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APRESENTAÇÃO 
 

A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright: 
um estudo da Jacobs House 

 

António Manuel da Silva Penim 
 

Com a presente dissertação, explora-se o conceito de fluidez, tão característico do 

modernismo. Num primeiro momento, define-se o conceito de fluidez. Este passo 

justifica-se pela diversidade dos significados e usos que lhe são atribuídos. Depois, 

procura-se entender como é que este conceito surgiu, primeiro no campo da física, 

depois no domínio das artes e, finalmente, no seio da arquitectura. O que é que faz 

com que determinados espaços apelem ao movimento e como é que o corpo – 

sempre em movimento - percepciona o espaço. Expoente da fluidez, analisa-se a obra 

de Frank Lloyd Wright e o seu percurso no domínio do espaço, sem se esquecer a sua 

vida, porque Wright só foi o arquitecto que foi pela vida que teve. Atendendo à elevada 

articulação dos seus espaços, explora-se o conceito de fluidez aplicado à Jacobs 

House. Observadas as características que lhe andam associadas, mostra-se a fluidez 

do projecto. 

Palavras-chave: Fluidez, fluido, espaço, corpo, movimento. 



  

PRESENTATION 
 

The flowing spaces in the houses of Frank Lloyd Wright: 
a study of Jacobs House 

 

António Manuel da Silva Penim 
 

In this dissertation, we explore the concept of flowing spaces, so characteristic of 

modernism. At first, we define the concept of flowing spaces. This step is justified by 

the diversity of meanings attributed to it. Then, we try to understand how this concept 

appeared, first in the physics, later in the arts and, finally, in architecture. How can a 

space be an appeal to the movement of the body and how the body - always moving - 

perceives the space? Exponent of the flowing spaces, we analyze the work of Frank 

Lloyd Wright in order to understand how he was able to control the space in the way he 

did, without forgetting his life, because Wright was only the architect we know due to 

the life he lived. As consequence of its high articulation, we analyze the flowing space 

of the Jacobs House. Once identified the features of the flowing spaces, the fluidity of 

the project is revealed. 

 
Key words: Flowing, fluid, space, body, movement. 
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A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright 
  

António Manuel da Silva Penim  14 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando que o tema da tese versa sobre o espaço nas casas de Frank Lloyd 

Wright, afigurou-se aconselhável: num primeiro momento, precisar o conceito de 

fluidez; depois, apresentar a noção de espaço que existia à época do Modernismo, 

abordando as implicações que a descoberta da teoria da relatividade teve nos mais 

diferentes domínios do saber, nomeadamente no campo das artes, de que é exemplo 

o Cubismo. 

Fala-se de modo quase indiferenciado, de continuidade espacial ou de continuum 

espacial, de espaço fluído ou de fluidez espacial; sem se lhe precisar o sentido. 

Considerando, quer a banalização do uso deste termo quer o facto de estar presente 

nas mais diversas áreas do conhecimento, recupera-se o seu conceito inicial, no 

campo da física, e identifica-se um conjunto de usos que o associam aos tempos 

modernos. 

De seguida, aborda-se a noção de espaço na viragem do século XIX para o XX, 

quando Frank Lloyd Wright desenvolve a sua obra. Aborda-se a noção de espaço que 

existia aquando do surgimento de Wright e a introduzida pelo Modernismo, que vê no 

espaço a nova unidade mínima capaz de servir de catalisador a uma nova 

arquitectura. 

Mas, a verdadeira revolução foi dada pela consideração do tempo como dimensão do 

espaço, a qual deu lugar a uma visão dinâmica do espaço em que só o movimento e a 

multiplicidade de pontos de vistas permite a apreensão das coisas. E porque o tema 

são as casas, reflecte-se sobre a fluidez na arquitectura. 

Porque da percepção do espaço pelo corpo em movimento depende a fluidez, 

procura-se entender como é que o corpo se movimenta, condicionado pelo espaço 

físico e incapaz de se deixar condicionar, totalmente, por aquele. O que é que interfere 

no seu movimento. Como é que o homem se movimenta. Com que direcções, com 

que eixos? Que espaço é esse em que o corpo se movimenta que nunca é o mesmo 

que existia antes de nele ter entrado. 

Aborda-se o movimento em potência, função das necessidades e desejos intrínsecos 

do ser humano, mas também dos estímulos, da qualidade destes, da sua variação e 

plasticidade, que induzem o movimento e que fazem a diferença entre um espaço 

estático e outro dinâmico. 
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Wright só foi o arquitecto que foi por causa da vida que teve. Por isso, fala-se do 

homem, não para apresentar a biografia, mas para indicar aquilo que o marcou e à 

sua obra. Para tal, apresentam-se os princípios que presidiram à sua arquitectura, 

aqueles princípios que serviram para definir as grandes linhas orientadoras da 

designada “arquitectura orgânica”. 

Com o estudo de algumas das suas obras, procura-se compreender a evolução do 

domínio do espaço por parte de Wright. A forma como manipula o espaço, que só foi 

possível pelo percurso que desenvolveu ao longo de anos, por vezes, como o próprio 

afirma, quase sem ter real consciência de que o fazia. 

O modo como procedeu à destruição da “caixa” - assim o próprio Wright a designou – 

através da “dissolução” das esquinas, no interior e exterior das suas casas; com a 

consequente sobreposição parcial dos espaços; até à manipulação das suas alturas, 

tudo contribui para reforçar o sentimento de fluidez que caracteriza as casas de 

Wright. 

Os espaços criados de dentro para fora, em que o exterior é sempre o reflexo do 

interior. O espaço interior como uma realidade, a escala íntima das suas casas, ou a 

unidade entre interior e exterior, mercê essencialmente da transparência 

proporcionada pelas extensas aberturas para o exterior, mas também pelos inúmeros 

e generosos terraços que rodeiam as suas casas, pelas coberturas em balanço, etc. 

Para melhor compreender a fluidez do espaço nas casas de Wright, analisa-se a 

Herbert Jacobs (1936), caracterizada pela sua elevada articulação espacial. Nela, 

procura-se validar e identificar o que é que faz com que o movimento seja uma 

constante no interior e entre o interior e o exterior. 

Num último momento, apresenta-se o projecto desenvolvido no 5.º ano do curso de 

Arquitectura, desenvolvido na zona da Trafaria-Cova do Vapor. Para se revelar a sua 

fluidez, assim se espera, num centro para cineastas e numa casa para o realizador 

João Botelho, no espaço ocupado actualmente pelo Forte da Trafaria, na proposta de 

um plano para a zona da Trafaria-Cova do Vapor; finalmente, na habitação para 

realojamento dos habitantes do Torrão. 
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2. FLUIDEZ E ESPAÇO 

2.1. A FLUIDEZ DO ESPAÇO: UM CONCEITO DO NOSSO TEMPO 

Fala-se de fluidez para descrever os tempos que correm, onde a mudança é uma 

constante e a velocidade de circulação da informação parece não ter fim; ou para 

expressar a simplicidade de algo e a forma como o trânsito circula sem problemas, 

para indicar a facilidade com que as pessoas se deslocam de um sítio para o outro ou 

para significar que alguém fala fluentemente. Fala-se de fluidez para caracterizar algo 

dinâmico, por oposição a algo estático. Na fluidez, parece não haver lugar a 

obstáculos. Tudo é simples, espontâneo, mas em constante mudança. 

Há até quem, como o sociólogo Zygmunt Bauman1, reveja na fluidez a característica 

da sociedade contemporânea e chame ao nosso tempo a “Modernidade Fluida” ou 

“Modernidade Líquida”, precisamente pela inconstância e maleabilidade que 

caracteriza a sociedade actual, distinguindo-a dos tempos em que tudo era 

relativamente permanente, estático e rígido – a “Modernidade Sólida”. Na 

Modernidade Líquida ou Fluida a única certeza é a mudança. 

Para Bauman, a Modernidade Líquida ou Fluida surgiu precisamente para modificar os 

sólidos existentes “that is, by definition, dissolving whatever persists over time and is 

negligent of its passage or immune to its flow” (2000, p. 2). Bauman explica por que 

razão considera a fluidez ou a liquidez como as metáforas mais adequadas para 

descrever a pós-modernidade: 

Fluids, so to speak, neither fix space nor bind time. While solids have clear spatial 
dimensions but neutralize the impact, and thus downgrade the significance, of time 
(effectively resist its flow or render it irrelevant), fluids do not keep to any shape for long 
and are constantly ready (and prone) to change it; and so for them it is the flow of time 
that counts, more than the space they happen to occupy: that space, after all, they fill 
but 'for a moment'. (2000, p. 2) 

                                                     
1 Zygmunt Bauman é um dos pensadores contemporâneos com uma das obras mais profícuas sobre os 
tempos contemporâneos. Nascido na Polônia em 1925, este sociólogo iniciou sua carreira na 
Universidade de Varsóvia, da qual foi afastado em 1968. Depois de ter passado, pelo Canadá, Estados 
Unidos e Austrália, chegou à Grã-Bretanha, onde em 1971 se tornou professor titular da universidade de 
Leeds, cargo que ocupou por vinte anos. Actualmente é professor emérito de sociologia das 
universidades de Leeds e Varsóvia. Bauman propõe o conceito de “modernidade líquida” para definir o 
presente, em vez de “pós-modernidade”. 
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Ilustração 1 – “The persistence of Memory”, Salvador Dali, 1931. (MoMA, 2010a) 

Este processo de liquefacção parece ter sido antecipado por Dali, nalgumas das suas 

pinturas, como é o caso “The persistence of memory”, de 1931.  

Também Paul Virilio2 declara o fim da era dos “sólidos” e refere: “Há que dar 

dinamismo à arquitectura, fluidos e não sólidos. Há que entender que o sólido, como 

estado, se acabou como a massa, agora estamos na era da dinâmica dos fluidos” 

(Virilio apud Silva, R., 2006, p. 41). 

No mesmo sentido, opina Rafael Moneo3, no seu texto “Paradigmas de fim de século”, 

publicado em 1999, na revista El Croquis: “Com lentidão, mas com constância, essa 

fragmentação parece ter-se dissolvido numa atmosfera mais geral, que reclama por 

um mundo sem forma, caracterizado pela fluidez e ausência de limites” (p. 198). 

                                                     
2 Paul Virilio, nascido no ano de 1932, em Paris, é, sem dúvida, um dos maiores e mais influentes críticos 
da era digital. Arquitecto e filósofo, define a era da informática como algo perigoso, que leva à perda da 
noção da realidade, quebrando distâncias e territorialidades e ainda proporcionando uma quantidade 
absurda de informações. Ele é visto como alguém que vê como negativas as implicações dos meios de 
comunicação de massa, apesar do próprio não se se considerar como tal.  
3 Rafael Moneo, arquitecto espanhol nascido em 1937, vencedor do prémio Pritzer Arquitectura em 1996. 
Segundo a Citação do Juri,” Moneo's career is the ideal example of knowledge and experience enhancing 
the mutual interaction of theory, practice and teaching. The Pritzker Architecture Prize honors Moneo for 
these parallel efforts of the past, present and future. Arquitecto da estação Ferroviária de Atocha, Madrid. 
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Nesse artigo, Moneo identifica duas vias para a arquitectura contemporânea, uma 

delas que remeteria para uma visão da arquitectura como algo sólido, de formas bem 

definidas, com uma dimensão essencialmente tectónica, à qual a arquitectura está 

tradicionalmente associada; e uma outra, reflexo da própria sociedade 

contemporânea, caracterizada pela fluidez, indefinição ou mesmo ausência de limites 

entre interior e exterior: uma arquitectura da mudança. 

Também Sola Morales defende que a arquitectura deve assimilar e expressar esta 

fluidez da sociedade actual e defende uma arquitectura que designa de “Arquitectura 

Líquida”4,5 menos rígida, de aceitação da mudança “ […] aquela que substitua a 

firmeza pela fluidez e a primazia do espaço pela primazia do tempo” (2002, p. 127). 

Uma arquitectura configuradora não da estabilidade, mas de mudança. Uma 

arquitectura menos presa ao espaço; uma arquitectura do tempo, do fluir do tempo, 

mutável como os tempos que correm. Uma arquitectura não centrada na permanência 

da forma, mas sim preocupada em incorporar os fluxos, capaz de acompanhar a 

mudança e a transformação. 

Em 1947, já George Howe proferia uma conferência intitulada “Flowing space: the 

concept of our time”, que serve de referência ao título deste capítulo. Nesse artigo, o 

autor alertava para a necessidade de substituir os anteriores modelos, que se referiam 

ao espaço como algo rígido e estático, por um novo conceito relacionado com o 

movimento e a fluidez. 

Passado mais de meio século, expressões como “fluidez espacial”, “fluidez do espaço” 

ou “espaço fluido” passaram a fazer parte do vocabulário do dia-a-dia – e não apenas 

da terminologia da física. A fluidez6 é um conceito proveniente da física que significa a 

capacidade de algo se mover como um líquido ou um gás, ou seja a capacidade de 

uma substância tomar a forma do recipiente que a contém. Mas, como não vemos os 

gases, associamos mais a ideia de fluidez aos líquidos. 

                                                     
4 Alguns arquitectos, como Marcos Novak, também se referem ao conceito de “arquitectura líquida”, mas 
para designar uma arquitectura feita de espaço digital, de espaço virtual, nem sempre aceite como 
arquitectura já que não possui necessariamente um espaço interno ou habitabilidade. Segundo aquele 
autor a analogia com a água decorre do facto de no ciberespaço os limites entre tempos e espaços serem 
fluidos e flexíveis. 
5 É interessante notar o uso frequente da metáfora da água associada à noção de mudança presente na 
fluidez: “Nunca se entra duas vezes no mesmo rio” (Heraclito) ou “A água nunca passa duas vezes 
debaixo da mesma ponte” (provérbio popular). 
6 Segundo a Enciclopédia Britânica, este termo aparece pela primeira vez por volta de 1600 d.c. 
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Aliás, segundo a Enciclopédia Britânica, este é mesmo o primeiro significado que é 

dado à “fluidez”: a qualidade de algo se mover como um líquido7.8 

Os sólidos não mudam de forma a não ser que uma força seja exercida sobre eles. As 

moléculas estão tão próximas que não existe espaço para se movimentarem. Daí o 

seu carácter estático e permanente. 

Ao contrário, o espaço existente entre as moléculas, quer dos líquidos quer dos gases, 

permite que aquelas deslizem umas sobre as outras e assim tomem diferentes formas, 

sem necessidade de exercermos uma força. É por isso que os líquidos apresentam 

uma enorme capacidade de adaptação, mas também, uma enorme instabilidade. O 

tempo não importa para os sólidos, enquanto para os líquidos é o tempo que conta. 

Assim como na dança, também a fluidez do movimento dos líquidos não pode ser 

captada, mas apenas aproximada por uma sucessão de fotos ou desenhos. 

 
Ilustração 2 – Desenhos a carvão de observação da dança realizados por Johan Edenvik. (Fernandes, 2009, p. 6) 

                                                     
7 Ainda segundo a Enciclopédia Britânica, os outros significados de “fluidez” são: fácil, simples, 
espontâneo. 
8 “Flüssigkeit” em alemão significa ao mesmo tempo “líquido” ou “fluidez, fluência”. Em alemão não existe 
uma palavra específica para “líquido”, tal conceito está sempre relacionado com o acto de fluir. 
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2.2. DO ESPAÇO E DO TEMPO AO ESPAÇO-TEMPO 

O conceito de fluidez do espaço surge no Modernismo, muito por causa das 

descobertas de Einstein, as quais levariam ao abandono da ideia de espaço e de 

tempo como duas realidades absolutas e distintas uma da outra. Quem começou por 

afirmar esta nova realidade foi Hermann Minkowski, professor de Einstein, numa 

palestra que proferiu em 1908: 

Cavalheiros! Os conceitos de espaço e tempo que gostaria de desenvolver perante vós 
erguem-se do solo da Física experimental. Aí reside a sua força. As suas tendências 
são radicais. Doravante, o espaço só por si e o tempo só por si irão mergulhar 
totalmente na sombra e somente uma espécie de união entre os dois continuará a ser 
real. (http://cmup.fc.up.pt/cmup/Minkowski/) 

No entanto, é a Albert Einstein e à sua Teoria da Relatividade que, essencialmente, se 

deve a divulgação da indissociabilidade entre o tempo e o espaço, princípio segundo o 

qual para definir um evento torna-se necessário especificar: quer o espaço (nas suas 

três dimensões) quer o momento em que ocorre – tempo. Para Einstein, esta 

constatação de que o espaço se encontra vinculado ao tempo, significa que o espaço 

não é tridimensional e, consequentemente, que estamos na presença de uma quarta 

dimensão: o espaço-tempo. 

Além disso, ao assumir que cada observador percepciona a velocidade da luz de 

modo diferente, a Teoria da Relatividade vem afirmar que o modo como cada pessoa 

percebe um evento é única e que o espaço passa a ser concebido em relação a um 

observador em movimento. 

Não se tratam de conceitos de fácil apreensão. Tome-se como exemplo uma criança 

que, enquanto viaja de automóvel, se vai entretendo a atirar uma bola de uma mão 

para a outra. Para esta criança, cujos referenciais são o seu próprio corpo, as suas 

mãos e o carro; ela limita-se a repetir o mesmo gesto e a bola está a ser atirada e 

apanhada sempre no mesmo sítio. Mas, para quem esteja à beira da estrada, à 

medida que o carro se vai afastando, a bola vai sendo atirada e apanhada cada vez 

mais longe em relação a si, sendo que em nenhuma das vezes é lançada no mesmo 

lugar. 
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Quem não se lembra de viajar de comboio e, através das janelas, ver as árvores 

deslocarem-se à sua passagem. Tanto mais rapidamente quanto mais veloz fosse o 

comboio. Quanto mais rápido se deslocava o comboio, mais estreitas pareciam as 

árvores. Se se conseguisse acelerar o comboio até à velocidade da luz, talvez a visão 

que se tivesse das árvores fosse de algo cada vez mais estreito até parecerem meros 

palitos. E as pessoas se assemelhassem àquelas esculturas humanas de Alberto 

Giacometti9 que, de tão esguias e alongadas que são, parecem esticadas até ao seu 

limite. Em suma, a forma como percepcionamos um objecto ou figura depende 

também do movimento do próprio observador. 

É esta a alteração de paradigma que vai servir de base para revolucionar as artes no 

início do século XX. Desde logo o Cubismo, que substitui a pintura perspéctica, 

utlizada desde o Renascimento, por uma imagem produzida a partir de um observador 

em constante movimento. Procura-se transferir para a tela a tridimensionalidade dos 

objectos, isto é, a forma como uma figura ou objecto seriam vistos na 4.ª dimensão. 

“Les Demoiselles de Avignon” (1907), considerado o primeiro quadro cubista, é o 

exemplo mais citado desta derivação das descobertas de Einstein nas artes.  

O motivo deste quadro de Pablo Picasso (1881-1973) são cinco mulheres num bordel. 

Duas das mulheres em posição frontal têm o nariz de perfil, mas é a mulher sentada, 

no canto inferior direito do quadro, aquela que representa melhor esta relação com o 

princípio da indissociabilidade do espaço – tempo. Sentada, de costas viradas para 

nós, mas com a cabeça vista de frente - algo impossível para o corpo humano – esta 

imagem é o resultado do movimento do observador em torno destas figuras e, 

consequentemente, de diferentes pontos de vista reunidos num único plano. 

Acresce a isto que, ao mesmo tempo que vemos as mulheres em posição frontal, é a 

partir de cima que vemos os objectos dispostos no chão. O espaço deixa de ser 

perspéctico para ser o resultado de uma multiplicidade de pontos de vista. O espaço 

constrói-se na representação dos espaços fragmentados. 

Apesar de Einstein e Picasso terem vivido na mesma época (e de ainda recentemente 

ter um existido uma peça de teatro que ficcionou uma possível relação entre ambos), a 

verdade é que não existe conhecimento de que, alguma vez, se tenham cruzado. 
                                                     
9 Escultor suíço, Alberto Giacometti, nasceu em 1901, em Borgonovo, e morreu em 1965. Adere ao 
surrealismo entre 1930 e 1934. Nos trabalhos realizados após a 2.ª Guerra Mundial, a figura humana 
protagoniza as suas pesquisas plásticas. Identificado com o existencialismo é amigo de Jean-Paul Sartre.  
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Ilustração 3 – “L´Homme Qui Marche", Alberto Giacometti, 1961. (Arteligencia, 2010) 
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Ilustração 4 – “Les Demoiselles d’Avignon”, Pablo Picasso, 1907. (MoMA, 2003) 

Mas, não foi só na pintura que as descobertas de Einstein tiveram implicações. 

Também noutras artes, designadamente na música, assistimos à busca desse 

continuum de tempo-espaço. É o caso de Igor Stravinsky10 (1882-1971) que 

revolucionou a música com a sua composição “Le Sacre du Printemps”, realizada para 

a companhia de ballet Diaghilev, no teatro dos Champs Elysées, em Paris (1913). 

                                                     
10 Igor Stravinsky, nasceu no ano 1882 em São Petersburgo, tendo morrido em 1971. Naturalizou-se 
francês e mais tarde norte-americano. Stravinsky era tanto compositor como maestro. 
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Esta peça representa a dádiva dos camponeses russos ao deus da fertilidade, para 

obterem melhores colheitas. Apesar de inspirada nas tradições do folclore russo, esta 

peça quebrou os cânones da música melodiosa e foi recebida pela crítica, confrontada 

com os seus sons e ritmos estranhos, por um misto de desagrado e estranheza. 

A mudança constante do tempo de cada compasso: 2/4, 13/16, 12/16, 13/16, 2/8, 2/16, 

3/16; contribuiu naturalmente para a forma menos entusiástica como esta peça foi 

recebida, mas é precisamente nesta variação de compasso que reside a sua 

singularidade, por representar uma libertação, quer da composição relativamente aos 

padrões tradicionais da época quer dos compositores em relação à própria pauta. 

A verdade é que, à medida que o tempo foi passando, e ao contrário da coreografia, 

esta peça foi recebendo a aclamação da crítica, sendo hoje reconhecida como um 

marco histórico na música do século XX, ao alterar a forma e os padrões normais da 

música existente. 

Muitos são aqueles que consideram estas duas obras como “irmãs espirituais”: “Les 

Demoiselles de Avignon” e “Le Sacre du Printemps”.11 Ao mesmo tempo que, através 

da sua pintura, Picasso afirmava a inexistência de um ponto de vista único, também 

Stravinsky declarava o fim da necessidade de um tom dominante na música, ou de um 

andamento regular. 

Estas obras apresentam, assim, uma grande afinidade com o princípio da 

indissociabilidade do espaço-tempo de Einstein e, quer fosse no tratamento consciente 

do espaço quer do tempo; no movimento presente em ambas as obras ou na 

espacialidade daí resultante; ambas contribuíram, grandemente, para uma nova 

concepção do espaço, fundadora do Modernismo. 

                                                     
11 Alguns autores encontram mais semelhanças entre Les Demoiselles d’Avignon e o Segundo Quarteto 
de Cordas de Schoenberg (Lian, 2008, p. 31):”assim como a primeira grande investida contra a 
perspectiva foi Les Demoiselles d’Avignon, tela de Picasso de 1907, a primeira composição franca e 
propriamente atonal foi o Segundo Quarteto de Cordas de Schoenberg (1907-1908), obra na qual, nas 
palavras de Leibowitz, “pela primeira vez na história, a suspensão das funções tonais se torna total; pela 
primeira vez na história, um movimento é concebido praticamente do começo ao fim sem ajuda dessas 
funções” (Lian, 2008, p. 31) ”Tratando de apenas um aspecto importante de linguagem a ser enfrentado 
(o rompimento com a tonalidade) – o Segundo Quarteto constitui uma proposta ainda menos acabada do 
que Le Demoiselles d’Avignon, mas, tanto quanto o quadro de Picasso, constitui o ponto de rompimento 
com as práticas anteriores e abre as portas para novas possibilidades estéticas que se não foram 
pressentidas e previstas foram, certamente, necessárias e inevitáveis. 
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Ilustração 5 – “A Sagração da Primavera”, excerto da Dança Sacrificial, Igor Stravinsky, 1913. (Kurtich, et al., 1997, p. 137) 



A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright 
  

António Manuel da Silva Penim  26 

2.3. FLUIDEZ E O HABITAR 

No âmbito da habitação, o termo fluidez começou a ser utilizado no Modernismo para 

classificar alguns dos espaços de Frank Lloyd Wright e Mies Van der Rohe. 

Neste caso, fala-se de fluidez para caracterizar aqueles espaços que parecem 

interpenetrar-se, entrelaçar-se uns com os outros, no interior e com o exterior, numa 

experiência sequencial, sem se perder a expressão ou a individualidade de cada um 

daqueles espaços. 

Um dos exemplos paradigmáticos deste espaço infinito e indiferenciado, encontra-se 

numa das mais conhecidas obras de Alberto Giacometti - “O Palácio às 4 da manhã”, 

de 1931-32. 

Nesta obra, o espaço interior é apenas “intuitivamente” percepcionado através das 

finas barras de metal que o marcam, mas não o encerram. No seu interior, todos os 

espaços: seja o do pássaro ou da coluna vertebral à direita; da bola ao centro; ou da 

estátua de uma figura humana à esquerda, como que se fundem e interpenetram uns 

com os outros. O espaço prolonga-se para cima, para os lados, sem fim. 

Esta obra ilustra um outro conceito do Modernismo: a simultaneidade. De acordo com 

as palavras do próprio Giacometti, esta obra reúne a representação de três eventos 

ocorridos em diferentes fases da sua vida. À direita, a espinha dorsal suspensa e o 

pássaro representam o início e o fim da relação com a sua amante, respectivamente. 

À esquerda, uma figura de mulher, diante de três planos verticais, representa a mãe. 

Ao centro, encontra-se o próprio Giacometti, representado por uma esfera estendida 

sobre um plano vertical. A própria estrutura frágil da obra representa a fragilidade 

destas relações: Giacometti encontra-se entre o amor à amante e o controlo da mãe. É 

tal a riqueza desta obra que, não raras vezes, se é levado a pensar que esta bastaria, 

por si só, para ilustrar a noção de fluidez. 
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Ilustração 6 – “O Palácio às Quatro da Manhã”, Alberto Giacometti, 1932-33. (Markus, 2004, p. 5) 

 
Ilustração 7 – “O Palácio às Quatro da Manhã”, Alberto Giacometti, 1932-33. (Markus, 2004, p. 5) 
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Muitas vezes, a utilização do termo “fluidez” e “continuidade” no domínio da 

arquitectura é feita de maneira indistinta para descrever o mesmo tipo de espaços. No 

caso do presente trabalho, entendeu-se que a noção de fluidez, embora próxima do 

conceito de continuidade, encerra uma significação diferente. 

No seu livro “A Morfologia da Arquitectura”, Victor Consiglieri12 define este conceito do 

seguinte modo: “A fluidez é a liberdade de composição, de modo a produzir noções de 

movimento e percurso” (1995, p. 129). Uma liberdade formal que não resulta numa 

expressão descontrolada. 

Jackson Pollock13 é um bom exemplo desta liberdade formal, controlada, mas plena de 

movimento. Neste caso, até o próprio artista parece fazer parte da obra, tal a noção de 

movimento que imprime aos seus quadros, como refere o próprio: “On the floor I am 

more at ease, I feel nearer, more a part of the painting, since this way I can walk 

around in it, work from the four sides and be literally ‘in’ the painting.”(MoMA, 2010b). 

 
Ilustração 8 – Jackson Pollock a pintar uma das suas telas. (Pollock, 2011) 

                                                     
12 Victor Manuel Jorge Consiglieri, arquitecto portugues, nascido em 1928. 
13 Paul Jackson Pollock, pintor norte-americano (1912-1956). Um dos expoentes do expressionismo 
abstracto. Suas telas eram pintadas, permitindo que o artista praticamente caminhasse sobre a tela, 
fazendo parte dela durante o processo de pintar. 
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Ilustração 9 – “Prounenraum”, El Lissitzky, 1923, reconstruído em 1971. (Tate, 2007) 

Mas, de regresso à definição de Consiglieri, importa detalhar o sentido da segunda 

parte “ […] de modo a produzir noções de movimento e percurso”. 

Na imagem acima, encontra-se o espaço desenhado por El Lissitzky,14 para a grande 

exposição de arte de Berlim, em Julho de 1923. O espaço é desenhado em função de 

um observador em movimento e este movimento também produz a obra.  

O observador está dentro do espaço e a obra incorpora o próprio observador. Para 

conhecer a obra, é necessário percorrê-la. Aliás, este movimento é, desde logo, 

induzido pela continuidade dos próprios elementos entre os diferentes planos, 

independentemente dos cantos. El Lissitzky refere “Espaço: o que não se observa pelo 

olho da fechadura nem pela porta aberta. O espaço não existe só para ser visto, não é 

um quadro, quer-se viver nele” (Greenberg, Ferguson, & Nairne, 1996, p. 307). 

                                                     
14 El Lissitzky, artista, designer gráfico, fotógrafo, tipógrafo, arquitecto e docente. Fez parte da vanguarda 
russa dos anos 20 e 30. Todos os seus trabalhos constituem uma das mais profundas discussões sobre a 
relação espaço-tempo nas artes visuais. 
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Por ser um misto de pintura, escultura e arquitectura, bem evidente no modo como o 

espaço é concebido em função de um corpo em movimento, El Lissitzky atribui-lhe a 

designação de “Proun”15. 

Esta visão do corpo como organizador do espaço está também presente nas palavras 

do filósofo José Gil,16 a propósito da dança, quando entende que a dança vence o 

peso e se utiliza justamente desse peso para gerar o impulso que fará o corpo 

movimentar-se num espaço onde o corpo passa a ser não mais uma unidade, mas um 

elo entre os corpos, entre os espaços e os movimentos, de modo a se criarem corpos 

virtuais, extensões do corpo físico. 

Na procura de um espaço completamente fluido, destaca-se o trabalho de Frederick 

Kiesler, um arquitecto alemão, sem obras conhecidas, cenógrafo, reconhecido 

essencialmente pelo carácter experimental da sua obra, dedicada em boa parte ao 

estudo da fluidez. 

 
Ilustração 10 – Exposição múltipla de um movimento de ballet. (Fernandes, 2009, p. 6) 

                                                     
15 “Proun“ é a abreviação de — “proekt utverzhdeniya novogo“ (projecto para a afirmação do novo), 
utilizada por Lissitzky para designar algumas obras realizadas a partir de 1919 que reúnem qualidades da 
pintura, escultura e arquitectura. 
16 Filósofo e pensador português nascido em 1939, em Moçambique, José Gil inicia os seus estudos em 
Lisboa, no curso de Ciências Matemáticas. Mas, muda-se para Paris, onde se licencia em Filosofia na 
Universidade da Sorbonne. Em 1982, concluiu o doutoramento com a tese Corpo, Espaço e Poder. Em 
1976, José Gil regressou a Portugal para ser adjunto do Secretário de Estado do Ensino Superior e da 
Investigação Científica. Cinco anos mais tarde, instalou-se definitivamente em Portugal como professor 
auxiliar convidado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em 
2005, a revista francesa Le Nouvel Observateur considerou-o entre os 25 grandes pensadores do mundo. 
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Ilustração 11 – Vista exterior e interior da “Endless house”, Frederich Kiesler, 1960. (composição do autor a partir das fotos do 
livro Frederick Kiesler, artiste-architecte (Kiesler, 1996) 

Toda a procura de Kiesler viria a consubstanciar-se na “Endless house” (Casa sem 

fim), assim designada por o espaço nunca terminar. Trata-se de um projecto que tem 

algo de escultórico, resultado de 15 anos de trabalho, durante os quais Kiesler 

procurou, incessantemente, um espaço fluido e contínuo.17 

Através de alvéolos e da inexistência de quaisquer divisões do espaço, Kiesler 

desenhou uma casa como se de uma pele se tratasse, uma casa como um corpo 

humano, onde cada espaço serve para realizar toda e qualquer actividade, numa 

sequência orgânica. O chão, o tecto e as paredes fundem-se num tecido que é 

também estrutura. 

Como a maioria dos projectos de Kiesler, também a Endless House nunca veio a ser 

construída, mas serviu de fonte inspiradora para arquitectos cujas obras e superfícies 

mais ou menos orgânicas pontuam a arquitectura contemporânea. 

                                                     
17 A “Endless House” veio a ser adquirida por Philip Johnson para a colecção de escultura do MoMA. 
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2.4. ESPAÇO-CORPO-MOVIMENTO 

De um modo ou de outro, todos os espaços apelam ao movimento. Perceber como é 

que o corpo (sempre em movimento) se acomoda ao espaço, condiciona esse espaço 

e como é que o espaço pode (ou não) contribuir para o movimento desse corpo, 

interagindo e modificando-se mutuamente, disso depende o entendimento da fluidez 

do espaço “All architecture functions as a potential stimulus for movement, real or 

imagined. A building is an incitement to action, a stage for movement and interaction. It 

is one partner in dialog with the body” (Yudell, 1977, p. 59). 

Factores como a forma, a escala, luz, sombra, cor e textura afectam e são 

determinantes na “qualidade” do passeio arquitectónico.18 

As sensações de uma galeria que se torna estreita, de uma rampa que fica mais suave, 
de um salão que se amplia a cada passo, paredes curvais e pisos inclinados, 
transparências e brilhos; tudo contribui para mudanças na percepção humana do 
espaço arquitectónico. A sensação é totalmente diferente se o movimento é feito por 
rampa ou elevador. Da mesma forma, a altura de um tecto varia, tornando-se baixa e 
acolhedora, o que confere segurança e privacidade, ou se ergue exuberante, 
proporcionando a sensação de impotência e desolação (Mancuso apud Castelnou, 
2003, p. 149). 

Mas, também a memória e a experiência, a cultura, a atenção, as motivações ou as 

expectativas influenciam o modo como se percebe um determinado espaço. 

Assim, o movimento do corpo num espaço é o resultado não só das características 

físicas desse espaço, como também do significado que cada indivíduo lhe atribui, em 

função de um conjunto de factores de ordem pessoal, a começar pela sua experiência. 

Para Bergson,19 toda a percepção reflecte o passado e contexto do sujeito que 

percebe “In fact, there is no perception which is not full of memories. With the 

immediate and present data of our senses we mingle a thousand details out of our past 

experience” (2004, p. 24). Para este autor, a percepção pura, desprovida de memória, 

não existe: a percepção é sempre uma síntese temporal das recordações e da 

percepção do momento. 

                                                     
18 Textura, forma, cor, luz, escala e movimento são consideradas por: Zobel, Rasmussen e Gibson, como 
as principais qualidades para a experienciação da arquitectura. 
19 Henri Bergson, filósofo e escritor francês (1859-1941) é nomeado, em 1900, professor no Colégio de 
França, onde as suas aulas obtêm um êxito sem precedentes. Membro do Instituto de França desde 
1901, ingressa na Academia Francesa em 1914. Em 1928 obtém o Prémio Nobel de Literatura. Morre 
durante a ocupação alemã de França após expressar a sua adesão moral ao catolicismo, apesar da sua 
origem judia. 
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Também é sabido que pessoas de diferentes culturas20 seleccionam e interpretam 

diferentemente estímulos muito semelhantes. Por exemplo, enquanto o homem 

ocidental concentra a sua atenção nos objectos e nas suas formas, mais do que nos 

espaços entre as coisas; o homem oriental, reconhecendo-lhe uma energia própria, ao 

ponto de o nomear, centra a sua atenção no espaço: “MA”. 

A propósito do uso do espaço enquanto produto elaborado da cultura - não pode 

deixar de se mencionar o trabalho do antropólogo Edward Hall, responsável pelo 

aparecimento da Proxémia, conjunto de observações e teorias sobre a influência da 

cultura no uso do espaço. Refere este autor que “Mesmo sem se aperceberem, 

indivíduos de diferentes culturas acabam a desprezar determinado tipo de informação 

em detrimento de outro à qual prestam muita atenção.”21 Reconhece-se assim à 

cultura, uma influência relevante no modo como o homem percepciona o espaço (Hall, 

2005). 

A percepção é, também, influenciada pelas expectativas de cada um. Bergson refere 

que as expectativas fazem “com que vejamos no real apenas aquilo que preenche as 

nossas expectativas de acção” (Silva, 1992, p. 145). Em vez da imagem do todo, 

percebe-se aquilo que interessa a cada um. Isto significa que, de certo modo, a 

percepção é sempre subtractiva. 

Até porque, sem a capacidade de ignorar alguma da informação fornecida pelos 

sentidos, o homem encontrar-se-ia impossibilitado de agir, pois aqueles estão sempre 

a fornecer mais informação do que aquela que pode ser processada. Para Bergson, o 

mecanismo que permite seleccionar a informação e focar-se apenas nalguns dos seus 

aspectos, esse mecanismo selector é a atenção. Ou seja, a percepção não é uma 

questão apenas do que é percebido, mas também do que é “despercebido”! 

No limite, e por mais semelhantes que sejam as sensações percebidas pelos 

indivíduos, cada um interpreta e atribui-lhes significado de modo diferente, de acordo 

com a sua cultura, motivações, experiência, etc.22 Quer isto dizer que afinal não existe 

uma realidade comum a todos? 

                                                     
20 Termo pelo qual se designa a formação social e intelectual de um índivíduo com origem nas tradições 
dos seus semelhantes. 
21 No seu livro “A Dimensão Oculta” (1966), Edward Hall apresenta as diferenças de percepção do espaço 
existentes entre: Alemães, Ingleses, Franceses, Japoneses, Árabes e Norte-Americanos. 
22 Ainda que as pessoas vejam o mundo de uma maneira mais ou menos igual o estruturam e o avaliam 
de forma muito diferente (Gibson, 1968). 
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Atendendo ao modo como o homem convive em sociedade ou se move no seu 

ambiente, é difícil imaginar que essa realidade não exista. 

Se o reconhecimento do papel da percepção representa o ponto de partida para uma 

maior subjectivação do modo como se experiencia a arquitectura, isso não significa, 

como lembra Norberg Schulz,23 que se ignore a existência do espaço físico enquanto 

realidade independente. 

It is non-sense to say that man is always at the center of architectural space, and that 
the directions of architectural space change with the movements of human body. 
Architectural space certainly exists independently of the casual perceiver, and has 
centers and directions of its own. (Norberg-Schulz, 1971, p. 13) 

A percepção do espaço pode ser individual, subjectiva, mas ela assenta numa 

realidade material concreta que é a do espaço construído, seja este o da habitação, da 

rua, ou da cidade. 

Assim sendo, para qualquer arquitecto “O espaço deve ser ‘visto’ como a conjugação 

material do espaço físico e a leitura-interpretação que dele fazemos” (Cerasi apud 

Rheingantz, 2002, p. 14). 

E quanto mais capaz for o arquitecto de perceber o modo como o corpo se apropria do 

espaço, reagindo aos seus diferentes estímulos, assim como de intuir o respectivo 

movimento, maior será a capacidade de transformar os seus projectos – incorporando 

e explorando aquelas reacções - numa abrangente experiência sensorial. 

2.4.1. MOVIMENTO EM POTÊNCIA24 

De todas as vezes que se visita um edifício, depara-se com um conjunto de estímulos, 

umas vezes mais presentes, outras vezes menos, que levam (ou não) a percorrer esse 

edifício. 

À medida que se procura identificar os elementos implicados nessa sugestão de 

movimento, percebe-se igualmente a existência - prévia - de um conjunto de 

necessidades intrínsecas ao ser humano, que explicam a sua maior ou menor 

atracção pelo movimento. 

                                                     
23 Christian Norberg-Schulz, arquitecto norueguês (1926–2000), teórico e historiador.  
24 O movimento em geral foi definido por Aristóteles como "a enteléquia daquilo que está em potência" 
(Fís., III, 1, 201 a 10): definição que permaneceu célebre durante séculos. Significa que movimento é a 
realização do que está em potência. 
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Têm sido várias as tentativas de identificar essas necessidades. Entre estas, destaca-

se a pesquisa de Grant Hildebrand25 que, fazendo uso das teorias sobre a vida 

selvagem de Appleton, geógrafo inglês do século XIX, identificou um conjunto de 

necessidades próprias do homem, com influência no seu movimento. 

A primeira teria que ver com a necessidade do homem de ver sem ser visto. De ver a 

uma longa distância: “prospect” e de não ser visto: “refugee”. Qualquer que fosse a 

espécie, desta capacidade dependeria a sua sobrevivência. Também o homem tem, 

por um lado, necessidade de se sentir protegido (providenciar abrigo é uma das 

primeiras funções da arquitectura); por outro, de “estender-se” para o exterior do seu 

refúgio. Esta necessidade permanente de estar dentro e fora implica no movimento do 

corpo, ainda que, como já se referiu, este possa ser apenas visual. 

Outra necessidade que o homem possui – e que o leva a movimentar-se - é a de 

explorar o desconhecido. Desde sempre, o homem sentiu necessidade de descobrir o 

que desconhece, de avançar no desconhecido à procura de conhecer. Seja ele o 

mundo além-mar, o espaço, ou o que está para além daquele canto e não se deixa 

ver. Aquilo que é dado a observar na sua plenitude, desde o primeiro momento, não 

induz ao movimento. Vistas parciais instigam ao movimento. 

 
Ilustração 12 – “The grotto”, Henry Hoare. (Hildebrand, 1999, p. 22) 

                                                     
25 Grant Hildebrand, completou Arquitectura na Universidade de Michigan em 1957. Trabalhou nos 
gabinetes de Minoru Yamasaki and Albert Kahn. Em 1964 completou o Mestrado e iniciou a sua carreira 
como professor Universitário na Universidade de Washington. 
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Ilustração 13 – “Relativity”, M. C. Escher, 1953. (McEscher, 2011) 

Mas, para que o movimento se dê torna-se necessário que exista um qualquer ponto 

de referência. Nas profundezas de uma gruta alguém que tenha perdido a noção da 

saída, hesitará na hora de se movimentar, com receio de se perder ainda mais. 

Por último, Hildebrand aponta a ordem e complexidade como necessidades básicas 

humanas a que os espaços devem dar resposta. Por complexidade, entenda-se a 

quantidade ou a constante mudança dos estímulos presentes num determinado 

espaço “ [...] how much is ‘going on’ in a particular scene, how much there is to look at” 

(Kaplan, et al., 1989, p. 53). Porém, complexidade sem ordem gera desorientação (e 

ordem sem complexidade torna o espaço monótono). Se os estímulos presentes no 

espaço forem excessivos, se a sua quantidade não permitir reconhecer a ordem, a 

estrutura de organização do espaço, qualquer que ela seja; nesse caso, não existirá 

movimento, ou, na melhor das hipóteses, este será muito contido. 
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Do equilíbrio entre cada um destes pares de qualidades depende o maior ou menor 

estímulo ao movimento. Mas, também de cada indivíduo. Existem pessoas que se 

aventuram em qualquer espaço, quer conheçam quer não. Outras pessoas existem 

que, por se sentirem desorientadas, não se atrevem a avançar. Isso depende de 

pessoa para pessoa. Mas, também, de ser (ou não) a primeira vez que se visita um 

espaço, deste lhe ser completamente familiar ou estranho: 

If the building is familiar territory, he moves through it in a habitual manner, scarcely 
aware of his architectural environment; if it is unfamiliar, he moves in an exploratory 
manner, looking in all directions, hesitating, and sometimes retracing his steps. 
Exploratory locomotion usually occurs in public buildings such as museums and art 
galleries. Habitual motion is far more common and generally occurs in homes and office 
buildings (Proshansky, et al., 1970, p. 643) 

Uma coisa é certa: existem determinadas necessidades, desejos do homem: de 

alcançar, de descobrir, de superar-se; que estimulam o homem a movimentar-se e 

devem ser considerados na hora de desenhar um espaço. 

2.4.2. O CORPO SEMPRE EM MOVIMENTO 

Evidentemente, o movimento existe em todas as nossas acções. Nem sequer é 

possível conceber o corpo sem movimento, sem o nosso olhar a rastrear todo o 

espaço. O movimento do próprio corpo humano é condição da sua existência. Mesmo 

sem se deslocar, o corpo encontra-se em movimento. O próprio pensamento é 

movimento. Jean Paul Sartre26 (1976, p. 397) afirma que “le mouvement est une 

maladie de l'être”. 

Mas, não é esta a noção de movimento que interessa considerar na abordagem à 

fluidez do espaço. Nem sequer a do movimento, exclusivamente, enquanto 

deslocação do corpo de um lugar para outro. Movimento aqui deve ser entendido 

como Gibson27 o define “any motion of the body that causes movement in the field of 

the vision” (Gibson apud Bechtel, 1967, pp. 53-56). Ou seja, qualquer acção que 

provoque uma alteração do campo de visão, resulte esta da deslocação do corpo de 

um lugar para outro; ou, simplesmente, de uma mudança do olhar.28 

                                                     
26 Para Jean-Paul Sartre (1905-1980), filósofo francês, existencialista, a idéia central é que a existência 
precede a essência. Não existe nenhum Deus que tenha planeado o homem e portanto não existe 
nenhuma natureza humana fixa que o homem deva respeitar. O homem está totalmente livre e é o único 
responsável pelo que faz de si mesmo. 
27 Psicólogo norte-americano, James Jerome Gibson nasceu em 1904, em Nova Iorque, e morreu em 
1979, em Ithaca. Formou-se em Psicologia na Universidade de Princeton em 1928. Gibson é 
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Uma rampa sugere um movimento contínuo assim como uma janela implica um 

movimento do olhar através dela, que também percorre o espaço nos dois sentidos. 

Quando nos movimentamos, os nossos sentidos apercebem-se de alguns dos 

estímulos presentes e organizam-nos espacialmente. Quer o corpo quer cada objecto 

participam, assim, numa estrutura de relações.29 Qualquer movimento que seja que 

altere essa relação - do corpo com os objectos, modificará ou criará uma nova 

percepção. 

Daí se conclui, desde logo: primeiro, que a percepção espacial versa sobre relações e 

não sobre termos absolutos, porque depende da posição que, a cada momento, o 

corpo estabelece com os objectos em seu redor; segundo, que a sua mútua influência 

lhes atribui uma certa extensão, definida pelas relações entre eles e pela distância que 

separa uns objectos dos outros e de nós. 

Obviamente, porque movimentar-se é uma actividade criativa, a capacidade de 

estabelecer uma sequência espacial torna o individuo num sujeito activo da 

percepção, como refere William Ittelson: “One cannot be a subject of an environment, 

one can only be a participant” (1973, p. 12). 

Tanto mais que o espaço também ele é recriado pelo movimento do próprio corpo. No 

seu movimento, o corpo vai criando novos espaços, isso mesmo refere Bernard 

Tschumi30 “Bodies not only move in but generate spaces produced by and through 

their movements” (1996, p. 111). 

Esta ideia do espaço como resultado do seu próprio movimento está muito presente 

na dança, como se pode depreender das palavras do filósofo José Gil, no seu livro 

Movimento Total: o Corpo e a Dança: “o bailarino evolui num espaço próprio, diferente 

do espaço objectivo. Não se desloca no espaço, segrega, cria o espaço com o seu 

movimento” (2001, p. 47). 

                                                                                                                                                            
especialmente conhecido pelas suas investigações e teorias da percepção. por considerar a perceção 
como imediata, sem qualquer intervenção da dedução, variáveis intervenientes ou associações.  
28 “The eyes act as if the body as a whole were moving”. (Arnheim, 2006, p.30) 
29 Para Rapoport (1978), o espaço é vivenciado como uma extensão tridimensional do mundo que rodeia 
o ser: intervalos, relações e distância entre pessoas, entre pessoas e coisas e entre coisas. (Altman, et 
al., 1980, p. 11) 
30 Bernard Tschumi, nascido em 1944, é um arquitecto suiço. Dizendo-se desinteressado nas questões 
meramente formais da arquitectura, Tschumi aborda a relação entre a arquitectura e o programa – entre o 
espaço e o seu uso, afirmando que não há nenhuma arquitectura sem evento e sem programa. 
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Também é assim com o nosso próprio corpo sempre que entra num edifício. Também 

na sua deslocação pelo espaço o corpo cria novos espaços. 

Bernard Tschumi classifica esta intrusão do corpo no espaço como um acto de 

violência entre o movimento dos corpos e a controlada ordem da arquitectura. Mas, ao 

contrário do que se possa pensar, o que Bernard Tschumi pretende é evidenciar a 

intensidade com que o corpo influencia o espaço que, por sua vez, influencia o corpo: 

Entering a building may be a delicate act, but it violates the balance of a precisely 
ordered geometry. (…) Bodies carve all sorts of new and unexpected spaces, through 
fluid or erratic motions. Architecture, then, is only an organism engaged in constant 
intercourse with users, whose bodies rush against the carefully established rules of 
architectural thought. (Tschumi, 1996, p. 123) 

Uma outra questão relacionada com a natureza dinâmica da percepção é a 

necessidade que o homem sente de sintetizar as suas percepções. Um espaço nunca 

é apreendido de uma só vez. Qualquer que ele seja, um objecto apresentará, sempre, 

em cada momento, uma face escondida, total ou parcialmente, por outras. Para captar 

as diferentes perspectivas, torna-se necessário o movimento! Para se ter uma ideia do 

espaço ou do objecto ‘visto’ será sempre necessário proceder à síntese de todas 

essas percepções. 

Este mecanismo de síntese encontra-se, por exemplo, muito presente na narrativa 

cinematográfica, onde através de uma sequência de imagens, várias perspectivas de 

um espaço permitem ao espectador elaborar a sua visão do espaço. 

A este propósito, Rudolf Arnheim31 chama a atenção dos arquitectos para a 

necessidade de acautelar essa visão síntese do todo. Refere ele: 

Although the viewer's image of the building adds up to a unified whole when he scans it 
from bottom to top, he will see an incomplete and therefore meaningless thing at any 
one moment unless the designer takes the necessary precautions. (Arnheim, 1977, p. 
130) 

                                                     
31 Rudolf Arnheim (1904-2007) foi um psicólogo alemão behaviorista, que emigrou em 1940 para os 
Estados Unidos da América. De 1946 a 1968 ensinou no Sarah Lawrence College e, a partir de 1968, 
tornou-se professor de Psicologia da Arte em Harvard. Posteriormente, acabou por se tornar professor 
convidado na Universidade de Michigan, em Ann Arbor. De acordo com as idéias de Rudolf Arnheim, 
seria impossível pensar sem recorrer a imagens perceptivas, uma vez que o pensamento seria algo 
eminentemente visual, ligando-se assim à Psicologia da Forma. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1904
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Behaviorista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Michigan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_da_forma
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Ilustração 14 – Sequência de imagens do Palácio de Xanadu no filme Cidadão Kane de Orson Welles. (Vita, 2009, p. 28) 

Naturalmente, quando se pensa num espaço, existe uma tendência para recorrer a 

imagens e a concluir que a percepção do espaço é visual.32 No entanto, apesar da 

dependência da visão para organizar o espaço, por parte do homem, a sua percepção 

é resultado da integração das sensações fornecidas por diferentes sentidos: 

                                                     
32 Também Pallasma critica esta relevância dada à visão, aquilo a que chama de “ocularcentrismo”, que 
na perspectiva deste autor tem sido limitadora da experiência espacial. 
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[...] o sistema visual não possui aparato suficiente para perceber distâncias, além do 
mais a percepção do espaço não é puramente visual. A percepção do espaço está 
intimamente ligada ao nosso corpo e seu deslocamento, à verticalidade experienciada 
pela gravitação: quando vemos um objecto caindo verticalmente, sentimos a gravidade 
também em nosso corpo. Sendo assim, o conceito de espaço possui tanto uma origem 
táctil e cinestésica quanto visual. (Aumont apud Vita, 2009, p. 22) 

Esticar o pescoço para olhar o altíssimo tecto de uma catedral ou subir uma escada 

são exemplos de movimentos cuja informação é recebida através do sentido 

cinestésico. Juntamente com outros sentidos o homem possui um conjunto de 

sensores que fornecem informação sobre a sua posição no espaço e sobre a 

deslocação e movimento de qualquer parte do seu corpo, cujo sistema é assim 

designado por sentido cinestésico. 

Um exemplo evidente de como os arquitectos utilizam as reacções cinestésicas para 

manipular a percepção e o comportamento encontra-se presente na Villa Savoye de 

Le Corbusier. Entre uma escada em espiral e uma rampa, diferentes ritmos, 

velocidades, sentidos ou direcções encontram-se presentes. Neste caso, a 

consciência do próprio movimento é, ainda, reforçada pela possibilidade do indivíduo 

visualizar ambos os percursos na sua deslocação. 

 
Ilustração 15 – Ville Savoye, Le Corbusier, 1928. (Knowlton School of Architecture, 2010) 

http://knowlton.osu.edu/


A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright 
  

António Manuel da Silva Penim  42 

2.4.3. A ESPACIALIDADE DO MOVIMENTO 

Identificar os estímulos que fazem com que um indivíduo seja levado a movimentar-se 

e o modo como o fazem é a chave para o entendimento da fluidez do espaço porque é 

no movimento que aquela se revela. Bruno Zevi dá um exemplo: 

Quando entramos pelo fundo de uma nave e temos pela frente uma longa perspectiva 
de colunas, começamos, quase por impulso, a caminhar em frente porque assim o 
exige o carácter desse espaço. Ainda que estejamos parados, a vista é levada a 
percorrer a perspectiva e nós seguimo-la com a imaginação. O espaço sugeriu-nos um 
movimento: uma vez que esta sugestão se faz sentir, tudo o que estiver de acordo com 
ela parecerá ajudar-nos, e tudo o que a ela se opuser parecerá inoportuno e 
desagradável. (ZEVI apud Carsalade, 2007, p. 126). 

Evidentemente, como é no espaço existente entre as paredes, mobiliário ou quaisquer 

outros objectos que o movimento do corpo acontece, desde logo, da forma, das 

características e propriedades desse “vazio”33 - ajudando ou dificultando - depende o 

seu movimento “[…] our movements are ever subject to the same physical forces as 

are built forms and may be physically contained, limited, and directed by theses form” 

(Bloomer, et al., 1977, p. 42). 

Uma escada estreita faz ponderar o indivíduo na hora de a subir. Uma escada larga é 

um convite. Um corredor comprido, sempre a direito, do princípio ao fim, não instiga ao 

movimento. Com o mesmo comprimento, um outro corredor que obrigue a uma única 

inflexão que seja, obstruindo parcialmente a vista, gera curiosidade e leva ao 

movimento. 

Portanto, a forma do espaço não é neutra, ela pode sugestionar ou dificultar o 

movimento do corpo. 

Também as aberturas e a sua localização influenciam o modo como se dá esse 

movimento. Se as aberturas ou passagens forem frequentes, o indivíduo poderá não 

se sentir motivado a atravessá-las, seja com o corpo ou com o olhar: um corredor 

permite um movimento nos dois sentidos, do mesmo modo que uma janela permite um 

movimento do olhar, através dela, entre interior e exterior e vice versa. 
                                                     
33 Para o homem ocidental o espaço onde se move é encarado como um vazio, como refere Robert J. 
Yudell, no seu livro “Body Movement”: “Space is typically thought of as a void or as the absence of solid”. 
Mas não é assim para os bailarinos. Rudolf Laban, dançarino, coreógrafo (estudante de arquitectura na 
juventude), um teórico da dança do século XX, afirma “Empty space does not exist. On the contrary, 
space is a superabundance of simultaneous movements. The illusion of empty space stems from the 
snapshot-like perception received by the mind. What the mind perceives is, however, more than an 
isolated detail; it is a momentary standstill of the whole universe. Such a momentary view is always a 
concentration on an infinitesimal phase of the great and universal flux.” (Laban, 1966, p.3) 
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Naturalmente, quando os corpos se movem, fazem-no em direcção ao que pretendem 

alcançar, seja um objecto, a saída ou o outro lado da ponte. Tadao Ando,34 o 

conhecido arquitecto japonês, refere “um lugar não é o espaço absoluto da física 

newtoniana, um espaço universal, mas sim um espaço com direccionalidade 

significante”. 

Ainda que os corpos sejam, por natureza, indisciplinados, os eixos são aquilo que o 

arquitecto tem mais à mão para organizar o espaço e orientar o movimento. Le 

Corbusier refere “L’axe est peut-être la première manifestation humaine, il est le 

moyen de tout acte humain. L’axe est le metteur en ordre de l’architecture” (Le 

Corbusier, 1977, p. 151). 

Na presença de um espaço sem uma axialidade definida, sentimo-nos perdidos, 

desorientados, hesitantes. Um espaço cujo comprimento exceda claramente a sua 

largura cria um forte sentido de percurso e consequentemente de movimento. Por isso, 

são tão utilizados em galerias. 

Schmarsow entende que a direcção mais relevante num espaço seria a 

“profundidade”. Refere este autor que “apenas quando o eixo de profundidade for 

razoavelmente estendido, o abrigo se transformará num espaço de viver no qual não 

nos sentiremos encurralados”. 

Também Frank Lloyd Wright considera que a terceira dimensão da arquitectura não 

seria a espessura, mas sim a “profundidade”, entendida esta como a dimensão mais 

específica da arquitectura onde o movimento do corpo tem lugar. 

A arquitectura é experienciada, entrando-se e saindo dos seus espaços. Nesse 

percurso, e na opinião de Steven Holl,35 experimentamos um conjunto de eventos. Holl 

chama eventos a todas as situações, momentos ou acontecimentos que um indivíduo 

experimenta numa sequência espacial. Geralmente, trata-se daquilo que se recorda 

quando alguém descreve um espaço. Esses momentos de verdade são os eventos. 

                                                     
34 Tadao Ando, nascido em Osaka em 1941, constitui um caso invulgar na medida em que é um 
autodidacta no domínio da Arquitectura, em grande parte graças às suas viagens aos Estados Unidos, 
Europa e África (1962-69) e pelo estudo das obras de Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Alvar Aalto, 
Frank Lloyd Wright e Louis Kahn. Vencedor do Premio Pritzker em 1995. 
35 Arquitecto norte-americano, Steven Holl nasceu em 1947, em Bremerton, Washington. Diplomado pela 
Universidade de Washington em 1971, lecciona desde 1981 em diversas Universidades Norte 
Americanas. Entre muitas outras obras, autor do Museu de Arte Contemporânea de Helsínquia, 
designado por Kiasma. 
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Nem só de barreiras e passagens, depende a trajectória do deslocamento do corpo no 

espaço. Uma luz que se desprende das escadas, uma abertura para o exterior; assim 

se faz um percurso e o seu movimento. 

Quase sempre quando se fala do cuidado posto no desenho de um percurso, de uma 

sequência espacial, fala-se da "promenade architecturale" de Le Corbusier. Por vezes, 

a rigidez com que é apresentada, leva a pensar nela como um movimento solidificado. 

Mas, para que exista o movimento do corpo no espaço não é necessário que se 

determinem todos os seus passos. Por vezes, bastam pequenos gestos, alguns 

eventos para que um espaço monótono e previsível se torne em algo excitante e 

dinâmico que faz avançar.36 

Aberturas desfasadas e não centradas. Espaços observados numa sequência de 

aberturas diagonais e vistas parciais. No seu percurso, inúmeras e variadas 

perspectivas, múltiplos pontos de interesse, abrindo-se com a deslocação, obrigando a 

um olhar. Um espaço que encerra, outro que transporta o corpo para o exterior, uns 

degraus que se sobem ou uma rampa que se desce, um espaço mais sombrio ou a luz 

que vem de um espaço próximo. Toda esta variedade gera movimento. 

Howe descreveu a moderna espacialidade como uma passagem entre elementos, não 

um movimento de sala a sala. Esse movimento deveria ser atingido não por meio de 

portas e janelas, mas de rupturas e esquinas abertas, entre divisórias, anteparos e 

mudanças de nível. Aa passagem de um espaço para outro significa a oportunidade 

para uma nova perspectiva, uma mudança de direcção ou mudança de ritmo. 

Movimento e repouso, tensão e não tensão, deles depende o dinamismo do espaço. 

Tudo aquilo que contribuir para reforçar o sentido desse movimento contribui para a 

sua fluidez, tudo aquilo que se lhe opuser bem como à sua direccionalidade, reduz-lhe 

o movimento. 

I had always been interested in the fact that architecture was not only about space but 
also about the movement of bodies in space. (Tschumi apud Walker, 2006, p. 34) 

                                                     
36 Com base nas suas pesquisas, Rudolf Laban identificou no movimento humano, para além da sua 
trajectória, quatro factores susceptíveis de caracterizar o modo como o corpo se desloca: o espaço, o 
tempo, o peso e a fluência; que se podem combinar das mais diversas formas. Cada movimento 
executado, tem um traçado espacial, tem uma duração, tem uma determinada força e inscreve-se numa 
determinada sequencialidade. Aquilo que Laban designa por fluência avalia a continuidade do movimento; 
por “fluência livre” entende o movimento sucessivo, aparentemente difícil de interromper; e, por “fluência 
controloda”, o movimento que pode ser interrompido a qualquer instante. Para Laban, livre ou controlada, 
a fluência é o elemento de ligação da sequência espacial. 
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2.4.4. O ESPAÇO MOTOR DO MOVIMENTO 

É comum afirmar-se que sobre o movimento, influi a luz, a cor, os objectos existentes, 

influi a própria expectativa criada pelo espaço que se acaba de abandonar. Mas, o 

mais importante é reter que o movimento nunca é o resultado de qualquer um 

daqueles elementos isoladamente, qualquer que ele seja. 

Por isso, interpretar somente um aspecto do espaço seria reduzir-lhe toda a sua 

riqueza e complexidade, seria contra a natureza do próprio espaço: produto de tantos 

factores que o influenciam, em que a percepção de uns afecta a percepção dos outros. 

Por isso, nem a luz nem a cor, nem a forma ou textura do espaço são as causas do 

movimento. Os verdadeiros motores do movimento são: a plasticidade e a variação. 

Plasticidade, entendida como o grau de encadeamento entre a forma do espaço e o 

corpo em movimento, mas também o encadeamento do próprio espaço. Variação 

como a mudança ou alteração da forma do espaço, escala, luz e sombra, cores ou 

textura. Em síntese, variação com harmonia é o que produz movimento. 

É sabido que sempre que um corpo entra num edifício, corpo e edifício entram em 

diálogo permanente. Esta relação depende, como foi referido anteriormente, desde 

logo, do grau de encadeamento entre o corpo e a escala do espaço. 

Espaços não adequados à escala humana, implicam, geralmente, num maior cuidado 

na sua apropriação, gerando uma de duas reacções: ou abrandam o movimento, como 

é o caso das catedrais, cujo altíssimo pé-direito incute uma certa reverência; ou, 

aceleram o movimento em direcção a um espaço em que o indivíduo se sinta 

confortável. 

Por outro lado, nos espaços em que o homem se sente bem, em que sente que tudo 

foi desenhado tendo em consideração as suas dimensões: a altura do tecto, a largura 

e comprimento do corredor, esses espaços fazem-no sentir à vontade para se 

deslocar. 

Mas, mesmo possuindo uma escala humana, se os espaços tiverem sido desenhados 

sem considerar o movimento dos corpos que os vão percorrer, esses espaços não 

seriam percebidos como dinâmicos, seriam estáticos. 
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Estímulos que levam constantemente a movimentar (ou a travar o movimento), a 

mudar de direcção ou o sentido do percurso, a alterar a velocidade, o ritmo ou a sua 

intensidade, geram, num certo grau, uma espécie de tensão entre o espaço e o corpo, 

instigado a percorrê-lo. 

Um exemplo evidente disto é o Unity Temple de Frank Lloyd Wright. Nesta obra, o 

movimento não pára, está sempre a acontecer, é como se todo o espaço se movesse 

com os corpos que o percorrem (obviamente, o espaço não se move, mas é ele, 

através dos seus elementos, a causa do movimento). Observa-se as pessoas a 

deslocarem-se pelo espaço e o seu significado é revelado. Percebe-se o espaço. 

Nas obras de Frank Lloyd Wright ou de Le Corbusier, é o corpo que, movendo-se, 

organiza o espaço. O espaço torna-se como que uma extensão do corpo e do seu 

movimento. 

Mas, para além do grau de encadeamento entre a forma do espaço e o corpo em 

movimento, a plasticidade é também o encadeamento do próprio espaço. De um 

espaço que pareça não ter fim, onde o corpo se sinta deslizar, levado pelo edifício. 

Uma modulação fluída dos espaços, dos materiais, do interior e exterior, de todos os 

elementos. 

Para Frank Lloyd Wright, que falava da plasticidade como se se tratasse do último 

estádio da sua arquitectura orgânica, a plasticidade depende: da unidade (no sentido 

em que o todo é indissociável das partes, estas são inseparáveis do todo e 

inseparáveis entre si); da continuidade, quer dos materiais que se acomodam uns aos 

outros parecendo fundir-se (onde o detalhe conta) quer dos próprios espaços que, por 

não apresentarem limites definidos, surge como um espaço livre e aberto no interior 

que se prolonga para o exterior e um exterior que entra no interior (esta qualidade 

confere-lhe grande fluidez e movimento); da proporção calculada entre as diferentes 

partes (Wright utilizava sempre nas suas casas uma unidade de medida: 2 pés por 4 

pés ou 4 por 4 pés, etc.), da ordem e da clara geometria dos espaços. Marcados pela 

plasticidade dada por estes princípios, esses espaços convidam ao movimento. 

Mas, plasticidade sem variação, unidade sem diversidade não são suficientes para 

induzir o movimento. A utilização de espaços com diferentes qualidades, isso sim é um 

dos factores que mais estimulam o movimento. 
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Bateson (1987) afirma que a percepção assenta sobre a diferença: que o alimento da 

percepção é a alteração. À medida que se percorre um espaço, qualquer individuo vai 

criando expectativas em relação ao espaço seguinte que são fruto do espaço que 

acaba ou se prepara para abandonar. Quando confrontado com alterações de forma, 

escala, luz, sombra, cor ou textura, com espaços diferentes daqueles que tinha 

imaginado, a sua atenção redobra-se e sente necessidade de partir à sua descoberta. 

Experience is a flux of shifting qualities suggesting that the quality of experience is 
fundamentally a varied and changing one. (Walter, 1988, p. 123) 

O contraste de escala é geralmente entendido como a variação de tamanho entre 

espaços contíguos, seja essa variação do comprimento, largura, altura ou 

profundidade do espaço. Um corredor estreito que dá lugar a um espaço amplo, um 

tecto demasiadamente baixo a que se segue um outro espaço cuja altura do tecto 

obriga a esticar o pescoço. É também utilizado para chamar a atenção do indivíduo 

para este ou aquele elemento de modo que, também eles, representem estímulos ao 

movimento. 

A variação da escala do espaço dentro de limites aceitáveis para o homem gera mais 

movimento do que um espaço uniforme. 

O contraste de luz e sombra é outra das qualidades do espaço que influencia o 

movimento do corpo. A conjugação de espaços mais escuros, até de sombra, com 

outros bem iluminados, ao provocar uma alteração da percepção, induz o movimento. 

Mas, essa alternância entre luz e sombra, entre claro e escuro, só gera movimento 

quando bem equilibrada. O movimento entre espaços com diferentes níveis de luz 

exige um tempo de adaptação. Esses espaços devem ser ligados de modo a 

proporcionar uma transição agradável entre eles (plasticidade). 

Um outro modo de compreender o papel da luz no movimento do corpo será através 

da sua direccionalidade. O homem move-se em direcção à luz. Desde o primeiro 

momento que entra num espaço, o corpo é puxado para a luz. É a luz que guia o 

movimento do corpo no espaço. Estudos mostram claras evidências de que sempre 

que existe mais do que uma opção, a maioria das pessoas opta por percorrer o 

espaço mais iluminado. 
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Ilustração 16 – Altar da capela principal do convento de La Tourette, Le Corbusier, 1960. (Kurtich, et al., 1997, p. 286) 

Muitas vezes, a luz também reforça o movimento só pelo dinamismo que confere aos 

espaços. Basta pensar nas mudanças provocadas pelo movimento da luz solar ao 

longo do dia. O espaço torna-se diferente em cada momento. Essas mudanças da luz 

natural representam também uma mudança na percepção e, consequentemente, um 

maior dinamismo dos espaços. 

Por conseguinte, seja induzindo um caminho ou um sentido, a luz direcciona. Não só a 

deslocação do corpo, mas também a do olhar. Quanto maior for a luminosidade, o 

contraste, o interesse suscitado, maior será o apelo ao movimento do corpo e do olhar. 

Com a luz, há cor. Através do contraste de cores também se estabelece o 

movimento. Sobre a cor, é comum afirmar-se que a sua escolha pode produzir a 

impressão de maior ou menor dimensão de uma superfície, influenciar o estado de 

espírito, possuir um efeito dinâmico (força e movimento) ou fazer com que um espaço 

seja percebido como estático. 

É a cor, ou melhor a sua variação, resultante da luminosidade e do movimento do 

corpo ou dos objectos, aquilo que permite perceber a forma do espaço, dos objectos e 

das suas faces. Essa variação da cor nas superfícies é o principal motor da percepção 

e a responsável pelo movimento. 
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Outro elemento gerador do movimento é o contraste de texturas duras e suaves 

empregues num edifício, com diferentes qualidades, que lhe atribuem uma variação e 

fazem com que se sinta necessidade de as experienciar. 

A variedade de materiais e texturas conferem-lhe uma vasta gama de possibilidades e 

são um mecanismo único para promover o contraste. A pedra pode ser polida ou 

áspera, encontrar-se em estado bruto ou trabalhada. O material do chão que muda 

entre compartimentos, a madeira que dá lugar ao tijolo, são um convite ao toque e um 

apelo ao movimento.Naturalmente que, tal qual as outras qualidades, também aqui as 

diferentes texturas devem ser compostas de forma harmoniosa, como um todo. 

Para o fim, ficou o contraste da forma. Já se falou da influência da forma no 

movimento do corpo, mas não em termos de contraste. 

Espaços curvos que dão lugar a espaços rectilíneos e vice-versa são um outro modo 

de providenciar contraste. Também espaços diagonais, paredes dispostas com 

diferentes ângulos, ou tectos inclinados, junto de espaços ou planos rectilíneos 

causam um contraste dinâmico. A colocação de um objecto num ângulo diferente do 

espaço que o recebe também pode suscitar o interesse nesses elementos e gerar 

movimento. Contudo, as formas propostas devem apresentar-se como um conjunto 

equilibrado e nunca transmitirem qualquer insegurança a quem as percorre, sob pena 

de comprometerem o movimento. 

Também o encerramento e abertura do espaço, ditados pela sua forma, podem fazer a 

diferença na hora de suscitar a deslocação do corpo ou o movimento do olhar. Um 

espaço estático pode tornar-se dinâmico se existir uma sequência de espaços 

encerrados e abertos, mais do que se fosse completamente aberto. 

Casos existirão em que alguns destes contrastes serão mais efectivos do que outros 

e, possivelmente, outros existirão (por exemplo de ritmo, ordem e desordem) que 

poderiam ser referidos como indutores do movimento.37 Mas, será certamente no 

contraste de diferentes qualidades em simultâneo e de modo concertado: por exemplo, 

da luz e da forma, que residirá o maior potencial ao movimento e fluidez do espaço. 

                                                     
37 A todos os alunos que entravam na Bauhaus, era exigida a frequência de um curso preliminar 

"Vorkurs", desenvolvido por Johannes Itten, cujo currículo tinha por base, precisamente, um estudo geral 

dos contrastes de: textura, cor, forma e materiais. 
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Ilustração 17 – Kiasma Museum of Contemporary Art, Steven Holl, 1993-98. (Kiasma, 2011) 
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3. FLUIDEZ E AS CASAS DE FRANK LLOYD WRIGHT 

3.1. O ARQUITECTO E HOMEM 

Frank Lloyd Wright só foi o arquitecto que foi pela vida que teve. Uma vida longa de 

quase 92 anos, entre Junho de 1867 e Abril de 1959, com quase 1000 projectos 

desenhados e mais de 300 construídos. Acabaria por morrer alguns meses antes da 

inauguração do Museu Guggenheim, em Nova Iorque, uma das suas obras mais 

reconhecidas em todo o mundo. Em vez de uma nota biográfica detalhada ou de uma 

exaustiva enumeração das influências sofridas por Wright, apresenta-se antes o 

homem que foi, em resultado da vida que teve, cheia de períodos altos e baixos, mas 

sem nunca deixar de nos surpreender com a sua arquitectura, o que, não raras vezes, 

nos leva a esquecer a sua proveta idade. Em relação a Wright, não faz sentido falar da 

vida, mas das vidas de Wright. 

Quando Wright nasceu, a América tinha acabado de sair de uma guerra civil (1861-

1865) e quando morreu: tinha assistido a duas guerras mundiais, à maior depressão 

económica do século XX, em 1929, e à transformação dos EUA numa superpotência. 

Quando nasceu, 2/3 da população norte americana vivia no campo e quando morreu a 

tendência tinha-se invertido e era nas cidades que, agora, vivia a maioria dos seus 

concidadãos. No início da sua carreira, visitava as obras a cavalo, mas no fim da sua 

carreira era de carro que se deslocava. 

Um homem de 1,74m, sempre com um ar de pose nas fotografias, quase sempre de 

fato (ele próprio desenhava algumas das suas próprias roupas), gravata ou laço, por 

vezes com um lenço ou cachecol ao pescoço, cabelo grisalho, penteado para trás, de 

chapéu ou boina na cabeça, e a partir de certa altura de bengala. 

Diz-se de Wright que era um génio, alguns dizem mesmo que estaria cem anos 

avançado em relação ao seu tempo, outros consideravam-no um arrogante, que não 

ouvia os seus Clientes, mas todos lhe reconhecem a obra. Muitos perdoavam-lhe a 

sua maneira de ser, considerando-a irrelevante face à enorme capacidade criativa 

demonstrada. Outros, não lhe perdoavam o estilo e, possivelmente, por isso, Wright 

nunca foi encarregue de qualquer obra pública. 
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Wright era, acima de tudo, um defensor da integridade. Na vida e na obra (ou talvez 

um pouco mais na obra do que na vida!). “The true against the world”, o lema da 

família da sua mãe, os Lloyd Jones,38 oriundos do País de Gales e emigrados para 

Wisconsin, em 1845, é esclarecedor quanto ao modo como, mesmo contra a opinião 

de muitos, Wright não se afastava um milímetro daquilo em que acreditava. Era um 

homem que se guiava por ideais. De tal modo que, não raras vezes, parecia 

arrogante. Quando o arquitecto Philip Johnson39 o classificou como o maior arquitecto 

americano vivo do séc. XIX,40 respondeu que era o maior arquitecto de todos os 

tempos. Não se considerava arrogante porque acreditava em tudo o que dizia: 
No man who believes in himself and who is nor pretentious, who is not trying to swindle 
you out of your eyeteeth pretending that he is something that he isn't, no such man, if 
he is sincere, is arrogant. We have come to mistake this thing we call arrogance, 
mistake the sureness of one's self, the faith in one's self which rejects the inferior, which 
will not countenance interference or destruction. It is not arrogance. I am not an 
arrogant person and I never was. But I am a person who believes in what I believe in, 
and I am always willing to fight for what I believe in, and I am never willing to take less 
than what, to me, is the best. (Riley, et al., 1994, p. 27) 

Era esta honestidade, para com aquilo em que acreditava, que Wright exigia de si e 

das suas obras, de uma forma obsessiva. Dizia Wright que a modesta casa não podia 

querer parecer a mansão do outro lado da rua, mas podia ser tão graciosa como a 

mansão do outro lado da rua se não pretendesse ser aquilo que não era. Tudo numa 

casa devia ser honesto. A escolha dos materiais e o seu significado. O uso dos 

materiais, sem pinturas ou decapagens. A abolição do ornamento supérfluo. 

Um exemplo da relevância dada por Wright ao tema da honestidade está bem 

presente no episódio em que descobre que, contra as suas indicações, um dos seus 

melhores aprendizes de Taliesin Fellowship, Edgar Teiffel, tinha reforçado uma 

cobertura de madeira com uma viga de ferro escondida. Apenas a intervenção de 

Ogilvanna, a sua mulher, o fez recuar na decisão de mandar embora Teiffel. 

A casa deve ser o que aparenta ser. Servir os interesses de quem a habita. Wright 

acreditava, como poucos, na individualidade de cada homem. Para ele, cada homem é 

um homem e deve ser tratado como tal. Por isso, defendia que deviam existir tantos 

estilos de casas quanto o número de indivíduos. 

                                                     
38 Frank Lloyd Wright tinha como nome de nascimento “Christened Frank Lincoln Wright”, mas quando 
adolescente decidiu mudar para demonstrar o seu envolvimento com a família da sua mãe. 
39 Philip Johnson (1906-2005) nasceu em Cleveland, em 1906. Crítico, autor, historiador e director de 
museu (MOMA), vencedor do primeiro prémio Pritzer Arquitectura em 1979.  Em 1949 desenha a famosa 
“Glass House” para a sua tese de final de curso. 
40 Citado em Gill. Many Masks, p. 37. 
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Ilustração 18 – Retrato de família da sua mãe “Lloyd Jones”. Na fila da frente, à direita, encontra-se Wright, com a sua irmã ao colo, 
1883. (Wisconsin Historical Society, 1996a) 

 
Ilustração 19 – Frank Lloyd Wright com a sua família em Oak Park, 1903. (Smith, 1998, p. 41) 
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Porém, não raras vezes, entendia que os Clientes não sabiam o que queriam e, 

nesses casos, a sua opinião valia mais do que a individualidade dos seus Clientes. 

Muitos deles relatam a dificuldade que tiveram em decorar as suas casas porque 

Wright impunha-lhes o seu gosto, fosse alterando a disposição ou dispensando os 

anteriores pertences.41. A própria construção do mobiliário, integrado na estrutura da 

casa, reduzia drasticamente os graus de liberdade. Por isso, era considerado, por 

alguns, como um dos arquitectos mais controladores do modo como se experiencia a 

sua arquitectura. 

Wright acreditava que só criando condições para que cada indivíduo fosse único, para 

que tivesse as suas próprias convicções e perseguisse os seus ideais, só esta 

“democracia” poderia ser benéfica para a sociedade, uma sociedade com condições 

para a expressão da individualidade.  

O tema da unidade forma profundamente a personalidade de Wright e acompanha-o 

toda a vida, sendo um dos valores fundacionais da arquitectura de Wright. Desde 

cedo, quer através do seu pai, ministro na igreja unitária cujo princípio da unidade 

entre Homem e Natureza professava, quer com sua mãe (de quem dizia estar ligada 

às pedras), com quem aprendeu a unidade com a Natureza e com quem conheceu os 

blocos Froebel, um jogo constituído por blocos de madeira com os quais as crianças 

eram encorajadas a criar desenhos com padrões geométricos e a construir pequenas 

construções sobre uma grelha; Wright sempre esteve em contacto com a noção de 

unidade, sempre relacionou a parte com o todo e as tratou como uma só coisa. Os 

seus desenhos, com eixos ortogonais e diagonais, são sempre feitos sobre uma grelha 

horizontal e vertical que, nas palavras de Wright, para além da proporção e escala, lhe 

asseguram a unidade da obra. 

Por responsabilidade do seu pai que, para além de ministro da igreja, era músico, 

Wright gostava de música clássica, sendo conhecida a sua paixão por Beethoven, 

Bach. 

                                                     
41 Herbert and Katherine Jacobs were told by Wright that most of their existing furniture was "prehistoric" 
and would "have to go". Herbert Jacobs with Katherine Jacobs, Building with Frank Lloyd Wright: An 
Illustrated Memoir (Jacobs, et al., 1978). 



A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright 
  

António Manuel da Silva Penim  55 

 
Ilustração 20 – Wright assiste a uma peça musical em Taliesin Fellowship, um evento que tinha lugar aos domingos à noite. 
(Architectural Forum, 1938) 

Para Wright, quer o arquitecto quer o músico utilizavam o mesmo tipo de pensamento 

“The composer is a builder. My father taught me to listen to a symphony as an edifice 

of sound […] Building is the same thing” (Cronon, 1994, p. 10). 

Era um homem ligado às artes e, em Taliesin, para além da música clássica, os 

tempos livres eram preenchidos com dança, teatro, leitura de autores preferidos, etc. 

De um certo modo, Wright era um poeta e um amante da beleza. Não admitia construir 

uma casa em que os seus Clientes não ficassem bem, em que a sua vida não fosse 

mais graciosa, em que não existisse poesia. Não é possível olhar para as casas de 

Wright e não sentir uma emoção, uma sensação de tranquilidade, repouso. 

Os seus edifícios são tudo, menos desprovidos de emoção. Wright não admitia fazer 

edifícios que não tivessem uma elevada qualidade estética. Aliás, dizia que não sabia 

fazer outro tipo de edifícios. Apesar de Wright não gostar de definir a beleza, percebe-

se que só admite viver rodeado dela. Este é, aliás, um dos pontos em comum com o 

movimento Arts & Crafts, que reclamava a beleza de todo o objecto. 
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Se Wright sente necessidade de estar rodeado de beleza, também só admite viver em 

comunhão com a Natureza. Com excepção do período em que viveu em Chicago, 

para onde se deslocou no ano de 1887, em pleno “boom” de construção (provocado 

pelo incêndio de 1871) e da sua ida para Tóquio, para construir o Hotel Imperial, 

Wright viveu fora das cidades: no ambiente rural de Taliesin ou mesmo no deserto do 

Arizona, a partir de 1937, onde se refugia bem como a toda a comunidade, quando o 

inverno chegava, rigoroso, a Taliesin. 

Para Wright, desde cedo habituado ao contacto com a natureza, pois quando rapaz 

passava os verões na quinta do tio, Natureza escrevia-se com um N maiúsculo, sendo 

essa a forma visível de Deus, a sua religião e a sua fonte inspiradora. 

I began to see that in spite of all the talk about Nature that "natural" was the last thing in 
this world they would let you be if they could prevent it. What did they mean when ''they'' 
used the word nature? Just some sentimental feeling about animals, grass and trees, 
the out-of-doors? But how about the nature of wood, glass and iron-internal nature? The 
nature of boys and girls? The nature of Law? Wasn’t that Nature? Wasn’t nature in this 
sense the very nature of God? Somehow I had always thought when I read the word 
"nature" in a book or used it in my own mind that it was meant that interior way. Not the 
other measly, external way. ''Fools!'' They have no sentiment for nature. What they 
really mean by "nature" is just a sentimentalizing of the rudimentary animal. (Wright, 
2005, p. 89) 

Como uma religião, Wright tinha um enorme respeito pela Natureza, que nunca 

profanava. Wright era devoto da Natureza, pela sua simplicidade, pela sua capacidade 

em se resumir ao essencial. 

Say to yourself: my condition is artificial. So I cannot copy Nature and I will not slavishly 
imitate her, but I have a mind to control the shaping of artificial things and to learn from 
Nature her simple truths of form, function, and grace of line. Nature is a good teacher. I 
am a child of hers, and apart from her precepts cannot flourish. (Wright, 1986, p. 31) 

Idealiza os seus edifícios como afloramentos da Natureza e evoca-a nas metáforas 

que usa para se referir à sua arquitectura: as casas deviam crescer da terra como as 

árvores, as casa usonianas devem ser como um girino em que a ala dos quartos (o 

rabo do girino) cresceria de acordo com as necessidades. 
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Mas, não se pense que Wright era um homem profundamente rural, pouco amigo das 

novas tecnologias. Pelo contrário, era um defensor das virtudes da máquina, aspecto 

relativamente ao qual, aliás, divergia claramente do movimento Arts & Crafts. Refira-se 

que foi sobre este tema que, em 1984, proferiu a sua primeira palestra “The Art and 

Craft of the Machine”. Entendia Wright que a máquina contribuiria para uma maior 

simplicidade das formas e, deste modo, para uma maior plasticidade e continuidade 

das obras; isto para além de dispensar o homem das actividades pesadas, sem valor, 

em benefício daquelas verdadeiramente relevantes. Aliás, a propósito dos tempos que 

corriam, dizia que era preciso recuperar a “poesia da máquina”. 

Wright é também um homem profundamente convencido da singularidade da nação 

americana, que preferia designar por “USONIA”, pretendendo deste modo expressar 

as especificidades e o estilo de vida próprio – ou que deveria ser – dos seus 

compatriotas, relativamente aos quais, aliás, é muito crítico. Wright considerava que 

alguns dos seus concidadãos confundiam os gostos com as suas idiossincrasias, 

numa atitude que apelidava de provinciana. Acreditava numa arquitectura 

profundamente norte-americana, sem influências imperialistas, profundamente 

enraizada na Natureza, de acordo com o estilo de vida dos habitantes da USONIA. 

É nesta rejeição do classicismo e na crença num estilo de vida e arquitectura 

independentes, próprios da América, que mais se reconhece a influência de Louis 

Sullivan42, o seu “Lieber Master”, como Wright o designava e de cujo estúdio sai no 

ano de 1896, quando Louis Sullivan descobre que, em paralelo com o trabalho no 

atelier, Wright andava a desenhar casas por conta própria. 

Na realidade, para além do trabalho no atelier de Louis Sullivan e de Dankmar Adler, 

Wright ainda passava horas a desenhar casas para os seus Clientes particulares. O 

seu neto Erick Lloyd Wright conta que o avô era capaz de desenhar dia e noite e, por 

vezes, cerca de 3 a 4 dias seguidos. Ogilvanna, sua mulher, conta que, muitas vezes, 

Wright se levantava a meio da noite para desenhar. 

                                                     
42 A influência de Louis Sullivan é por vezes difícil de aferir porque, sendo uma das poucas pessoas cuja 
influência é admitida por Wright, depois esta acaba por não ser tão óbvia, parecendo mesmo que aquele 
reconhecimento, pouco usual em Wright, é antes fruto de uma grande empatia e fascínio de Wright por 
um certo romantismo de Sullivan, presente na busca incessante deste pela originalidade e na recusa de 
compromisso com as forças instaladas, mais do que na arquitectura do seu “Lieber Master”. 
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Esta capacidade de trabalho demonstrada por Wright, que trabalhou até morrer (seis 

meses antes da inauguração do Guggenheim), não é apenas uma constante ao longo 

da sua vida como é, mesmo, um dos valores em que mais acreditava. Prova disto é o 

facto de em Taliesin, para além da aprendizagem da arquitectura, todos os aprendizes 

terem de desempenhar as actividades domésticas, construir as suas acomodações e 

cultivar os campos. 

Esta noção do valor do trabalho aprendeu-a Wright nos verões que passava a 

trabalhar na quinta do seu tio, mesmo que, por vezes, precisamente, por não aguentar 

o trabalho que lhe era exigido, tenha fugido. 

E, certamente, com o seu pai que, completamente dedicado à música, passava horas 

a fio a tocar. Na sua autobiografia, Wright relata um episódio em que, ao ajudar o seu 

pai no manuseamento de um órgão, enquanto aquele o tocava sem interrupção, 

acabou por desmaiar. Possivelmente, esta dedicação à música e a menor atenção à 

família, terão contribuído para o divórcio dos seus pais quando Wright tinha 10 anos 

de idade. Wright não voltaria a rever o pai e em nenhum momento mostra vontade de 

o fazer. 

Curiosamente, um quarto de século depois, também Wright deixa a sua família, 

quando se apaixona pela mulher de um dos seus Clientes e foge para a Europa, 

deixando 6 filhos e muitas dívidas por pagar. Este episódio, ocorrido em 1909, bem 

como, mais tarde, a separação de Mirian Noel, valeram-lhe a fama de irresponsável e 

libertino. Chegou mesmo a contratar um jornalista para evitar a saída de notícias 

pouco simpáticas a seu respeito. Mas, quer no primeiro caso da sua fuga para a 

Europa, que a sua mulher Catherine considerava um devaneio, que estava disposta a 

perdoar, mas não a conceder a separação, quer na conturbada separação de Miriam 

Noel, uma mulher profundamente desequilibrada que com ajuda do ex-marido de 

Ogilvanna, persegue o casal pelo país inteiro e leva Wright a passar uma noite na 

prisão; em ambos os casos, Wright não hesita em fazer de tudo para estar ao lado de 

quem gostava. Numa época em que o casamento era uma instituição, também aqui 

Wright parece à frente do seu tempo. 

Ao que parece, Wright tinha alguma dificuldade em viver sozinho. Aliás, disso parece 

beneficiar Miriam Noel, a sua terceira mulher, quando lhe escreve uma carta alguns 

meses após o homicídio de Mamma.  
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Wright tem sempre uma mulher ao seu lado, alguém de uma estatura intelectual 

semelhante ou de forte personalidade. Parece ser o caso das duas mulheres que mais 

admirou: Mamma, uma líder do movimento feminista na América; e Ogilvanna, uma 

mulher com uma enorme capacidade de organização e de influência sobre Wright. E 

claro a sua mãe, com quem privava regularmente. 

O homicídio da sua segunda mulher, Mamma, em 1914, marca tragicamente a sua 

vida, pela relação que existia entre os dois e pela forma bárbara como foi assassinada 

por um empregado que, depois de ter pegado fogo à casa, perseguiu e matou à 

machadada Mama, os dois filhos do anterior casamento desta, e mais outros quatro 

empregados. Na semana seguinte ao sucedido, Wright escreve, num jornal local, uma 

carta aberta aos habitantes, garantindo que Taliesin seria levantada das cinzas. Não 

sabia ele que esta não seria a última vez que o faria, pois Taliesin voltaria a ser pasto 

das chamas. 

Esta atitude demonstra bem a persistência de Wright. Não desistia, fosse em que 

idade fosse. Aos 60 anos é quase esquecido e aos 70 anos está de novo na ribalta. 

Quando muitos já deixaram de trabalhar, Wright ressurge para um dos seus períodos 

de maior sucesso. Desenha a Fallingwater aos 67 anos. Quando morre, aos 92 anos, 

encontrava-se a concluir o Guggenheim Museum. 

 
Ilustração 21 – As pessoas acorrem a Taliesin para observarem o cenário de destruição resultante do incêndio de 15 de Agosto de 
1914. (Prairiemod, 2011) 
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Obviamente, Wright era um homem charmoso, com grande carisma, muito confiante 

de si e que facilmente encantava quem o ouvia. Talvez influenciado pelo seu pai, 

ministro na igreja unitária e também por outros familiares ligados à igreja, habituados a 

proferir sermões, Wright é muito hábil na arte de discursar. Também o é na escrita, 

como poucos, capaz de teorizar e escrever sobre os princípios da sua arquitectura, 

mesmo que, por vezes, tenhamos a impressão de estar a ouvir um sermão. 

Wright não abdicava de fazer aquilo que lhe apetecia e de deixar à sua espera quem 

quer que fosse, tivesse ou não entrevista marcada. Aparecia em casa dos Clientes 

quase sempre sem avisar. Não respondia a muitas das cartas, mas frequentemente 

introduzia as alterações solicitadas pelos seus Clientes. Considerava que estes se 

deviam sentir uns felizardos por terem uma casa desenhada por ele. Que os 

construtores deviam entender como um privilégio construir uma casa sua e se 

necessário suportar eventuais perdas. Mas, era tal o seu magnetismo que, mesmo 

aqueles que o consideravam arrogante; no final, quando trabalhavam com Wright, 

quase sempre, nutriam por ele uma profunda admiração e gratidão. 

Era um homem com um enorme ego que tinha uma enorme necessidade de ser 

adorado. Não necessariamente pelos seus pares. Nem, pela sociedade em geral. Mas, 

por um grupo de seguidores. A criação da Taliesin Fellowship, independentemente dos 

motivos, deu-lhe essa possibilidade, pois encontrava-se permanentemente rodeado de 

pessoas ansiosas por o ouvirem, que viam nele um mestre e que o idolatravam. São 

várias as fotos em que Wright se encontra rodeado de aprendizes. No entanto, com 

uma ou duas excepções, não saíram grandes arquitectos de Taliesin, pois ao que 

consta, apesar de ser um grande defensor do livre pensamento, Wright não apreciava 

muito alguém que contestasse as suas ideias.43 É revelador notar que, mesmo 

passados estes anos, vários aprendizes de Taliesin se referem a ele por senhor 

Wright, num gesto de respeito meio confrangedor. 

Wright cultivava uma certa distância em relação a si. Agia quase sempre de forma 

relativamente sobranceira e gostava de deixar bem claro que era a ele que cabia 

definir as regras. 

 

                                                     
43 “Indeed, one cannot imagine Frank Lloyd Wright as a student in his own Taliesin Fellowship” (Cronon,, 
1994) 
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Ilustração 22 – Museu Guggenheim de Nova Yorque no dia da abertura, a 21 de Outubro, seis meses após a morte de Wright. (Museu 
Guggenheim de Bilbao, 2011) 
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Poucos, como ele, tinham tanta necessidade de ser originais, inovadores. Por isso, é 

um apreciador confesso dos novos materiais e das suas características, 

particularmente do vidro e do aço, com os quais entendia ser possível alcançar o 

predomínio do espaço sobre a estrutura e a continuidade entre interior e exterior. Claro 

está que, por vezes, a necessidade de mostrar uma genialidade sem par, fazia com 

que Wright levasse o uso dos materiais, novos e velhos, aos seus limites e isto 

valesse alguns dissabores aos seus Clientes. 

São vários os relatos de algumas coberturas que foram cedendo com o tempo (as 

varandas em balanço da Fallingwater tiveram que ser reforçadas; a própria cobertura 

da Jacobs House foi reforçada aquando da sua restauração), de inaugurações de 

casas com a chuva a cair na mesa de jantar; mas, não existe informação de qualquer 

problema grave com a estrutura dos seus edifícios. Aliás, aquando do tremor de terra 

em Tóquio, o Hotel Imperial desenhado por Wright foi dos pouco edifícios a manter-se 

de pé (entretanto, destruído na década de 60). 

Apesar de não o admitir claramente, terá sido muito útil para a construção destas 

estruturas, aquilo que Wright aprendeu nos poucos meses (cerca de 1 semestre) 

passados no curso de Engenharia, antes de se abandonar aos desígnios da sua mãe 

que, mesmo antes do seu nascimento, já lhe tinha traçado o futuro como arquitecto e 

enchido o quarto de posters de grandes obras de arquitectura. 

Wright é fascinado pela cultura oriental, pela sua filosofia, e em particular, pelas 

pinturas japonesas que reconhece como uma das suas inspirações. Em mais do que 

um momento, manifesta a sua admiração pela cultura japonesa, considerando mesmo 

que a sua arquitectura tinha mais a ver com simplicidade da arquitectura oriental do 

que com a arquitectura ocidental. 

No other people, he argued, had more completely committed themselves to 
conventionalizing their morals and their vision of nature into an integrated whole, 
making the entirety of Japanese civilization a true work of Art. (Riley, et al., 1994, p. 22) 

No more valuable object lesson was ever afforded civilization than this instance of a 
people who have made of their land and the buildings upon it, of their gardens, their 
manners and garb. Their utensils, adornments, and their very gods, a single consistent 
whole, inspired by a living sympathy with Nature as spontaneous as it was inevitable. 
(Pfeiffer, 2008, p. 68) 
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Vários autores consideram que a realização da World’s Columbian Exposition, em 

1893, e a muito provável visita de Wright ao Ho-o-den, um templo reconstruído, 

influenciaram significativamente a obra de Wright. Mas, no que diz respeito ao Japão, 

Wright confirma apenas a influência das pinturas japonesas, com as quais, aliás, já 

tinha tido contacto no seu primeiro empregador, o arquitecto Joseph Silsbee. Wright 

viria a tornar-se um grande coleccionador de arte japonesa, tendo inclusive publicado 

um ensaio sobre o tema. 

Wright era também alguém que gostava de uma boa história a seu respeito, nem que 

tivesse que ser ele a criá-la. Por razões que se desconhecem, a determinada altura da 

sua vida, decide passar a apresentar-se dois anos mais novo. Muitas são as 

especulações sobre as possíveis razões desta história, mas parece ser precisamente 

isto que Wright procura. 

Não atribuía importância ao dinheiro, para mal dos seus Clientes e de quem lhe 

emprestava. Na realidade, Wright não trabalhava por dinheiro a não ser que este fosse 

necessário para a sua sobrevivência e da família. 

He carried his paper money crumpled in any pocket-trousers, vest, coat or overcoat. He 
would have to uncrumple a bill to see its denomination. He never counted his change. 
He never put his money into interest-bearing investments. He either paid too much or 
too little for everything"-if one might add, he paid at all.” (Wright, J. 1992, p. 92) 

Utilizava-o para aquilo que mais gostava, principalmente para comprar arte japonesa, 

não importando se devia dinheiro a alguém. Por isso, ainda hoje, Wright é apontado 

como um homem sem honra, que não pagava as suas contas. Numa ocasião, consta 

que Wright pediu dinheiro emprestado para comprar uma viagem de comboio e 

regressou alguns minutos depois com uma pintura japonesa debaixo do braço. Em 

parte, a Taliesin Fellowship é constituída pelos amigos de Wright, que o procuram 

ajudar perante os credores. 

Claro está que a partir da criação da Taliesin Fellowship, com as anuidades pagas 

pelos aprendizes, no início 650 dólares mas, rapidamente aumentadas para 1100, e 

com o dinheiro dos seus inúmeros projectos, também possíveis graças à força de 

trabalho resultante da comunidade de aprendizes, não existia falta de recebimentos. 

Mas, mesmo assim, após a sua morte, boa parte do seu espólio de arte japonesa foi 

vendido para pagar dívidas. 
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Acresce a isto que, com poucas excepções: a Robie House, a Jacobs House, quase 

sempre as suas casas ultrapassaram o custo estimado, para desalento dos seus 

Clientes. É o exemplo do Johnson Building, da Fallingwater e do Museu Guggenheim, 

mas estes Clientes tinham capacidade financeira para suportar o acréscimo, algo que 

não aconteceria mais tarde com os Clientes das casas usonianas. Talvez por isso, 

nestes últimos casos, o valor final já não se tenha afastado muito dos valores 

estimados inicialmente. 

O pensamento e obra de Wright têm de ser compreendidos à luz dos valores do 

romantismo idílico do século XIX, presente em autores como Emerson, Thoreau, 

Whitman, que exerceram sobre Wright uma significativa influência. Quando Wright fala 

de conceitos como a natureza, o organicismo, a individualidade ou democracia, estes 

têm que ser interpretados à luz da visão romântica do século XIX, cuja interpretação 

difere bastante da que lhe damos actualmente. 

Talvez por isso, Philip Jonhson não estivesse tão longe da verdade, no que diz 

respeito aos valores e à filosofia subjacente aos princípios da arquitectura orgânica, 

quando classifica Wright como o maior arquitecto do século XIX. 

Como, aliás, Jonhson reconheceu mais tarde, o mesmo já não se pode dizer da obra, 

que marca, incontornavelmente, mais de metade do século XX. Peter Blake dizia que 

Wright foi demasiado avant-garde para o século XIX e romântico demais para o século 

XX. 

Relativamente à sociedade do seu tempo, Wright era acima de tudo alguém com uma 

enorme capacidade de perceber as alterações em curso ou que ainda estavam no “ar”. 

E ao antecipar o seu surgimento, aproveitar para as utilizar de uma forma inovadora. 

Mas, também é alguém capaz, com as suas palavras e com o entusiasmo posto nas 

suas obras, que lembra o de uma criança, de fazer com que os seus Clientes se 

sintam a viver um verdadeiro romance, numa casa de fantasia, como refere o seu filho 

John “a romance about you, who will live in it-and you get the House of Houses, in 

which everyone lives a better life because of it" (Cronon, 1994, p. 28), 
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3.2. OS PRINCÍPIOS DA ARQUITECTURA 

Desde o início da sua carreira, Wright procurou explicar e definir os princípios que 

norteavam o seu trabalho. Escreveu dezasseis livros e centenas de artigos ao longo 

das sete décadas da sua carreira. 

É o que acontece em 1908, num artigo intitulado “In the cause of architecture”, onde 

desenvolve os princípios estruturantes da sua obra e que designou como Arquitectura 

Orgânica. Princípios e não regras, como preferia afirmar, pois entendia que só desse 

modo seria possível criar uma arquitectura profundamente orgânica: 

Avaliar a arte pela simplicidade e eliminação do supérfluo: para Wright a simplicidade 

da arquitectura orgânica - entendida como a expressão daquilo que é essencial na 

obra - estava associada à abolição dos elementos, quer decorativos quer ornamentais, 

que não fossem parte integrante do edifício. Neste sentido, segundo Wright, uma casa 

deve: 

− ter o mínimo possível de divisões, ser ampla e possuir um espaço aberto: os 

ambientes seriam delimitados apenas por desníveis, móveis e plantas; 

− tratar as aberturas como parte da estrutura; 

− eliminar os detalhes desnecessários e ornamentação (só porque parece bem 

isso não deve significar que se usem); 

− desenhar o mobiliário como parte integrante do edifício e desenhar o máximo 

de mobiliário possível; 

− conforto e utilidade devem andar associadas à beleza. 

A simplicidade natural do edifício orgânico é ditada pela capacidade de integração dos 

diversos elementos num todo único. O arquitecto deve ser capaz de conceber, 

inteligentemente, um edifício simples. 
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Cada casa deve expressar a individualidade do seu proprietário e ser única. Devem 

existir tantos estilos de casas como estilos de pessoas e tantas variações quanto 

indivíduos. Cada Cliente é único e assim deve ser o estilo da sua casa, pois a casa 

deve revelar o carácter de cada pessoa e ser a expressão da sua individualidade “A 

creative architecture for America can only mean an architecture for the individual” 

(Wright, 1992b, p. 231). 

Um edifício deve crescer naturalmente do sítio e em harmonia com a envolvente (ideal 

próximo do movimento Arts and Crafts). Para Wright, a arquitectura devia inspirar-se e 

valorizar a natureza. Este objectivo de dialogar com a paisagem é bem evidente na 

planta das suas casas, não limitadas a uma forma rectangular rígida, mas fazendo, 

frequentemente, uso de outras formas tais como curvas, recantos ou recortes. 

Usar as cores do sítio, as cores da natureza: preferencialmente, cores quentes e 

suaves da terra e do Outono. Harmonizar as cores com a envolvente. A cor deve 

valorizar o revestimento, seja a pedra, o barro ou a madeira. 

Revelar a natureza dos materiais, com respeito pelas suas qualidades próprias. 

Materiais naturais como a madeira, o barro ou a pedra são elegantes pela sua 

simplicidade desde que se seja fiél à sua natureza, mostrando texturas e cores 

originais. Os materiais devem ser usados de maneira a evidenciar as suas 

propriedades e qualidades naturais, sem recurso a quaisquer revestimentos. Segundo 

Wright o arquitecto deve aprender a ver o material e a utilizá-lo de maneira honesta, 

de acordo com as características e propriedades naturais dos materiais. 

Material! What a resource! With his ‘materials’- the architect can do whatever masters 
have done with pigments or with sound – in shading as subtle, with combinations as 
expressive – perhaps outlasting man himself… These materials are human –riches. 
They are Nature-gifts to the sensibilities that are, again, gifts of Nature… Each material 
has its own message and, to the creative artist, its own song. (Wright, et al., 1992a, p. 
270) 

Para Wright, os materiais significam aquilo que os pigmentos significam para os 

mestres da pintura ou o que as notas musicais significam para os músicos. Os 

materiais entendidos, essencialmente, como uma fonte de inspiração para a sua 

arquitectura. 
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Ignorar as qualidades dos materiais, o seu padrão natural ou a sua textura seria 

desperdiçar a oportunidade de dar uma expressão ao conjunto do edifício e assim, de 

contribuir para a sua identidade. Wright acreditava que todos os materiais têm a sua 

beleza e riqueza visual e que cada material possui uma linguagem pronta a ser 

entendida, dependendo apenas do arquitecto a sua compreensão.  

Apesar deste apreço pelos materiais naturais, Wright demonstrava também um 

profundo conhecimento das qualidades e possibilidades dos materiais da sua época 

como, por exemplo, o vidro e o aço, tendo feito uso dos mesmos em muitas das suas 

casas, nomeadamente nas longas lajes em balanço existentes na Robie House. Para 

a revista Architectural Record, chegou, mesmo, a escrever um conjunto de artigos, 

abordando cada um dos materiais modernos, bem como a sua importância para a 

arquitectura. 

Os edifícios devem ser verdadeiros, deve existir honestidade na obra. Uma casa não 

deve ser refém dos estilos, mas possuir carácter. Com o tempo, uma casa com 

carácter tenderá a valorizar-se mais do que outra desenhada em função da “moda”. 

Acima de tudo a integridade. A integridade do edifício na arquitectura orgânica 

também está associada ao conceito de unidade do espaço interior e exterior, pois 

Wright acreditava que o edifício deveria fazer parte do local e repousar na paisagem.  

Estes conceitos foram fundamentais para o estilo de Wright e são perceptíveis em 

muitas das suas obras, designadamente nas casas da pradaria, desenhadas nos 

princípios do século XX. Por mais de seis décadas, Wright articulou os mesmos 

princípios de várias formas, mas nunca se desviou da sua essência. 

Em Maio de 1954, no seu livro “The Natural House”, desta vez referindo-se às Usonian 

Houses, reitera os princípios da arquitectura orgânica “But instead of ‘organic’ we 

might say ‘natural’ building. Or we might say integral building” (p. 51). 
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Ilustração 23 – Frank Lloyd Wright, exemplificando a diferença entre a arquitectura tradicional e a arquitectura orgânica (composição do 
autor com base nas ilustrações do livro “The Future of Architecture”. (Wright, 1970) 
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3.3. O DOMÍNIO DO ESPAÇO: DE OAK PARK A TALIESIN 

Sobre Wright diz-se que foi capaz de criar espaços que parecem não ter fim, de 

conceber o interior e o exterior como um só, de acabar com a tradicional 

compartimentação do espaço interior, de desenhar espaços de uma grande 

serenidade e que as suas casas, passado já cerca de um século sobre a construção 

de algumas delas, se mantêm perfeitamente actuais. 

Para descrever os espaços de Wright, utiliza-se um sem número de palavras ou 

expressões: "open space", “flowing space", “fluid space”, “free-flowing space”, “spatial 

fluidity”, “spaciousness”, entre muitas outras. Mas, numa coisa, todos estão de acordo: 

não existe nada de mais identitário na sua obra do que o tratamento do espaço “A 

unifying theme in all of Wright's houses is his distinctive idea of space” (Laseau et al., 

1991, p. 92). 

Para se perceber melhor como surgiu a Jacobs House, importa conhecer as obras de 

Wright nas quais seja mais perceptível a evolução do conceito de espaço: na sua casa 

(1889) e atelier (1895) de Oak Park, no Larkin Building (1904), no Unity Temple 

(1906), na Robie House (1909) e em Taliesin (de 1911-59). Por serem da mesma 

época da Jacobs House, merecem ainda uma breve referência duas outras obras bem 

representativas das ideias de Wright sobre o espaço: a Fallingwater (1936) e os 

escritórios da Johnson Wax Company (1939). 

3.3.1. OAK PARK: HOME AND STUDIO 

Quando Wright começou a sua actividade, por volta de 1885, a arquitectura residencial 

norte americana era dominada pelos estilos vitorianos: “Shingle style” e “Queen Anne”. 

Em comum, estes estilos tinham o facto das suas casas possuírem fachadas 

grandiosas, viradas para a rua e um espaço interior compartimentado, ainda que com 

aberturas cada vez mais generosas entre os principais espaços da casa. 

Deste período, é o desenho da primeira casa de Wright, em Oak Park (1889): um 

prisma triangular, ainda com uma fachada visivelmente influenciada pelo estilo da 

época “ […] well within the familiar ‘shingle style’ defined by Vincent Scully, suggesting 

orthodox family behavior and adherence to community expectation” (Twombly, 1987, p. 

131). 
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Ilustração 24 – Casa Vitoriana do estilo “Shingle style”, à esquerda. (About.com, 2005a) 
Ilustração 25 – Casa Vitoriana do estilo “Queen Anne”, à direita. (About.com, 2005b) 

Possivelmente devido às constantes alterações e adições executadas por Wright, que 

via na sua casa o laboratório ideal para a experimentação de novas ideias, a planta é 

menos formal do que o exterior, mas apresenta ainda alguma compartimentação “The 

plan shows more compartimentation than those of his later houses, and experiments in 

fluid space, where they occur, are either hesitant or derivative” (Pitts, 1975, p. 7). 

De qualquer modo, percebe-se já a existência de alguns princípios da arquitectura 

residencial de Wright, em particular, a intenção de desenhar os espaços principais da 

casa a partir da lareira e de procurar a sua expressão no exterior, através do terraço 

existente diante da sala de estar e da extensão da cobertura do piso superior.  

Quando seis anos mais tarde, em 1895, Wright decide construir o seu atelier, este sim 

já uma experimentação da planta livre, percebe-se quanto evoluiu a sua ideia de 

espaço naqueles anos “The plan of the Studio is a long stride toward Wright's ultimate 

goal of free-flowing interiors” (Pitts, 1975, p. 7). O atelier, que inclui uma sala de 

desenho, o seu escritório, uma biblioteca octogonal e um hall, mostram uma planta 

com poucas divisórias, os espaços definidos por elementos isolados, e aberturas 

generosas entre os espaços, nalguns casos, eliminando mesmo as portas. Mas, nesta 

época, ainda Wright não se tinha libertado completamente daquilo que considerava o 

elemento mais fascista, mais castrador da liberdade que poderia haver – a caixa. 
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Ilustração 26 – Vista exterior da casa e estúdio de Oak Park. (Heinz, 1972, p. 5) 

 
Ilustração 27 – Planta do piso térreo do estúdio e casa de Oak Park. (Pitts, 1975, p. 7) 
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3.3.2. LARKIN BUILDING 

O “domínio do espaço” prosseguiu, em 1904, com a construção do Larkin Building, 

desafortunadamente demolido em 1950 para a construção de um parqueamento. De 

acordo com Wright foi no Larkin Building que, pela primeira vez, começou a destruir a 

caixa, quando, então, já com a construção prestes a avançar, deslocou as escadas e 

ductos de serviços para torres isoladas, que assim separou do corpo principal do 

edifício. Deste modo, através da redução do número de espaços encerrados, Wright 

conseguiu não só alcançar uma maior continuidade do espaço como também a 

desmaterialização do volume do edifício principal. (Satler, 1999, p. 40) 

Do exterior, o Larkin Building assemelha-se a uma caixa fechada hermeticamente, 

virada para o interior, justificada pelo facto de ter sido levantado numa zona industrial 

rodeada por vias ferroviárias e armazéns e, por esse motivo, haver necessidade de 

proteger os trabalhadores do ruído e cheiros. Na época, quer o seu o aspecto exterior 

pesado quer as formas austeras e rigorosamente ortogonais do edifício, valeram 

algumas críticas a Wright, mas este desvalorizou-as, afirmando que a intenção não era 

que o edifício fosse bonito, mas sim funcional e agradável a quem lá trabalhasse. 

 
Ilustração 28 – Vista exterior do Larkin Building (Smith, 1998, p. 34) 
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Ilustração 29 – Vista do átrio central do Larkin Building. (Columbia University, 2011) 
Ilustração 30 – Planta do piso inferior. (SaveWright, 2011) 

Na verdade, no seu interior, a abertura do espaço não podia ser mais contrastante 

com o fechamento do exterior. Um átrio central, aberto a toda a altura do edifício e 

iluminado zenitalmente pela clarabóia da cobertura, garantia luz e ventilação a todos 

os balcões existentes em redor do espaço central, conferindo-lhes uma abertura e 

unidade do espaço pouco comum para a época. Com o impressionante volume criado 

pelo “poço” de 5 pisos e com a ausência de espaços encerrados (apenas alguns 

poucos reservados à administração), tinha-se consciência, através da unidade do 

espaço, de contribuir para um bem comum. 

Para garantir a unidade e a integridade do edifício – princípios da arquitectura 

orgânica, Wright também desenhou todo o mobiliário: mesas de trabalho, cadeiras e 

armários de arquivo; estes últimos, na sua maioria, embutido nas paredes, um recurso 

que Wright usaria sistematicamente para libertar espaço habitável. 

No Larkin Building, Wright teve a liberdade, que não tinha nas casas particulares, para 

desenhar o espaço e fazer com que este, através da sua unidade e liberdade, se 

tornasse no actor principal do edifício. 
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3.3.3. UNITY TEMPLE 

Pouco a pouco, Wright foi tomando consciência do que tinha feito no Larkin Buiding, 

mas é com a construção do Unity Temple, entre 1906 e 1907, que se dá conta de tudo 

o que queria. 

I think I first consciously began to try to beat the box in the Larkin Building of 1903. You 
will see this feeling growing up, becoming more apparent a little later in Unity Temple: 
there perhaps is where you will find the first real expression of the idea that the space 
within the building is the reality of that building. Unity Temple is where I Thought I had it, 
this idea that the reality of the building no longer consisted in the walls and roof. 
(Kaufmann, 1974, p. 284) 

Como é sabido, Wright tinha uma enorme ligação à igreja unitarista - à qual aliás 

pertencia: o seu tio era pastor (um dos mais reconhecidos) e o seu pai também tinha 

sido. A religião unitarista destacava-se pelo facto, pouco comum entre as religiões, de 

ter como princípios: a fé e a razão. Talvez por isso, Wright tenha optado por desenhar 

uma igreja mais à imagem de um espaço de reunião. 

Do exterior, o Unity Temple apresenta duas grandes massas de betão: uma maior, em 

forma cúbica, onde se encontra o templo; uma outra, com a forma de um 

paralelepípedo rectangular, mais pequena, para apoio ao serviço religioso. Ao centro, 

encontra-se o mais baixo dos edifícios, ligeiramente recuado, que serve de “hall” de 

entrada e de ligação aos outros dois edifícios principais. 

 
Ilustração 31 – Vista exterior do Unity Temple. (Architectural Forum, 1938, p. 35) 
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Ilustração 32 – Acesso ao Unity Temple. (Nickler, 1969, p. 1) 

 
Ilustração 33 – Entrada Oeste do Unity Temple. (Nickler, 1969, p. 3) 
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Wright retoma o modelo de planta usado no Larkin Building, voltada para o interior, 

com a entrada recuada em relação à rua. A colocação das janelas de clerestório, ao 

nível da cobertura também contribui para o isolamento do espaço em relação ao 

exterior. 

A aproximação ao Unity Temple, quer seja a Este ou a Oeste, é feita ao longo de um 

muro, paralelo à fachada, que esconde alguns degraus de acesso aos terraços de 

entrada, um percurso que, desde a rua até à entrada no espaço de celebração 

religiosa, possui sete voltas e o equivalente a duas vezes o comprimento de todo o 

edifício. 

Nas obras de Wright, a espacialidade começa sempre antes da entrada: nos sinuosos 

e extensos percursos, que servem para abrandar o ritmo de quem se prepara para 

entrar, neste caso, com o propósito de libertar os paroquianos das suas preocupações 

mundanas, e assim, através desse abrandamento, conseguir a disponibilidade interior 

necessária para usufruir completamente do serviço religioso. 

A recepção é marcada pela reduzida altura do hall de entrada, que abre directamente 

para a casa de apoio e para o auditório. Trata-se de uma entrada simples e aberta 

para os dois lados, através de portas envidraçadas, em contraste com o encerramento 

dos edifícios principais. A ascensão para o auditório, que se encontra cerca de um 

piso e meio acima do nível de entrada, é feita através de estreitas passagens e 

escadarias que reforçam a compressão iniciada no "hall" de entrada. 

Na chegada ao auditório, todo o espaço se liberta: para dentro e para fora, para os 

lados e para cima; numa explosão de luz proporcionada pelas clarabóias da cobertura 

e janelas de clerestório. O espaço central, de forma cúbica, aberto a toda a altura do 

edifício, é apenas “perturbado” pelos quatro pilares interiores que, em cada um dos 

cantos, suportam as galerias e a cobertura. Em torno destes pilares, escondem-se as 

escadas que, em três dos seus lados, possuem balcões com lugares sentados, 

distribuídos por dois pisos, reduzindo assim a necessidade de mais espaço no piso 

térreo e estabelecendo uma maior proximidade entre a congregação e o pastor. 
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Ilustração 34 – Vista do espaço de celebração. (Chicago Project Management, 2011) 
Ilustração 35 – Vista da iluminação suspensa no tecto. (Levine, 1996, p. 44) 
Ilustração 36 – Vista da galeria para o átrio de celebração. (Library of Congress, 2011a) 
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Uma das características mais marcantes do espaço de celebração, que pode reunir 

até 400 pessoas, reside na coexistência num mesmo espaço da escala humana: dada 

pela reduzida dimensão de cada balcão, pelo jogo de luz e sombra entre o espaço 

central e os balcões, e pela proximidade ao pastor; e da dimensão divina: atribuída 

pela verticalidade do espaço, pelas ascensões sucessivas: da rua para a entrada, 

desta para o piso térreo do auditório e deste para os dois pisos de balcões, e pela luz 

vinda de cima, das clarabóias da cobertura. 

Essa unidade é reforçada pela forma tridimensional como Wright pensa o espaço e 

que é visível na forma como as molduras de madeira são aplicadas no interior do 

auditório. Em vez de limitadas ao plano das superfícies em que são aplicadas, aquelas 

continuam de uma superfície para a outra, sem qualquer interrupção ou diferença de 

valor, unindo as duas superfícies num movimento contínuo que unifica o espaço e que, 

com igual eficácia, destrói a noção de esquina. 

 
Ilustração 37 – Corte longitudinal do Unity Temple onde são visíveis os diferentes níveis. (Levine, 1996, p. 43) 
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Ilustração 38 – Perspectiva interior do Unity Temple. (Meehan, 1984, p. 81) 

No Unity Temple, Wright desenha o espaço de uma maneira mais positiva do que no 

Larkin Building: menos como um vazio e mais como algo que pode ser manipulado. O 

espaço deixa ser uma matéria inerte para passar a ser, simultaneamente, tangível e 

intangível; que afecta os corpos, mas que também é afectado pelo movimento dos 

corpos no seu interior. 

No Larkin Building, toma-se consciência de que o espaço é a realidade do edifício, 

mas, ainda se trata de um espaço-matéria, estático e centralizado; enquanto no Unity 

Temple, o espaço é algo dinâmico, que Wright desenha como uma força em constante 

tensão, ela própria afectada pelo movimento dos corpos inscritos no seu interior, 

incapazes de apreender, num único momento, todo o espaço. No Unity Temple, o 

espaço nunca é apreendido, por completo, numa única vista, ficando sempre algo por 

ver. A unidade é dada pelo corpo em movimento. 

Quer na entrada quer na saída do auditório, feita em direcção ao pastor para permitir 

que este se despeça dos seus paroquianos, tem-se a noção de participar numa 

coreografia.  

O Unity Temple representa, senão a melhor, pelo menos uma das obras de Wright que 

melhor concretiza as ideias de Lao-Tsu,44 escritas há cerca de 2400 anos e inscritas 

pelo próprio Wright num "rendering" do Unity Temple; segundo as quais a realidade do 

edifício é o espaço interior para ser vivido: “Sense of space – to be lived in, the 

REALITY of the building. The big room coming through - the outside coming in.” 

                                                     
44Wright leu as afirmações de Lao-Tzu num livro de Okakura Kakuzo, intitulado “The book of tea” que lhe 
foi oferecido pelo embaixador do Japão nos Estados Unidos da América. 
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3.3.4. ROBIE HOUSE 

É, possivelmente, a seguir à Fallingwater, uma das casas de Wright que reúne maior 

atenção. Sobre a Robie House disse Mies Van der Rohe que aquela lhes tinha 

poupado cerca de 20 anos, e Walter Gropius que era uma das duas obras de Wright 

que mais o tinha impressionado (a outra era o Larkin Building). 

Construída entre 1908 e 1910, a Robie House é considerada por muitos autores como 

um dos expoentes da obra residencial de Wright, por nela coexistirem - na perfeição - 

todos os elementos arquitectónicos das casas da pradaria, construídas por Wright 

durante a primeira década do século XX e que foram assim designadas por a sua 

horizontalidade fazer lembrar a planície da pradaria. 

Situada a Sul de Chicago, num terreno de esquina, junto à estrada, com um 

comprimento três vezes superior ao da largura, esta casa destaca-se, no exterior, pela 

sua forte horizontalidade, atribuída pelas coberturas projectadas em balanço, pelos 

parapeitos em pedra e pelas bandas de janelas e portas envidraçadas. Nem a entrada, 

localizada fora do alcance da vista, faz com que a horizontalidade seja interrompida. 

 
Ilustração 39 – Vista exterior da Robie House. (Hofmann, 1984, p. 32) 
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No segundo piso, entre a sala de estar e a sala de jantar, tem lugar o momento de 

maior fluidez. Em redor da lareira, todo o espaço é contínuo, não existindo quaisquer 

divisões rígidas a separar o espaço. Para além de possuir circulação de ambos os 

lados, a lareira possui uma abertura na sua parte superior, permitindo a visão entre os 

dois espaços e este facto só por si – o de se poder observar o tecto de um espaço 

para o outro - reforça a sensação de amplitude do espaço. Paralelamente, o facto de 

existir, em cada um dos lados da lareira, ao longo das fachadas, um espaço contínuo, 

sem qualquer interrupção, e de no seu enfiamento, existir uma porta envidraçada que 

leva ao terraço, faz com que qualquer tentativa de destrinçar os dois espaços ou o 

interior do exterior se revele infrutífera. 

As superfícies envidraçadas que percorrem todo o perímetro fazem com que o espaço 

interior se estenda para o exterior, em todas as direcções. A Robie House, como, 

aliás, todas as casas de Wright, caracteriza-se por uma elevada unidade entre interior 

e exterior “We have no longer an outside and an inside as two separate things. Now 

the outside may come inside, and the inside may go and does go outside. They are of 

each other!” (McCarter, 2005, p. 347). 

Essa integração é não só visual, devido à transparência das superfícies envidraçadas, 

mas também física, pela ausência de obstáculos à deslocação entre o interior e o 

exterior e pela forma como Wright faz uso de um conjunto de elementos que tornam 

esse limite quase imperceptível. Neste sentido, as coberturas da Robie House 

desempenham um papel fundamental pela continuidade que dão aos espaços 

interiores e pela capacidade de assegurar a privacidade dos seus ocupantes. 

Apesar da extraordinária extensão das coberturas, apenas parte dos terraços são 

cobertos. Quem se encontra nos terraços, tem, assim, uma noção de dupla libertação 

do espaço: primeiro quando passa do interior para o exterior, ainda comprimido pela 

cobertura, e uma segunda, quando se liberta da cobertura e se abarca toda a 

paisagem. Este sentido de compressão e libertação do espaço é uma constante na 

obra de Wright, umas vezes através da variação da altura das coberturas ou tectos, 

outras através do estreitamento dos corredores e libertação do espaço. 
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Ilustração 40 – Vista da lareira, com um banco num dos lados (entretanto retirado), muito comum nas casas de Wright. 1910 (Levine, 
1996, p. 54) 

 
Ilustração 41 – Vista do espaço de jantar e abertura para a sala de estar. (Kurtich, et al., 1997, p. 6) 
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Na Robie House, Wright demonstra ainda um extremo cuidado em desenhar espaços 

em função da escala humana, não só pela reduzida altura da casa e de cada um dos 

pisos, que contrasta com o pé-direito das casas do estilo Vitoriano, mas também pela 

variação da altura dos tectos no interior da casa: mais reduzida na área próxima das 

janelas (sete pés e seis polegadas: 2,30m), onde é expectável estar-se sentado, e 

mais elevada no centro da sala (nove pés: 2,75m). A variação da altura dos tectos, por 

induzir ao movimento e repouso, também contribui para a fluidez. 

Quanto à sala de jantar, esta é definida, simplesmente, pela presença da mesa e das 

cadeiras. Mas, a noção de encerramento transmitida pelo mobiliário desenhado por 

Wright é tão evidente, em particular, na altura das cadeiras e na luz nos cantos da 

mesa que, mesmo sem divisórias, o espaço é percebido como diferenciado. 

A continuidade do espaço sai ainda reforçada pela repetição de vários elementos nas 

duas salas: pela guarnição de madeira do tecto (a plasticidade e a maneira 

tridimensional como Wright pensa o espaço, pode ser vista na forma como uma 

simples guarnição de madeira liga as paredes e o tecto), pelos aplicativos de 

iluminação, pela carpete que se estende por todo o espaço e pela banda de janelas 

que, vista da rua, não deixa perceber qualquer separação entre a sala de estar e o 

espaço de refeições. 

Apesar da Robie House apresentar espaços abertos, que se interpenetram para 

formar um espaço contínuo no interior e se prolongam para o exterior; existe ainda 

uma preocupação de centralização do espaço, bem evidente na forma como os limites 

se reúnem no centro da sala de estar. Apesar da sua manifesta continuidade, o 

espaço ainda carece dos graus de liberdade que o tornem um espaço vivido. 

 
Ilustração 42 – Desenho de uma carpete única para todo o 2.º piso da Robie House. (Hoffmann, 1984, p. 60) 
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3.3.5. TALIESIN 

À semelhança do que aconteceu com a sua primeira casa, Wright fez da casa que 

construiu, aquando do seu regresso da Europa, para aí viver com Mamma e que seria 

a sua casa até ao final da vida - um laboratório para experimentação das suas ideias. 

Durante cerca de 48 anos, de 1911 até 1959, Wright alterou terraços, mobiliário, 

remodelou permanentemente os espaços e por duas vezes, viu-se obrigado a 

reconstruir a casa, na sequência dos incêndios de 1914 e 1925. 

Porque, na verdade, se trata de uma obra em constante renovação, nunca acabada, 

não é fácil entender o que é que em Taliesin pertence a cada uma das suas três fases: 

Taliesin I (1911), Taliesin II (1914) e Taliesin III (1925), mas tal também seria contrário 

à natureza e génese da própria Taliesin. 

Constituída por uma casa, um estúdio, uma quinta e, a partir de 1932, por uma escola, 

Taliesin é tudo isso. Desenhada nas terras da família de Wright, numa colina que 

agradava particularmente a Wright por, segundo ele, dela se ter uma noção de 

libertação dos espaços e das vistas, Wright descreve-a como a primeira “Natural 

house”. 

 
Ilustração 43 – Vista para Taliesin III, 1925-1959. (Museu Guggenheim de Bilbao, 2009a) 
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Ilustração 44 – Vista aérea de Taliesin. (Architectural Forum, 1938, p. 4) 

A forma como se encontra ancorada à colina é, provavelmente, um dos aspectos mais 

“conseguidos” em Taliesin, e um dos melhores exemplos de unidade entre projecto e 

paisagem. Em vez de situada no topo da colina, Taliesin “abraça-se” à encosta. A 

unidade é dada pelo que é construído e pela natureza em seu redor, sempre com o 

topo da colina como centro de toda a composição “I knew well that no house should 

ever be on a hill or on anything. It should be of the hill. Belonging to it. Hill and house 

should live together each the happier for the other” (Etlin, 1994, p. 52). A planta de 

Taliesin só pode ser entendida à luz da colina em que se encontra enquadrada “the 

lines of the hills were the lines of the roofs, the slopes of the hills their slopes” (Aguar, 

2002, p. 152). 

Wright deixa sempre bem claro quais as vistas que quer mostrar e aquelas que quer 

impedir. O plano é determinado pelas circunstâncias da tipografia e pelas vistas 

desejadas. A orientação e aberturas das suas casas dependem sempre daquelas. Em 

Taliesin, as colinas e o rio Wisconsin são uma presença constante em toda a casa. 
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Ilustração 45 – Vista do pátio e jardim exterior de Taliesin. (Hoffmann, 1986, p. 2) 

Para reforçar a continuidade com a natureza, os materiais utilizados são os existentes 

no lugar e a sua aplicação é determinada pela forma como se encontram na região 

“Taliesin was to be an abstract combination of stone and wood, as they naturally met in 

the aspect of the hills around about” (Treiber, 1995, p. 82). Isto é visível nas paredes 

ou nos degraus de pedra, executados com pedras da região. 

Em Taliesin, quer a sua planta irregular quer os materiais contribuem para reforçar a 

sua relação com a colina. Wright sempre imaginou as suas casas como afloramentos 

da terra, em que a casa e a paisagem formassem um “continuum”. 

Mas, a chave para perceber Taliesin reside na relação estabelecida pelos pátios 

interiores. Tendo como limites a colina de um lado e a casa do outro - um conjunto de 

espaços ligados por passagens cobertas, tornam a transição entre interior e exterior 

quase imperceptível e o sentido de intimidade transmitido quase palpável. 

No interior de Taliesin, pela sua simultaneidade, merece destaque a sala de estar. 

Nela, tudo chama a atenção sem prender o olhar: as diferentes alturas do tecto e a 

sua inclinação, o espaço de refeições, marcado pelo biombo existente na parede que 

lhe serve de fundo e contrasta com o mobiliário desenhado por Wright, a varanda 

debruçada sobre a sala, por cima da porta que se abre diagonalmente para a tornar 

mais espaçosa, o tecto baixo na saída para o terraço, as altas janelas que deixam 

entrar uma luz difusa, a guarnição de madeira que percorre o espaço, as tapeçarias. A 

noção de movimento presente seria quase impossível sem esta multiplicidade de 

motivos. 
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Ilustração 46 – Vista da sala de estar de Taliesin, 1926-27. (Library of Congress, 2011b) 

 
Ilustração 47 – Vista da sala de estar de Taliesin e acesso à varanda do lado esquerdo, 1926-27. (Library of Congress, 2011c) 
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Sobre Taliesin, Fernando Távora escreveria no seu diário de viagem, em 9 de Abril de 

1960, precisamente um ano após a data da morte de Wright, o seguinte: 

Vi muita coisa na América até hoje […] prosperidade por todo o lado: mas a poesia, 
a humanidade e a grandeza, só as encontrei em Taliesin. Tudo o que vi compreendi 
pela inteligência; aqui o pouco que vi permitiu-me sentir tudo sem nada me ter sido 
explicado […] O tempo em Taliesin joga a favor da arquitectura e da paisagem 
(Távora, 1960) 

Entre a construção de Taliesin e a Jacobs House, merecem referência a construção do 

Hotel Imperial no Japão e um conjunto de casas conhecidas por várias designações: 

casas californianas, “Textile block” ou casas maia, construídas entre 1922 e 1925. 

Da mesma época da Jacobs House, são duas outras obras que merecem referência 

pela sua importância: a Fallingwater, desenhada em 1935 e construída entre 1936 e 

1939; e os escritórios da Johnson Wax Company, cuja construção decorreu entre 1936 

e 1939. 

A “Fallingwater” quase dispensa apresentações. É a casa mais conhecida de Wright e 

provavelmente uma das mais reconhecidas do século XX. Localizada sobre uma 

cascata, que lhe serve de piso, é o exemplo da integração da casa na natureza. Nela, 

como em nenhuma outra se percebe a influência de Taliesin. 

Quanto aos escritórios da Johnson Wax Company, trata-se de uma obra que amplia 

claramente a noção de unidade e liberdade de espaço do Larking Building, construído 

30 anos antes. A plasticidade das formas curvas dos seus pilares ou dos cantos 

redondos do edifício, bem como a entrada de luz nos locais onde era menos 

expectável que tal acontecesse: na esquina entre as paredes e a cobertura, 

preenchida com uma faixa de vidro, cuja entrada de luz faz parecer que a cobertura se 

encontra suspensa, e na própria cobertura, conferem-lhe uma forte fluidez. 

Pouco a pouco, Wright foi desenvolvendo o domínio do espaço que lhe permitiu 

construir a Jacobs House, começando com a sua primeira casa e atelier, prosseguindo 

com o Larkin Building e o Unity Temple, a Robie House e culminando com Taliesin I, II 

e III. 
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Ilustração 48 – Vista exterior da Fallingwater. (Levine, 1996, p. 216) 

 
Ilustração 49 – Vista interior do Johnson Wax Building. (Archdaily, 2010) 
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3.4. A DESTRUIÇÃO DA CAIXA 

Para Wright, os espaços tradicionais assemelhavam-se a caixas e mais caixas dentro 

de uma caixa maior e havia que as destruir “[…] the box is a Fascist symbol, and the 

architecture of freedom and democracy needed something basically better than the 

box. So I started to destroy the box as a building” (Wright, 1970, p. 29). 

Como o elemento mais definidor do carácter da caixa, na opinião de Wright, era a 

esquina, este começou por a destruir no interior das suas casas, através da 

sobreposição parcial da sala de estar e da sala de jantar, como se pode observar na 

planta da Ross House, de 1902. 

Ao permitir que cada um dos espaços entre no outro e o espaço comum passe a servir 

de ligação entre ambos, as esquinas dissolvem-se e a abertura por meio de vistas 

diagonais, para além de garantir privacidade, assegura uma maior variedade na 

apreensão do espaço. 

Na medida em que passa a depender do modo como o espaço é experienciado por 

cada um, este torna-se relativo e deixa ser percebido como uma realidade 

independente, com existência própria, para passar a ser visto em função do indivíduo 

que o apreende. 

 
Ilustração 50 – Planta da Charles S. Ross House, Frank Lloyd Wright, 1902. (Brooks, 1979, p. 8) 
Ilustração 51 – Planta da William Kent House, Bruce Price, 1885. (Brooks, 1979, p 8) 
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No exterior, graças aos seus conhecimentos de engenharia, cujo curso chegou a 

frequentar durante cerca de 6 meses, e sabendo que o ponto de apoio mais eficiente 

de uma viga não era na sua extremidade, mas um pouco antes, Wright liberta as 

paredes exteriores da função de suporte e, a partir do momento que o faz, passa a ter 

um conjunto de planos livres, procedendo à sua recomposição. Deste modo, cria 

condições para substituir as paredes por superfícies envidraçadas e permite a entrada 

e saída do espaço através de esquinas, onde não era expectável que tal acontecesse, 

reforçando assim o movimento em diagonal, gerador de percursos. Nesse momento, 

como afirma Wright, as paredes deixaram de ser muros com buracos para passarem a 

ser écrans abertos para a natureza. 

My sense of “wall” was no longer the side of a box. It was enclosure of space affording 
protection against storm or heat only when needed. But it was also to bring the outside 
world into the house and let the inside of the house go outside In this sense I was 
working away at the wall as a wall and bringing it towards the function of a screen a 
means of opening up space. (Wright, 2005, p. 141) 

Esta liberdade de composição significou para a arquitectura a “destruição da caixa”,45 

realizada por Wright através de uma dispersão dos elementos constitutivos, e de uma 

organização espacial dinâmica que lhes confere movimento e motiva à sua 

exploração. 

Por esta altura, a caixa encontrava-se já “destruída”, mas Wright decide reforçar esse 

sentido com a criação da chamada “janela de canto”, um elemento que Wright 

considerava ser a expressão máxima da destruição da caixa e que foi sempre 

aperfeiçoando, até conseguir que a junção dos vidros dispensasse o uso de quaisquer 

elementos verticais que constituíssem um obstáculo à continuidade visual entre interior 

e exterior. 

Well, the corner-window came in as all the comprehension that was ever given to that 
act of destruction of the box. The light now came in where it had never come in before 
and vision went out. You had screens for walls instead of box walls – here the walls 
vanished as walls, the box vanished as a box. (Wright, 1970, p. 29) 

                                                     
45 Não obstante, a operação efectuada por Wright, mais do que destruição, é sobretudo decomposição, 
desmembramento e recomposição a partir de isolamento dos vários elementos arquitectónicos 
convertidos em novos componentes” (Pinto, 2007, p. 235-6) 
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Ilustração 52 – Janela de canto na Fallingwater. 1936 (Library of Congress, 2010) 
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Ilustração 53 – Variação da altura do piso e tecto na Pope-Leighey House, 1941. (The Library of Congress, 2011e) 

Restava apenas destruir a esquina existente entre as paredes verticais e o solo ou 

tecto, algo que Wright conseguiu através da introdução de uma banda de janelas, 

justamente por debaixo da cobertura, e da variação da altura do tecto e do piso. 

Através das janelas de clerestório, a entrada de luz, indirecta, justamente por debaixo 

da cobertura, fazia com que esta parecesse “levitar” e a esquina fosse abolida. 

Também a variação da altura dos tectos, consoante as actividades exercidas em cada 

um dos espaços, contribuía para destruir a caixa. 

Por fim, um conjunto de planos soltos: paredes exteriores, paredes interiores, chão e 

cobertura, prontos para serem reorganizados e não mais a ideia de uma caixa, um 

espaço compartimentado. Wright tinha finalmente destruído a caixa nos seis planos 

que a constituíam. 
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3.5. A FLUIDEZ DO ESPAÇO DA JACOBS HOUSE 

Suppose, then, we consider briefly a much broader application of the principles of an 
organic architecture: the moderate house for the citizen in moderate circunstances 
…What, then, is desirable to this new house? [F]ree association with considerably more 
ground than the old house… sunlight and vista, a spaciousness… privacy… a free 
pattern for the occupation o f the family that is to live in the house… It would be ideal to 
have all these requirements meet in some integral harmony of proportion to the human 
figure; to have all details so designed as to make the human relationship to the building 
not only convenient but charming… There must also be beauty-beauty of which man 
himself is capable… I have been describing here a particular house, the house of 
Herbert Jacobs build at Madison, Wisconsin. (Wright, 1970, p. 335-8) 

Construída entre 1936 e 1937, em Madison, no Wisconsin, a Jacobs House46 é 

considerada por muitos, entre os quais o próprio Wright, como a primeira “Usonian 

House”, uma designação utilizada para definir um conjunto de casas unifamiliares, de 

custo reduzido, destinadas aos cidadãos da classe média norte-americana, 

desenhadas por Wright entre 1936 e a sua morte em 1959. 

De acordo com Donald Kalec, Wright terá desenhado 308 destas casas e visto 140 

delas serem construídas (1990, p. 91); mas, este número varia de autor para autor, 

essencialmente, porque divergem na sua classificação. Enquanto, para alguns são 

todas as casas construídas a partir da Jacobs House, para outros tem que ver mais 

com a reduzida área e orçamento das casas. Em 1954, no livro “The Natural House”, 

Frank Lloyd Wright refere “We have built over a hundred of them now in nearly all our 

states” (p. 97). 

A expressão “Usonian Houses” é utilizada por Wright, pela primeira vez em 1925, para 

designar as casas específicas da USONIA; porém, a origem desta palavra permanece 

uma incógnita. Segundo Wright, constaria dum livro de Samuel Butler, intitulado 

“Erewhon”, publicado em 1872; mas, a verdade é que não consta. Este tipo de 

episódios não é estranho em Wright, pois basta lembrar que, por exemplo, em 

determinada altura da sua vida, Wright passou a apresentar-se 2 anos mais novo. 

Mais do que retirar algum proveito destas situações, o que parece mover Wright é a 

intenção de criar - o que lhe agradava de sobremaneira - alguma “história” e enredo 

em redor da sua pessoa. 

                                                     
46 A designação “Jacobs House” é utilizada aqui para identificar a primeira casa desenhada feita por 
Wright para Herbert e Katherine Jacobs, construída entre 1936 e 1937, também conhecida por: Herbert 
Jacobs House, Jacobs I, Jacobs House The First, Jacobs The First, Usonian I, Usonia I. 
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Provavelmente, a origem da palavra “USONIA” reside nas iniciais de United States of 

North America (U-S-O-N-A) à qual, fosse por razões fonéticas ou para distinguir de 

United States of North Africa, Wright terá sentido necessidade de adicionar um “I”. 

Uma coisa é certa: para Wright, nenhuma outra palavra era tão adequada para 

expressar a singularidade da paisagem e dos cidadãos da América do Norte. 

The American Way! Nationality is a craze with us. But why this term "America" became 
representative as the name of these United States at home and abroad is past recall. 
Samuel Butler fitted us with a good name. He called us Usonians, and our Nation of 
combined States, Usonia. Why not use the name? It expresses well our character and 
is a noble word. That I presume is why no one uses it. It is truly significant. Therefore 
objectionable if not painful. (Gutheim, 1941, p. 100) 

Quando Wright constrói a primeira “Usonian House”, estava prestes a fazer 70 anos de 

idade. Num período, entre o final da década de 20 e o princípio de 30, então dominado 

pelo estilo internacional e pelos arquitectos europeus: Le Corbusier, Walter Gropius e 

Mies Van der Rohe (Wright esteve presente na exposição sobre o International Style, 

ocorrida no MOMA, em 1932, mas não fez parte do catálogo), e quando muitos já 

davam a sua carreira por terminada (Philip Johnson tinha-o considerado como o maior 

arquitecto norte americano vivo do século XIX),47 Wright surpreende tudo e todos com 

algumas das suas obras mais reconhecidas: a Fallingwater, a casa de Herbert 

Johnson (considerada a última casa da pradaria), a casa de Paul Hanna ou os novos 

escritórios da Johnson Wax Company. 

Nos primeiros tempos, aquelas obras concentraram de tal modo as atenções que 

pouca ou nenhuma relevância foi dada à construção da Jacobs House. No entanto, a 

inclusão desta casa na edição especial da Architectural Forum, dedicada a Wright, em 

Janeiro de 1938, bem como a publicação do livro “The Natural House”, em 1954, com 

um capítulo sobre a Jacobs House, transformaram esta casa num dos expoentes 

máximos da arquitectura residencial de Wright. 

Em 2003, a Jacobs House foi designada “National Historic Landmark”, um 

reconhecimento oficial por parte das entidades norte-americanas do seu significado 

histórico. 

                                                     
47 Wright afirmava "[...] not only do I fully intend to be the greatest architect who has yet lived, but fully 
intend to be the greatest architect who will ever live" (Secrest, 1998, p. 388) 
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A sugestão da construção de uma casa desenhada por Wright foi feita aos Jacobses 

por um primo de Katherine, Harold Wescott, que tinha passado uma época na Taliesin 

Fellowship, uma comunidade criada, por Wright, em 1932, para possibilitar a um 

conjunto de aprendizes viver e aprender sob os princípios da sua arquitectura. Apesar 

de Herbert Jacobs não ter ficado particularmente entusiasmado com o tipo de casa 

descrita por Wright e das dúvidas que aqueles tinham sobre o interesse do arquitecto 

no projecto, o encontro teve lugar em Agosto de 1936.48 

Nesse encontro, e numa tentativa de cativar Wright, Herbert terá afirmado que o que a 

América precisava era de uma boa casa por 5000 dólares. Na ocasião, Wright 

perguntou se o que queriam era mesmo uma casa de 5000 dólares ou, antes, uma 

casa de 10000 dólares pelo valor de 5000 dólares (Jacobs, et al., 1978, p. 3). 

Naquela época, e talvez por isso tenha aceite o projecto, Wright encontrava-se a 

desenhar - ou até já teria desenhado - uma outra casa muito semelhantes à Jacobs 

House (também com planta em “L”, um só piso e coberturas planas) que nunca veio a 

ser construída: a Lusk House: "The house constructed for Herbert Jacobs was the first 

Usonian to be constructed, although a slightly earlier unbuilt project for Robert Lusk 

must be considered the actual prototype" (Pfeiffer, 2002, p. 10). Tivesse esta sido 

construída e teria ali ficado demonstrado que, afinal, ao contrário do que Wright 

afirmou aos Jacobses, estes não foram os primeiros a solicitar-lhe que construísse 

uma casa por 5000 dólares (mas, a “intuição” de Wright deve-lhe ter dito que seriam 

eles os primeiros a construí-la). 

A Jacobs House acabaria por ser contratada em Novembro de 1936, por 5500 dólares, 

incluindo a comissão de Wright de 450 dólares. Não sendo um valor muito baixo para 

a época (a preços actuais equivaleria a um pouco mais de 80000 dólares), constituía, 

ainda assim, uma oportunidade única para adquirir, por um valor comum para a época, 

uma casa com uma qualidade bastante superior. 

                                                     
48 Na verdade, Herbert Jacobs já se tinha cruzado com Wright, em 1934, quando foi encarregue de fazer, 
para o jornal onde trabalhava, uma reportagem sobre o desenvolvimento da Taliesin Fellowship. A 
conversa durou apenas uns 10 minutos porque Wright tinha-se esquecido da entrevista e estava de saída. 
Coincidentemente, na mesma altura em que entrevistava Wright, nascia a primeira filha dos Jacobses: 
Susan. 
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Pese embora, Wright tenha, sempre, feito questão de publicitar a construção da 

Jacobs House por 5500 dólares, afigura-se mais realista considerar um valor de cerca 

de 6000 dólares, isto porque: Wright cedeu parte da sua comissão para a compra de 

uma rede mosquiteira, assumiu os custos da substituição das ripas de pinho por outras 

vermelhas; e ainda porque Herbert Jacobs desembolsou 500 dólares na substituição 

do revestimento do tecto, uma vez que o material colocado inicialmente, designado por 

Nu-Wood, muito barato, não agradou a ninguém. 

A ideia de Herbert Jacobs de revestir o tecto com as mesmas tábuas e ripas das 

paredes mereceu a aprovação de Wright, tendo o próprio Herbert procedido à sua 

instalação, algo que o próprio Wright encorajava e que fez com que, na segunda casa 

feita para os Jacobses, o responsável pela obra tivesse sido o próprio Herbert. 

De qualquer modo, ao contrário do que aconteceu com a maior parte dos projectos, o 

custo da Jacobs House não terá ultrapassado significativamente o orçamento inicial. 

3.5.1. A IDEIA QUE FORMA A JACOBS HOUSE 

A Jacobs House surge numa época de grandes alterações na sociedade americana, 

após o “crash” da bolsa norte americana, ocorrido em 1929. As dificuldades 

económicas que assolavam toda a América: salários baixos, desemprego; exigia dos 

seus concidadãos, como reivindicava Wright, uma resposta em termos 

necessariamente mais simplificados. 

I am now certain that any approach to the new house … is fundamentally different. That 
house must be a pattern for more simplified and, at the same time, more gracious living; 
necessarily new, but suitable to living conditions as they might so well be in this country 
we live today. (Wright, 1977, p. 515) 

Pois, a Jacobs House é essa resposta. E, é mais do que isso: representa a 

concretização das ideias de Wright para a sociedade norte-americana. Uma sociedade 

democrática, em que cada um tivesse direito à sua identidade, isto é, em que cada 

pessoa tivesse direito a uma casa desenhada para si. Frank Lloyd Wright reivindicava 

uma profunda relação entre a democracia e a sua arquitectura: 

I am seeing and saying that organic architecture is the only true architecture for 
democracy. Democracy will some day realize that life is itself architecture organic, or 
else both architecture and mankind will become in vain together. (Wright, 1984, p. 206) 
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Ilustração 54 – “Broadacre city”, Frank Lloyd Wright, 1932. (Mediaarchitecture, 2011) 

Uma casa que fosse sinónimo de uma vivência mais informal e mais simplificada, mais 

de acordo com os novos tempos. Uma casa que fosse uma obra de arte e contribuísse 

para um modo de vida mais gracioso (aliás, Wright não admitia construir outro tipo de 

casas). Uma casa com uma enorme sensação de espaço, dentro e fora. 

We are again trying to build a small, compact house with a modern sense of space or 
the sense of space that seems to me to be the modern. In this instance we are trying to 
build the new house in the new way that is inevitable. (Jacobs, et al., 1978, p. 22) 

Uma casa que não procurasse ser o que não é, que não pretendesse ser a grande 

mansão do outro lado da rua. Aquilo a que Wright chamava da “grandomania” dos 

seus concidadãos, que queriam parecer mais do que eram, que confundiam qualidade 

vida com as suas idiossincrasias, aquilo que, na USONIA, segundo Wright, impedia a 

construção de uma casa mais sensível e mais agradável “Notwithstanding all efforts to 

improve the product, the American small house problem is still a pressing, needy, 

hungry, confused issue” (Wright, 1954, p. 80). 
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Nesta época, Wright tinha já bem presentes os princípios da casa usoniana. Segundo 

os Jacobses, Wright ter-lhes-á dito que, já há mais de 20 anos, considerava a 

construção de uma casa, a um custo reduzido, como o grande desafio que se 

colocava aos arquitectos norte-americanos. Este era, aliás, um dos tipos de casa que 

fazia parte da sua visão de uma cidade descentralizada - “Broadacrecity”, de 1932. 

The house of moderate cost is not only America’s major architectural problem but the 
problem most difficult for her major architects. As for me, I would rather solve it with 
satisfaction to myself and Usonia than build anything I can think of at the moment. 
(Wright, 1954, p. 68) 

Para reduzir os custos da casa, Wright tinha já definido: cortar o máximo possível na 

mão-de-obra (ao criar condições para que alguma construção fosse estandardizada e 

tivesse lugar em fábrica), concentrar e simplificar os sistemas de aquecimento, 

iluminação e saneamento (cozinha e casa de banho) e reduzir a sua dimensão - as 

“Usonian Houses” são as mais pequenas que Wright alguma vez construiu. 

Para além disso, completar a construção por dentro e por fora numa única operação e 

eliminar os seguintes elementos (Wright, 1954, p. 73): 

− Telhados (em seu lugar coberturas planas); 

− A garagem, substituída por uma simples cobertura em consola, suspensa em 

dois dos lados; 

− A cave, com excepção de um pequeno espaço para instalação do sistema de 

aquecimento e lavandaria; 

− Ornamentação interior; 

− Equipamentos de aquecimento e sistemas de iluminação; 

− Mobiliário, quadros e peças decorativas, excepto quando as paredes os 

puderem integrar ou substituírem-se àqueles; 

− Pintura dos materiais; 

− Revestimentos; 

− Caleiras e algerozes. 
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Wright acreditava, ainda, que se fossem eliminados estes elementos e se fossem 

produzidas as casas suficientes para justificar a pré-fabricação de boa parte dos seus 

componentes, o custo das casas poderia descer bastante: 

Here is a moderate cost brick and wood house that by new technology of a lifetime has 
been greatly extended in scale and comfort, $6,000 for a single house; imagine how the 
cost would come down were the technique familiar or if many were executed at one 
time, probably down to $3,500, according to number built and location.49 (Gutheim, 
1941, p. 234) 

No entanto, em vez de baixar, o custo das casas usonianas não parou de aumentar. 

Em parte devido ao aumento do custo da mão-de-obra especializada, no período após 

a segunda guerra mundial, algumas casas atingiram mesmo as dezenas de milhares 

de dólares. E o próprio Wright passou a apontar os 8000 dólares como um valor mais 

razoável para construir uma casa semelhante à dos Jacobses. 

Em boa verdade, a eliminação daqueles elementos não constituía um problema para 

os Jacobses porque nem sequer tinham sonhado com muitos deles. Por exemplo, o 

segundo carro dos Jacobses tinha passado todo o inverno na rua, com temperaturas 

abaixo de 0º, pelo que substituir a garagem por uma cobertura continuava a 

representar uma melhoria significativa. 

Quando chegaram a Madison, no início do Verão de 1936, os Jacobses eram recém-

casados. Tinham-se mudado na sequência da aceitação por parte de Herbert, repórter 

jornalístico, de um novo emprego num jornal da cidade - o Capital Times of Madison. 

Herbert formou-se na Harvard University, com o apoio de uma bolsa de estudos, mais 

tarde frequentou a Sorbonne, em Paris, e esteve vários anos na Europa antes de 

regressar ao seu país natal, a América. Quanto a Katherine, nasceu no seio de uma 

família dedicada à agricultura, mas não muito bem sucedida. No entanto, com o apoio 

financeiro de familiares, estudou num colégio. Eram, por isso, pessoas com uma 

cultura acima da média. 

Eram também pessoas bastante empreendedoras e com um forte sentido de 

independência. Quando Wright tardou em aconselhá-los, não hesitaram em escolher e 

adquirir um terreno para a construção da casa. 

 

                                                     
49 No livro “The Natural House”, Frank Lloyd Wright refere antes 4500 dólares (p.81). 
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Ilustração 55 – O casal Jacobses e os seus três filhos. (Jacobs, et al., 1978, p. 112) 

Eram também pessoas persistentes, que não desistiam facilmente. Mesmo, quando 

viram ser-lhes recusado o empréstimo federal para a construção da casa, mantiveram 

a intenção de a construir, acreditando que alguma solução haveria de aparecer - e 

apareceu o gestor de uma associação de construtores que apreciava o trabalho de 

Wright e se ofereceu para financiar a obra. Decididos a passar o Natal de 1937 na sua 

nova casa, e como forma de pressionar a sua conclusão, os Jacobses mudaram-se 

para a sua nova casa antes desta estar acabada, sujeitando-se ao rigoroso Inverno de 

Madison. 

Partilhavam com Wright um gosto pela vida no campo. Aliás, quando a cidade de 

Madison cresceu, e deixaram de se sentir no campo, não hesitaram em mudar-se para 

um sítio mais afastado, que mantivesse intacta a sua ruralidade. 

Percebe-se em vários momentos que Wright tem uma admiração pelos Jacobses, 

possivelmente, desde o primeiro encontro, quando lhe solicitaram uma casa de 5000 

dólares. A proximidade entre a Jacobs House e Taliesin, situada cerca de 50 milhas a 

Noroeste de Madison, também terá ajudado. Os Jacobses eram visita regular na 

Fellowship e Herbert tornou-se responsável, no seu jornal, pelas crónicas sobre 

Wright. A sua filha, Susan, viria a juntar-se à Taliesin Fellowship e a casar com um dos 

aprendizes. Começava, assim, uma longa relação dos Jacobses com Wright, muito 

para além da arquitectura, como refere Herbert “What had started as an architect-client 

relationship grew into an easy friendship” (1978, p. 64). 
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Mais do que a formação académica que ambos possuíam - e que Wright nem 

valorizava muito, aquilo que, aparentemente, mais apreciava neles era a sua 

dedicação ao trabalho e a capacidade de viverem de forma relativamente “espartana”. 

It was the very modest means from which each came combined with their belief in 
education and the joy of working hard and living simply that would make them the ideal 
clients of Frank Lloyd Wright at this stage in his life. (Sprague, 2001, p. 13) 

Wright acabaria por desenhar-lhes três casas e as duas construídas viriam, com 

alguma surpresa para os Jacobses, a tornarem-se mundialmente famosas: de tal 

modo que, no caso da Jacobs House, decidiram passar a cobrar 25 cêntimos e depois 

50 cêntimos a cada visitante, um valor suficiente para, quando se mudaram, terem 

recolhido uma quantia que ascendia a cerca de 500 dólares, um valor suficiente para 

pagar a comissão de Wright. 

Apesar do encontro ter excedido as expectativas, os Jacobses não estavam 

completamente convencidos que, face aos inúmeros projectos de clientes 

endinheirados que tinha em mão naquela época, Wright estivesse, completamente, 

empenhado na construção da casa. Mas, como também estavam convencidos de que 

Wright não começaria a desenhar a casa enquanto não tivessem o terreno, trataram 

de adquirir um lote, numa zona rural e relativamente barata, fora de Madison, em 

Westmorland, de fácil acesso ao centro da cidade, do qual distava 3 milhas. 

Segundo Katherine, Wright terá incentivado a compra de um terreno ainda mais longe 

da cidade, algo que tiveram que fazer mais tarde, quando o crescimento da cidade de 

Madison fez com que deixassem de se sentir no campo.50 Para a compra do terreno, 

investiram 800 dólares, metade do dinheiro que tinham recebido da herança por morte 

de um familiar de Herbert, montante esse reservado para o início da construção. 

Após terem informado Wright da compra do terreno, quando receberam os primeiros 

desenhos (estes desenhos não são conhecidos, mas são referidos por Herbert Jacobs 

no livro “Building with Frank Lloyd Wright”), os Jacobses constataram que Wright tinha 

desenhado uma casa cuja largura (60 pés) correspondia sensivelmente às dimensões 

do lote (60 por 120 pés). Fosse por impedimento ou por pressão de Wright, a verdade 

é que acabaram por trocar o lote inicial, no lado Oeste da Toepfer Avenue, por dois 

lotes do lado Este (120 x 126 pés). 

                                                     
50 John Utzon conta, a propósito da escolha de um lugar para a construção de uma casa, que Wright lhe sugeria que 
encontrasse um lugar bem longe e que quando encontrasse esse sítio se afastasse 10 vezes mais. 
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Afortunadamente, a orientação destes novos lotes veio a mostrar-se mais 

interessante, quer no que diz respeito à exposição solar quer às vistas. O novo terreno 

custou todo o dinheiro que os Jacobses tinham reservado para o início da construção: 

1600 dólares. 

As primeiras perspectivas mostram-nos uma casa cuja forma se assemelha a um “L”,51 

com apenas um piso e coberturas planas, duas alterações introduzidas por Wright 

para reduzir os custos. 

Fechada quase por completo para a rua, através de uma parede opaca cujas únicas 

aberturas são a estreita banda de janelas em clerestório, justamente por baixo da 

cobertura, e o espaço para estacionamento do automóvel, designado por “carport”; a 

Jacobs House não deixa perceber a entrada. 

 
Ilustração 56 – Perspectivas da Jacobs House. (Kalec, 1990, p. 92) 

                                                     
51 John Sergeant divide as casas usonianas em 5 tipos, consoante as suas plantas: Planta em “L”, Planta linear, planta 
diagonal, malha hexagonal e casa com dois pisos.  
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O desejo de privacidade é por demais evidente na sensação de rejeição transmitida 

pela casa. A própria perspectiva exterior, desenhada de uma posição mais elevada, 

em que o observador é colocado à distância, incapaz de aceder àquele espaço, que 

se limita a poder observar, contribui para reforçar esta intenção de fechamento ao 

exterior. 

Ao contrário das casas da Pradaria, nas Usonian Houses não existia, nem terreno 

suficiente para possibilitar o recuo da casa relativamente à estrada (o terreno das 

Usonian Houses tinha cerca de 1 acre), nem um piso térreo para elevar os espaços, 

nem ainda dinheiro para vidros decorados que permitissem salvaguardar a privacidade 

dos seus ocupantes “Bad news for people who had no other source of interest than 

keeping track of their neighbors through furtive glances from behind the curtains” 

(Jacobs, 1978, p. 11). No entanto, este fechamento da casa em relação à estrada, em 

vez de desincentivar a curiosidade, antes, pelo contrário, serviu para criar uma certa 

sensação de mistério e aguçar a curiosidade de quem não conseguia ver o seu 

interior. 

Ao invés, a perspectiva interior mostra uma casa completamente aberta para o jardim - 

assumidamente o espaço central da casa. Muitas das portas da sala de estar são 

desenhadas abertas, deixando ver o seu interior, a fim de acentuar a continuidade com 

o exterior. Ao contrário do que acontece na perspectiva da fachada, existe uma 

intenção clara de colocar o observador no jardim e de o fazer sentir nesse espaço. 

Após a recepção destas perspectivas, os Jacobses ainda teriam de aguardar mais de 

um ano até se mudarem para a sua nova casa, em Novembro de 1937. Viveram nela 

cerca de 6 anos até que se deixarem de sentir no campo em razão do crescimento de 

Madison. Nessa altura, decidiram mudar-se para uma quinta, cerca de 6 milhas a 

Noroeste, para aí viverem na segunda casa desenhada por Wright. 
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3.5.2. A CASA INTEGRADA NA NATUREZA 

Wright tinha uma profunda adoração pela natureza. Era um culto. A Natureza era a 

sua religião. Nas suas palavras, era a forma visível de Deus, o seu corpo. Aliás, Wright 

afirmava que Natureza se escrevia com um ‘N’ maiúsculo, assim como Deus se 

escreve com um ‘D’ maiúsculo.52 Para Willian Cronon, esta devoção à natureza tem 

origem na educação religiosa da sua família “Lloyd Jones”, que professava o 

unitarianismo, entre o homem e a natureza, e na obra dos transcendentalistas, em 

particular de Emerson, que viam na Natureza uma forma romântica e algo mística 

(Cronon, 1994, pp. 9-14). 

Acreditava Wright que da integração na Natureza, quer do homem quer da 

arquitectura “mais aumentaria e se expandiria o seu bem-estar pessoal, espiritual e até 

físico, em consequência directa dessa associação” (Mota, 2006, p. 191). 

Para promover essa relação, Wright reduz a escala da casa, dá-lhe um forte sentido 

de horizontalidade, utiliza materiais do sítio - no seu estado natural, o que contribui 

para a unidade cromática da casa com a paisagem, e opta, quase sempre, por 

preservar a topografia. 

Como refere Pedro Mota, para Wright a obra de arquitectura “é um espaço de vivência 

de sentidos num lugar que a solicita e num lugar que é por ela integrado” (Mota, 2006, 

p. 189). 

Wright sempre imaginou as suas casas como afloramentos da terra, em que a casa e 

a paisagem formassem um “continuum”. Sem esta unidade estabelecida na relação do 

projecto com a paisagem, estaria comprometida a continuidade entre o que é 

construído e a natureza em redor. 

 

 

 

 
                                                     
52 Transcreve-se aqui parte da entrevista dada por Wright a Mike Wallace em Setembro de 1957: 
- Wallace: “Do you go to any specific church?” 
- Wright: “Yes, I go occasionally to this one, and then sometimes to that one, but my church I put a capital 
N on Nature and go there. You spell God with a capital G, don’t you? I spell Nature with an N, capital.” 
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Sensibilidade na ancoragem da casa ao sítio 

Wright costumava referir que a arquitectura deve servir para enriquecer a paisagem e 

nunca para a desgraçar “I would like to have architecture that belongs where you see it 

standing, and was a grace to the landscape instead of a disgrace” (Meehan, 1984, p. 

304). Por isso, é sempre muito cuidadoso na forma como ancora as suas casas ao 

terreno e este é um dos aspectos que mais agradados deixa os seus Clientes. 

Raramente altera a topografia e, por norma, “abraça-se” a ela, como aliás acontece na 

sua casa de Taliesin, onde em vez de situar a casa no topo da colina, prefere antes 

integrá-la na encosta “I knew well that no house should ever be on a hill or on anything. 

It should be of the hill. Belonging to it. Hill and house should live together each the 

happier for the other” (Wright, 2005, p. 168). 

Nas suas casas, deixa sempre bem claro quais as vistas que quer mostrar e aquelas 

que quer impedir. A orientação e aberturas da casa dependem sempre daquelas. É o 

que acontece com a Jacobs House. Wright aproveita a ligeira inclinação do terreno, de 

Norte para Sul, e de Oeste para Este, para situar a casa na parte mais elevada do lote 

e assim abrir as vistas por completo para as montanhas de Madison. 

Cria apenas uma ligeira plataforma para nivelar o terreno e permitir a construção da 

casa num único piso, como era regra nas casas usonianas. A casa abre-se, assim, na 

inclinação do próprio terreno. 

Este sentido de horizontalidade está presente em todos os momentos do desenho da 

Jacobs House: na sua reduzida altura; nas coberturas planas e sua extensão para 

além das paredes exteriores; na colocação horizontal das tábuas e ripas que 

constituem as paredes; na policromia das paredes de madeira com as suas ripas 

vermelhas; ou, ainda, na forma e maneira de colocação dos tijolos. 
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Ilustração 57 – Vista da fachada da Jacobs House durante a construção. (Architectural Forum, 1938) 

 
Ilustração 58 – Vista da fachada e do jardim interior da Jacobs House. (Architectural Forum, 1938, p. 83) 

 
Ilustração 59 – Vista para a área privada e jardim interior. (Architectural Forum, 1938, p. 82) 
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Horizontalidade para estender o espaço e agarrar-se à terra 

Para Wright, a linha horizontal é a linha amiga do horizonte, através da qual seria 

possível alcançar um forte sentido de libertação do espaço e de integração na 

natureza. Com a horizontalidade das suas casas, Wright procurava que edifício e 

paisagem formassem um “continuum” e aquela fosse percebida como pertencendo ao 

terreno “I had an idea (it still seems to be my own) that planes parallel to the earth in 

buildings identify themselves with the ground, do most to make the buildings belong to 

the ground” (Wright, 1954, p. 16). 

Comecemos pelas paredes de madeira. Nas casas usonianas, Wright encetou a 

construção de um novo tipo de parede (de pinho na Jacobs House e de cipreste nas 

restantes), que lhe permitiu levantar as paredes por fora e por dentro numa única 

operação. Essas paredes são constituídas por três camadas: um núcleo central de 

tábuas na vertical, cobertas por papel prensado, revestidas por tábuas na horizontal de 

ambos os lados e suportadas em ripas aparafusadas ao núcleo central. 

A imagem do exterior da casa que daí resulta, com a disposição horizontal das tábuas 

e ripas, dá-lhe um forte sentido de horizontalidade, acentuado pela decisão de Wright, 

tomada a meio da construção, de substituir as ripas de pinho por umas outras 

vermelhas. De tal modo, Wright estava convencido da melhoria introduzida que ele 

próprio decidiu assumir o seu custo, perante a recusa dos Jacobses em o suportarem. 

 
Ilustração 60 – Vista frontal da Jacobs House. (Pfeiffer, et al., 1991, p. 25) 
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Também a escala humana das suas casas ajuda a reforçar a horizontalidade. Wright 

só concebia uma arquitectura feita à escala humana, aliás, na sua opinião, a única que 

fazia sentido, e onde tudo tivesse sido desenhado em função do homem. No caso das 

“Usonian Houses”, isto é ainda mais visível pelo facto de possuírem apenas um piso. A 

altura relativamente baixa da Jacobs House faz com que esta “pertença” à terra e seja 

perceptível uma certa extensão do espaço da casa no espaço da paisagem. 

A substituição dos telhados inclinados pelas coberturas planas reforça também o 

sentido de horizontalidade transmitido pela casa; sobretudo, quando em vez de uma 

cobertura existem três coberturas, como acontece na Jacobs House.  

Tanto quanto possível, Wright procurava que estas coberturas acompanhassem toda a 

casa e ultrapassassem claramente as paredes exteriores, ficando em balanço. 

Obviamente, com a extensão das coberturas protege-se a casa da chuva, do vento e 

do sol; mas, para isso seria suficiente que, no máximo, aquelas se projectassem 2 ou 

3 pés. Ora, no canto da sala de estar, a Sudeste, a cobertura projecta-se 8 pés para o 

exterior, na cobertura por cima das portas envidraçadas da sala de estar a extensão 

prolonga-se 4 pés e no canto de vidro da sala, a Sudoeste, cerca de 6 pés. Por isso, 

mais do que proteger os ocupantes aquilo de que se trata é de de sugerir a ideia de 

refúgio (de que falaremos mais adiante) e, essencialmente, de dramatizar a 

horizontalidade da casa (Sprague, 2001, p. 6). 

Acresce a isto, o próprio sistema de construção da cobertura. Wright concebeu uma 

estrutura do telhado constituída por três camadas sobrepostas, em que cada viga se 

apoiava na anterior para alcançar a totalidade do vão. Não se sabe se seria porque as 

vigas de madeira não fossem suficientemente compridas para o tamanho dos vãos ou 

se seria porque eram demasiadamente caras, mas esta desmultiplicação da cobertura 

fez com que cada camada da cobertura ficasse mais estreita e assim, a cobertura 

parecesse menos pesada, ajudando à sensação de leveza do espaço. 

O próprio facto das camadas da cobertura acabarem a uma distância diferente das 

paredes exteriores, formando assim como que 3 ressaltos que se assemelham aos 

degraus de uma escada invertida, ainda “aligeira” mais a cobertura. A sombra que cria 

torna mais perceptível essa multiplicação das linhas horizontais. 

Com as coberturas planos, Wright conseguia, ainda, reduzir os custos e eliminar os 

sótãos tão do seu desagrado. 
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Ilustração 61 – Vista da estrutura da cobertura. (Savewright, 2010a) 
Ilustração 62 – Corte da parede das casas usonianas “board and batten walls”. (Sergeant, 1984, p. 110) 
Ilustração 63 – Vista do corte da parede, conhecida por “sandwich wall” e usada por Wright nas “Usonian Houses”.(Brooks, 1979, p. 62) 
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Ilustração 64 – Parede de tijolo característica das casas de Wright. (Hoffmann, 1984, p. 42) 

Também a forma dos tijolos e a sua colocação era pensada, ao pormenor, para 

reforçar a horizontalidade da casa. Tipicamente, os tijolos utilizados por Wright eram 

bem mais longos do que o normal. No caso da Jacobs House, para reduzir os custos, 

Wright recorreu aos tijolos que eram destinados aos escritórios da Johnson Wax 

Company e que, por alguma razão, tinham sido recusados, razão pela qual, neste 

caso, os tijolos não são tão longos como era tradicional nas obras de Wright.53 

Estes eram colocados de acordo com um sistema usado por Wright, desde o início da 

sua carreira, segundo o qual: na junção horizontal, a argamassa de cimento era 

colocada bem distante da face exterior do tijolo enquanto nas junções verticais a 

argamassa era colocada até à face e colorida na cor do tijolo. Para além de reforçar 

ainda mais a sua horizontalidade, este sistema ajuda à criação de sombras que 

acentuam a textura das paredes. 

Materiais e cores naturais 

Sempre que possível, os materiais utilizados são os do lugar, seleccionados por forma 

a assegurar a continuidade com a natureza. Isto é visível em Taliesin West, nos muros 

de betão feitos com rochas do deserto do Arizona ou, por exemplo, em Taliesin, nas 

paredes executadas com pedras da região. 

 

 

                                                     
53 Era tal a vontade de remeter os tijolos provenientes dos edificios Johnson Wax, que alguns dos tijolos 
da Jacobs House, visíveis no topo da lareira, apresentam uma forma arredondada, característica daquelas 
torres de escritórios.  
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No caso da Jacobs House, para além da preocupação em assegurar a continuidade 

natural e morfológica com o sítio, houve também necessidade de reduzir os custos, 

pelo que Wright escolheu apenas 5 materiais: 

− betão: fundações e piso; 

− madeira: paredes, cobertura, revestimento do tecto, piso da cozinha e da casa 

de banho (únicos espaços situados por cima da cave); 

− tijolo: paredes; 

− vidro: paredes envidraçadas e janelas de clerestório; 

− papel: interior das paredes de madeira. 

Quer a madeira quer o tijolo asseguram a continuidade com os tons da natureza. A 

madeira era um dos materiais preferidos de Wright que a utilizava para atribuir um 

sentido de tranquilidade aos ambientes das suas casas. Por se encontrar naquela 

região e, também, por ser mais barata, a madeira escolhida foi a de pinho. Por seu 

turno, o tijolo é da cor da terra, quente, do mesmo material do coração das suas 

casas: a lareira. Quanto ao betão, o material da plasticidade – como Wright lhe 

chamava, esse foi pintado de um vermelho terra, com pó de tijolo, para facilitar a sua 

integração com o terreno. Por fim, o vidro. Segundo Wright, aquele material que 

libertava o espaço. 

Também a colocação dos materiais, feita no seu estado natural, dentro e fora, sem 

qualquer pintura ou decapagem, ajudava à percepção da continuidade com a natureza 

(as paredes de madeira da Jacobs House levaram apenas um óleo para manutenção, 

transparente, que não impedia a percepção do carácter orgânico do material). A este 

propósito, refira-se que o uso dos materiais no seu estado natural obrigava a um maior 

rigor construtivo, uma vez que, sem revestimentos, não havia modo de disfarçar os 

erros de construção. Para Wright, todos os materiais são belos, se for respeitada a sua 

natureza, dependendo apenas da forma como forem aplicados pelo arquitecto 

I began to study the nature of the materials. I learned to see brick as brick, learned to 
see wood as wood, and to see concrete or glass or metal each for itself and all as 
themselves. Strange to say, this required concentration of imagination, each required a 
different handling and each has possibilities of use peculiar to the nature of each. 
Appropriate designs for one material would not be appropriate at all for any other 
material in the light of this ideal of simplicity as organic. (Wright, 1954, p. 23) 
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Ilustração 65 – Vista da maquete da Jacobs House produzida para a exposição dos 50 anos do Museu Guggenheim de Nova Yorque. 
(Museu Guggenheim de Bilbao, 2009b) 

 



A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright 
  

António Manuel da Silva Penim  114 

3.5.3. A CASA DESENHADA DE DENTRO PARA FORA 

Em Wright, o coração das suas casas era a lareira, local por excelência para o 

encontro de toda a família, a partir da qual todos os espaços eram gerados. Ao 

contrário de outros arquitectos que começam por desenhar o exterior e depois como 

que compartimentam o interior, Wright prefere antes desenhar as suas casas de 

dentro para fora, a partir de um núcleo central. Esse núcleo interior, a partir do qual as 

suas casas se abrem como “plantas”, é a lareira. Deste modo, Wright consegue uma 

articulação mais fluida dos espaços e as fachadas exteriores são o resultado do 

espaço interior. 

Quase sempre localizada no ambiente principal da casa, a lareira surge, 

inesperadamente, ao dobrar de uma esquina (e nunca de frente). A partir dela, os 

espaços estendem-se para conformar outros espaços e em direcção à natureza, 

através de superfícies envidraçadas. À semelhança da forma da sala de estar, 

também a lareira apresenta uma forma assimétrica, com um banco em tijolo à sua 

esquerda. 

Não é sequer possível imaginar as casas de Wright sem a lareira, pois todo o espaço 

é marcado pelo seu poder de atracção: no exterior, por ser o único elemento vertical, 

aquela funciona como o marco que “prende” a casa ao terreno; no interior, porque tudo 

gira em seu redor da lareira. 

Para Wright, a lareira representa a introdução da Natureza no refúgio da casa. Nada 

melhor do que a imagem do fogo a arder no interior das suas casas para significar 

essa associação. 

Na Jacobs House, mesmo com circulação de ambos os lados, nenhum outro local 

como a lareira representa tão completamente a ideia de refúgio nem em nenhum outro 

espaço os ocupantes sentem tamanha protecção, como refere Herbert Jacobs: 

We found much to enjoy and appreciate in the whole house, but we especially enjoyed 
the fireplace. […] We had not even imagined the pleasure, for instance, of a hob, 
enabling one to sit almost on top of the fire and bake. And to be near the fire and watch 
a snowstorm swirling around the windows was especially satisfying. (Jacobs, et al., 
1978, p. 54) 
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Ilustração 66 – Vista da construção da lareira. (Jacobs, et al., 1978, p. 32) 

 
Ilustração 67 – Vista para a lareira, com o carro dos Jacobses à esquerda por debaixo do “carport” e a mesa de refeições à direita. 
(Jacobs, et al., 1978, p. 43) 
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A lógica da planta 

Para aproveitar, quer as melhores vistas das montanhas de Madison quer as 

condições de drenagem proporcionadas pela inclinação do terreno (de Noroeste para 

Sudeste), e de modo a libertar o máximo de terreno possível para o jardim, Wright 

decide localizar a casa no canto mais elevado do lote, a Noroeste. 

Com uma área de cerca de 140 metros quadrados e uma planta em forma de “L”, a 

Jacobs House apresenta duas alas, que envolvem dois lados do jardim, viradas de 

costas para rua e abertas para o seu interior (ao contrário do que era usual na época, 

em que só interessavam as fachadas viradas para a rua e se descurava o tardoz). 

O recuo da fachada frontal da casa, cerca de 30 feet,54 deve-se à impossibilidade de 

construção na proximidade da via. Já a fachada Norte da casa vai praticamente até ao 

limite da propriedade, da qual dista apenas 5 pés, considerando o limite da cobertura. 

Esta intenção de salvaguardar a privacidade dos ocupantes prossegue na organização 

interna da casa. A ala Oeste é destinada às actividades de lazer: entrada, sala de 

estar, lareira, terraço, espaço de refeições e cozinha. Na ala situada a Norte, temos os 

quartos, o último dos quais, Wright designou de estúdio, e uma pequena área de 

acesso ao jardim, designada por Wright como “loja”. 

 
Ilustração 68 – Zonamento dos espaços na Jacobs House - desenho do autor. (Pfeiffer, et al., 1991, p. 24) 

                                                     
54 1 foot: 30,48 centimetros; 1 inches: 2,54 centimetros. 

Jardim Quartos 

Zona social 
 

Zonda de 
Serviços e 
“Carport” 
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Na junção das duas alas, marcada pela massa de tijolo, encontra-se o núcleo de 

serviços, com a cozinha: “workspace”, a casa de banho e uma escada de acesso a 

uma pequena cave, onde se encontra o sistema de aquecimento e a área de 

lavandaria. Acresce a tudo isto, o espaço para estacionamento do automóvel, o 

“carport”, em relação ao qual Wright refere “A car is not a horse, and it doesn’t need a 

barn […] Cars are built well enough now so that they do not need elaborate shelter” 

(Jacobs, et al., 1978, p. 10). 

A posição central da cozinha, próximo do espaço das refeições e da sala de estar, 

permite a Katherine a preparação das refeições junto do resto da família, sem 

necessidade de grandes deslocações. 

Aliás, a existência de uma superfície envidraçada sobre o espaço das refeições ainda 

lhe permitia observar as vistas e as crianças no jardim “None of the exterior wall space 

of the house is sacrificed for the kitchen, but I have the pleasure of the best view while I 

work” (Jacobs, et al., 1978, p. 48). 

Apesar das suas reduzidas dimensões,55 a localização central e o cuidado posto no 

desenho das cozinhas por parte de Wright, sem paralelo na sua obra anterior, significa 

para alguns autores, como Kenneth Frampton, que o coração das “Usonian Houses” 

passou a ser a cozinha e a mulher a actriz principal “Let us say nothing about beauty. 

It is an ambiguous term in the provinces of which our big cities are the most provincial. 

But I think a cultured American housewife will look well in it” (Gutheim, 1941, p. 234). 

Segundo Henry-Russel Hitchcock, esta localização da cozinha representa uma 

relevante alteração sociológica e uma contribuição importante para a configuração do 

espaço da arquitectura doméstica norte-americana. Também para Ada Louise 

Huxtable, crítica de arquitectura, o grande mérito das casas usonianas está, 

precisamente, no modo como estas “reconhecem” as mudanças em curso na vida 

doméstica e na sociedade americana. 

 

                                                     
55 Katherine chegou a preparar refeições para cerca de 40 elementos da Talisein Fellowship, utilizando o 
espaço de refeições como “buffet”. 
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Ilustração 69 – Vista da cozinha com Katherine (Jacobs, et al., 1978, p. 49) 
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A separação das actividades diurnas das nocturnas, dos espaços destinados às visitas 

daqueles reservados aos Jacobses, sai reforçada pela presença de duas entradas: 

uma para a sala de estar e a outra para a galeria de acesso aos quartos (através desta 

última também é possível o acesso dos alimentos à cozinha, sem passar pela sala). 

Através da leitura da planta tem-se, imediatamente, uma percepção da elevada 

articulação dos espaços interiores e destes com o exterior, dada pelos seguintes 

elementos: 

− redução do número de espaços funcionais da casa: a casa usoniana resume-

se a uma sala, espaço de refeições, cozinha, casa de banho e quartos; 

− não compartimentação do espaço na área de lazer; 

− dispersão dos elementos constitutivos, posicionados assimetricamente, mas 

sem comprometerem a criação de largos vãos e o domínio do espaço sobre a 

estrutura; 

− compressão e libertação do espaço; 

− criação de sequências de espaços (exemplo: entrada, corredor de entrada, 

sala de estar, área de jantar, cozinha, casa de banho e quartos); 

− abertura parcial dos espaços entre si; 

− interpenetração dos espaços, sem perda da sua individualidade: sala de estar 

e espaço de refeições, corredor de entrada e sala de estar, ou entre a sala de 

estar, o terraço e o jardim; 

− irregularidade das formas: casos da sala de estar, dos quartos, ou da própria 

galeria de acesso aos quartos (evita-se a monotonia de um longo corredor e 

cria-se a sensação de um espaço maior); 

− existência de superfícies envidraçadas em quase todo o perímetro interior – a 

linha entre interior e exterior é muito ténue; 

− existência de terraços. 

− extensão das coberturas bem para além das paredes exteriores 
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Unidade por meio de uma grelha horizontal e vertical 

Para simplificar a construção e alcançar o controlo da escala e proporção, Wright 

desenha os seus projectos sobre uma grelha: horizontal e vertical, que designa por 

“unit system”. Estas grelhas, ao princípio causavam alguma estranheza aos 

construtores, que não entendiam como é que podiam executar uma planta sem 

medidas, mas, depois, gradualmente, foram-se habituando a elas. Este sistema de 

medida é semelhante ao utilizado nas casas japonesas, cujo piso é revestido por 

tapetes, designados por “tatamis”. As casas de Wright só podem ser compreendidas à 

luz destas grelhas e da sua unidade de medida. 

No caso da Jacobs House, a unidade de medida consiste num rectângulo de 2 pés por 

4 pés (aproximadamente 60 por 120 cm), inscritos numa grelha horizontal, identificada 

através de letras e números. Esta grelha horizontal era tão relevante para o sistema de 

construção da casa que, desde o seu início, esta era marcada na laje de betão e ali 

ficava para sempre. 

Todas as paredes eram colocadas sobre essas marcações, interiores e exteriores. A 

largura das aberturas, janelas ou portas tem quase sempre 2 ou 4 pés. Uma das raras 

excepções são as portas exteriores com 3 pés de largura. A este propósito, conta-se 

que numa ocasião, quando questionado sobre a razão pela qual uma determinada 

parede não coincidia com a grelha, Wright terá respondido que se lhe cabia a ele criar 

a regra, também a ele cabia criar a excepção. 

Vicent Scully afirmou que era tal a integração das casas de Wright no sítio, 

proporcionada pela existência desta grelha horizontal, que se escavássemos um 

pouco o terreno, certamente, debaixo da casa, descobriríamos a referida grelha. Isto 

significa que a grelha é bem mais do que uma forma de simplificar a construção. Ela 

representa antes de mais a ancoragem da casa ao sítio e por isso, as grelhas vão 

variando de orientação, de tamanho (2x4 pés, 4x4 pés, etc.) ou mesmo de forma: 

rectangular, quadrangular, hexagonal. 
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Ilustração 70 – Grelha horizontal utilizada para a construção da casa. (Hoppen, 1998, p. 78) 

À semelhança da grelha horizontal, também a grelha vertical servia para definir quase 

tudo: a altura dos tectos, a altura das portas, até inclusive a altura do mobiliário. Na 

Jacobs House, a grelha vertical (1 feet and 1 inch) corresponde à dimensão das 

próprias tábuas (1 feet) e das ripas (1 inch) que constituem as paredes de madeira. Na 

generalidade, a unidade de medida vertical era determinada pelos materiais utilizados 

em cada casa. 
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Ilustração 71 – Grelha vertical (Pfeiffer, et al., 1991, p. 34) 

O facto do tamanho da grelha vertical ser determinado pelos materiais é mais 

relevante do que se possa pensar. Por exemplo, a plasticidade existente na estante da 

sala de estar que faz com que as prateleiras pareçam destacadas da própria parede, 

só é possível porque o espacejamento das prateleiras e as próprias prateleiras 

correspondem à largura das tábuas e das ripas, respectivamente. 

Com esta grelha, temos uma matriz onde é possível estabelecer um sem número de 

relações entre os elementos e assim estabelecer a unidade da casa, um princípio 

fundamental da arquitectura orgânica de Wright. E assim, garante-se também a 

proporção porque todo o elemento é uma razão dos outros elementos. Ao estabelecer-

se uma relação de dimensão entre todas as partes da casa, contribui-se assim para a 

criação de ambientes com uma escala humana. Quer este sentido de unidade da casa 

quer a noção de proporção, ambos contribuem para que, de forma natural, tal a 

harmonia presente na casa; os espaços adquiram uma continuidade, uma 

plasticidade, que acaba por ajudar à fluidez. 

O simples facto de Wright desenhar as suas casas sobre estas grelhas confere um 

sentido de unidade ao projecto, contribuindo significativamente para a sua fluidez. 
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3.5.4. O ESPAÇO INTERIOR COMO REALIDADE 

Para além da necessidade de abrigo que Wright entendia ser uma das primeiras 

funções da habitação, a razão central para a construção é o espaço – ele é a realidade 

do edifício. Um espaço que, para Wright, como para Lao Tsu, não se encontrava nem 

nas quatro paredes nem no piso ou na cobertura: 

Space is the central reason for building; it is the useful volume within that is the 
generating element in architectural creation. Space is not just a void, not the absence of 
the facades. Frank Lloyd Wright (James, 1968, p. 14) 

Mas, antes no espaço vivido, onde é possível a deslocação e onde a ordem é dada 

pelo corpo em movimento, como refere Pedro Mota, no seu livro “De Husserl a 

Merleau Ponty e Mikel Drufenne”, a propósito das casas de Wright: 

A casa não se distribui funcionalmente, mas é edificada para projectar uma vivência 
temporal de valores através dos volumes, dos caminhos, das luzes, das sombras, das 
janelas semiabertas às paisagens e dos encerramentos do edifício. Esse caminho é a 
expressão, projecção e organização compreensiva dos movimentos do corpo agente e 
percepcionante, portanto da existência reflectida na disposição desimpedida do 
espaço, nas suas opacidades cúmplices e nas suas semiaberturas ao exterior, que, 
penetrando, passa a fazer parte do espaço interior. (Mota, 2006, p. 212) 

Como observam os Jacobses, quando se tratava do espaço interior, Wright era o 

poeta inflamado que reivindicava em cada arquitecto: 

He became positively lyrical when he talked about the interior of the house. He was 
already on record as asserting that the interior represents the essence of any building. 
“In this house”, he told us, “you will have the sense of space- that most people pay ten 
thousand dollars for.”[…] “The sense of shelter and the sense of space are the two 
major contributions of modern architecture. (Jacobs, 1978, p. 13) 

Para Wright deixa de existir espaço interior e exterior e todo o espaço é interior. Um 

dos clientes de Wright afirmava que o que o seduzia nos quartos era o facto de, ao 

acordar, ter o jardim, as árvores e o céu ao mesmo tempo.56  

Na verdade, é essa visão que se tem, por exemplo, da sala de estar da Jacobs House, 

tal a abertura desta para a paisagem. É esta consciência de que o espaço interior 

deve captar tantas vistas quanto possível, que que faz com que aquele se torne a 

realidade do edifício. 
                                                     
56 "All my life I have resented the little holes in walls that people call windows and as I stood in the Jacobs' 
[the Madison Usonian house] bedroom I realized what it must mean to step out of bed in the morning and 
see earth and trees and sky all at once." (Wright et al., 1991, p. 27) 
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O carácter do espaço começa no exterior 

Mesmo antes de entrar em casa, já a espacialidade das casas de Wright se faz sentir, 

através do entroncado caminho de acesso à entrada. Geralmente, para aceder às 

casas de Wright é necessário descrever um sem número de movimentos: subir, 

descer, virar à esquerda, à direita, inverter o sentido, seguir em frente até que, 

inesperadamente, de um dos lados, obrigando a um último movimento, surja a 

entrada. Naturalmente que, nas casas usonianas, sendo mais modestas, esse 

movimento de preparação do corpo para a entrada é mais limitado - mas existe. 

Na Jacobs House, como em muitas outras casas de Wright, a entrada não é visível do 

exterior. Por exclusão de partes, presume-se que a mesma se encontre debaixo da 

cobertura para estacionamento do automóvel “carport”, mas a sombra provocada por 

aquela não deixa perceber o interior. 

Na chegada ao “carport”, que se prolonga em direcção à estrada e cuja cobertura é a 

mais baixa das 3 existentes na casa, toda a paisagem se comprime debaixo daquele 

espaço. Nela, pela primeira vez, existe uma sensação de compressão do espaço. 

 
Ilustração 72 – Vista exterior da Jacobs House (Wisconsin Historical Society, 1996b) 
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Ilustração 73 – Vista do “carport” (Pfeiffer, et al., 1991, p. 27) 

 
Ilustração 74 – Vista do “carport” (Pfeiffer, et al., 1991, p. 26) 
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Ilustração 75 – Vista exterior da Jacobs House. (Jacobs, et al., 1978, p. 58) 

Debaixo do “carport”, existe um percurso que acompanha a parede, à direita, com dois 

vãos: um primeiro, para olhar o exterior por uma última vez e um segundo vão, que só 

se percebe quando lá se chega e que dá acesso à estreita porta de entrada. 

O primeiro vão que permite uma última visão do exterior, mas também da fachada 

exterior da sala, a parede de maior comprimento da casa faz lembrar o espaço de 

entrada nas casa japonesas onde, para se retirar o calçado, se fica virado para o 

exterior, antes de se voltar definitivamente para o interior da casa. 

O facto da entrada se fazer no espaço de estacionamento do automóvel diz bem da 

relevância que lhe é dada por Wright, que via nele a máquina capaz de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, permitir a sua visão de uma 

cidade descentralizada: “Broadacre city”. Para se entrar, é ainda necessário virar uma 

última vez à direita e percorrer cerca de 1 m, entre duas paredes de tijolo. 

Com a marcação da entrada e de todo o percurso que leva até ela, Wright procura 

alcançar uma tomada de consciência da passagem do exterior ao interior, dar um 

ponto de orientação para quem se movimente pela casa e criar uma sensação de mais 

espaço. 
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“Compressão” e “Libertação” do espaço 

Precisamente, para dramatizar a entrada e criar uma sensação de mais espaço, esta é 

feita ao longo da parede mais comprida da casa, por meio de um corredor estreito, 

com aproximadamente 90 cm, desenhado para ter exactamente a mesma largura do 

corredor de uma autocarro Pulman, o que reforça a sensação de compressão do 

espaço iniciada no exterior. Wright tinha um fascínio pelas reduzidas dimensões dos 

meios de transportes, em particular dos autocarros, comboios e transatlânticos. A 

reduzida largura do corredor permite ganhar espaço para o resto da casa. 

No corredor de entrada, tudo acelera o movimento em direcção ao interior: a abertura 

da porta de entrada para dentro; a reduzida largura do corredor, que faz sentir 

necessidade de sair rapidamente daquele espaço; o sentido de horizontalidade das 

paredes, acentuado pelas prateleiras das estantes; a banda de janelas de clerestório 

ao longo de toda a parede e a orientação longitudinal do revestimento do tecto. O 

próprio fechamento da parede ao fundo da sala, que contribui para o 

enclausuramento, e a vista parcial do espaço adiante, cuja luz surge não se sabe bem 

vinda donde, induz o movimento. 

Finalmente, ao deixar-se o estreito corredor, ao virar da esquina, dá-se a total 

libertação do espaço em vistas dentro e fora, através das portas envidraçadas, de 

cima a baixo. Até o revestimento do tecto se vira para o jardim. Tem-se a sensação de 

estar na Natureza e da Natureza fazer parte da sala de estar. 

Nela, o espaço liberta-se por completo, parece não ter fim, estender-se pelo jardim, 

pela paisagem; mas essa sensação de espaço é maior por causa da anterior 

compressão do espaço, criada por Wright, num primeiro momento, com a cobertura do 

“carport”, e depois, através da estreita porta e corredor de entrada. 

Este jogo de compressão e libertação do espaço, que enfatiza as qualidades espaciais 

da casa, assegura-lhe uma elevada fluidez. Parece residir, precisamente, nesta 

capacidade de Wright para, numa casa com dimensões relativamente diminutas, criar 

ambientes que asseguram ao ocupante uma elevada qualidade dos espaços, uma das 

razões para o sucesso das casas Usonianas. 
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Ilustração 76 – Vista do corredor para a sala de estar. (Sergeant, 1984, p. 27) 

 
Ilustração 77 – Vista da sala de estar para o jardim. (Jacobs, et al., 1978, p. 55) 
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A simultaneidade 

Sendo o espaço da casa por excelência, na sala de estar, tem lugar uma 

multiplicidade de acontecimentos: a vista do jardim, o espaço de trabalho, o recanto 

para leitura ou ouvir música, a lareira e, ao canto da sala, o espaço de refeições. A 

recepção de visitas e a brincadeira com as crianças, o abrigo da lareira e a vista da 

paisagem, o trabalho e a leitura. Esta simultaneidade de acontecimentos é uma das 

características da nova concepção de espaço-tempo surgida no Modernismo. 

Wright decide fazer do espaço unificado da sala de estar - espaço de refeições - 

cozinha - terraço, o espaço por excelência da casa onde era possível alcançar a maior 

expressão da vida familiar. Mas, essa vontade de promover a convivência entre a 

família está também presente na maior informalidade dos espaços dentro da casa. 

Neste sentido, o espaço de refeições deixa de ser aquele espaço formal, 

perfeitamente individualizado, e é entendido como uma continuação da sala de estar. 

Embora o espaço se possa relacionar pelos conceitos da matemática e da geometria, 

numa situação fenomenológica ele vai para além dos elementos que o constituem, 

tornando-se uma localização, uma tomada de consciência por parte do sujeito que 

nele se inter-organiza tridimensionalmente, compondo-se de uma vivência e de um 

carácter a que se atribui o nome de “espaço vivido”. (Consiglieri, 1995, p. 215) 

De facto, a experiência da natureza viva torna-se em Wright espaço vivido “[…] Só a 

fenomenologia husserliana nos ensinou que também o espaço é espaço vivido e seria 

difícil encontrar um exemplo da profunda intuição de Husserl mais claro, mais evidente 

e mais convincente do que a obra de Wright” (Zevi apud Paci apud Mota, 2006, p. 

188). 

A sala de estar da Jacobs House é um exemplo do espaço vivido de que falava Victor 

Consiglieiri e Husserl, capaz de captar tantas vistas quanto possível. Sem lhe fixarem 

o olhar, o constante apelo dos acontecimentos, em redor do observador, contribuem 

para a fluidez do espaço. 

What must we consider essential now? […] 1. We must have as big a living room with 
as much vista and garden coming in as we can afford, with a fireplace in it, and open 
bookshelves, a dining table in the alcove, benches, and living room tables built in, a 
quiet rug on the floor. 
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Ilustração 78 – Vista da sala de estar para o espaço de refeições, vendo-se ao fundo as portas da área de arrumação. (Savewright, 
2010b) 

 
Ilustração 79 – Vista do espaço de refeições para a sala de estar, com a mesa de trabalho no canto da sala.(Jacobs, et al., 1978, p. 46) 
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Espaços livres que fluem 

No entanto, a fluidez espacial da Jacobs House não se manifesta apenas na 

integração da casa na natureza ou na continuidade entre interior e exterior. Também 

na articulação dos espaços interiores de que é exemplo a articulação entre a sala de 

estar e o espaço de refeições, a Jacobs House é um exemplo de fluidez. Neste caso, 

não se percebe bem se é o espaço de refeições que está num canto da sala de estar 

ou se é o espaço de refeições que “estende” o sala de estar até aos seus limites. E, 

porém, as duas são verdade. 

Com excepção dos quartos e da casa de banho, cujos espaços estão perfeitamente 

compartimentados e encerrados, os restantes espaços da Jacobs House agrupam-se 

uns nos outros: o corredor de entrada e a sala de estar, a sala de estar e o espaço de 

refeições, a sala de estar e o terraço, aquilo que Victor Consiglieri entendeu designar 

por espaços entrelaçados. 

A forma como os espaços se interpenetram uns nos outros, sobrepondo-se 

parcialmente, cria um espaço que parece não ter fim, mas diferenciado, em que cada 

espaço mantém salvaguardada a sua expressão individual. 

A interpenetração dos espaços é realizada quase sempre por Wright, através da 

abertura por meio de vistas diagonais. É o filho de Wright, John Loyd, quem o confirma 

quando refere que o pai costumava olhar para os edifícios, as maquetes, etc., quase 

sempre de esquina e raramente de frente. Existia claramente em Wright um fascínio 

pela visão diagonal. Um dos exemplos máximos é o teatro de Hillside, com a 

disposição diagonal da assistência relativamente ao palco. 

Projectar com a diagonal 

Apesar de relativamente pequena, a Jacobs House apresenta um sem número de 

vistas diagonais: da entrada para a sala de estar, da sala de estar para o espaço de 

refeições, do espaço de refeições para a cozinha, na galeria de acesso aos quartos, 

dos quartos para a sala de estar, e vice-versa. Em nenhum momento, as vistas entre 

os espaços interiores se abrem axialmente. 
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No caso da Jacobs House, o acto de projectar com a diagonal é bem na evidente na 

sala de estar, constituída por dois rectângulos parcialmente sobrepostos, cujas 

diagonais definem dois eixos: o eixo entre o espaço de refeições e o canto mais 

afastado da sala de estar e o eixo entre o corredor de entrada e o canto de vidro da 

sala de estar, este ainda mais evidente pela possibilidade de abertura das portas 

envidraçadas na própria esquina. 

Traçando-se, também, uma diagonal paralela ao primeiro eixo, a partir do canto 

exterior do terraço da sala de estar, encontramos o canto do quarto do principal no seu 

prolongamento e como esta diagonal atravessa o jardim, reforça-se a integração deste 

na casa. 

 
Ilustração 80 – Projectar com a diagonal. (desenho do autor) 
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Ilustração 81 – Vista do corredor em zig-zag. (Pfeiffer, et al., 1991, p. 41) 
Ilustração 82 – Vista do quarto para a sala de estar. (Pfeiffer, et al., 1991, p. 41) 
Ilustração 83 – Vista do canto da sala de estar, com as portas envidraçadas abertas. (Yanul, 2001, p. 8) 
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Sequência de espaços 

Não no sentido clássico de alinhamento dos espaços, organizados axialmente, mas 

mais na forma sequencial como Wright configura o espaço, quase sem articulação 

intermédia, é que se pode afirmar que a sequência de espaços presente na Jacobs 

House contribui para a sua fluidez. 

Com excepção das duas entradas e da sala de estar, em que é possível a circulação 

para o terraço ou para o espaço de refeições, o movimento na Jacobs House faz-se 

num único sentido: 

− entrada, corredor de entrada, sala de estar, espaço de refeições, cozinha, casa 

de banho, galeria de acesso aos quartos e quartos; 

− ou entrada para a ala dos quartos, hall de entrada para os quartos, galeria de 

acesso aos quartos e quartos. 

Apenas o hall de distribuição se assume claramente como um espaço de articulação. 

Esta segregação do acesso aos espaços assegura a sua privacidade e faz com que o 

movimento - no interior da casa e entre interior e exterior - seja muito controlado, o que 

alguns autores associam à necessidade de garantir a vigilância das crianças. 

 

Ilustração 84 – Esquema das relações espaciais na Jacobs House. (desenho do autor) 
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Irregularidade de formas 

Apesar da ortogonalidade dos seus projectos, com formas geométricas, 

tendencialmente rectilíneas, Wright evita, quase sempre, espaços regulares. Deste 

modo, procura evitar a monotonia, atribuir movimento aos espaços - o movimento que 

o corpo é obrigado a fazer para os percorrer. 

Sem a forma irregular presente na galeria de acesso aos quartos não existiria, nem a 

mesma motivação para percorrê-la, nem a noção de um espaço maior do que na 

realidade existe. 

Nos quartos, quem quiser calcular a sua área terá dificuldades tal a irregularidade das 

suas formas. A única excepção é o primeiro quarto, cuja forma quadrangular ainda 

assim é desfeita pelo armário embutido. 

Na casa de banho, sem a forma triangular do duche de canto, a visão que se teria 

deste espaço sairia empobrecida. O empenho de Wright na instalação deste duche, 

relativamente caro quando comparado com o resto da casa, permite concluir que 

aquele já sentiria necessidade de não tratar a casa de banho como um espaço 

secundário ou apenas destinado à higiene pessoal e de contrariar o desconforto 

resultante das frias e altas paredes de tijolo (11 feet 7 inches). 

Na sala de estar, a sobreposição de dois rectângulos e os cantos daí resultantes, 

tornam o espaço mais interessante do que se fosse apenas rectangular. Wright 

procura, assim, evitar a regularidade do rectângulo que pouco motiva à exploração do 

espaço, preferindo antes a irregularidade das formas, mesmo que geométricas e 

rectilíneas. 

 



A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright 
  

António Manuel da Silva Penim  136 

 
Ilustração 85 – Planta da casa: irregularidade das suas formas. (desenho do autor) 

 
Ilustração 86 – Planta da casa: sobreposição dos espaços da sala de estar. (desenho do autor) 
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Vários níveis de tectos contribuem para a fluidez do espaço 

A fluidez não se faz apenas no sentido horizontal. As diferentes alturas do tecto e 

solos, presentes nas casas de Wright, também contribuem para o movimento dos seus 

ocupantes. Geralmente, a variação da altura dos tectos é realizada em função do 

carácter mais privado ou mais público do espaço. O neto Eric Lloyd referia que a 

diferença de altura do tecto, existente nas casas de Wright, entre o corredor e a sala 

de estar permitia a libertação e elevação do espírito (Maddex, 2003, p. 58). 

No entanto, na maioria das casas usonianas, a necessidade de reduzir os custos 

acarretou uma menor variação das alturas dos tectos, obrigando Wright, por exemplo, 

a abrir mão do rebaixamento do tecto, quer junto da lareira quer da parede oposta, 

uma das características tradicionais das casas de Wright. 

Na Jacobs House, existem três coberturas: a mais baixa sobre os quartos e paredes 

associadas (7 feet 3 inches); outra mais elevada sobre o corredor de entrada, a sala 

da estar, o hall adjacente e o carport (9 feet 4 inches); finalmente, a cobertura mais 

elevada de todas, sobre a casa de banho e cozinha (11 feet 7 inches), para permitir a 

entrada de luz, ventilação e a saída de odores. 

  
Ilustração 87 – Diferentes níveis das coberturas da Jacobs House. (Diemer, 2006, p. 55) 
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Para além disso, verifica-se um rebaixamento do tecto existente sobre o espaço de 

refeições para ajustar a escala ao facto de se estar sentado. 

Apesar de se desenvolver num único piso, Wright consegue alcançar, entre outros 

mecanismos, através da variação da altura dos tectos, uma elevada diferenciação do 

carácter dos seus espaços, pouco comum para uma casa “modesta”. 

Aquecimento no solo para criar sensação de unidade 

Nos quatro anos que passou no Japão, para a construção do Hotel Imperial, Wright 

teve oportunidade de conhecer o aquecimento por gravidade, a partir do piso, utilizado 

nalgumas salas das casas japonesas. 

A Jacobs House foi a primeira casa a utilizar este sistema na América. Inicialmente, 

funcionava com vapor de água, mas como este provou não ser suficiente para aquecer 

a casa nos dias frios de Inverno, em que a temperatura em Madison chega a atingir -

17º, o sistema passou a funcionar com água quente. 

Com a instalação da tubagem de aquecimento na laje do piso, foi possível evitar a 

perda de algum espaço habitável que resultaria da instalação dos equipamentos de 

aquecimento ao longo de toda a casa e que Wright considerava pouco estética e 

abonadora para a integridade da casa. 

É natural que o aquecimento relativamente uniforme de todo o piso, sobre o qual era 

possível andar sentindo-se directamente o calor nos pés, contribuísse para criar uma 

sensação de conforto mais harmoniosa em toda a casa. 

Desenhar o mobiliário para unificar e libertar espaço 

Para Wright, casa e mobiliário são uma coisa só. Ambas formam um todo e, tal como o 

edifício, também o mobiliário devia ser desenhado pelo arquitecto. Por isso, 

aconselhava os seus Clientes, incluindo os Jacobses, a livrarem-se do mobiliário que 

possuíam, por entender que aquele comprometia a harmonia do espaço. 
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O mobiliário desenhado por Wright era, sempre que possível, embutido nas paredes e 

feito dos mesmos materiais das suas casas. Na realidade, o sentido de continuidade 

alcançado entre a casa e o mobiliário acrescentava uma sensação de espacialidade e 

de serenidade à casa, que peças isoladas não o fariam. 

Furnishings should be consistent in design and construction, and used with style as an 
extension in the sense of the building which they “furnish.” Whenever possible, all 
should be natural. The sure reward for maintaining these simple features of architectural 
integrity is great serenity. (Wright, 1957, p. 231) 

No entanto, com o acréscimo de trabalho e a necessidade de reduzir os custos das 

casas usonianas, em vez de desenhar as peças de mobiliário, a partir de determinada 

altura, Wright passou, apenas, a exigir que o desenho das mesmas fosse autorizado 

por si. É o caso da Jacobs House, cujo mobiliário foi desenhado por uns primos de 

Katherine: uma mesa incorporada no plano de tijolo no fim da sala, a mesa de 

refeições e cadeiras. 

Para além de contribuir para a sensação de unidade que se tem da casa, a integração 

do mobiliário na estrutura permite libertar espaço para o resto da casa. 

 
Ilustração 88 – Mobiliário construido por Wright para o quarto principal: cama, mesas de cabeceira, estante e roupeiros. (Pfeiffer, et al., 
1991, p. 40) 
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Minimizar todos os espaços secundários 

Impressionado com as dimensões dos espaços existentes nos autocarros pulman, 

comboios e transatlânticos, Wright reduz ao mínimo possível a dimensão dos espaços 

de acesso e serviços: corredor (3 feet),57 cozinha (7 feet por 8 feet [floor space is 4 por 

5 feet]), casa de banho (6 feet por 8 feet) e espaço de refeições (6 feet por 12 feet). 

Através da redução destes espaços, Wright consegue desenhar uma sala com uma 

dimensão considerável (29 por 18 feet), que representa cerca de 1/3 do espaço total 

da casa “We must have as a big living room” (Wright, 1954, p. 70). Os espaços 

generosos da sala de estar e do jardim só são possíveis pela redução do tamanho de 

muitos outros elementos da Jacobs House. 

O próprio sistema construtivo das paredes permitiu um ganho do espaço de cerca de 

40 pés quadrados, o que podendo parecer despiciente, não o é, se considerarmos 

que, dadas as dimensões fixas de inúmeros elementos: camas, casa de banho, 

banheira, roupeiros, corredor; esse ganho se deu, essencialmente, na sala de estar. 

A eliminação de parte dos espaços de arrecadação, uma das queixas mais frequentes 

dos seus Clientes, em particular, das mulheres foi outra das formas de libertar espaço 

para outras partes da casa. Wright entendia que se não houvesse espaço para 

armazenar, os seus Clientes se veriam livres de todo o “lixo” (Jacobs, 1978, p. 13). No 

caso da Jacobs House, Wright optou por uma grande espaço de armazenamento 

diante da casa de banho. 

A integração dos armários nas paredes, nomeadamente, as estantes; ou ainda o seu 

reduzido tamanho: de que é exemplo a mesa da cozinha com apenas 2 pés de largura 

(60 cm), também ajudam à libertação de espaço habitável para a casa. 

Luz difusa para o ambiente parecer mais espaçoso 

Possivelmente, influenciado por Junichiro Tanizaki e pelo seu livro “Elogio da Sombra”, 

Wright utiliza a luz de forma controlada, captando, num primeiro momento, toda a luz 

possível, para a seguir a trabalhar “The building now became a creation of interior-

space in light” (Sergeant, 1984, p. 185) e “more and more light began to become the 

beautifier of the building – the blessing of the occupants” (Wright, 1970, p. 213). 

                                                     
57 Wright alertava os seus Clientes para a necessidade de andarem de lado quando, por ventura, o espaço das portas 
fosse demasidado estreito. 
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Para Wright, a primeira condição para obter uma boa iluminação da casa era a sua 

orientação “The sun is the great luminary of all life. It should serve as such in the 

building of any house” (Wright, 1954, p. 154). Wright estudava sempre o percurso do 

Sol, de Este para Oeste, a sua inclinação a Sul. A segunda casa que Wright construiu 

para os Jacobses, em forma de um hemiciclo, é mesmo uma referência no campo da 

construção sustentável, disposta de modo a captar a luz solar durante todo o dia. 

Na Jacobs House, a iluminação natural é feita através de portas envidraçadas, que 

percorrem quase todo o perímetro interior da casa; e de janelas de clerestório, 

situadas justamente por debaixo da cobertura, para iluminação das paredes mais 

recuadas da casa. As portas envidraçadas, de cima a baixo, existentes na sala de 

estar e em dois dos quartos garantem a entrada generosa do sol na casa durante 

quase todo o dia: de manhã, na sala de estar e espaço de refeições; a meio do dia, 

nos quartos. 

No entanto, a entrada de luz na casa é controlada pela extensão a extensão das 

coberturas, muito para além das paredes exteriores, que visa não só proteger os 

ocupantes da excessiva luz solar, mas também criar uma luz indirecta e difusa. O 

mesmo acontece com a luz vinda das janelas de clerestório, existentes na sala de 

estar ou na galeria de acesso aos quartos. Esta luz, não sendo concentrada, para 

além de realçar a textura dos materiais, confere uma maior abertura aos espaços e 

uma sensação de serenidade quase palpável às casas de Wright. 

Quanto à iluminação natural, para Wright, esta devia parecer-se tão próxima quanto 

possível com a luz natural. Aliás, é interessante notar que na Jacobs House, a 

iluminação artificial é dada por um dispositivo tão simples quanto eficiente: uma calha 

suspensa no tecto, com lâmpadas, alternadamente, em cada um dos lados e em 

baixo, com o qual Wright procurava, precisamente, replicar o movimento solar. 

Mas, o que produz a noção de movimento associada à fluidez é a manipulação 

constante da quantidade, brilho e tom da luz: entre o hall de entrada e a sala de estar, 

ou entre a galeria de acesso aos quartos e os quartos; em função do carácter que 

Wright pretende atribuir a cada um dos espaços. 
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Ilustração 89 – Vista do interior da sala de estar, com a mesa de trabalho ao fundo. (Museu Guggenheim de Bilbao, 2009c) 

 
Ilustração 90 – Vista do interior da sala de estar, vendo-se em grande plano a chaminé. (Arte Resource, 2011) 
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3.5.5. A UNIDADE DO INTERIOR E EXTERIOR 

“We have no longer an outside and an inside as two separate things. Now the outside 
may come inside, and the inside may go and does go outside. They are of each other!” 
(Wright, 1954, p. 50). 

As casas de Wright caracterizam-se por uma elevada unidade entre interior e exterior 

em que, não raras vezes, no interior das suas casas, temos a sensação de estar em 

contacto com a natureza. Essa integração é não só visual, devido à transparência das 

superfícies envidraçadas, mas também física, mercê da ausência de obstáculos à 

deslocação entre o interior e o exterior e à manipulação de um conjunto de elementos 

que tornam esse limite quase imperceptível. 

É o caso dos terraços que prolongam o piso interior das casas, das coberturas que se 

estendem para além das paredes exteriores, dos planos de paredes que são 

simultaneamente interiores e exteriores, ou das paredes de madeira ou de tijolo que 

são as mesmas dentro e fora. 

Aberturas através de superfícies envidraçadas 

Quando se trata de estabelecer a continuidade entre interior e exterior, as superfícies 

envidraçadas são o primeiro recurso. Talvez por isso, sejam cerca de 25 as portas 

envidraçadas, de cima a baixo, na sua maioria situadas na sala de estar e nos dois 

quartos, através das quais Wright se propõe captar o maior número de vistas possível 

e permitir a deslocação entre o interior e o exterior. 

My sense of wall was no longer the side of a box. It was the enclosure of space 
affording protection against the storm or heat only when needed. But it was also to bring 
the outside world into the house and let the inside of the house go outside. (Wright, 
1954, p. 33) 

No entanto, Wright, não desmaterializa completamente as superfícies envidraçadas. 

Faz questão de fundir interior e exterior, mas sem perder a expressão da sua 

individualidade. Quando fechadas, as portas envidraçadas asseguram que os seus 

ocupantes não percam a sensação de abrigo - uma das principais funções da 

habitação na opinião de Wright: sensação essa reforçada pelo facto da extensão da 

cobertura ser visível a partir do interior. Quando abertas, fazem com que deixe de 

existir um limite claro entre dentro e fora. 
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Ilustração 91 – Vista da sala de estar para o exterior. (Pfeiffer, et al., 1991, p. 37) 

 
Ilustração 92 – Vista do jardim e da sala de estar, com as portas envidraçadas abertas. (Jacobs, et al., 1978, p. 36) 
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Coberturas salientes para estender o espaço 

Para além de ajudar a criar a ideia de abrigo, a extensão da cobertura para além das 

paredes exteriores cria um espaço intermédio que contribui para fundir o exterior com 

o interior e reforçar a fluidez entre ambos. 

The cantilever is the simplest one of the important phases of this third new structural 
resource now demanding new significance. It has yet had little attention in architecture. 
It can do remarkable things to liberate space. (Wright, 1954, p. 49) 

Variando entre 1 foot, a Norte da casa, e entre 6 e 8 feet a Sul da sala de estar, as 

coberturas em balanço da Jacobs House, para além de atribuírem esse carácter de 

abrigo à casa e, naturalmente, de protegerem os ocupantes do sol, são utilizadas para 

libertar o espaço interior e suavizar a transição com o exterior, perceptível na 

cobertura em balanço (4 pés) disposta diante da sala de estar. 

Se a cobertura não se estendesse para além da parede, ou se se estendesse mas não 

fosse visível do interior, não existiria esta noção de extensão do espaço interior nem o  

sentimento de protecção que a casa oferece. 

Trazer o exterior para dentro com terraços 

As superfícies envidraçadas e a extensão das coberturas permitem a continuidade 

espacial entre interior e exterior, mas é o facto do piso da casa se prolongar para o 

terraço, sem qualquer diferenciação, bem como a ausência de quaisquer obstáculos à 

deslocação, que permite alcançar o elevado grau de fluidez espacial, entre o interior e 

o exterior, presente na casa.58 

No caso dos quartos, para que a privacidade dos seus ocupantes não seja 

comprometida, o piso termina praticamente na parede exterior, sem dar lugar a 

qualquer terraço ou caminho. 

 

 

 

                                                     
58 Na casa de vidro de Philip Johnson, as superfícies envidraçadas também estabelecem a continuidade entre interior 
e o exterior, mas o facto da mesma se encontrar elevada do solo, impede a fluidez espacial. 
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Os mesmos materiais no interior e exterior 

Também a continuidade dos materiais entre interior e exterior reforça a fluidez do 

espaço. As paredes de madeira são levantadas numa única operação, sem diferenças 

entre interior e exterior, e o revestimento do tecto é feito das mesmas tábuas e ripas. 

As paredes de tijolo da casa de banho são interiores e exteriores, sem qualquer 

diferença de tratamento. A parede de tijolo entre a sala de estar e o espaço de 

refeições é simultaneamente interior e exterior. O piso da sala e do terraço é o mesmo. 

Tudo isto introduz o exterior no interior e vice-versa e ajuda à integração na Natureza, 

como refere Wright “The materials of the outside walls came inside just as 

appropriately and freely as those of the inside walls went outside. Intimate harmony 

was thus established not only in the house but with its site” (1954, p. 106). 

O jardim é o foco de toda a composição espacial 

O jardim é o centro de toda a composição. Nele convergem todos os espaços e é a ele 

que se deve a sensação de maior espaço que se vive no interior da casa. Faz parte da 

casa como qualquer outro espaço interior. 

Considerava Wright que a primeira e mais importante condição para a construção de 

uma casa usoniana era a existência de um terreno com dimensão e exposição solar 

que permitisse ter um bom jardim “What must we consider essential now? We have a 

corner lot – say an acre or two –with a south and west exposure? We will have a good 

garden. The house is planned to wrap around two sides of this garden” (1954, p. 77). 

Com excepção de curtos períodos, em que teve apoio para tal, Wright raramente 

desenvolvia planos para os jardins. Aliás, pela forma como admirava a natureza, não 

custa a crer que preferisse deixar o jardim no seu estado natural. Nas raras indicações 

que dava sobre a composição do jardim, é evidente a preferência por plantas locais. 

Na Jacobs House, também não existiram grandes indicações sobre o jardim, e as 

poucas que deu também não mereceram grande atenção por parte dos Jacobses. 
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Ilustração 93 – Vista de maquete da casa e do jardim. (Wright, 1958, p. 240) 

 

Ilustração 94 – Planta da casa e jardim da Jacobs House. (Pfeiffer, et al., 1991, p. 24) 
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No espaço central, encontra-se o jardim, rebaixado 3 pés, uma diferença que resulta 

antes da criação de uma plataforma para elevação da casa. O desnível em relação à 

plataforma da casa e a ausência de um desenho mais cuidado do jardim - o proposto 

não era particularmente interessante - parecem comprometer a sua fluidez espacial. A 

confirmá-lo está o facto de não se ter encontrado qualquer foto dos Jacobses no 

jardim, apesar deste ser assumidamente o espaço central de toda a composição. 

No limite Oeste, existe uma área destinada a uma pequena horta que se compreende 

pela necessidade de criar condições, no período pós depressão, para a auto-

suficiência alimentar das famílias. O próprio Wright produzia grande parte dos 

produtos alimentares em Taliesin. 

Em cada uma das extremidades das alas, Wright desenha um hemiciclo, para assim 

estender a plataforma da casa: na sala de estar, um hemiciclo maior e completo, 

sendo mais reduzido e incompleto na ala dos quartos, numa aparente alusão ao 

carácter mais público e mais privado daqueles espaços, respectivamente. 

Sugere ainda, para aumentar a privacidade, a plantação de algumas árvores a Sul 

(algumas das quais vieram a crescer tanto que tiveram de ser cortadas). Mais tarde, 

como a vegetação planeada não garantia a privacidade, Wright sugere a construção 

de uma vedação em redor de toda a propriedade, que só alguns anos depois - e 

apenas em parte, na continuidade da sala de estar, os Jacobses acabariam por fazer. 

Ainda assim, segundo Herbert, o resultado foi evidente: 

When I finally built the fence, a year later, I realized again the importance of carrying out 
Wright’s plans to completion to achieve his desired effects. The fence turned the garden 
side into our own private walled enclosure, extending the sense of space and relating 
the house even better to the earth. (Jacobs, 1978, p. 60) 

No limite Norte do lote, sugere uma faixa de plantas que ajudam a marcar o limite do 

lote e a desincentivar eventuais intrusos. 
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Um sinal de que Wright estava avançado em relação ao seu tempo é a diferença que 

existe entre a Jacobs House e as casas que existem em seu redor. Naturalmente, com 

o passar dos anos, e o crescimento de Madison, o local que os Jacobs escolheram 

para viver deixou de ser aquele sítio relativamente sossegado dos primeiros tempos o 

que fez com que os Jacobses tivessem optado por ir viver para mas longe, mas, à 

mesma, numa casa construida por Wright. 

 
Ilustração 95 – Vista actual da Jacos House. (imagem extraída do Google Earth, 2011) 
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4. FLUIDEZ E PROJECTO 

4.1. INTERVENÇÃO NO FORTE DA TRAFARIA E CASA PARA JOÃO 
BOTELHO 

A ideia para a Trafaria - Cova do Vapor foi a de lançar toda esta zona à água, porque 

se entende que a água está relativamente ausente da vida desta zona, sendo, mesmo, 

vista como uma barreira. 

Neste sentido, o primeiro gesto foi atirar o Forte da Trafaria à água, e ao fazê-lo, 

permitir que a água lhe banhasse toda a frente, entrando no próprio Forte. Também do 

lado poente do muro, se abriu um canal para deixar a água banhar o muro e assim 

reforçar a ideia de lançamento do Forte à água. 

Como o Forte é o seu muro, manteve-se o muro – também a igreja. Tendo em mente 

que o Forte é o muro, ancorou-se o projecto ao muro, onde é mais alto, no seu lado 

nascente. O muro ganhou espessura, para acolher o percurso e assim ligar os 

diversos espaços do programa. Tendo como padrão a forma rectangular do edifício-

prisão e a sua orientação perpendicular ao muro; assim se organizaram os restantes 

espaços: ao longo do muro e, sempre, perpendicularmente aquele. 

A entrada no Forte é marcada, precisamente, pelo atravessamento de uma passagem 

suspensa sobre a água, tendo o muro como pano de fundo, para acentuar a ideia de 

isolamento do Forte. 

A chegada é definida por um grande espelho de água, ao centro e por uma rampa que 

tendo início na igreja como que a prolonga. Esta rampa acompanha o braço de água 

que entra no Forte e lhe indica o caminho. À medida que se desce a rampa, tem-se a 

sensação de nos estarmos a afundar na água, percepção essa reforçada pelo facto de 

nos encontrarmos num nível inferior ao do espelho de água e da rampa passar por 

debaixo de um dos edifícios - o edifício destinado aos cineastas. 
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Aparentemente pousado sobre o espelho de água, o edifício dos cineastas, encontra-

se suspenso numa das extremidades, onde se lança sobre o percurso. Este 

movimento do edifício define, na sua direcção, do outro lado do braço de água que 

entra no Forte, uma escadaria que dá acesso a uma zona de estar. 

Todos os edifícios, sem excepção, se elevam ligeiramente acima da cota do muro, 

para permitir espreitar, regressar á água. 

O auditório foi desenhado para permitir o acesso aos eventos, quer do interior, quer do 

exterior/interior do Forte. 

A residência de estudantes é uma peça única que se desenvolve em escadaria, um 

pouco à semelhança daquelas escadarias dos bairros tradicionais de Lisboa. A 

habitação pode assumir um carácter mais privado ou público, de acordo com a 

vontade de cada um dos seus habitantes. 

O percurso termina na casa do João Botelho, atirada à água, mas agarrada ao muro 

como se se tratasse de uma torre de vigia. À semelhança dos outros espaços, só no 

piso superior é possível ter uma vista completa sobre o rio e a cidade de Lisboa. O 

grande plano da fachada frontal define um pátio vertical, sobre a água, que não 

permite ver o rio, mas apenas ouvi-lo. 

Esta casa, de três pisos, contém uma escada que dá acesso aos seus meios níveis, o 

telhado de meia-água proporciona uma grande incidência de iluminação natural à 

casa. O espaço externo voltado para o rio e totalmente fechado por um muro, 

conforma um segundo pátio. O último piso foi projectado como um espaço aberto, com 

terraço sobre o rio. 
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Ilustração 96 – Planta da proposta para o Forte da Trafaria. 

 

 
Ilustração 97 – Corte da entrada no Forte. 

 

 
Ilustração 98 – Corte do percurso no interior do Forte. 
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4.2. PLANO URBANO: TRAFARIA-COVA DO VAPOR 

O plano urbano para a zona da Trafaria - Cova do Vapor prossegue a intenção de 

lançar toda esta zona à água, através de uma sucessão de momentos, todos eles 

relacionados com a água, mais precisamente, com o limite entre a terra e água. 

Para além da intervenção no Forte da Trafaria, já apresentada, um segundo momento 

acontece na zona dos silos, que se querem parte do projecto. Com excepção da área 

onde os silos estão situados, mantida intacta, inunda-se de água toda a estrutura junto 

ao rio, deixando-se apenas alguns percursos considerados relevantes. Lado a lado, o 

peso dos silos e a leveza dos percursos; a terra e a água. O desenho de um canal de 

água, entre a zona dos silos e a zona habitacional, quase isola esta zona industrial, 

apenas agarrada por um braço de terra à Trafaria. À semelhança do que sucede em 

todo o projecto, a vegetação funciona como uma barreira. Neste caso, a vegetação 

sugere, apenas aparentemente, uma segunda ligação à terra, uma vez que não existe 

ligação física. Aproveita-se ainda a área a montante dos silos - sem a barreira visual 

daqueles - para dar à Trafaria uma praça virada para Lisboa e para o rio. 

Aproveitando os pontões já existentes na estrutura dos silos, alonga-se um dos 

pontões, no sentido do Bugio, com a intenção de criar uma enorme praça de água. 

Para além de permitir passear no meio do rio, este pontão leva-nos a um edifício 

miradouro, no meio da água, com a escala da grande praça de água. 

Esta praça é confinada por outro pontão, projectado para a zona ocupada pelo Torrão, 

onde acontece outro dos momentos do projecto: um braço de água que entra terra 

adentro e, de certo modo, limpa toda aquela zona. Este braço de água replica a fenda 

onde se situa a Trafaria e marca o ritmo da intervenção, que se repete com a abertura 

de uma outra fenda, a sul da Cova do Vapor. É também aqui que se localiza a 

habitação, um edifício canal que se espraia pela terra até chegar ao rio, e ao entrar no 

rio, se contorce, para olhar o edifício miradouro; finalmente, erguendo-se numa torre. 

Este edifício define uma 2.ª praça na zona do Torrão, que se debruça sobre o rio. 
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Ilustração 99 – Plano inicial para a Trafaria Cova do Vapor. 
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Ilustração 100 – Maquete do Plano Final para a Trafaria Cova do Vapor. 
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Outro dos momentos acontece entre o Torrão e a Cova do Vapor, aproveitando a 

pequena baía aí existente, formada pelo pontão virado a montante. O pontão é 

alongado, relacionando-o com o outro criado no Torrão para melhor definir a baía. Um 

percurso liga a terra, o pontão e uma 3.ª praça, na baía já formada pelo actual pontão, 

reforçando a vivência da baía. Aproveita-se ainda o movimento deste pontão para, a 

jusante, prolongar uma pequena língua de terra aí existente e traçar um percurso ao 

longo do rio, até ao mar. 

Finalmente, na zona da Cova do Vapor, a sul do pontão apontado ao Bugio, cria-se 

um segundo braço de água, outro dos momentos do projecto, como se se tratassem 

de dedos de rio que entram pela terra, que trazem a água para terra. 

4.3. HABITAÇÃO COLECTIVA 

Também na habitação se procura trabalhar o limite entre a terra e a água, através de 

um volume que vai à procura da água, entra no rio e aí, ergue-se numa torre. 

Partindo desse volume compacto, foi-se subtraindo matéria por forma a criar um 

edifício pátio. 

A habitação foi desenhada para potenciar a vivência do pátio e optou-se pelo desenho 

de uma planta em U. Nos braços do U situam-se os espaços mais privados e na zona 

central os espaços públicos, virados para o interior. Todos os serviços estão 

localizados na fachada do edifício. 

Com base neste módulo, gera-se uma dezena de tipologias com as quais se gera um 

conjunto de habitações. As habitações estão fechadas para fora e viradas para os 

pátios interiores. A sua composição cria um conjunto de tensões, umas vezes 

comprimindo quem os percorre, outras vezes libertando-se para fora do edifício. 

Os espaços são indicados por planos que destroem a tradicional divisão entre interior 

e exterior. O pátio fazendo parte da casa. 
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Ilustração 101 – Vista da maquete do edifício de habitação com a torre de serviços em primeiro plano. 
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Ilustração 102 – Planta do piso térreo do estudo de 7 habitações. 

 
Ilustração 103 – Planta do primeiro piso do estudo de 7 habitações. 

 
Ilustração 104 – Planta da cobertura do estudo de 7 habitações. 
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Ilustração 105 – Vista exterior da maquete de 7 habitações. 

 
Ilustração 106 – Vista exterior da maquete de 7 habitações. 
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Ilustração 107 – Vista exterior da maquete de 7 habitações. 
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5. CONCLUSÃO 

Com o estudo da fluidez do espaço foi possível identificar alguns dos mecanismos que 

fazem com que certos espaços se diferenciem pelo seu dinamismo, pela forte 

continuidade entre interior e exterior, e perceber como esses mecanismos sugerem 

movimento. 

Como refere Victor Consiglieri, o espaço fluído introduzido pelo Modernismo - onde a 

regra é a simultaneidade, isto é, em vez de um único ponto de vista, vários pontos de 

vista, em vez de um ponto de interesse uma multiplicidade de pontos de interesse, 

esse espaço fluído é um espaço abstracto, em que o equilíbrio já não se concretiza 

pela simetria, mas pelo arranjo equilibrado de vazios e cheios, de formas, numa 

expressão controlada de um todo, onde a liberdade de composição das diversas 

partes confere ao espaço uma elevada complexidade e riqueza (1995, p. 129). 

No espaço fluido, os diferentes espaços agrupam-se uns nos outros, gerando um novo 

espaço, mas sem se anularem, pois nem os espaços perdem a sua individualidade e 

nem o novo espaço deixa de participar na qualidade dos espaços que o compõem. 

Wright soube perceber, como ninguém, que a abertura dos espaços que caracterizou 

a era vitoriana, para além de não destruir a tradicional compartimentação, também não 

representava um apelo à descoberta. 

Organizando as várias funções domésticas sem recurso a compartimentações rígidas 

e usos predefinidos, Wright soube, desde bem cedo na sua carreira, substituir a 

tradicional compartimentação pela continuidade do espaço, exemplo disso a Robie 

House. 

Mas, a fluidez do espaço não se limita aos espaços interiores. Também no que diz 

respeito à ligação entre interior e exterior, se estabelece uma visão dinâmica e 

permanente entre ambos, mercê essencialmente do uso de superfícies envidraçadas, 

com cuja transparência se procura criar a percepção de um espaço sem fim, e da 

ausência de obstáculos à deslocação. 
Space outside becomes a natural part of space within the building. All building design 
thus actually becomes four-dimensional. Walls are now apparent, more as humanized 
screens. They do define and differentiate, but never confine or obliterate space. A new 
sense of reality in building construction has arrived. (Wright, 1957, p. 224) 

Nos espaços fluídos, não só não existe nada que se oponha ao movimento do corpo, 

como tudo parece facilitar e contribuir para esse movimento, instigando-o. 
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Nos espaços fluídos existe paralelamente movimento e uma sensação de movimento, 

uma deslocação efectiva e uma experiência sensorial de movimento, parece existir 

como que uma energia cinemática em potência que se desmultiplica com o movimento 

do corpo. 

Essa sensação que decorre do movimento do corpo por espaços sem obstáculos, com 

múltiplos pontos de interesse, no interior e no exterior, gera um experiência em que o 

corpo se sente movimentar com o mínimo esforço, onde nem a existência de vários 

percursos, confunde ou faz hesitar o movimento, tal a leveza e a naturalidade com que 

os mesmos acontecem. Essas qualidades de ligeireza e transparência são verdadeiros 

conceitos geradores de fluidez. 

Mas, também a clareza das plantas contribui para a fluidez do espaço. No caso das 

plantas de Wright, aquelas derivam de esquemas funcionais muito simples onde se 

encontram formalizadas as principais relações espaciais. Como recorda Righini (2000) 

“architecture also relies on logic and coherence” e isso significa que quando se 

projecta é necessário tomar decisões que clarifiquem a organização dos espaços e a 

relação entre eles (p. 60). 

Para Wright, forma e função são uma só coisa, parte de um todo. Algo bem evidente 

na Jacobs House, cuja configuração é claramente marcada pela segmentação dos 

espaços, organizados ao longo de eixos que partem da lareira, ponto central de toda a 

composição, distribuindo-se por três sectores: numa das alas, a sala de estar; noutra 

os quartos; na intersecção das anteriores, a zona de serviços. 

A articulação dos espaços é feita a partir da sala de estar, de forma sequencial, 

induzindo por isso um movimento livre, mas relativamente controlado por forma a 

salvaguardar a relação entre a vida pública e a vida privada dos seus habitantes. 

Precisamente, porque forma e função são tratadas por Wright como uma coisa só, é 

que o espaço pode fluir em todas as direcções, para cima, para baixo, dentro e fora, 

sem se tornar caótico e ilegível. 

Também da própria forma da planta, depende a sugestão de movimento. Se se 

observarem os últimos trabalhos de Wright, nomeadamente, o Museu Guggenheim de 

Nova York, nota-se que a geometria dos seus projectos foi encerrando, gradualmente, 

formas cada vez mais fluidas, que parecem “acompanhar” o movimento. 
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É exemplo disto, naturalmente, a forma em espiral da rampa do Museu Guggenheim 

de Nova Iorque, mas também muitos outros projectos, onde pouco a pouco, o 

arquitecto foi passando de grelhas rectangulares, onde a regra eram os ângulos de 

90º, para grelhas hexagonais onde o encontro dos planos se faz a 120º. 

Considerava Wright que o angulo de 90º era demasiadamente agressivo para o 

homem e que o uso de ângulos mais abertos, evitando mudanças bruscas de 

direcção, atribuiria aos espaços e aos percursos maior fluidez e movimento. 

Também o eliminar de hierarquias entre os espaços, a ausência de um centro bem 

determinado ou a equivalência entre os espaços daí decorrente, atribui uma 

homogeneidade aos espaços que contribui para a sua unidade. 

A fluidez, essa resulta tanto das continuidades como das descontinuidades, ou como 

se optou por aqui designar, da variedade e plasticidade de todos os elementos 

constituintes do espaço. E na verdade, é na unidade e na variação das qualidades do 

espaço que se joga a sua fluidez. 

O contraste de qualidades seja: de formas, escala, cores, luz e sombra, ou textura, é o 

mecanismo indutor do movimento.  

Os efeitos produzidos por estes elementos são praticamente inesgotáveis. Raramente, 

num edifício existirá apenas um material ou textura. Do uso de diferentes materiais e 

de diferentes texturas dependerá a variedade das suas qualidades. Tanto a textura 

pode assumir contornos variados, como a cor pode assumir aspectos inesperados.  

A luz pode ser considerada como um dos principais elementos de variabilidade dos 

espaços. É na alternância de espaços de luz e sombra que maior sentido de 

movimento é transmitido. É nas sombras que a luz titubeante confere movimento às 

coisas. A manipulação no mesmo espaço de diferentes tipos de luz: directa, indirecta e 

difusa confere movimento ao espaço. 

Para além dos efeitos provocados pela cor, textura ou luz, o apelo ao movimento é 

alcançado por meio da forma. É a forma do espaço, que sugere, desde logo, um 

determinado tipo de movimento. Espaços curvos geram dinamismo. Espaços 

rectilíneos coexistindo com espaços curvos geram maior dinamismo. 
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Também o contraste de escala entre espaços adjacentes adiciona variabilidade ao 

espaço. Em muitas das casas de Wright, entra-se através de um corredor estreito, 

menos iluminado, que dá lugar a um espaço amplo, completamente aberto para o 

exterior, inundado de luz, onde ocorre a libertação do espaço antes tensionado pelo 

corredor. 

O contraste entre a visão do interior e do exterior, a liberdade e compressão do 

espaço é outro dos mecanismos de contraste do qual, aliás, são bom exemplo as 

casas de Wright. 

Estes não serão certamente os únicos mecanismo de contraste, mas será certamente 

do seu uso de forma harmoniosa, com plasticidade, destas ou outras qualidades 

contrastantes que dependerá a obtenção de um espaço dinâmico e fluido.  
 “In every case [of creative work] one must achieve the simultaneous solution of 
opposites. Nearly every design task involves tens, often hundreds, sometimes 
thousands of different contradictory elements, which are forced into a functional 
harmony only by man’s will. This harmony cannot be achieved by any means than those 
of art.” (Alvar Aalto et. al., 1998, p. 21) 

Se se atentar bem, conclui-se assim que é na relação ou transição entre os espaços, 

entre as diferentes qualidades do espaço, que o dinamismo do movimento se decide. 

Na transição de um espaço para outro. O indivíduo movimenta-se, desde que se sinta 

encorajado a fazê-lo e isso depende do modo como foi preparada essa transição. Isso 

mesmo salienta Christopher Alexander (1977), que afirma “the movement between 

rooms is as important as the rooms themselves; and its arrangement has as much 

effect on social interaction in the rooms, as in the interior of the rooms”. (1977, p. 628) 

Com Wright, o espaço alcança uma fluidez pouco usual para a época, porque aquele o 

trata, paralelamente, como algo tangível e intangível, como uma forma em permanente 

tensão. 

É o caso do Unity Temple (1906), onde o movimento parece estar sempre presente. 

Nada parece estático, sólido, o olhar encontra-se sempre em movimento, nunca se 

prende num elemento ou parte da estrutura. É quase impossível não imaginar as 

pessoas movimentando-se de um lado para o outro, subindo as escadas, descendo 

em direcção ao altar, num movimento contínuo, as pessoas fluindo. 

Para Wright o fundamental para o ordem no espaço, o momento zero do espaço é o 

corpo movendo-se, sem o qual quaisquer que sejam os espaços, mesmo que 

possuam uma clara geometria, não possuirão uma ordem definida (Leatherbarrow, 

2008, p. 13). 
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Na linha daquilo que fez “Fernando Távora”, poder-se-ia então perguntar, mas não 

basta a presença do corpo num espaço para que este seja um elemento organizador 

do espaço. 

Em Wright, não só se tem consciência do corpo enquanto entidade organizadora do 

espaço como se faz uso disso mesmo. É de modo dinâmico que se aborda o espaço, 

neste incorporando o movimento e o espaço por ele criado, visto em interacção e não 

como duas entidades distintas. 

Num inquérito realizado a cerca de 33 dos Clientes de Wright, todos eles foram 

unânimes em afirmar que, de um modo ou de outro, suas vidas se alteraram, se 

tornaram mais graciosas, a partir do momento que passaram a viver numa das casas 

construídas por Wright. E certamente, isto era aquilo que Wright pretendia! 

Mas, será que esta forma de concepção do espaço ainda faz sentido hoje em dia? 

Serão adequadas estas casas às necessidades contemporâneas em que a troca de 

residência é comum, as alterações da estrutura familiar recorrentes? 

Quando se observa o mapa mental de uma casa oriental, que tanto Wright apreciava, 

percebe-se a unidade resultante da mesma e o quanto distante se encontra de alguma 

da arquitectura residencial europeia. 

A flexibilidade de uso dos espaços, bem como a menor compartimentação, atribuem 

uma unidade e fluidez aos espaços que é cada vez mais necessária nos tempos que 

correm. Os tempos que correm exigem flexibilidade, mas sem comprometer a 

expressão da arquitectura. 
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ANEXO B 
Jacobs House: Desenhos Técnicos 
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Ilustração 108 – Cortes da Jacobs House. (Pfeiffer, et al., 1991, p. 30) 



A fluidez do espaço nas casas de Frank Lloyd Wright 
  

António Manuel da Silva Penim  208 

 
Ilustração 109 – Grelha vertical da Jacobs House. (Pfeiffer, et al., 1990, p. 34) 
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