada ao exterior por um 

corredor, mais baixo do que a câmara e que lhe servia de acesso, coberto por sua vez 

por tampas monolíticas, […] chegando a atingir 16 a 18 metros de comprimento” 

(Pereira, 2009, p.77) prende-se com a necessidade e vontade das recém formadas 

sociedades neolíticas conceberem e organizarem os espaços e o lugar, atribuindo 

deste modo funções de diverso carácter às edificações por si projetadas, e logo, 

imprimindo uma modificação na paisagem habitada. 

Ilustração 27 – Imagem da Anta de Zedes, Carrazeda de Anciães, Autor: Pete Martin (Flickr, 2014) 
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O facto de serem unicamente constituídas por grandes blocos de pedra confere-lhes o 

carácter megalítico já referido, no entanto a categoria de estereotómico, se não fosse 

já evidente pelo quão agarradas ao chão estas composições se encontram, fechadas 

para o exterior escondendo o que dentro do edifício se encontra, seria acentuado 

pelas mamoas, “[…] estruturas em forma de mamilo que cobrem monumentos pré-

históricos, especialmente as antas.” (Pereira, 2009, p.142) Esta cobertura dos túmulos 

quer através de pequenas pedras quer com terra tornam evidente o cariz ctónico e 

dependente da Terra que o ser humano quis evidenciar aquando da sua construção, 

protegendo o interior da luz e lembrando relevos na paisagem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para além do megalitismo, mas na continuidade das construções desenvolvidas 

durante o Paleolítico, isto é, de encontro ao conceito primitivo de subtração, surgem 

ainda no contexto mediterrânico as necrópoles obtidas pela escavação inferida a 

maciços rochosos. 

O caso da necrópole de Pantálica na Sicília, adjacente à cidade de Siracusa é um dos 

melhores exemplos dos primórdios da arquitetura estereotómica. A apropriação do 

lugar pelo ser humano teve início ainda durante a Idade da Pedra Lascada uma vez a 

Ilustração 28 – Imagem da Anta de Zedes, Carrazeda de Anciães, Autor: Pete Martin (Flickr, 2014) 
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região montanhosa se encontrar no cruzamento de dois importantes rios, o Calcinara e 

o Anapo. O nome deste último significa invisível, e deve-se ao facto de na maior parte 

do seu percurso fluir subterraneamente, tendo vindo a produzir inúmeros refúgios 

naturais. No entanto é durante o Neolítico que o Homem sedentário iniciou a 

adaptação destes maciços a atividades fúnebres, tendo através da escavação dos 

rochedos que o vale propicia criado refúgios seguros para os mortos de uma crescente 

população sedentária. 

É de salientar que o facto de os maciços serem compostos maioritariamente por 

rochas sedimentares calcárias, mais macias, determinou a sua utilização, facilitando a 

subtração da matéria na obtenção das cavidades tumulares.  

 
 

 
 
 
 
 
A necrópole desenvolveu-se ao longo através da construção de túmulos, sarcófagos e 

pequenas cavidades de funções totémicas durante o Neolítico: “A Necrópole de 

Pantálica contém mais de 5000 túmulos subtraídos aos expostos afloramentos 

rochosos, a maior parte deles datando do período entre o XIII e VII séculos a.C.” 

(Unesco, 2014) A sua utilização prolongou-se na História até desaparecer com a Idade 

Moderna, tendo até então proporcionado um interessante exemplo de arquitetura 

estereotómica e simultaneamente fúnebre. 

Ilustração 29 – Imagem da Necrópole de Pantálica, Sicília, Autor: Susan Wright (UNESCO, 2014) 
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Para além das construções de cariz fúnebre e totémico, os exemplos de arquitetura 

diretamente subtraída aos afloramentos rochosos de carácter habitacional são 

também recorrentes. As ainda hoje evidentes construções do Sul da Europa e do 

Próximo Oriente, designadamente Matera em Itália e Capadócia na Turquia são 

concretos exemplos de que algumas sociedades desenvolveram todo o seu cariz 

urbano a partir do conceito estereotómico de escavação. Em ambas as situações a 

produção arquitetónica deve-se às características geológicas mas há que referir que 

os fatores culturais foram fundamentais para o desenvolvimento destas civilizações 

subterrâneas. 

 
 

 
 
 
 
 
No “Sassi di Matera” as razões teriam sido defensivas face às invasões marítimas uma 

vez se localizar no epicentro mediterrânico, aliadas à aridez do clima que influenciou a 

erosão dos solos ao pôr a rocha calcária a descoberto: “Uma cintura de leve tufo 

encontra-se localizado entre 350m e 400m acima do vale, e contém ainda duas 

depressões naturais (grabialioni); consequentemente, foi aqui que o assentamento 

cresceu. O planalto acima foi reservado para a agricultura e pastorícia.” (Unesco, 

2014) Aqui desenvolveu-se toda uma comunidade social com habitações e 

equipamentos, deixando o solo livre ao mesmo tempo que se reutilizara a rocha 

escavada na construção: “Os blocos de tufo escavados foram usados na construção 

de muros e torres.” (Unesco, 2014) 

Ilustração 30 – Imagem do Parco della Murgia Materana, Matera, Autor: Kovi (Panoramio, 2014) 
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Já na região da Anatólia as civilizações subterrâneas sujeitas a repetidas invasões e 

saques uma vez situadas na ancestral Rota da Seda, desenvolveram-se segundo a 

necessidade de proteção face ao intenso tráfego humano. Aqui, a par da construção 

por escavação coexiste a arquitetura adaptada às grutas naturais que culminou no 

desenvolvimento de autênticas cidades subterrâneas. São identificados no interior 

destes maciços habitações unifamiliares e coletivas, espaços de culto e equipamentos 

adequados às estruturas sociais tais como cavalariças, mercados e poços de água, 

além de inúmeros sistemas de ventilação necessários à subsistência de uma 

sociedade. 

 
 

 
 
 
 
 
Estas estruturas deduzidas ao interior rochoso foram edificadas não só abaixo do nível 

do solo como também nas abundantes chaminés-de-fada produzidas pelos erosivos 

ventos e chuvas, às quais o Homem subtraiu até alcançar o espaço habitável, 

edificando até um máximo de dezasseis andares no que seria considerado um 

arranha-céus neolítico de matéria contínua que procura do exterior somente a luz 

necessária para a salubridade dos espaços edificados: “[…] um olhar atento a um dos 

cones de Goreme esculpidos pela Natureza: Eles vãos desde o tamanho de uma 

tenda até a um pequeno arranha-céus de dezasseis andares.” (Rudofsky, 1964, p.14) 

Ilustração 31 – Imagem do Parco Nazionale di Goreme, Capadócia, Autor: Desconhecido (UNESCO, 2014) 
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O espaço arquitetónico neolítico até agora resumido à subtração e ao uso da pedra 

enquanto matéria-prima única ou primordial, consolidado nos casos estereotómicos, 

fica por aqui. 

No entanto, a par da tectónica, as manifestações arquitetónicas que melhor a 

representam e ainda mais comuns, que culminaram no desenvolvimento das grandes 

civilizações mediterrânicas, encontram-se vigentes nos progressos inferidos à cabana 

de cariz habitacional: “A temática da cabana inscreve-se numa mitologia da floresta e 

numa mitologia das origens, para além de constituir um elemento perene da 

arquitetura que parece vir do paleolítico, até à contemporaneidade.” (Miranda, 2014) 

A cabana retrata a independência dos maciços e dos monólitos face ao uso da técnica 

e tecnologia: “Contrariamente à caverna com a sua presença maciça, a cabana 

corresponde a um modelo mais flexível, quase têxtil, formado pelo entrelaçamento de 

elementos em si mesmos frágeis.” (Miranda, 2014) 

Neste seguimento surgem obras definidas pela utilização de composições mistas de 

materiais maioritariamente perecíveis, sendo durante a Idade da Pedra Polida33 que a 

tectónica ganhou proporções que a tornaram indispensável ao desenvolvimento dos 

povos recentemente sedentários ao constituir um modelo facilmente replicável: 

“A aldeia é a grande invenção, que substitui as grutas e os acampamentos temporários 

paleolíticos, e não é de admirar que ela seja diversificada num grande número de 

modelos, nos quais as capacidades de construção do homem enfrentam pela primeira 

vez os desafios do ar livre e da (relativa) durabilidade.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.81) 

As construções deste género divergem bastante na forma como nas materialidades 

devido às condições geográficas em que se inserem, quer geológicas, climáticas, 

influenciadas pelas diferentes floras e faunas, ou devido aos fatores culturais que no 

período neolítico começam a definir as civilizações, tendo sido a variedade que 

permitiu a rápida expansão e crescimento destes aldeamentos: “[…] este ciclo de 

experiências […] deve ser observado de mais perto, tendo em conta, antes de mais, a 

base tecnológica. As instalações neolíticas, tao desmedidas, esmeradas e complexas, 

foram realizadas com poucos materiais – terriço, pedras, madeira, palha, argila […]” 

(Benevolo, Albrecht, 2002, p.52) E embora a força física humana na edificação seja 

largamente defendida tal como nos casos estereotómicos, é na tectónica que se 

identificam o desenvolvimento e progresso intelectual que o Homem atingiu. 

                                            
33

 Idade da Pedra Polida, o mesmo que período Neolítico. A consolidação da expressão deve-se ao facto 

de durante este período o ser humano ter aperfeiçoado os seus instrumentos e materiais de construção 
ainda em pedra desenvolvidos desde o Paleolítico até ao início da História. 
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Com o assentamento das sociedades ocidentais e a definição dos primeiros coletivos 

urbanos, a tectónica transformou a cabana primitiva em estruturas mais estáveis e 

capazes de ir de encontro às inclemências do tempo, tendo-se desenvolvido em torno 

do mar Mediterrâneo três fundamentais tipos de construção. As civilizações do 

Crescente Fértil, representativas das edificações Norte-africanas e do Próximo Oriente 

são as mais antigas em absoluto, além das estudadas há mais tempo: 

O “crescente fértil” irrigado pelos rios – o Nilo, o Eufrates, o Tigre – onde 5.000 anos 

depois nasceram as primeiras civilizações urbanas, é por enquanto uma cintura 

pantanosa, nos limites dos quentes desertos meridionais. A ocupação e o cultivo deste 

território foram em parte determinados pelas modificações climáticas, que alteraram a 

geografia dos lugares: a subida do nível dos mares, o desaparecimento das florestas e 

das grandes presas de caça do Plistoceno, os novos contornos dos mares interiores. 

Os locais reconhecidos e escavados são imensos e constituem uma vasta amostra de 

aldeias, associadas aos recintos e às culturas que permitem a produção de alimentos. 

(Benevolo, Albrecht, 2002, p.81)  

 
 

 
 
 
 

A categoria do edificado do referido sul mediterrânico encontra-se bem diferenciada no 

carácter dos objetos erigidos. A cabana primitiva referida nos períodos anteriores “[…] 

repete frequentemente a forma redonda de muitos abrigos paleolíticos, que em regra 

se converte, significativamente, num circulo exato.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.82) 

Ilustração 32 – Vestigios arqueológicos do povoado Djade al-Mughara, edificado em torno do rio Eufrates, Síria, Autor: Desconhecido 
(UNESCO, 2014) 
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Surgem também as formas quadrangulares que têm a vantagem de poderem ser 

reunidas e agrupadas em blocos horizontais de habitação, sendo mais adaptáveis às 

irregularidades do terreno, além de poderem ser alteradas as suas escalas sem que 

uma mesma continuidade seja afetada: “Para a associação próxima de muitos 

edifícios, a forma circular é menos conveniente, prevalecendo a forma quadrangular.” 

(Benevolo, Albrecht, 2002, p.82) 

Nestas referidas zonas o Homem foi obrigado a inventar soluções materiais e 

construtivas que substituíssem a madeira e a pedra uma vez estas matérias-primas 

escassearem. Surge o tijolo, graças à proximidade dos pântanos em torno dos três 

referidos rios: “Na Mesopotâmia faltam os materiais de construção mais seguros, a 

pedra e a madeira, e usa-se universalmente, há vários milénios, o tijolo cru obtido na 

planície aluvial.” (Benevolo, Albrecht, 2002, p.181) A invenção deste material vem 

mais tarde transformar a arquitetura ocidental uma vez que a facilidade de o obter e 

fabricar, além das possibilidades técnicas e construtivas que permite, levou à 

independência dos outrora recursos-chave da construção por adição. 

No caso das culturas das Faixas Costeiras Europeias os exemplos dispersam-se por 

todo o território ocidental, embora em agrupamentos humanos de dimensões 

inferiores, dos quais as gravações rupestres são os melhores exemplos. 

 

 
 
 

Ilustração 33 – Réplica das gravações rupestres em Valcamonica, Lombardia, planta de uma aldeia, Autor: Desconhecido (Benevolo, 
Albrecht, 2002, p.41) 
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A dispersão destes povoados que se estende desde a Península Ibérica à 

Escandinava permitiu ao Homem encontrar as soluções mais adequadas à vida em 

sociedade, no entanto a disparidade das situações arquitetónicas não é muito 

acentuada uma vez o supracitado ter mantido hábitos de migração dentro do 

continente, levando a cabo uma colonização no que respeita a forma arquitetónica e a 

utilização dos abundantes materiais provenientes das florestas continentais: 

Nestas áreas, distantes do epicentro médio-oriental das primeiras civilizações urbanas, 

as sociedades neolíticas tiveram tempo de realizar uma vasta gama de experiências 

arquitectónicas evoluídas, dispersas por um território recortado e aberto para o mar. 

Tais experiencias, baseadas numa utilização inventiva e magistral dos materiais 

disponíveis – as pedras locais e o produto das florestas – encontram-se já difundidas 

no V milénio a.C. (Benevolo, Albrecht, 2002, p.92) 

O facto de estes aldeamentos se dispersarem pela maior parte do território e serem 

singularmente definidos por pequenos núcleos, que os autores acima citados sugerem 

ser ainda pré-urbanos, deve-se às condições que estas regiões manteveram durante o 

Neolítico, pois este período foi abundante nos recursos florestais e geológicos, tendo 

permitido que as práticas da agricultura e pastorícia prosperassem e tornassem as 

suas populações autossuficientes. 

 
 
 

 

 
Ilustração 34 – Reconstituição de cabana neolítica de Cuiry-lès-Chaudardes, Aisne, Autor: Patrick Guéneau                                        

(Guèneau, 2014) 
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Embora numa primeira fase as cabanas tenham sido constituídas essencialmente por 

madeira e seus derivados, o uso deste material quase sempre precedeu uma fase 

seguinte na construção: “ A escavação [arqueológica] proporcionou uma série de 

materiais bastante ampla que engloba fundamentalmente os seguintes aspetos: 

cerâmica, pedra talhada (sílex), pedra polida, osso trabalhado e concha trabalhada.” 

(Martínez, Blanco, Mellado, 1995, p.240) Estes aldeamentos encontram-se em 

constante mutação sendo justo indicar que as construções tectónicas cujas bases 

materiais e construtivas estão na floresta transformaram-se aos poucos consoante a 

urgência na manutenção dos edifícios e a necessidade de os salvaguardar, e assim, à 

medida que o Homem fora desenvolvendo novas técnicas, utilizou-as na substituição 

por outros elementos construtivos e materiais mais eficazes e duradouros. 

 
 
 

 
 
 
 
 

No contexto ibérico, os exemplos que melhor demonstram esta progressão nas 

construções são os castros uma vez constituídos por um misto de materiais: “Cabe 

aqui referir-se os castros celtas, povoados fortificados, sitos em zonas elevadas do 

terreno para sua melhor defesa, cujas habitações, de planta circular e teto de palha 

sustentado por vigas de madeira, ofereciam certa semelhança com as atuais 

palhotas.” (Alonso, 2005, p.23) 

Ilustração 35 – Reconstituição de cabana neolítica de Cambous, Hérault, Autor: Patrick Guéneau (Guèneau, 2014) 
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Ainda no contexto europeu a variedade geográfica e climática suscitou o aparecimento 

de palafitas cujas bases se encontram nas construções tectónicas anteriores, apesar 

de delas se distinguirem por acontecerem em áreas lacustres, e como tal, se 

encontrarem adaptadas a terrenos sujeitos a variações nos níveis da água. 

Construir sobre a água pode parecer uma ideia revolucionária, tecnicamente complexa 

e que remete para imagens futuristas de sofisticadas estruturas anfíbias. No entanto, 

estamos a falar de uma das tipologias mais antigas da arquitectura vernácula e que 

mais se vulgarizou no nosso planeta: a palafita. Trata-se de uma construção sobre a 

água, erguida sobre estacas que abrange um amplo espectro de composições, desde 

habitações individuais até grandes complexos de unidades interligadas. (Alejandro 

Bahamón, 2009, p.6) 

O facto de estas construções se situarem adjacentes a lagos e rios deve-se às 

práticas de subsistência de populações dependentes da pesca e agricultura 

proporcionada pelos férteis terrenos pantanosos, sendo que a inicial inconveniência 

das periódicas cheias permitiu o nascimento destas soluções arquitetónicas 

suportadas por estacas: “As palafitas serviam de proteção contra as enchentes, 

garantindo certa estabilidade a esses povos […]” (Harb apud Summermatter, 2010) Os 

primeiros vestígios destas estruturas foram descobertos num lago em Zurique, tendo 

logo após ter sido identificados conjuntos destes aldeamentos pouco numerosos por 

toda a Europa. São considerados o arquétipo da arquitetura obtida por adição, pela 

composição de materiais perecíveis e uso da técnica, na formulação de plataformas 

elevadas, estruturas pontuais e na relação com a envolvente. 

Ilustração 36 – Vestígios arqueológicos do Castro de Santa Trega, Galiza, com cabana reconstituída, Autor: Desconhecido                
(Open Archeology, 2014) 
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Apesar da heterogeneidade dos objetos primitivos, são estes os exemplos 

arquitetónicos através dos quais se desenvolvem os conceitos estereotómico e 

tectónico, que na transição temporal para a História traduzirão todas as construções 

humanas. 

Uma das viragens mais significativas no curso da história humana é, sem dúvida, 

aquela fase de transição que transforma a sociedade de tipo pré-histórico em 

sociedade de tipo histórico em sentido pleno. Essa transição foi e é ainda denominada 

de modos diversos: “revolução urbana”, por quem considera em primeiro lugar os 

aspetos relativos à fixação das populações; como saída do “estado arcaico”, por quem 

dá mais importância aos aspetos sócio-politicos; “origem da complexidade”, por quem 

privilegia a estrutura sócio-económica; e, ainda, “início da história” apenas, por aqueles 

que destacam o aparecimento da escrita como um acontecimento significativo do 

inteiro processo, variado e alastrante, que altera de alto a baixo a organização das 

sociedades humanas. (Liverani apud Benevolo, Albrecht, 2002, p.174) 

Ilustração 37 – Vestígios das estruturas originais cravadas no solo do povoado palafítico em torno do lago de Chalain, Jura, e 
reconstituição de uma cabana neolítica, Autor: Pierre Pétrequin (UNESCO, 2014) 
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No campo dos cenários arquitetónicos os resultados constituem um panorama 

coerente embora complexo que se consagra na pluralidade. Embora a transformação 

de todo o território e o desenvolvimento das cidades agora compostas por uma 

multiplicidade de objetos arquitetónicos variantes entre a tectónica e a estereotomia, 

estes núcleos sociais confirmam-se através de uma unidade fundada na tradição. 

Através da tradição assente no contexto geográfico e intelectual das sociedades 

maturadas ao longo dos períodos pré-históricos, os conceitos de estereotómico e 

tectónico sofrem uma mutação no que diz respeito às principais noções que 

anteriormente lhe estavam subjacentes. 

Os exemplos das cavernas que na pré-história se produziram e que determinaram a 

arquitetura obtida pela literal subtração aos maciços rochosos deixa de se observar 

aquando do crescimento demográfico que estas sociedades atingiram, no entanto as 

restantes ideias e noções relativas à relação dos volumes com o exterior, a imposição 

à paisagem como elemento distinto, a ideia de volume pesado que gravita sobre a 

Terra e ainda a discreta relação com a luz mantêm-se, mostrando que a ideia 

estereotómica maturou e que a perceção da subtração passou a ser conceptual. 

O mesmo sucede com a cabana que além da floresta passa também a estar inserida 

num contexto urbano, separando-se da íntima relação que outrora tivera com a 

Natureza, e incluindo na sua constituição elementos artificiais na medida em que são 

produzidos pelo Homem. Não perde no entanto o seu carácter tectónico de adição e 

simbiose de elementos vários e de abertura face ao exterior, dialogando com a 

paisagem através da sua leveza, mantendo deste modo as suas dicotómicas relações 

o lugar e a luz. 

Assim, além das materialidades que são a base dos conceitos durante o Paleolítico, os 

métodos construtivos que sustentam as diferenças entre estas duas categorias 

arquitetónicas durante o Neolítico variam e multiplicam-se durante o despoletar da 

História ao tornarem possível a criação de objetos estereotómicos e tectónicos através 

de práticas muito similares que no entanto sugerem distintos espaços pela 

concretização dos temas da luz e da gravidade. 
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3. PROJETO E INFLUÊNCIA 

 

“O tempo não existe na Natureza primordial que, à imagem do Paraíso e do jardim de 

Alcino, constitui um território sob o domínio do sagrado. A passagem da Natureza 

(primordial) à produção de Paisagem é um processo de humanização que incorpora 

um movimento da intemporalidade à temporalidade, do sagrado ao humano, do natural 

ao cultural. As Paisagens são cultura mais do que Natureza.” (Schama apud Salema, 

2007, p.18) 
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3.1. PERMANÊNCIA E CONTINUIDADE 

CASA EM FONTINHA/MELIDES – AIRES MATEUS + SIA  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“Dir-se-ia que estamos perante um trabalho dentro ou a partir das entranhas da Terra, 

umas vezes mais viscoso, outras mais pétreo, entre o barro e a rocha. Parecem 

concentrar e escavar sempre, fissurando, subtraindo e embutindo, forcando a 

figuração até uma espécie de conceito desenhado.” (Rodeia, 2003, p.11) 

Ilustração 38 – O Estereotómico, Casa em Fontinha, Melides, Autor: Fernando Guerra, 2014 (Frearson, 2014) 
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Com um extenso leque de obras construídas, a Casa na Fontinha é o mais recente 

projeto do atelier de arquitetura Aires Mateus em parceria com SIA Arquitectura. 

 

   
 
  
 

SIA é um pequeno gabinete de arquitetura sito em Lisboa, fundado em 2007 por três 

jovens arquitetas formadas pela Universidade Técnica de Lisboa. Colaboram juntas 

desde 2000, ano em que se iniciaram no escritório do arquiteto Alberto Oliveira, para 

quem trabalharam em algumas fases dos seus percursos profissionais. 

“Com o objetivo de criar uma linguagem que reflita uma perspetiva pessoal sobre a 

disciplina de arquitetura” (SIA, 2007), o escritório composto por Ana Cravinho, Inês 

Cordovil e Sofia Pinto Basto atua maioritariamente em projetos de recuperação 

imobiliária e como promotora de pequenos projetos a baixo-custo, colaborando 

paralelamente com outros arquitetos. 

Aires Mateus é a dupla de aclamados arquitetos com o mesmo sobrenome. Os irmãos 

Manuel e Francisco, de Lisboa e antigos alunos da Universidade Técnica, terminaram 

o curso de arquitetura em 1986 e 1987, respetivamente, ainda que tenham colaborado 

com o estúdio de Gonçalo Byrne desde 1983 e até 1988, ano em que iniciam a sua 

próprio escritório de arquitetura. 

Esta dupla de reconhecidos arquitetos que leciona em prestigiadas escolas de 

arquitetura da Europa e Estados Unidos, revela um particular interesse pela 

arquitetura subtrativa e respetiva lógica do limite, assumindo tendo sido influenciados 

pelo atelier em que outrora começaram as suas carreiras como pela liberdade de Siza 

Vieira: “Descobrimos que é necessário concentrar matéria. Construímos um limite que 

tem uma reação para o interior e outra para o exterior, mas que é também em si uma 

entidade passível de ser explorada.” (Mateus, 2007, p.68) 

Ilustração 39 – Maqueta da Casa em Melides, Autor: SIA, 2013  
(SIA Arquitectura, 2014) 

Ilustração 40 – Francisco e Manuel Aires Mateus, Autor: 
Desconhecido (Aires Mateus, 2014) 
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Paralelamente à matéria entende-se o vazio como elemento primário, com a mesma 

importância da primeira, sujeitando-se deste modo também à manipulação: 

“Trabalhamos com a matéria e esperamos que sobre ela, incida e penetre a luz e, 

através desta, o calor e a vida.” (Mateus apud Byrne, 2003, p.143) Trabalham portanto 

numa dialética dialogante entre o cheio e vazio, entre o espaço e a matéria que a luz 

permite descobrir. 

No entanto o seu trabalho trata fundamentalmente dos temas intemporais da 

estabilidade e permanência, mostrando um especial apreço pela estereotomia 

enquanto método construtivo: “A gravidade é uma força que se associa à 

intemporalidade. Não é por acaso que alguém dizia que a arquitetura desapareceu 

quando se deixou de construir em pedra. […] Tempo, peso, beleza no sentido ético, 

são tudo faces de uma mesma coisa.” (Mateus, 2007, p.68) 

Não descurando da envolvente em que se inserem as suas obras que muitas das 

vezes redefinem o lugar, em entrevista para a Bienal de Veneza de 2010, esta dupla 

sintetiza as ideias que os movem: “É-nos muito importante esta ideia de relação com o 

contexto mas é também muito importante a ideia de uma certa independência dos 

espaços, é esta ideia, esta independência que pode ser criada nas reações entre o 

exterior e o interior através do limite.” (Mateus, apud Obrist, 2010) 

A parceria entre os dois escritórios de arquitetura não é habitual e deu-se por 

intermédio de Inês Cordovil que além de trabalhar no atelier que fundou, colabora 

também com Aires Mateus, no escritório de Manuel. Deste modo, através de uma 

proposta que surgiu de Nuno Sampaio, proprietário de uma parcela de 50 000 m2 nos 

arredores de Melides, desenhou-se um projeto dirigido por Manuel Mateus em 

colaboração Inês Cordovil e Ana Cravinho, e ainda Ana Rita Martins. 

O cliente requereu uma casa de férias de programa típico, com 3 quartos, e com as 

particularidades de uma sala multiusos e um pátio onde se pudesse desfrutar da 

paisagem, e assim, uma vez situada em plena encosta ocidental da “[…] Serra de 

Grândola, a casa desenha-se como uma casa pátio que ao mesmo tempo se abre ao 

mar.” (Mateus, 2014) 

A região está confinada a um ambiente fortemente marcado pela ruralidade e 

acentuados declives. Até ao início do presente século encontrava-se visivelmente 

abandonada por sucessivos êxodos rurais, no entanto, tem vindo a desenvolver-se 

lentamente devido à crescente procura turística da costa alentejana que combina 

temperaturas do clima mediterrânico com a refrescante brisa atlântica. 
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Num contexto agroflorestal de montado essencialmente constituído por sobreiros, 

azinheiras e carvalhos em crescente declínio, coexistindo com os outrora pontuais 

pinheiros-mansos em célere propagação, a casa estabelece-se num vasto território 

protegido pela Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que a sua construção só foi 

possível uma vez a parcela conter vestígios de um edifício em ruinas. Preexistências 

que condicionaram, à partida, a implantação do edifício. 

 

 
 
 

 
Deste modo, aliado aos 160 m2 de superfície passível de ser ocupada, e embora o 

terreno se prolongue pela íngreme pendente que caracteriza aquela colina, o facto de 

a casa ter sido projetada em função da vista definiu com maior precisão a sua 

orientação, a Sudoeste, “ […] no ponto mais alto, procurando o nível com a vista mais 

direta e clara para o oceano.” (Mateus, 2014) 

Ilustração 41 – A entrada principal virada à estrada e a vista sobre o horizonte, Autor: Fernando Guerra, 2014 (Frearson, 2014) 
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Em contrapartida, é no topo da parcela que passa a estrada que lhe dá acesso, pelo 

que os arquitetos modelaram parte do terreno de modo a que a implantação do 

volume proporcionasse uma maior privacidade aos seus espaços e protegesse ainda o 

horizonte da própria rua, confinando a vista à casa: “A topografia é forçada, protege-se 

da estrada […]” (Mateus, 2014) 

 

 
 
 
 
 
“Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e volta a assentar. A pedra encontrou 

o seu lugar. O distúrbio foi necessário. Mas o lago já não é o mesmo.” (Zumthor, 2005, 

p.17) 

Ainda que a redefinição topográfica tenha sido facilitada pelo relevo existente no 

terreno, permitiu também que o edifício se destacasse da paisagem e fundasse ali um 

lugar único, no que aparenta ser um afloramento rochoso desvinculado do contexto 

florestal em que se insere. 

Reconhece-se então um pódio elevado no qual o corpo do edifício em betão armado 

assenta e desenvolve-se uma casa fechada sobre um pátio semicerrado e virado a 

Sudoeste, refugiando o interior da casa da intensa luminosidade pelo mar refletida e 

ainda da estrada, ao mesmo tempo que são proporcionadas controladas vistas sobre a 

floresta e sobre o horizonte atlântico: “ O volume protege a vista e lugar da vida 

exterior da casa.” (Mateus, 2014) 

Ilustração 42 – A implantação da casa sobre o Pódio e com o Pátio aberto à paisagem, Autor: Fernando Guerra, 2014 (Frearson, 2014) 
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Ao proteger-se do exterior a casa demonstra a ideia estereotómica de que o espaço 

está confinado aos seus limites físicos, e nesta casa “O limite desenha os espaços e 

as suas transições.” (Helm apud Mateus, 2014) Vive portanto para dentro e tal é 

conseguido através do núcleo central que articula os espaços, o pátio, que permite a 

entrada de luz e ainda propositados enfiamentos paisagísticos sem que a subtração 

inferida ao volume altere a noção maciça facultada pela continuidade material. 

 

   
 
 
 

“A casa de dois andares foi concebida como um miradouro oferecendo vistas sobre a 

região da Fontinha, mas planeada também para oferecer o isolamento típico de uma 

casa pátio.” (Frearson, 2014) De facto, além de central, o pátio é o espaço nuclear do 

projeto. É como Inês Cordovil refere, o ninho, por se encontrar protegido do exterior 

ainda que dialogante com a paisagem. É também formalmente atípico pois apesar de 

envolvido por matéria em 3 dos limites, na restante face deste espaço quadrangular o 

limite transcende o muro e é remetido para a profundidade do horizonte. 

Trata-se portanto a divisão primordial daquele maciço através da qual se equilibra a 

verticalidade do céu com a horizontalidade da vista, permitindo a interação da casa 

com a paisagem na medida em que a vincula àquele lugar: “A casa tem carácter 

fundador daquele lugar.” (Cordovil, 2014) 

Além da referida paisagem envolvendo o núcleo da casa, desenvolvem-se também ao 

seu redor os espaços internos que através de uma planta irregular em forma de cruz 

se articulam e vivem quase autonomamente. 

Ilustração 44 – O Pátio, Autor: Fernando Guerra, 2014     

(Frearson, 2014) 

Ilustração 43 – A forma em cruz em torno do Pátio, Autor: AM 

+ SIA (Frearson, 2014) 
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A autoria da forma pertence a Manuel Aires Mateus que a aferiu logo no início do 

projeto. Foi um dos seus primeiros esquiços e rapidamente interessou o cliente. 

Apesar de servir um programa relativamente pequeno “O edifício quase monolítico” 

(Cordovil, 2014) demonstra uma certa monumentalidade. O facto de desenvolver um 

recortado e multifacetado muro permite uma leitura de continuidade material que 

adultera a perceção da sua verdadeira escala. 

No mesmo sentido, ao envés de ângulos retos, cada bloco é suavemente afunilado na 

direção do pátio como que dele dependendo e “ […] fazendo o edifício parecer maior 

do que realmente é.” (Frearson, 2014) 

 

 
 
 
 

Mantendo o impulso espacial por subtração que o atelier desenvolve desde a sua 

formação, nesta casa, e embora todos os espaços tenham um vão para o exterior, o 

facto de o edifício ser tão recortado simula o contrário, como se a subtração se desse 

exclusivamente no supracitado pátio. De facto, os vãos que com este não interagem 

aparecem nas transições dos planos verticais, nos ângulos das divisões internas, e 

representam a fragilidade material dos cantos. Demonstram ainda que a preocupação 

não é a vista, mas a luz, pois as janelas não enquadram a paisagem. 

Ilustração 45 – Continuidade e Monumentalidade, vista de Oeste, Autor: Fernando Guerra, 2014 (Frearson, 2014) 
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Como acima referido a casa desenvolve-se em dois andares, permitindo assim que a 

irregularidade do solo “[…] criasse entradas em ambos os pisos” (Frearson, 2014), no 

entanto é no inferior que se resolvem fundamentalmente “[…] as relações com as 

cotas do terreno e contém os espaços de apoio.” (Mateus, 2014) 

Assim, no braço paralelo à estrada surge a entrada principal e a garagem, e uma vez 

representarem a transição entre exterior e interior, essa fachada é trabalhada com 

diferentes materiais, são usados painéis de serralharia que embora se distingam da 

restante matéria, são pintados de branco, dialogando com o volume. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 47 – Vista de Este, a fachada de entrada, Autor: 
Juan Rodriguez, 2014 (Europaconcorsi, 2014) 

Ilustração 46 – Planta piso inferior, Autor: AM + SIA  
(Frearson, 2014) 

Ilustração 48 – A sala multiusos protegida pelo arco, Autor: Juan Rodriguez, 2014 (Europaconcorsi, 2014) 
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Além das entradas, este piso sustenta o mais amplo espaço interior da casa, a sala 

multiusos requerida pelo cliente, adjacente à qual foram projetadas uma alcova e uma 

pequena lavandaria. 

Estes espaços têm contacto com o exterior através de um só vão, uma porta 

envidraçada na qual se sente o peso da matéria: “A esquina cortada cria um arco 

parcial no nível mais baixo do edifício e acomoda uma entrada para a sala.” (Frearson, 

2014) O propósito do arco surge para proteger o espaço da luz solar mais direta uma 

vez a orientação do vão ser a Sul, no entanto simboliza a ideia de subtração do 

subsolo desenvolvida através de um muro variável em espessura que ali ostenta a sua 

maior dimensão. Acentuado pelo baixo pé-direito, remete para a noção de espaço 

cavernoso no qual “A atmosfera espacial criada é intemporal.” (Cloots, 2014) 

Para a relação entre os dois pisos foi imposto um vão de escadas no qual se sente o 

corte do plano horizontal graças à qualidade da luz refletida pelo piso superior. 

 

     
 
 
 
 

“O piso principal é desenhado com um limite que pela sua forma define os grandes 

espaços e as transições entre eles.” (Mateus, 2014) Uma vez no piso superior, a casa 

vive de facto para o pátio, e tirando o corredor adjacente às escadas, não existem 

espaços de circulação. 

Os grandes espaços referidos por Manuel Mateus contrastam com o piso inferior e são 

explorados através das portas interiores, que embora em madeira mantêm a qualidade 

cromática das paredes, e assumem os 2,80 m de altura, o pé-direito nesta planta. 

Ilustração 50 – O Vâo de escadas e a gradação de luz, Autor: Juan 
Rodriguez, 2014 (Europaconcorsi, 2014) 

Ilustração 49 – Planta piso superior, Autor: AM + SIA 
(Frearson, 2014) 
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“Três portas de vidro pivotantes abrem os espaços deste piso para o terraço, 

oferecendo aos residentes a oportunidade de se servirem da paisagem.” (Frearson, 

2014) Neste piso a luz que irradia do pátio através dos referidos 3 vãos denuncia a 

matéria e assegura a uniformidade dos espaços comuns: “A forma só se aguentava 

com o espaço puro.” (Cordovil, 2014) 

 

        
 

            
 
 
 

No entanto por cima das escadas os foi desenhado um arco que subtilmente adultera 

a dimensão do muro e separa os dois quartos individuais da restante área social. 

O pequeno corredor distancia uma casa de banho do espaço comum que integra a 

sala e cozinha. Em ambas as divisões desenharam-se lanternins cuja luz zenital 

demonstra que nesta casa a subtração não procura a integração na paisagem: “A 

cozinha é também neste piso e possui uma bancada sob uma claraboia, e ainda uma 

lareira triangular encastrada num canto.” (Frearson, 2014) 

Ilustração 52 – A Claraboia com Lanternim da cozinha, Autor: 
Juan Rodriguez, 2014 (Europaconcorsi, 2014)                              
+ Secção, Autor: AM + SIA (Frearson, 2014) 

Ilustração 51 – O Arco das escadas com a luz do Pátio, Autor: 
Juan Rodriguez, 2014 (Europaconcorsi, 2014)                                
+ Secção, Autor: AM + SIA (Frearson, 2014 
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A autoria da lareira circunscrita à interceção dos dois planos verticais pertence a Inês 

Cordovil e não foi pensada como elemento autónomo daquele espaço, pois pelo 

contrário, a par da lareira projetou-se o vão que lhe é adjacente. Não se trata portanto 

de uma lareira e de uma janela, mas de um único ponto de luz que colmata as 

mesmas necessidades internas em distintos momentos, ora de dia, ora à noite. 

 

             
 
 
 

Encerrando o pátio a Sul desenha-se o último braço da casa onde coexistem o quarto 

principal e uma pequena piscina exterior: “Os dois quartos pequenos situam-se de 

costas voltadas, enquanto o quarto principal se posiciona ao lado da piscina […]” 

(Frearson, 2014)O acesso é feito diretamente pela sala, e contrariamente aos 

primeiros dois compartimentos, para este quarto foram projetados dois vãos, uma 

porta pivotante envidraçada de acesso ao pátio que formaliza um baldaquino e uma 

janela horizontal cuja altura só possibilita a vista exterior quando deitados na cama ou 

na banheira, enfatizando o carácter estereotómico da construção. 

Por fim, “[…] enquanto o terraço se estende para fora do centro” (Frearson, 2014) na 

direção do mar, a piscina contraria essa direção e permite uma ampla vista não só a 

Sudoeste como a Sul. 

Ilustração 53 – O ponto de Luz multifuncional, lareira e 
janela, Autor: Fernando Guerra, 2014 (Frearson, 2014) 

Ilustração 54 – A vista controlada pela janela do quarto e a amplitude 
visual da piscina, Autor: Fernando Guerra, 2014 (Frearson, 2014) 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   89 

 
 
 
 
 

3.2. MOVIMENTO E DESCONTINUIDADE  

CASA EM CAP FERRET – LACATON & VASSAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“A arquitetura pode ser uma coisa leve, suave, gentil, precisa. De modo a tomar conta 

do que existe. De algum modo isso tem a ver com as orquídeas que tenho ali na 

minha sala e de que gosto muito. As orquídeas são plantas epífitas, não necessitam 

de solo, as raízes são aéreas por isso podem ser nómadas. São ao mesmo tempo 

masculinas e femininas, por isso têm a reprodução facilitada. São simultaneamente 

resistentes e frágeis.“ (Vassal, 2006, p.63) 

Ilustração 55 – O Tectónico, Casa em Cap Ferret, Autor: Philippe Ruault, 1998 (Lacaton & Vassal, 2014) 
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Estabelecido hoje na capital francesa, Lacaton & Vassal é o estúdio de arquitetura 

fundado em Bordéus no ano de 1987 por Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal. 

 

       
 

 

Anne nasceu na Dordonha, em França, em 1955. Inscreveu-se no curso de arquitetura 

da École Nationale Supérieure d’Architecture de Bordeaux do qual se licenciou em 

1980. Após ter adquirido o seu diploma completou os seus estudos ao integrar o 

mestrado em planeamento urbano na mesma escola, terminando-o em 1984. Ainda 

antes de concluir os seus estudos, e até 1988, inicia-se a trabalhar no atelier e 

laboratório pedagógico Arc en Rêve Centre d’Architecture. 

Jean Philippe nasceu em 1954 em Casablanca, Marrocos. Graduou-se na mesma 

instituição e ainda mesmo ano letivo que sua colega Anne, tendo no entanto, após 

terminar a sua licenciatura em arquitetura, optado por partir para o Níger na qualidade 

de arquiteto e urbanista, participando na reconstrução e planificação de povoados e 

cidades na região oeste africana. Permanece em África até 1985.  

Não retirando o mérito à arquiteta Anne, a experiência que Jean Philippe obteve em 

África durante os cinco anos que aí permaneceu foi um enorme estímulo para os 

projetos que esta dupla veio a produzir depois de 1987. As diferenças culturais 

relativamente ao contexto europeu aliadas à precariedade económico-financeira e 

social alteraram o modo de pensar a arquitetura. Para as sociedades por onde passou, 

os movimentos estéticos pós-modernos, ainda que aí não tivessem chegado por falta 

de meios comunicantes com a dita sociedade desenvolvida, não seriam passíveis de 

se estabelecer uma vez as necessidades destes povos serem tão grandes 

comparativamente com os seus meios e recursos que os preceitos formais do habitar 

seriam, e em alguns casos ainda são, as menores das suas preocupações. 

Ilustração 56 – Cabana de palha e esteiras, Niamey, Autor: Lacaton 
& Vassal, 1984 (Lacaton & Vassal, 2014) 

Ilustração 57 – Jean Philippe Vassal e Anne Lacaton, 
Autor: Philippe Ruault (Lacaton & Vassal, 2014) 
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A adaptação e reutilização de materiais nas construções das tribos africanas são 

comuns e “A arquitetura vernácula africana oferece-nos inúmeros exemplos disso 

mesmo, pois utiliza tanto materiais naturais (árvores, plantas) como produtos 

industriais (chapa ondulada, contentores, bidões) na sua construção; a sua 

combinação não supõe nenhum problema para os africanos.” (Ilka, Ruby, 2007, p.19) 

São portanto recorrentes os edifícios compostos por elementos naturais, industriais e 

mesmo residuais, observando-se nestes povoados sedentos de necessidades, uma 

fácil aceitação pela novidade quer seja material ou técnica. Esta adição de elementos 

tão divergentes não é no entanto aleatória, mas antes criativa uma vez evidenciar o 

carácter tectónico na procura de soluções técnicas nos escassos materiais e 

tecnologia a que têm acesso. Assim, com base nas perspicazes soluções e respetiva 

viabilidade destes povos face à escassez, o arquiteto entendeu a criatividade como a 

mais importante ferramenta do seu trabalho. 

Ainda no âmbito das precedências à arquitetura produzida pela dupla Lacaton e 

Vassal, resta referir que durante a sua estadia no Níger, Jean Philippe habitou uma 

cabana por si construída de acordo com os métodos construtivos tradicionais, apesar 

de a tradição arquitetónica vir mais tarde, nas suas obras, a ser posta de parte uma 

vez recusar os formalismos e materialidades face aos avanços da tecnologia e 

determinismos ecológicos. Embora refletindo planta circular com estrutura em madeira 

e paredes e cobertura obtidas pelo entrelaçar de palha e esteiras de arroz, e assim 

representar as origens da arquitetura tectónica, a cabana ocupou uma localização 

atípica ao ser edificada no topo de uma duna desértica, o que fora considerado 

inadequado face à fraca estabilidade do terreno e ainda por não se proteger dos 

ventos e se encontrar longe de poços de água, no entanto tomou outras vantagens: 

Para Vassal tratava-se da enorme capacidade de estímulo sensorial que o sítio 

oferecia: a vista desde o alto da colina fazia o enorme vale do rio Níger, com a cidade 

de Niamey, capital do Níger, ao fundo. Desde o rio chegava uma brisa fresca que 

refrescava a casa permeável facilitando um ambiente agradável. Pela noite, a ampla 

vista encarregava-se de que os fogos de alguns povoados distantes, que brilhavam 

com suficiente claridade, servissem também de iluminação noturna para a casa de 

Vassal. Imersa no metabolismo do território, a casa não se limitava à superfície 

ocupada, porém incluía-se no conjunto do espaço circundante, que podia perceber-se 

tanto visual como acusticamente, ou mediante o tato e o olfato. (Ilka, Ruby, 2007, p.19) 

A referência à cabana permite deduzir que desde cedo os valores tectónicos primitivos 

como as materialidades perecíveis e os métodos construtivos baseados na adição 

estiveram presentes em Vassal, que apesar de não ter recorrido à mais recente 

tecnologia, projetou com base na noção de descontinuidade que aparenta e procura o 

movimento do exterior, da paisagem, refletindo a ideia tectónica contemporânea. 
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Claramente afirmado como uma reflexão e uma procura sobre a economia da 

arquitetura, o trabalho de Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal concentra-se em 

realizações de baixo custo a fim de renovar o diálogo com os proprietários e clientes. 

Procurando sobre a hibridação entre uma conceção contemporânea da construção e o 

uso de técnicas diversas, os projetos permitem otimizar os programas ao perturbar as 

práticas usuais das empresas de construção. […] Arquitetura das junções, os materiais 

que a compõem, fazem valer uma estética do ordinário, uma capacidade imediata de 

integração que joga com o temporal contrariando o monumental. (FRAC CENTRE, 

1999) 

A obra de Lacaton & Vassal corresponde a um dos últimos capítulos da arquitetura 

contemporânea na qual é valorizada a tectónica como categoria construtiva 

categorizadora do espaço. Embora não tão evidente como em África por onde Jean 

Philippe Vassal passou, a precariedade do sistema financeiro capitalista ocidental 

adulterou o outrora facilitismo no alcance dos materiais construtivos tradicionais, o que 

levou esta dupla de arquitetos a repensar alternativas materiais e técnicas face ao 

desgaste económico e consecutiva escassez de recursos. 

Esta relação com os materiais é característica também da arquitetura de Lacaton & 

Vassal. Não se preocupam a sério com os materiais, pois usam simplesmente o que 

está disponível e parece adequado para um determinado projeto, convertendo-o em um 

material de construção, trate-se de umas árvores que estão ali, de uma duna de areia, 

de um jardim de inverno ou da personalidade de um proprietário. (Ilka, Ruby, 2007, 

p.19) 

Paralelamente, cansados dos excessos decorativos da linguagem pós-moderna, a 

arquitetura de Lacaton e Vassal define-se hoje como minimalista na medida em que 

através do recurso à tecnologia, proporciona espaços em cujos elementos definidores 

são somente os necessários ao seu funcionamento: “A sua abordagem "minimalista" 

explora as limitações e transforma-as em energia criadora do projeto. Eles otimizam 

todos os meios disponíveis - o orçamento, as técnicas, os materiais, o ambiente 

natural – com o principal objetivo de servir o bem-estar daqueles que habitam os seus 

projetos.” (Arce en Rêve, 2002) 

“Com o seu nível de responsabilidade económica e social, eles criam espaços 

humanos, atmosfericamente densos.” (Steiner, 2006) À sua arquitetura é indissociável 

uma extrema sensibilidade ecológica promovida quer pela economia de meios e 

materiais, quer ainda por recorrerem a formas que mais facilmente se adaptam aos 

meios, provocando uma simbiose entre o interior e a envolvente: “Os “Lacaton Vassal” 

(como muitos tornaram habitual apelidá-los) consideram o espaço como um luxo que 

deve ser acessível a todos e defendem que o edifício deve ser adaptado ao lugar, isto 

é, ao ambiente e ao clima.” (Première, 2012) 
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Ao se debruçarem tão acerrimamente sobre questões relacionadas com a 

responsabilidade social, económica e ambiental da arquitetura, Lacaton & Vassal 

poderiam ser interpretados como radicais tecnocratas por pensarem acima de tudo 

nos temas da técnica e preservação, no entanto o seu radicalismo, que não é guiado 

pela procura e invenção de novas formas, reflete-se na constante pesquisa de meios 

técnicos e materiais mais adequados para consolidar e otimizar as atmosferas 

espaciais que criam: “É fascinante observar como não se esquecem da riqueza 

espacial enquanto principal objetivo, independentemente do tipo de orçamento, desde 

o simples habitar barato e familiar até ao hotel de luxo.” (Steiner, 2006) 

"Um fio condutor do seu trabalho é o desejo de encontrar o que é essencial em cada 

situação e criar uma linguagem modesta de arquitetura baseada numa economia de 

meios." (Spacial Agency, 2014) Embora a qualidade espacial não seja afetada pela 

utilização e reciclagem de diversos materiais aliados aos progressos tecnológicos, 

quando sustentáveis, ao afirmarem uma linguagem simples e modesta “A questão da 

monumentalidade já não é importante [para mim], e é possível substituí-la por outras 

coisas como a generosidade e a poesia, e fazer qualquer coisa onde as pessoas 

possam sentir emoções.” (Vassal, 2014) 

Na sua obra a forma não é um problema que seja trabalhado constantemente, mas 

sim uma circunstância desenvolvida do interior para enfrentar determinada situação e 

lugar. “Neste ponto de vista libertam-se de todas as imagens e conceções tradicionais, 

tentando questionar as convenções.” (Steiner, 2006) e ao recusar a tradição e 

formalismos, os projetos tornam-se provocadores pois libertam-se do espetáculo de 

imagens de que a arquitetura contemporânea vive.   

Lacaton e Vassal são ainda reconhecidos pelo mote “Less Esthetics – More Ethics” na 

medida em que descuram da decoração e ornamento, recusando a ideia de estilos 

arquitetónicos na contemporaneidade em prol da investigação e responsabilidade na 

projeção de espaço: “A força da sua linguagem reside numa certa procura obstinada 

de respostas precisas, não definitivas, e sem revestimento estético. As soluções 

propostas são no entanto radicais, de uma extrema simplicidade, sempre empregues 

de uma enorme generosidade.” (Arcenreve, 2003) 

 “A sua filosofia pessoal é baseada na ideia de que os edifícios são belos quando as 

pessoas se sentem bem neles, quando a luz é bela, e a atmosfera agradável, quando 

a troca com o exterior parece fácil e gentil, quando a vida neles é simples criando 

sensações inexplicáveis.” (Nobel, 2014) 
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A casa de Cap Ferret na região de Lège situa-se na faixa costeira da Baía de 

Arcachon, numa área sobretudo edificada por casas de férias da classe média-alta e 

burguesa de Bordéus. Orientada a sudeste numa das raras parcelas que não haviam 

sido ainda construídas, o terreno é formado por uma duna de areia que se eleva 

bruscamente até cerca de 15 metros do nível do mar e que volta a descer até 

encontrar a estrada que lhe dá acesso, proporcionando uma interessante vista sobre o 

golfo. 

Uma vez não edificado até ao ano de 1998, o terreno apresentava-se rico em 

vegetação natural, estando coberto por medronhos, morangueiros e mimosas, e ainda 

quarenta e seis pinheiros-bravos, formando uma harmoniosa composição de 

elementos que agradou a Lacaton e Vassal. 

 
 

 

 
 
Agradados pelas qualidades do sítio, aos arquitetos interessava-lhes manter as suas 

especiais características, a topografia e a vegetação, evitando desse modo 

desnecessários estragos na paisagem que é visível ao longo de grande parte da baía. 

Assim, colocaram-se-lhes a si mesmos a questão: “Como preservar a duna e a sua 

vegetação se construir significa cortar algumas árvores e edificar sobre o terreno?” 

(Lacaton & Vassal, 2007, p.76) 

Ilustração 58 – A Casa de Cap Ferret inserida na paisagem, Autor: Lacaton & Vassal (Lacaton & Vassal, 2014) 
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É ao serem intrigados por esta questão que os arquitetos são levados a recuperar 

alguns dos ensinamentos que haviam aferido sobre o método de trabalho de Mies Van 

der Rohe, que ao ter citado, “A natureza, também, deve viver sua própria vida. 

Devemos estar conscientes em não rompê-la com a cor das nossas casas ou 

equipamentos internos. Ao contrário, nós deveríamos atentar a trazer natureza, casas 

e seres humanos a uma maior unidade.” (apud Fracalossi, 2012), os fez pretender 

elevar a casa de modo a não perturbar o terreno, criando uma simbiose do volume 

com a vegetação, ao mesmo tempo que proporcionavam um maior aproveitamento da 

vista: “ A nossa proposta partia de não cortar os pinheiros nem eliminar o bosque de 

medronhos, já que o impacto que causaria seria especialmente visível da baía.” 

(Lacaton & Vassal, 2007, p.76) 

 
 

 

 
 
 
Os proprietários do terreno, dois irmãos de apenas 23 e 25 anos, haviam também 

aprendido a apreciar a beleza e fragilidade do lugar. Estavam conscientes da severa 

deterioração causada pelos seus vizinhos ao construírem as suas casas “[…] já que 

todos tinham cortado a maior parte das árvores e transformado a paisagem dunar por 

causa dos movimentos de terras, escavações e levantamento de muros de 

contenção.” (Arnardottir, Merina, 2005) Os dois jovens clientes conheceram os 

Ilustração 59 – Vista sobre a Baía de Arcachon, Autor: Jean-Christophe Ravon (Lacaton & Vassal, 2014) 
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arquitetos através de seu pai, um professor de artes plásticas da escola que os 

formou, aos quais falaram sobre a beleza do lugar onde em pequenos passavam parte 

das suas férias em família a fazer piqueniques e cabanas nas árvores: “Nessa primeira 

conversa expressaram a preocupação de construir a casa sem estropear os atrativos 

do lugar, tendo em conta que na parcela os arbustos chegavam aos 3 metros de altura 

o que tornava impossível disfrutar da vista sobre a baía.” (Arnardottir, Merina, 2005) 

Seguindo as normativas urbanísticas da região, a edificação nesta faixa costeira teve 

de se definir segundo determinadas regras de distanciamento. Apesar de a distância 

da casa até à estrada que dá acesso à parcela não ser definida nessas normas, 

relativamente à orla marítima o projeto teria de distanciar pelo menos 15 m, e ainda 

manter uma distância mínima de 4 m face às construções que lhe estariam 

adjacentes. Estas condicionantes impunham desde cedo que a casa teria de vir a ser 

localizada logo atrás da referida duna, quando a pendente do solo começa a descer na 

direção da estrada. 

Tratava-se de elevar a casa acima do solo para aproveitar as vistas e evitar grandes 

movimentos de terras, especialmente negativos por se tratarem de solos arenosos. 

Foram inseridos 12 micro-pilotis a uma profundidade variável entre os 8 e os 10 m. 

Sobre estes montou-se uma estrutura metálica que flutua entre as árvores. (Lacaton & 

Vassal, 2007, p.76) 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 60 – Secção do lugar, Autor: Lacaton & Vassal, 1998 (Lacaton & Vassal, 2007, p.77) 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   97 

A ideia de manter o solo intocável permitindo que a baixa-flora existente 

permanecesse foi então definida, e seguindo as normas vigentes, a casa foi elevada 

até ao limite máximo de 6 m, proporcionando uma agradável vista: “Mal a plataforma 

ficou construída os irmãos logo subiram ao seu topo para constatar que não tinham 

errado na eleição do projeto. Desde os 210 m2 da plataforma […] disfrutava-se de 

uma impressionante vista.” (Arnardottir, Merina, 2005) 

Embora se liberte do solo manifestando a ideia de descontinuidade material 

característica do método tectónico, a casa não se desvincula do lugar, pois remete as 

suas relações diretamente para a Natureza. 

 

 
 
 
 

 
 

Ilustração 61 – O interior da casa com a vista sobre a baía, Autor: Lacaton & Vassal, 1998 (Lacaton & Vassal, 2014) 

Ilustração 62 – O reflexo da luz na face inferior da plataforma, Autor: Philippe Ruault, 1998 (Lacaton & Vassal, 2014) 
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No mesmo sentido, uma vez o revestimento utilizado para as fachadas e para a face 

inferior da plataforma ser a chapa de alumínio ondulada envés de um material 

orgânico, proporciona um contraste de materialidades e “dado que a direção das 

ondas é perpendicular à baía, a luz é refletida e cria um céu artificial, fonte de 

luminosidade” (Lacaton & Vassal, 2007, p.76) para o solo que pode ser deste modo 

habitável, pelo homem e plantas. 

Além desta relação com que fora resolvida de modo a permitir andar confortavelmente 

sob a plataforma, restou encontrar uma solução para as árvores que não se desejou 

cortar, tendo surgido a ideia de “cabana na árvore” como as que em crianças os 

proprietários construíram. Deste modo o volume parece estar em movimento, como 

que suspenso e apoiado nos próprios pinheiros que se fundem com os pilares que o 

suportam: “Conservaram-se todos os pinheiros, inclusivamente os situados dentro do 

perímetro construído. Aqueles que atravessam a casa fazem-no através de vazios que 

permitem o seu movimento, o seu crescimento e a conservação do seu bom estado.” 

(Lacaton & Vassal, 2007, p.76) 

 
 

       
 

 
Embora a ideia do projeto não tenha sido a de ser atravessado por pinheiros mas a de 

não os destruir, a casa permite uma experiência única com a natureza ao se relacionar 

com esta de modo a permitir a sua existência quase simbiótica.  

Ilustração 63 – Pinheiro é um elemento da casa,  Autor: 
Philippe Ruault, 1998 (Lacaton & Vassal, 2014) 

Ilustração 64 – Pinheiro atravessa a casa criando clarabóia, 
Autor: Philippe Ruault, 1998 (Lacaton & Vassal, 2014) 
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A forte relação com a envolvente através da integração das preexistências não é a 

única maneira de esta casa se relacionar com o exterior. Com a intenção de 

proporcionar uma vista desafogada e um espaço mais amplo para além dos limites 

construtivos, Lacaton e Vassal desimpedem a fachada sobre a baía ao criarem um 

enorme vão: “A fachada que dá para a baía está totalmente aberta e envidraçada” 

(Lacatn & Vassal, 2007, p.76) Para encenarem a real dimensão interior, os arquitetos 

expandem o espaço empurrando-o até à linha do horizonte através do artifício criado 

pelo transparente muro de vidro, fazendo desse mesmo horizonte o limite do espaço. 

Com base nestas ideias chave, a casa permite uma experiência muito particular com a 

natureza, tornando os sentidos mais despertos para a relação com a luz que invade o 

espaço através da fachada principal e entre a vegetação, o som do mar e a 

temperatura controlada pelo meio natural ao qual a casa não se impôs uma vez “[…] a 

arquitetura e a paisagem se tornaram indissociáveis.” (Arnardottir, Merina, 2005) 

 
 

 
 
 
 
 

Ilustração 65 – A fachada principal, Autor: Philippe Ruault, 1998 (Lacaton & Vassal, 2014) 
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Conforme mostram a planta e o alçado acima expostos, a Casa em Cap Ferret 

demonstra ter sido construída segundo o método tectónico. Embora a fachada 

principal abra o espaço ao exterior, nas restantes três o revestimento revela-se pelo 

cruzamento de vários materiais através dos princípios técnicos aditivos: “As outras três 

são mais fechadas, com algumas aberturas vidradas transparentes.” (Lacaton & 

Vassal, 2007, p.76) 

Segundo as noções ecológicas da dupla de arquitetos “O perfil geral do volume, a sua 

ligeireza e transparência, pouco impacto têm sobre a paisagem.” (FRAC CENTRE, 

1999) E para manter esta noção de leveza o volume define-se num só piso, onde os 

pinheiros que o atravessam são concetualmente encarados como parte da estrutura 

apesar de contrastarem nas materialidades pois “A estrutura, muito fina, é em aço 

galvanizado.” (FRAC CENTRE, 1999), sendo desse modo reforçada a ideia de adição 

e de integração e dependência da floresta. 

Para além dos elementos como a plataforma, a estrutura e o revestimento tecerem 

entre si uma lógica de descontinuidade que interage com os perecíveis pinheiros-

bravos que já definiam o lugar antes da chegada da casa, o carácter tectónico do 

volume é ainda demonstrado pela convergência das diversas materialidades e pelo 

uso da tecnologia e investigação como base de uma prática arquitetónica mais 

sustentável: “Em vez de a alta-tecnologia estar oposta à Natureza como inerentemente 

se sugere, a casa demonstra como as duas não se necessitam opor.” (The modern 

house, 2013) 

Ilustração 66 – Planta da casa com pinheiros existentes, Autor: 
Lacaton & Vassal, 1998 (Lacaton & Vassal, 2007, p.78) 

Ilustração 67 – Alçado da casa, Autor: Lacaton & Vassal, 1998 
(Lacaton & Vassal, 2007, p.79) 
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3.3. CONCEITO E FORMA  

CASA EM SEVILLA-LA-NUEVA – CAMPO BAEZA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 “A casa pretende ser a literal tradução da ideia da caixa tectónica suportada pela 

caixa estereotómica. Como que uma destilação do mais essencial da arquitetura. Uma 

vez mais, o mais com menos.” (Baeza, 2014) 

Ilustração 68 – A caixa tectónica sobre a caixa estereotómica, Casa em Sevilla-la-Nueva, Autor: Hisao Susuki (Campo Baeza, 2014) 
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Alberto Campo Baeza nasceu em Valladolid, Espanha, onde o seu avô era arquiteto, 

mas aos dois anos mudou-se para Cádiz, cidade onde viu a luz. O seu pai, que já fez 

102 anos, foi cirurgião. Dele herdou o espírito de análise e, de sua mãe, a decisão clara 

de ser arquiteto. Vive em Madrid desde que para lá foi estudar arquitetura. Teve como 

professor Alejandro de la Sota, que lhe incutiu a arquitetura essencial, que ainda hoje 

procura concretizar. É Professor Catedrático na Escola de Arquitectura de Madrid, 

ETSAM, onde leciona há mais de 25 anos. (Baeza, 2014) 

São estas as notas biográficas em que o arquiteto se define e faculta, e que 

orgulhosamente transcreve para as introduções de suas conferências e obras 

literárias. Autor de A Ideia Construída, Pensar com as Mãos e mais recentemente 

Principia Architectonica, reflete nestas páginas sobre a arquitetura que mais o fascina 

e marcou, como ainda de seus projetos e de outros de seus contemporâneos colegas. 

Campo Baeza acredita na arquitetura como uma ideia construída, e crê que os 

componentes principais da arquitetura são a gravidade, que constrói o espaço, e a luz, 

que constrói o tempo: “Não devemos nunca esquecer a importância da estreita ligação 

que existe entre a luz e o tempo e a gravidade e o espaço, a História ensinou-nos e 

está em nós continuar a fortalecê-la no projeto contemporâneo.” (Baeza apud Turrini, 

2005) 

A respeito das suas intervenções arquitetónicas, é um notável defensor das categorias 

estereotómica e tectónica, que define serem os dois únicos métodos de distinguir 

arquitetura, quer seja ou não por si projetada. Durante o seu percurso desenvolveu 

obras nas quais é levado ao extremo essa díspar relação dos conceitos, provocando 

no entanto uma interação entre estes dois modos de fazer arquitetura: “Pretende-se, 

com este texto, dar mais um passo na compreensão deste plano horizontal plano não 

só como mecanismo da arquitetura, mas também, quando elevado, o seu valor como 

limite espacial entre o estereotómico e o tectónico.” (Baeza, 2013, p.37) 

Ilustração 70 – Alberto Campo Baeza                
(Campo Baeza, 2014) 

Ilustração 69 – O conceito da Casa de Blas, Autor: Baeza           
(Campo Baeza, 2013, p.42) 
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Ilustração 71 – Esquiços sobre a casa de Blas, Autor: Campo Baeza (Campo Baeza, 2013, p.100) 
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Localizada no alto de uma colina e com as montanhas de El Escorial que cercam 

Madrid a norte, a Casa em Sevilla-la-Nueva ou Casa de Blas nasce do especial 

interesse do seu proprietário sobre a obra arquitetónica de Alberto Campo Baeza. 

Francisco de Blas escolheu o arquiteto após ter folheado um livro sobre a sua obra no 

qual ter-se-á identificado com a serena desnudez das casas do arquiteto, 

encarregando-o do ”[…] desenho de uma casa onde a sua família pudesse ouvir 

música.” (Arnardóttir, Merina, 2008) 

Tratando-se de esclarecer o arquiteto sobre as necessidades que o edifício deveria vir 

a colmatar, no seu primeiro encontro o cliente e catedrático de literatura, ofereceu-lhe 

um livro da autoria de Luis Cernuda com as poesias completas do autor, tendo-se 

desencadeado “[…] uma cumplicidade entre cliente e arquiteto: Um entendimento 

cultural mútuo que proporcionou uma casa onde se escuta a música com o silêncio.” 

(Arnardóttir, Merina, 2008) Ao definir a casa dos seus sonhos através da poesia de 

Cernuda, o arquiteto entendeu que o conteúdo literário que lhe havia sido oferecido, 

considerado nas emoções que proporcionara e transmitira ao seu cliente, seria 

material primordial para o projeto.  

 
 

 

 
Ilustração 72 – O pódio que aflora do solo, Autor: Hisao Susuki (Campo Baeza, 2014) 
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Apesar das intermináveis possibilidades de implantação ao longo desta colina, foi o 

desnível deste terreno que determinou a construção da casa, proporcionando um 

miradouro sobre o horizonte e ainda um inconfundível marco daquela paisagem.  

 
 

 

 
 

Sujeito a uma íngreme pendente de 15 m considerada um incómodo pelo proprietário, 

Campo Baeza encontrou na parcela de 3000 m2 os pretextos para desenvolver o 

projeto: “No topo de um morro voltado a norte, com esplêndidas vistas para as 

montanhas próximas de Madrid, a casa, mais que tudo, é uma resposta à sua 

localização estabelecendo uma plataforma.” (Baeza apud Oliveira, 2001) É assim que 

o arquiteto descreve o seu projeto, pois de facto a casa compreende o sítio em que se 

encontra mas não se contenta em integrar-se nele, e antes tornar aquele sítio único ao 

fundar um lugar. 

Deste modo, a casa de Blas viria a desenvolver-se segundo uma dicotómica relação 

entre os dois distintos métodos construtivos, isto é, a necessidade de um plano 

horizontal estável e contíguo ao solo que contrapusesse a sua clivosa inclinação, e 

ainda uma especial ligação com a árida paisagem envolvente e com o horizonte. 

Ilustração 73 – A integração do volume na paisagem com o horizonte, Autor: Hisao Susuki (Campo Baeza, 2014) 
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É a partir destas iniciais condicionantes que se concebeu a ideia da de articular a 

arquitetura estereotómica com a arquitetura tectónica, obtendo as vantagens de cada 

tipo de construção. 

O arquiteto trabalhou estas contrastantes linguagens com base nos materiais e 

respetivos métodos construtivos, e ainda através dos indissociáveis conceitos 

definidores do espaço, a luz e a gravidade, enfatizando as suas qualidades espaciais 

ao articulá-los no plano horizontal. Estas linguagens são observáveis desde logo na 

forma da casa. Como que aflorando da terra, surge um volume retangular de betão, o 

“[…] pódio, e sobre este colocou-se uma caixa transparente de vidro, coberta 

delicadamente por uma estrutura ligeira e simples, em aço pintado a branco. Todo o 

projeto vive da precisão das suas dimensões.” (Baeza apud Amaral, 2001, p.27) 

 
 

 
 

 

Do alto da colina a casa é um conjunto híbrido que se funde com a paisagem ao 

mesmo tempo que dela se destaca. Da caixa de betão semienterrada à caixa de vidro 

que da primeira se eleva e desmaterializa ao se abrir ao exterior, Campo Baeza expõe 

o âmago das questões arquitetónicas primárias. 

Ilustração 74 – Vista da fachada Norte, Autor: Hisao Susuki (Campo Baeza, 2014) 
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O volume que forma o pódio remete-se à subtração enquanto a caixa de vidro de 

estrutura metálica se refere à adição e arte de construir através da montagem das 

partes, por outras palavras, a casa trata do diálogo entre a caverna e da cabana. 

“O jogo entre a leveza e peso atinge aqui os seus maiores extremos. […] O desenho é 

marcado pela simetria e pelo uso de relações da geometria clássica, outra 

característica das obras de Campo Baeza.” (Mungioli, 2000). A base de betão armado 

tem os seus limites bem definidos pelo espesso e intransponível muro estereotómico. 

Como numa caverna, a luz natural penetra no interior destes espaços através de 

controlados vãos, que, como que subtraídos à densa matéria, abrem calculadas vistas 

sobre o exterior. O seu dimensionamento é preciso e a caixa é simétrica com 9 m de 

largura por 27 m de comprimento, e com 2,80 m de pé-direito. 

 

 
 

 
 
 

A caixa de vidro trata o oposto. A sua ligeira estrutura permite que os vãos sejam os 

próprios muros. Estes, uma vez transparentes e sem caixilhos, expandem o espaço 

fisicamente confinado a 4,5 m de largura por 9 m de comprimento e 2,26 m de altura, 

até ao horizonte, trazendo a própria paisagem para o interior. 

Ilustração 75 – Plantas do rés-do-chão e primeiro andar, respetivamente, Autor: Baeza (Campo Baeza, 2014) 
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A caixa tectónica “[…] debaixo da estrutura metálica, chega quase ao limite da fachada 

norte e abriga-se da fachada sul para estar em sombra. Por baixo, a caverna é o 

espaço de refúgio. Em cima, a cabana é um espaço de contemplação da natureza.” 

(Baeza, 2009) 

No referido refúgio de betão, e através de um rígido arranjo formal, desenvolve-se a 

maior parte do programa da casa. Deste modo, com um claro esquema ortogonal que 

distingue os espaços de serviço dos espaços a serem servidos, numa faixa mais 

estreita organizam-se as instalações sanitárias, roupeiros e cozinha, enquanto na 

banda mais larga se dispõem os quartos e sala. 

 
 

 

 

 
 
Todas as divisórias têm vãos, e embora além daquele que mais se expõe ao exterior 

situado na sala, na maioria das vezes estas janelas são reduzidas, enquadrando 

apenas fragmentos da paisagem. Por sua vez, quando a luz estes vãos invade é 

desenhado um forte contraste claro-escuro na densa e tépida atmosfera interior. 

Ilustração 76 – O controlado ambiente da sala de estar com o desenhado recorte da luz, Autor: Hisao Susuki (Campo Baeza, 2014) 
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Providenciando o máximo cuidado para não afetar a controlada ambiência espacial do 

cavernoso rés-do-chão, o próprio rasgo no plano horizontal que articula as duas 

realidades proporcionando as escadas de acesso ao primeiro andar, é limitado por 

duas paredes laterias, impedindo assim que os espaços inferiores sejam 

abruptamente invadidos de luz. No entanto, uma vez subindo nas escadas, o espaço 

agora híbrido, apresenta uma gradação de luz até encontrar o seu esplendor na caixa 

de vidro. 

Sem uma função óbvia, este espaço “[…] sobre a plataforma, é um miradouro ao qual 

se sobe desde o interior da casa. De dentro, a paisagem é sublinhada, e parece então 

que se aproxima do espectador.” (Baeza, 2009) 

 
 

     

 
 
 

 
Embora com um pé-direito relativamente baixo por motivos de insolação e ainda 

graças à cobertura que ultrapassa os translúcidos muros de vidro, o espaço ganha 

uma dimensão horizontal única cuja amplitude é quase infinita uma vez ter como 

limites a mais distante paisagem. Deste modo, contrastando a serenidade e 

continuidade do piso anterior, aqui contempla-se o descontinuo movimento da 

envolvente. Como zona idealizada para disfrutar da natureza, é inserida ainda uma 

piscina na extremidade do pódio, permitindo que este espaço de contemplação possa 

ser usufruído relaxadamente dentro de água, uma vez esta região interior atingir 

elevadas temperaturas durante grande parte do ano. 

Ilustração 78 – A caixa tectónica, Autor: Hisao Susuki (Campo Baeza, 2014) Ilustração 77 – A escada reúne as diferentes 
qulidades de luz, Autor: Hisao Susuki        

(Campo Baeza, 2014) 
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4. PROJETO E PROPOSTA 

 

“A cidade é uma realidade complexa, produto de fenómenos sociais, políticos e 

económicos que individualmente e juntos, através da história, determinaram a 

construção. Na cidade estão presentes factos mais importantes e factos menos 

importantes. A pura e simples existência da cidade como tal, é distinta da pura e 

simples multiplicidade das habitações independentes. O todo não é só a soma das 

suas partes.” (Prodi, 1987, p.25) 
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4.1. PROGRAMA E SÍTIO 

PLANO URBANO – SAN LORENZO, ROMA 

O exercício aqui apresentado e sujeito a uma leitura critica, referente ao ano letivo 

2012/2013 e desenvolvido no âmbito do Laboratorio di Sintesi in Progettazione 

Urbanistica da Università di Roma La Sapienza trata um projeto urbano de grande 

escala sito no Quartiere di San Lorenzo em Roma. 

 

 

 
Orientado pela catedrática Paola Falini e respetivo corpo docente constituído pelas 

professoras Laura Berardi e Francesa Pierdominici, o programa curricular do curso 

teve como fundamental objetivo a elaboração de um projeto urbano cuja estrutura 

formal e organizativa fosse caracterizada por uma forte dinâmica transformadora do 

sítio, de encontro a uma “reparação da cidade histórica”, compreendendo a sua 

valorização através do estabelecimento de uma nova estratégia interpretativa para 

parte da cidade de Roma. 

Embora didático, este programa propõe a requalificação urbana através de uma 

planificação capaz de integrar a complexidade com a sustentabilidade na cidade já 

consolidada. 

Por fim, define-se não só como um exercício de planificação e ordenamento urbanos 

como explora ainda um projeto de requalificação e regeneração do existente, projeto 

de espaços públicos, de centralidade e de infraestruturas, colmatando no 

desenvolvimento de um projeto arquitetónico adequado estrutural, morfológica e 

funcionalmente às interpretações físicas, ambientais, históricas e sociais do lugar. 

Ilustração 79 – Ortofotomapa da zona oriental da cidade de Roma, Autor: Desconhecido (Facultado por Università La Sapienza, 2012) 
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Compreendendo uma vasta área de intervenção, o Quartiere di San Lorenzo, hoje em 

pleno centro histórico de Roma, é um bairro cuja construção iniciou em 1870 e se 

estendeu até 1925, altura em que se consolidou enquanto parte da cidade. No entanto 

desenvolve-se e expande-se por aquele território até cerca de 1960. 

Surge aquando da unificação de Itália e do estabelecimento de Roma enquanto capital 

e foi edificado com vista o alojamento quase massivo de ferroviários, operários fabris e 

artesãos, frutos de sucessivos êxodos rurais aquando da revolução industrial italiana, 

e cujo principal objetivo foi a construção das primeiras linhas de ferro e do terminal 

ferroviário Termini. 

Na génese do seu planeamento encontram-se maioritariamente edifícios de 5 e 6 

pisos organizados em quarteirões fechados sobre pátios e circunscritos por ruas numa 

rígida malha ortogonal guiada pela redefinição da remota Via Tiburtina construída no 

auge do Império Romano que se prolonga para fora da cidade. Neste contexto as 

tipologias denominadas de Edifici in Linea Post-Unitari são sobretudo de pequena 

dimensão, com 2 e 3 quartos. 

Embora em menor número, o bairro oferece ainda duas distintas embora 

complementares tipologias de habitação, as Villini e as Villino-Pallazina, que tratando-

se concretamente de moradias geminadas e de prédios de 4 a 5 pisos compostos por 

grandes tipologias, vieram neste mesmo período colmatar as necessidades de uma 

classe burguesa e comercial em crescimento. 

 

            

Ilustração 80 – Ortofotomapa do Quartiere di San Lorenzo, Roma, Autor: Desconhecido (Facultado por 
Università La Sapienza, 2012) 
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Apesar de a implantação de um tecido urbano ter ocorrido somente no final do séc. 

XIX, San Lorenzo apresenta uma série de condicionantes históricas que remontam ao 

Império Romano, pelo que os seus limites se encontram bem definidos. 

A Sudoeste, além da referida estação de comboios que hoje ostenta quase um 

quilómetro de comprimento, o bairro é encerrado pela Muralha Aureliana que 

circundara Roma e pelo eixo demarcado pela Via Tiburtina que inicia na respetiva 

entrada oriental da cidade, a Porta Tiburtina. 

A Nordeste é limitado pelo histórico oitocentista Cemiterio del Campo di Verano que 

ostenta a Basílica de San Lorenzo e uma área de catacumbas do período de 

Constantino I. 

A par da consolidação de San Lorenzo enquanto bairro, em 1935 é inaugurado o 

complexo universitário Città Universitaria di Roma que, adjacente à Via Tiburtina, 

ocupara toda a área a Norte e a Noroeste, impossibilitando a sua expansão neste 

sentido. 

Por sua vez, análogo ao desenvolvimento progressivo e mutações que o principal 

terminal ferroviário de Roma foi verificando, a Sul e Sudeste de San Lorenzo surge 

uma extensa parcela de território estatal desaproveitada, composta por antigos 

complexos industriais degradados, viadutos inutilizados e uma série de linhas férreas 

desatualizadas graças a uma redefinição do sistema de transportes, que estagnou o 

crescimento quer do bairro como da cidade. 

Postas estas condicionantes físicas, além da requalificação do bairro, o exercício 

decorre no sentido de desimpedir a área a Sul e Sudeste de San Lorenzo conforme o 

Plano Regulador de Roma sustenta, substituindo as estéreis e ineficientes estruturas 

acima mencionadas em espaços de qualidade. 

Tendo em consideração uma série de normas definidas pelo próprio plano regulador a 

respeito da impermeabilização dos solos e coeficientes de edificação, o programa 

curricular precisa uma edificação sustentável que colmate necessidades dos atuais 

residentes como a de futuros habitantes através da equilibrada implantação de 

equipamentos, parqueamentos e estacionamento, comércio e zonas verdes. 

“É uma tarefa difícil esta de tornar uma paisagem consumada novamente atrativa para 

investidores e habitantes, criando espaços novos, mas também disfrutando e 

reciclando aqueles que insistem ser testemunhos industriais.” (Falini, 1997, 270) 
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4.2. IDEIA E ESTRATÉGIA 

PLANO AMPLIAÇÃO – SAN LORENZO SUL 

O potencial de San Lorenzo é extenso. Embora tenha sofrido ataques aéreos e 

bombardeamentos durante a Segunda Guerra Mundial que deixaram profundas 

marcas físicas, formais e ainda na memória do lugar, foi paralelamente palco da 

contestação antifascista contra a ditadura de Mussolini, pelo que a sua atmosfera é 

desde então fomentada por uma conotação comunista e liberal que nas últimas 

décadas atraiu um estilo de vida menos capitalista. Ainda que central e próximo da 

Roma turística, é extremamente permeável às regiões suburbanas graças ao 

adjacente interface de transportes públicos e ao cruzamento de duas importantes 

circulares rodoviárias. Mantém no entanto sérios problemas de estacionamento e 

tráfego automóvel. 

Tem a vantagem de ser contíguo a um dos maiores complexos universitários da 

Europa, pelo que, incentivado pelo alojamento de estudantes, é um bairro jovem. Por 

sua vez acomoda uma das maiores e mais procuradas zonas de ócio noturno, é 

conhecido pela boémia e está repleto de bares e clubes. San Lorenzo é ainda um dos 

distritos culturalmente mais atrativos e com uma vida artística autónoma da restante 

cidade, influenciada pelo artesanato local. Tem galerias de arte, comércio, 

equipamentos de nível local e até um teatro comunitário ocupado e dirigido pelos 

habitantes. Por fim, não tendo ainda cedido à especulação imobiliária que assola 

Roma, o custo de vida é menor e atrai constantemente novos habitantes. 

 
Ilustração 81 – Mapa de Objetivos para o plano urbano de San Lorenzo, Roma, 2013 (Ilustração nossa) 
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Inserido numa primeira fase de grupos, as condicionantes e potencialidades do bairro 

foram aferidas de modo a delinear uma estratégia sustentada na escassez de espaços 

públicos, e colmatada pelo desenho de uma cintura verde que colocasse o património 

de San Lorenzo em evidência. Com um circuito assente na fluição de pessoas por 

espaços verdes, facilitou-se uma ligação pedonal que inicia na muralha e Porta 

Tiburtina, percorre a via de mesmo nome, e converge com o núcleo universitário e a 

basílica, colmatando no parque que evidencia a magnificência do adjacente cemitério. 

A redefinição viária foi fundamental para a requalificação de San Lorenzo. O rígido 

sistema viário foi reformulado através da redução do número de faixas e sentidos, 

fomentando corredores ecológicos que desembocam no grande parque quer a Norte 

como a Sul. Ainda no interior do consolidado bairro foram inseridos espaços públicos 

através de pequenas praças nos outrora quarteirões bombardeados durante a 

Segunda Grande Guerra, fomentando a memória da cidade. 

 

 

 

Com questões de acessibilidade mal resolvidas pelo crescimento demográfico e com a 

atribuição de novas valências à Via Tiburtina, traçam-se novos eixos viários que 

facilitam a entrada e saída da cidade ao desviarem o trânsito urbano do local. Por sua 

vez são estes eixos que estabelecem e organizam o plano de ampliação, que 

conjugados com o prolongamento da malha novecentista formalizam novos 

quarteirões. Por fim, com o entrave da linha férrea a cortar o território, é criada uma 

faixa de floresta que redesenha o limite e protege a área urbana. 

Ilustração 82 – Mapa Prefigurativo para o plano urbano de San Lorenzo, Roma, 2013 (Ilustração nossa) 
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Definidas as principais diretrizes para San Lorenzo, o plano passou a ser desenvolvido 

individualmente, tendo para isso sido decomposto em 3 partes, a Zona Norte, Este e 

Sul, sendo que o projeto aqui apresentado é referente a esta última. 

Tendo a cargo grande parte da superfície passível de ser edificada, este plano 

desenvolve-se essencialmente em 3 frações que conforme as exigências funcionais e 

de programa, resolvem distintos espaços e edifícios. 

A par da regeneração do bairro, e acima da recuperada via Scalo San Lorenzo que 

resolve a acessibilidade através de um sistema viário e de transportes públicos, 

organiza-se uma praça outrora composta por edifícios devolutos, cujo pano de fundo é 

a muralha e a partir da qual se desenham dois edifícios lineares. 

Resolvendo um desnível topográfico, o primeiro é dotado de serviços e encontra-se 

numa cota abaixo da superfície, servindo de miradouro e ainda de apoio ao jardim. 

O outro, frente a uma linha de edifícios já existentes, é desenhado para albergar 

estudantes e permeável no piso térreo, permitindo o diálogo do bairro com o jardim. 

 

 

Ilustração 83 – Plano Urbano para San Lorenzo Sul, Roma, 2013 (Ilustração nossa) 
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Abaixo do referido Scalo San Lorenzo o traçado viário impôs uma triangulação verde 

atravessada por pequenas ruas paralelas entre si cujas direções foram dadas pela 

malha ortogonal do atual bairro. Em torno destas ruas de cariz local distribuem-se 

equipamentos desportivos e de apoio ao parque urbano. 

No entanto, para que este fosse contínuo e avançasse de encontro ao parque da Zona 

Norte, no final deste triângulo desenvolve-se uma ponte ajardinada que, assente num 

equipamento de grande escala, lhe proporciona uma cobertura ao mesmo tempo que 

permite atravessamentos mais diretos, sem perturbar a fluição do trânsito urbano. 

Na restante face, frente ao novo eixo viário, o parque finaliza com um longo edifício 

linear que quebra a direção do anterior, organizando a partir daí uma malha para o 

restante território. O edifício é assente também em pilares e enfatiza a centralidade do 

parque permitindo que o novo San Lorenzo e o velho sejam ali atraídos e interajam. 

Trata-se de habitação coletiva e apresenta várias tipologias de modo a atrair todo o 

tipo de habitantes. 

O referido novo eixo vem substituir o viaduto Tangenciale e juntamente com as ruas 

perpendiculares formalizam quarteirões idênticos aos de San Lorenzo. No entanto, 

inserido na Zona Este, esta parte do projeto não é aqui desenvolvida. 

Encerrando o novo bairro, e na continuação do primeiro edifício apresentado, 

desenha-se um outro volume que assegura comércio local e habitação unifamiliar. 

Utilizando o desnivelamento topográfico do sítio, procede-se a um ordenamento de 

terras e resolve-se este edifício linear em dois níveis. O primeiro trata o comércio 

frente à estrada que serve o bairro, e o segundo, acessível por uma estrada 

secundária reservada a moradores, concentra dois pisos de moradias geminadas. 

É ainda explorada uma outra faixa florestal em torno das linhas de comboio que 

assegura a tranquilidade dos mencionados edifícios habitacionais e expande a área do 

parque, proporcionando uma ligação física com os bairros vizinhos. Essa ligação dá-se 

ainda por meio de um percurso viário. 

De encontro às necessidades do programa e do plano regulador, a Zona Sul foi 

projetada para albergar cerca de 3000 novos habitantes distribuídos por 47000 m2 de 

alojamentos de um total de 11500 habitantes distribuídos pelas 3 Zonas do plano de 

ampliação, aos quais acrescem os 11000 atuais residentes. Foram também definidos 

6500 m2 de equipamentos, 12000 m2 de estacionamentos e 10000 m2 de comércio e 

serviços a par de 117000 m2 de espaços verdes. 
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Ilustração 84 –    Piso Térreo Zona Sul A, San Lorenzo, Roma, 2013 (Ilustração nossa) 
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Ilustração 85 –    Piso Térreo Zona Sul B, San Lorenzo, Roma, 2013 (Ilustração nossa) 
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4.3. FORMA E FUNÇÃO 

4.3.1. HABITAÇÃO COLETIVA 

No âmbito do plano de ampliação para San Lorenzo foi desenvolvido um edifício de 

habitação coletiva capaz de sustentar múltiplas tipologias. Foram resolvidas 5 

tipologias que oscilam no número de divisórias como nas áreas, admitindo quer 

famílias numerosas como jovens ou idosos. 

O edifício aqui apresentado surge do prolongamento de linhas diretrizes que iniciam 

no centro do antigo bairro demonstrando que houve uma continuidade física e social 

que se sustenta no diálogo entre o novo e o velho. 

Embora a sua forma linear represente um limite entre as duas áreas de San Lorenzo, 

esse limite é meramente concetual pois revela-se transponível, ainda que 

paralelamente guie todo o novo plano urbano, isto é, além dos acessos verticais, o 

rés-do-chão não foi ocupado permitindo uma fluição e ainda uma continuidade 

espacial entre as duas parcelas da cidade. 

No mesmo sentido o volume responde a questões de sustentabilidade ecológica ao 

permitir o intercâmbio de ambientes entre o parque e a cidade, pois o facto de a 

barreira não ser física desafoga o compartimentado horizonte urbano e faculta-lhe um 

contacto com a natureza. Assim, com uma frente voltada para o parque e uma outra 

para uma estrada densamente ladeada por construções, o edifício tem a vantagem de 

poder usufruir de duas distintas vivências. 

 
 
 
 

 

Ilustração 86 – Tabela de tipologias e Esquema tipológico Apartamentos, 2013 (Ilustração nossa) 
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Ilustração 87 –    Planta piso térreo Apartamentos, 2013 (Ilustração nossa) 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   123 

                      
Ilustração 88 – Planta pisos 1 e 6 Apartamentos, 2013 

(Ilustração nossa) 
Ilustração 89 – Planta piso 2 Apartamentos, 2013 

(Ilustração nossa) 
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Ilustração 91 – Planta piso 4 Apartamentos, 2013 

(Ilustração nossa) 
Ilustração 90 – Planta piso 3 Apartamentos, 2013 

(Ilustração nossa) 
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Ilustração 92 – Planta piso 5 Apartamentos, 2013 

(Ilustração nossa) 
Ilustração 93 – Planta cobertura Apartamentos, 2013 

(Ilustração nossa) 
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Ilustração 94 – Alçado Sudoeste Apartamentos, 2013          

(Ilustração nossa) 
Ilustração 95 – Alçado Nordeste  Apartamentos, 2013          

(Ilustração nossa) 
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Ilustração 96 – Secções A e D Apartamentos, 2013 

(Ilustração nossa) 
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4.3.2. MORADIAS GEMINADAS 

A par da habitação de cariz coletivo são propostas também moradias geminadas 

assentes num volume linear que assegura o limite urbano do novo bairro. O edifício é 

um conjunto de integrados volumes que interagem por meio de escadarias, e cada um 

concentra uma composição de 4 habitações unifamiliares de dois pisos. 

Embora providenciando áreas mais desafogadas, as residências sustentam uma única 

tipologia T3 que é em parte modular na medida em que é passível de crescer dentro 

dos seus próprios limites. O seu carácter quase individual surge no seguimento das 

necessidades sociais do bairro e vai de encontro às preexistentes Villini. 

Ao contrário do edifico de habitação coletiva, o piso térreo é ocupado, pelo que é 

criada uma barreira somente ultrapassável pelos pontuais acessos verticais. Este 

primeiro piso é resolvido por meio de comércio e serviços de apoio local e serve 

paralelamente de pódio ao edifício habitacional, elevando-o para um nível mais 

salubre acima da via rodoviária e permitindo-lhe uma vivência sobre o parque Sul. O 

acesso às moradias é ainda feito pelo lado contrário à frente comercial. 

Apesar de homogéneo na forma e função, o corpo do volume é revestido por painéis 

basculantes que adulteram as dimensões dos seus espaços e dinamizam o edifício. 

 
 
 

 
 

Ilustração 97 – Tabela de áreas, Moradias Geminadas, 2013 (Ilustração nossa) 

Ilustração 98 – Planta piso -1 Comercial, 2013 (Ilustração nossa) 
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Ilustração 101 – Planta coberturas Moradia Geminada, 2013 (Ilustração nossa) 

Ilustração 100 – Planta piso 1 Moradia Geminada, 2013 (Ilustração nossa) 

Ilustração 99 – Planta piso 0 Moradia Geminada, 2013 (Ilustração nossa) 
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Ilustração 102 – Alçado Noroeste, 2013 

(Ilustração nossa) 
Ilustração 103 – Alçado Sudoeste em 

Secção, 2013 (Ilustração nossa) 
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5. CONCLUSÃO 

A presente dissertação de mestrado assumiu como objetivo esclarecer a 

intemporalidade dos conceitos que sustentam a arquitetura contemporânea. 

Recorrendo a uma pesquisa histórica que recua às suas ancestrais origens, tornou-se 

possível identificar um fio condutor composto por dois segmentos paralelos e 

interdependentes, através dos quais se desenvolveram e desenvolvem desde então 

todas as construções humanas. 

Apesar da formulação dos termos ter surgido somente a partir dos estudos de 

Gottfried Semper, defende-se nesta abordagem que, embora não designados, os 

conceitos estereotómico e tectónico estiveram inerentes à arquitetura desde os 

períodos pré-históricos paleolítico e neolítico, provando a sua presença através dos 

arquétipos modos de habitar outrora cingidos à caverna e à cabana. 

Destacando a factual importância dos achados arqueológicos a par dos estudos 

antropológicos modernos, demonstra-se neste trabalho que independentemente dos 

recursos a que o Homem tem acesso, é-lhe inerente a necessidade de se proteger do 

meio que o rodeia, meio este não só ambiental como social. Foram portanto expostos 

os progressos construtivos que desenvolveu como desenhado o seu percurso 

intelectual na resolução dos problemas espaciais que enfrentou, ora ao refugiar-se em 

formações preexistente ora construindo o seu próprio abrigo. 

Com o intuito de clarificar ambos os conceitos geradores do espaço, esclareceram-se 

os seus métodos construtivos, materialidades, relações com o lugar, e ainda uma série 

de problemáticas relacionadas com a luz e a gravidade que cada categoria 

arquitetónica traduz nos modos de habitar do Homem, tendo-se tornado, a meu ver, 

essenciais para ler e projetar arquitetura. 

Entendeu-se na caverna, por ter sido esta a primeira forma arquitetónica a fornecer um 

refúgio estável ao ser humano, a génese da criação do espaço por subtração. Quer 

através da literal escavação de maciços rochosos quer na projeção de espaços 

concetualmente fechados ao exterior, na arquitetura estereotómica é evidenciado o 

peso e continuidade da matéria que formaliza volumes monolíticos e uniformes, 

dissociáveis da envolvente. Nestes volumes está patente um sistema estrutural que 

trabalha essencialmente à compressão, assistindo-se a uma continuidade murária que 

se estabelece desde o solo ao plano horizontal, e deste último até aos planos verticais 

e cobertura. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   132 

No mesmo sentido, os objetos estereotómicos surgem da Terra como se dela 

aflorassem e impõem-se à paisagem encetando um lugar, pelo que acresce o seu 

carácter dependente e telúrico, gravitando para o solo. Verificou-se ainda que a luz é 

mimeticamente controlada e valorizada quase celestialmente, e que os seus vãos são 

projetados exclusivamente para defenderem esse propósito, ainda que em detrimento 

do diálogo com a paisagem, colmatando em espaços que vivem acima de tudo para o 

seu interior. 

Paralelamente, o aparecimento da cabana explica-se pela necessidade humana de 

edificar à superfície, tendo para tal sido utilizado o método construtivo por adição que, 

contrapondo o cariz único da matéria estereotómica, está sujeito à aglomeração de 

vários materiais e respetivas uniões que diferem consoante a sua função. Embora as 

suas origens sejam igualmente remotas, com o estudo da arquitetura tectónica 

deduziram-se princípios opostos que formalizam espaços abertos ao exterior nos 

quais se revela a leveza e integração na paisagem. 

Consolidando as bases da arquitetura tectónica encontra-se a noção de 

descontinuidade que os seus muros revelam ao serem influenciados pelas regras da 

Natureza a par dos desenvolvimentos técnicos e tecnológicos que constantemente lhe 

infligem metamorfoses. Dialogando com a envolvente, os seus vãos assumem-se 

como elos de ligação com a paisagem, através dos quais os volumes se mostram 

fortemente permeáveis à luz, e ao exterior. 

Em suma, embora adversos, ambos os conceitos são geradores de espaço e 

distinguem-se fundamentalmente pela concretização da problemática do limite, entre o 

que lhe é interior e exterior. Não obstante, o trabalho desenvolvido nesta dissertação 

permitiu compreender que a arquitetura estereotómica se estabeleceu com maior 

eficácia nas sociedades ocidentais do Sul enquanto a tectónica apresenta uma maior 

popularidade nas sociedades do Norte, levando a concluir que o sucesso desta 

disparidade se deve à adaptação dos respetivos métodos construtivos às distintas 

realidades geográficas e climáticas das regiões em que o Homem se estabelece. 

Por fim, e tal como os supracitados Campo Baeza, Kenneth Frampton e Leonardo 

Benevolo defendem, esta dissertação permitiu esclarecer que estas categorias são o 

único seguimento que a arquitetura mantém com o passado, cujas metodologias é 

importante mantermos constantes para ligarmos a sucessão de experiencias 

arquitetónicas e refletirmos sobre o panorama atual e futuro, pois caso contrário 

resignar-nos-emos ao perpétuo fluir de tendências e estilos de fácil desgaste. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   133 

REFERÊNCIAS 

AIRES MATEUS (2014) – Biographies [Em linha]. Lisboa : Aires Mateus. [Consult. 17 

Jul. 2014]. Disponível em WWW: <URL: http://www.airesmateus.com/>. 

ALBRECHT, Benno ; BENEVOLO, Leonardo (2004) – As Origens da Arquitectura. 

Lisboa : Edições 70. ISBN 972-44-1166-4. 

ALONSO PEREIRA, José Rámon (2005) – Introducción a la Historia de la Arquitectura 

: de los orígenes al siglo XXI. Barcelona : Editorial Reverté. ISBN 84-291-2108-0. 

AMARAL, Renata (2001) – Alberto Campo Baeza, A Casa de Blas. ARQ./a.  Revista 

de Arquitectura e Arte. ISSN 1647-077X. 

APARICIO Guisado, Jesús (2006) – El Muro. Madrid : Biblioteca Nueva, S. L. ISBN 84-

9742-547-2. 

ARNARDOTTIR, Halldóra ; MERINA, Javier Sánchez (2005) – Casa en Lège, de Anne 

Lacaton y Jean Philippe Vassal [Em linha]. [S.l] : Halldóra Arnardottir : Javier Sánchez 

Merina. [Consult. 14 Jul. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 

http://historiasdecasas.blogspot.pt/2005/06/casa-en-lge-de-anne-lacaton-y-jean.html>. 

ARNARDOTTIR, Halldóra & MERINA, Javier Sánchez (2008) – Blas House in Sevilla 

la Nueva (Madrid), by Alberto Campo Baeza [Em linha]. [S.l] : Halldóra Arnardottir : 

Javier Sánchez Merina. [Consult. 14 Jul. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 

http://storiesofhouses.blogspot.pt/2008/10/casa-de-blas-in-sevilla-la-nueva-

madrid.html>. 

ARC EN RÊVE (2002) – Anne Lacaton Jean Philippe Vassal Architectes, Bordeaux-

Paris. [Em linha]. Bordéus : Arc en Rêve. [Consult. 15 Jul. 2014]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.arcenreve.com/Pages/LacatonVassal.html>. 

BACHELARD, Gaston (1979) – Os pensadores. A filosofia do não. O novo espírito 

científico. A poética do espaço. São Paulo : Abril S.A. Cultural e Industrial. 

BAHAMÓN, Alejandro (2009) – Palafita – Da Arquitectura Vernácula à 

Contemporânea. Lisboa : Argumentum Edições, Estudos e Realizações. ISBN 978-

972-847-961-9. 

BENEVOLO, Leonardo (2009) – Introdução à Arquitectura. Lisboa : Edições 70, LDA. 

ISBN 978-972-44-1399-0. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   134 

BYRNE, Gonçalo [et al.] (2003) – Conversación Informal. 2G. Barcelona. 28 (2003). 

Editorial Gustavo Gili, SA. ISBN 84-252-1945-0.129-143. 

CAMPO BAEZA, Alberto (2005) – Intervista a Alberto Campo Baeza. [Entrevista 

realizada por] Davide Turrini. Journal Architettura di Pietra. Firenze. ISSN 2280-434X. 

CAMPO BAEZA, Alberto (2009) – Casa de Blas en Sevilla La Nueva, Madrid. [Em 

linha]. [S.l.] : ARQ./a. –  Revista de Arquitectura e Arte. [Cunsult. 23 Jul. 2014]. 

Disponível em WWW:<URL: http://arqa.com/arquitectura/internacional/casa-de-blas-

en-sevilla-la-nueva-madrid.html>. 

CAMPO BAEZA, Alberto (2011) – Pensar com as mãos. Casal de Cambra : 

Caleidoscópio. ISBN 978-989-658-100-8. 

CAMPO BAEZA, Alberto (2013) – A Ideia Construída. Casal de Cambra : 

Caleidoscópio. ISBN 978-989-658-222-7. 

CAMPO BAEZA, Alberto (2013) – Principia Architectonica. Casal de Cambra : 

Caleidoscópio. ISNB 978-989-658-223-4. 

CAMPO BAEZA, Alberto (2014) – De Blas House, Sevilla La Nueva, Madrid (2000)  

[Em linha]. Madrid : Alberto Campo Baeza. [Consult. Jul. 2014]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.campobaeza.com/de-blas-house/?type=catalogue>. 

CANNATÀ, Michele ; FERNANDES, Fátima (2000) – A Tecnologia na Arquitectura 

Contemporânea. Lisboa : Construir no Tempo – Estar Editora. ISBN 972-8095-76-7. 

CASCAIS, António Fernando (2014) – Natureza. In CÔA (2014) - Fundação Côa 

Parque. [Em linha]. Vale do Côa  : Fundação Côa Parque. [Consult. 18 mai. 2014]. 

Disponível em WWW: <URL: http://www.arte-

coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&SubPage=ComunicacaoELinguagem

Cultura&Menu2=Primitivo&Slide=137&Filtro=137>. 

CLOOTS, Pascal (2014) – House in Fontinha / Aires Mateus + SIA arquitectura. [Em 

linha]. Bruxelles : Le Journal de l’Architecte. [Consult. 18 Jul. 2014]. Disponível em 

WWW: <URL: http://www.lejournaldelarchitecte.be/international/projets/1850-house-in-

fontinha-aires-mateus-sia-arquitectura>. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   135 

CORDOVIL, Inês (2014) – Conversa Informal com Inês Cordovil. [Entrevista realizada] 

Gonçalo Calçada Baptista. Lisboa : [s.n.] Entrevista à arquiteta Inês Cordovil, 

Realizada em Lisboa, 09 Outubro 2014, 09:00 horas. 

DUQUE, Karina (2014) – Feliz Aniversário Louis Kahn!. Traduzido por Romullo Baratto  

Archdaily. [Em linha]. (20 Fev. 2014). [Consult. 18 Mar. 2014]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.archdaily.com.br/177977/feliz-aniversario-louis-kahn>. 

EUROPACONCORSI (2014) – House in Fontinha. [Em linha]. Rome: Europaconcorsi. 

[Consult. 18 Jul. 2014]. Disponível em WWW: <URL: 

http://europaconcorsi.com/projects/260205-Aires-Mateus-Associados-House-in-

Fontinha>. 

FALINI, Paola (1997) – I Territori della Riqualificazioni Urbana. Roma : Officina Ed. 

FIRENZE, Antonino (2014) – Invariante Biológico e Natureza Humana – Notas Críticas 

sobre o uso da Antropologia Filosófica em Virno. Revista de Educação Pública. 

Cuiabá. 53 (2014). 

FRACALOSSI, Igor (2012) – Clássicos da arquitetura : casa Farnsworth/Mies van der 

Rohe.: Archdaily. [Em linha]. (27 Mar. 2012). [Consult. 12 Jul. 2014]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.archdaily.com.br/br/01-40344/classicos-da-arquitetura-casa-

farnsworth mies-van-der-rohe>. 

FRACALOSSI, Igor (2014) – Ensaios sobre a Arquitetura / Marc-Antoine Laugier.: 

Archdaily. [Em linha]. [Consult. 13 Mar. 2014] Disponível em WWW:<URL: 

http://www.archdaily.com.br/br/01-169735/ensaio-sobre-a-arquitetura-marc-antoine-

laugier>. 

FRACALOSSI, Igor (2014) - Os elementos básicos da arquitetura / Gottfried Semper.: 

Archdaily. [Em linha]. [Consult. 06 Abr. 2014] Disponível em WWW: <URL: 

http://www.archdaily.com.br/174291/os-elementos-basicos-da-arquitetura-gottfried-

semper>. 

FRAC CENTRE (1999) – Présentation Lacaton & Vassal (F) Anne Lacaton – Jean 

Philippe Vassal. [Em linha]. Orléans : Frac Centre. [Consult. 18 Jul. 2014]. Disponível 

em WWW:<URL: http://www.archilab.org/public/1999/artistes/laca01fr.htm# 

sommaire>. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   136 

FRAMPTON, Kenneth (1995) – Introdução ao Estudo da Cultura Téctónica. Lisboa : 

Associação dos Arquitectos Portugueses. ISBN 972-8305-62-1. 

FREARSON, Amy (2014) – House in Fontinha by Manuel Aires Mateus has a cross-

shaped plan and a missing corner. London : Dezeen. [Em linha]. [Consult. 11 Jul. 

2014] Disponível em WWW: <URL: http://www.dezeen.com/2014/02/13/house-in-

fontinha-manuel-aires-mateus/>. 

HELM, Joanna (2014) – Casa em Fontinha / Manuel Aires Mateus + SIA Arquitectura. 

Archdaily. [Em linha]. (31 Jan. 2014). [Consult. 22 Jul. 2014]. Disponível em WWW: 

<URL: http://www.archdaily.com.br/br/01-173496/casa-em-fontinha-manuel-aires-

mateus-mais-sia-arquitectura>. 

ILKA & RUBY, Andreas (2007) – Arquitectura Naif. In GILI, Mónica, Ed. - 2G Libros 

Books : Lacaton & Vassal. Barcelona : Gustavo Gili. ISBN 978-84-252-2061-6. p. 6-23. 

LACATON, Anne ; VASSAL, Jean Philippe (2007) – Casa en Lège, Cap Ferret. In GILI, 

Mónica, Ed. - 2G Libros Books : Lacaton & Vassal. Barcelona : Gustavo Gili. ISBN 

978-84-252-2061-6. p. 76-82. 

LACATON & VASSAL ARCHITECTES (2014) – Lacaton & Vassal [Em linha]. Paris : 

Lacaton & Vassal Architectes. [Consult. 07 Jul. 2014]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.lacatonvassal.com/>. 

LÉVI-STRAUSS, Claude (2012) – A Antropologia Face aos Problemas do Mundo 

Moderno. Maia : Temas e Debates – Círculo de Leitores. ISBN 978-989-644-168-5. 

MATEUS, Manuel Aires (2014) – Aires Mateus, Casa em Melides. Porto : AMAG 

Editorial. ISBN 978-989-98580-5-3. 

MATEUS, Francisco ; MATEUS, Manuel (2007) – Manuel Aires Mateus e Francisco 

Aires Mateus Conversam com José Adrião e Ricardo Carvalho, Lisboa, 6 de Fevereiro 

de 2007. Jornal Arquitectos. Lisboa. ISSN 0870-1504. 226 (Outubro-Dezembro 2007). 

66-79. 

MARTINEZ GARCIA, Julian; BLANCO RUBIA, Inocente ; MELLADO SÚEZ, Carmen 

(1995) – El Horizonte del Neolítico Final – Primeros Resultados. In JORNADAS 

ARQUEOLÓGICAS DE TORRES VEDRAS, 1987 - Origens, Estruturas e Relações 

das Culturas Calcolíticas da Península Ibérica : actas. Lisboa : IPPAR. ISBN 972-

8087-15-2. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   137 

MIGUEL, Jorge Marão Carnielo (2002) – Casa e Lar: A Essência da Arquitetura. 

Arquitextos. 029.11 (2002). ISSN 1809-6298. 

MIRANDA, José Bragança de (2014) – Cabana. In CÔA (2014) - Fundação Côa 

Parque. [Em linha]. Vale do Côa  : Fundação Côa Parque. [Consult. 18 Mai. 2014]. 

Disponível em WWW: <URL: http://www.arte-

coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&SubPage=ComunicacaoELinguagem

Cultura&Menu2=Cultura&Filtro=182&Slide=182>. 

MIRANDA, José Bragança de (2014) – Pedra. In CÔA (2014) - Fundação Côa Parque. 

[Em linha]. Vale do Côa  : Fundação Côa Parque. [Consult. 18 Mai. 2014]. Disponível 

em WWW: <URL: http://www.arte-

coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&SubPage=ComunicacaoELinguagem

Cultura&Menu2=Primitivo&Slide=136&Filtro=136>. 

MIRANDA, José Bragança de (2014) – Tectónico. In CÔA (2014) - Fundação Côa 

Parque. [Em linha]. Vale do Côa  : Fundação Côa Parque. [Consult. 18 Mai. 2014]. 

Disponível em WWW: <URL: http://www.arte-

coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&SubPage=ComunicacaoELinguagem

Cultura&Menu2=Primitivo&Slide=184&Filtro=184>. 

MONTEZ, Paulino (1943) – História da Arquitectura Primitiva em Portugal – 

Monumentos Dolménicos. Lisboa : Sociedade Industrial de Tipografia, Limitada. 

MUNGIOLI, Arlindo, Dir. (2000) - Alberto Campo Baeza : residência em Madri, 

Espanha : "uma resposta ao lugar". Projeto design [Em linha]. 244 (2000). [Consult. 25 

Jul. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 

http://arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/alberto-campo-baeza-residencia-em-01-06-

2000#>. 

NESBITT, Kate. (2006) – Uma Nova Agenda para a Arquitetura. São Pauolo : Cosac 

Naify. ISBN 978-857-503-505-4. 

NOBEL (2014) – Lacaton & Vassal Architectes. [Em linha]. In: Nobel Center (2014) : 

Architecture – Architecture Competition – Participating Architects. [Consult. Jul. 2014] 

Disponível em WWW:<URL: http://www.nobelcenter.se/architecture-

2/competition/entrants/annelacaton-jean-philippe-vassal-lacaton-vassal-architectes/>. 

OBRIST, Hans Ulrich (2010) – Manuel and Francisco Aires Mateus interviewed by 

Hans Ulrich Obrist at the Venice Architecture Biennale 2010. La Biennale di Venezia. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   138 

[Em linha]. [Consult. 19 Jul. 2014]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.labiennale.org/it/architettura/videocenter/mateus.html?back=true>. 

OLIVEIRA, Lêda Brandão de (2001) – Caixa de Contrastes: Casa de Blas em Sevilla la 

Nueva, Madrid de Alberto Campo Baeza. Arquitextos. 009.08 (2001). ISSN 1809-6298.  

PEREIRA, Paulo (2009) – Lugares Mágicos de Portugal – Paisagens Arcaicas. Rio de 

Mouro : Círculo de Leitores e Temas a Debates. ISBN 978-989-644-058-9. 

PREMIERE (2012) – La Biographie de Lacaton & Vassal. [Em linha] Première 

Magazine. [Consult. Jul. 2014] Disponível em WWW: <URL: 

http://www.premiere.fr/Star/Lacaton-Vassal-3144810>. 

PRODI, Fabrizio Rossi (1987) – Analisi Urbana e Analisi del Significato. Firenze : 

ALINEA Editrice s.r.l. 

RODEIA, João (2003) – Sobre un Recorrido, Aires Mateus.  2G. Barcelona 28 (2003) 

Editorial Gustavo Gili, SA. ISBN 84-252-1945-0. 4-42. 

RUDOFSKY, Bernard (1964) – Architecture without Architects : A Short Introduction to 

Non-Pedigreed Architecture. New México : University of New México Press. ISBN 

139780826310040. 

SIA ARQUITECTURA (2014) – About. [Em linha] Lisboa : SIA Arquitectura. [Consult. 

10 Jul. 2014] Disponível em WWW: <URL: http://sia-arquitectura.tumblr.com/about>. 

SOUSA, Ana Catarina (1998) – O Neolítico Final e o Calcolítico na área da Ribeira de 

Cheleiros. Lisboa : Instituto Português de Arqueologia. ISBN 9729790310 

9789729790317. 

SPACIAL AGENCY (2014) – Lacaton & Vassal, Company Paris/France. In: Sheffield 

(2014) – Spacial Agency. [Em linha]. School of Architecture, University of Sheffield 

[Consult. Jul. 2014]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.spatialagency.net/database/lacaton.vassal>. 

STEINER, Dietmar (2006) – Schelling Architecture Prize 2006 – Anne Lacaton & Jean 

Philippe Vassal. In: Karlsruhe (2006) - Schelling Architekturstiftung. [Em linha]. 

[Consult. 14 Jul. 2014]. Disponível em WWW: <URL:http://schelling-

architekturpreis.org/index.php?id=43>. 



Do estereotómico ao tectónico 

Gonçalo José Calçada Baptista   139 

SUMMERMATTER, Stefania (2010) – Povoações Lacustres, Candidatas à Chancela 

da UNESCO. In: SWI (2010) - Serviço Internacional da Sociedade Suíça de 

Radiodifusão e Televisão. [Em linha]. [Consult. Abr. 2014]. Disponível em WWW: 

<URL: http://www.swissinfo.ch/por/povoa%C3%A7%C3% B5es-lacustres--candidatas-

%C3%A0-chancela-da-unesco/8670684>. 

THE MODERN HOUSE (2013) – House of the Week : Cap Ferret by Lacaton & Vassal. 

The Modern House (2013). [Em linha]. London. [Consult. Jul. 2014] Disponível em 

WWW: <URL: http://themodernhouseblog.net/2013/02/20/ house-of-the-week-house 

on-cap-ferrat-by-lacaton-vassal/>. 

UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(2014) – Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica. [Em linha] Unesco.org : 

World Heritage Centre. [Consult. 16 Mai. 2014] Disponível em WWW:<URL: 

http://whc.unesco.org/en/list/1200/>. 

UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(2014) – The Sassi and the Park of Rupestrian Churches of Matera. [Em linha] 

Unesco.org World Heritage Centre. [Consult. 16 Mai. 2014]. Disponível em 

WWW:<URL: http://whc.unesco.org/en/list/670>. 

VASSAL, Jean Philippe (2006) – Jean Philippe Vassal Conversa com José Adrião e 

Ricardo Carvalho, Paris 24 Março 2006. Jornal Arquitectos. Lisboa. ISSN 0870-1504. 

223 (Abril-Junho 2006). 50-63. 

VILAÇA, Raquel (1993) – Estudos Pré-Históricos Vol. I. Viseu : Centro de Estudos Pré-

Históricos da Beira Alta. ISBN 972-95952-0-8. 

ZUMTHOR, Peter (2006) – Atmosferas. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, SL. ISBN 

10: 84-252-2169-2. 

ZUMTHOR, Peter (2007) – Peter Zumthor conversa com José Adrião e Ricardo 

Carvalho, 22 de Outubro 2007. Jornal Arquitectos. Lisboa. ISSN 0870-1504. 229 

(Outubro-Dezembro 2007). 42-57. 

ZÚQUETE, Ricardo (2010) – Caixa de Escritos - A Arquitectura como Pretexto. Mafra : 

Rolo & Filhos II, S.A. ISNB 978-989-20-2210-9. 

 


	PR_goncalo_baptista_262052
	mia_goncalo_baptista_dissertacao

