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APRESENTAÇÃO

Dicotomia Luz/Sombra na caracterização da imagem exterior do edifício
em Alvar Aalto

Frederico Azevedo Alves

Para se perceber a obra de um artista como Aalto, é necessário conhecer a sua
maneira de pensar, compreender o contexto em que se inseria e tentar decifrar o
cunho emocional que colocou nas suas obras. Esta dissertação, pretende para além
de tudo isso, também demonstrar a importância da luz na Arquitectura e destacar o
seu valor como elemento fundamental no acto de projectar.
Alvar Aalto, como arquitecto, foi dos que cedo teve a percepção de que, ao par das
matérias corpóreas, a luz deve ser entendida também como uma matéria, que pode e
deve ser trabalhada, introduzindo tal facto na concepção dos seus projectos.
Aalto, considerou desde logo prioritário, no acto de projectar, o tratamento e utilização
da luz natural, ao trabalhar a luz, reconheceu que para além do seu padrão
comportamental, traduzido nas variações que a luz produz ao longo do dia e do ano,
são também consideráveis as suas potencialidades em função das características da
superfície iluminada.
A luz não vive só, existe em combinação com a sombra. A dicotomia luz/sombra, que
constitui uma espécie de jogo que se define pela forma como a luz e a sombra dão
vida a um objecto, foi algo que Aalto assimilou e conseguiu transpor com arte, para a
sua obra arquitectónica. Esta dissertação tem assim por objectivo trabalhar estes
conceitos e demonstrá-los.

Palavras-chave: Luz, Percepção, Materialidade, Contextualização.

PRESENTATION

Light/Shadow Dichotomy in the characterization of the exterior image of
the building in Alvar Aalto

Frederico Azevedo Alves

To understand the work of an artist like Aalto, it is necessary to know his way of
thinking, understand his context and try to decipher the emotional imprint which he
placed in his works. This dissertation aims this, and also to demonstrate the
importance of light in architecture and highlight its value as a fundamental element in
the act of designing.
As an architect, Alvar Aalto soon realized that beside the corporeal materials, light
should also be understood as a matter that can and should be worked on, introducing
this fact in the conception of his projects.
Aalto considered a priority from the outset, in the act of designing, to shape process
and use natural light, to work the light, and acknowledged that beyond their behavioral
pattern, translated into variations that light produces throughout the day and the year,
there is also a considerable potential regarding the characteristics of the illuminated
surface.
The light does not live alone, it exists in combination with the shadow. The dichotomy
between light/shadow, which is a kind of game that is defined by how light and shadow
give life to an object was something that Aalto assimilated and managed to transpose
with art, in his architectural work. This dissertation has the purpose to work and
demonstrate these concepts.

Keywords: Light, Perception, Materiality, Context.
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Dicotomia Luz/Sombra na caracterização da imagem exterior do edifício em Alvar Aalto

1. INTRODUÇÃO
O estudo e reflexão sobre a temática desta dissertação, quer pela sua importância,
abrangência ou complexidade, conduziu-nos a muitas questões, as quais foram
abordadas e aprofundadas ao longo deste trabalho.
Sendo este tema desenvolvido em três capítulos, que por sua vez se subdividem em
outros três subcapítulos, foram abordadas no primeiro capítulo, questões relacionadas
com o papel fundamental da Luz em Arquitectura, relacionando-a com o sítio, a
percepção e a forma arquitectónica. Trata-se efectivamente de uma temática,
considerada em todos os projectos académicos e cujo estudo aprofundado é bastante
benéfico, uma vez que se trata de um elemento fundamental a ter em conta em
qualquer acto de concepção de projecto. Assim surgiu desde logo uma primeira
grande questão: como tratar a temática da Luz, qual o seu envolvimento com a
Arquitectura e com o projecto?
Ainda ligada ao tema da Luz e como é proposto no trabalho, surge-nos de seguida
outra situação, relacionada com a da dicotomia luz/sombra, será possível fazer uma
destrinça ou seja uma abordagem, de certo modo isolada, entre estas duas faces da
mesma moeda?
A chamada poética da Luz ou a sua simbologia, é outro assunto que nos faz pensar e
que é pertinente, haverá possibilidade de abordar este tema, e ser capaz de o
clarificar, explicando-o apenas por palavras?
Continuando, temos de seguida a referência à caracterização da imagem exterior do
edifício. Hoje em dia a Arquitectura define-se em larga escala, pelo que representa a
imagem exterior do edifício. Mesmo em livros de História, muitas vezes as construções
são catalogadas em conformidade com o “estilo” que define proporções e geometria
das fachadas, será a fachada apenas um elemento caracterizador e protector do
edifício, ou irá muito para além disso?
No segundo capítulo deste trabalho, foram estudadas três obras do arquitecto
finlandês Alvar Aalto, que como sabemos foi uma figura que prestigiou a arquitectura e
que trabalhou a luz, bem como a sombra, de uma maneira genial. Deste modo,
aplicando a temática deste trabalho ao estudo individualizado de cada uma dessas
obras, procurou-se clarificar o tema, tendo este, sido alvo de abordagens diferentes,
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quando relacionado, quer num primeiro subcapítulo com a materialidade, quer depois
nos subcapítulos seguintes, com a poética e com o espaço.
Aalto, através da sua vida e obra, conseguiu permanecer para além do seu próprio
tempo. Cada um de nós tem o seu próprio tempo, e inserido num determinado
contexto, social e humano, funciona como um depositário de tudo aquilo que
aprendeu, que assimilou, quer em termos pessoais, culturais ou espirituais e quando
solicitado a intervir, apresenta a sua versão ao mundo, que se traduz pela sua
interpretação das coisas e desse mesmo mundo, e pelo facto de ser arquitecto, não
deixa de ser Homem, e como tal a sua visão do mundo pode diferir da de qualquer
outro Homem. Na nossa opinião, é este caminho que nos poderá ajudar, a penetrar
nessa teia complexa que é a personalidade humana. A minha próxima questão,
prende-se com este assunto, para além do caminho apontado, que mais será
necessário para se perceber a obra deste arquitecto e artista?
Na terceira e última parte desta dissertação, concentramos a nossa atenção no
trabalho desenvolvido na disciplina de Projecto III, e tivemos por objectivo principal
evidenciar de que forma esta matéria penetrou e de que maneira teve alguma
influência no nosso trabalho de projecto. Neste último capítulo, foi estudado o aspecto
comportamental da luz em relação ao programa, ao contexto em que o projecto se
inseria e a maneira como foram tidas em conta na concepção do projecto, essas
realidades provenientes dos conhecimentos e do estudo sobre a luz.
Em termos genéricos, este trabalho, fez despertar em nós um sentimento de certo
modo comparável à assistência de uma longa “aula” de um extraordinário Mestre.
Procurou-se, desde logo, conhecer mais e melhor sobre as suas raízes, foi igualmente
nossa intenção, perceber a motivação, ou pelo menos os aspectos essenciais desta,
que o levaram a exteriorizar nas suas obras aquilo que lhe ia na alma, como homem,
como arquitecto e artista.
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2. A LUZ COMO FUNDAMENTO
Neste primeiro capítulo vamos abordar a luz como elemento fundamental na
arquitectura, relacionaremos então tal facto essencialmente com três aspectos
distintos: o sítio, a percepção e a forma arquitectónica. Fazendo uma primeira
abordagem genérica mas extremamente importante ao papel fundamental da luz em
arquitectura, verificamos que como elemento estrutural, a luz tem capacidade para
criar ambiências, que podem ter influência no bem estar, tanto sob o ponto de vista
físico como emocional.
É incontestável que a luz em arquitectura constitui um factor determinante, quer no
que respeita à leitura da forma como do espaço, tal facto foi constatado e apontado
por um dos grandes mestres da arquitectura do século xx, Le Corbusier1, quando
afirma que a "A arquitectura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos
sob a luz".
Verifica-se que o essencial na arquitectura é o impacto que a luz tem no espaço,
estando este construído ou não, é a luz que mostra a arquitectura, que transforma o
espaço e que o desenha. Para Campo Baeza2 é imprescindível perceber o papel que
os arquitectos têm na concepção do espaço, mas é fundamental que estejam
preparados com os instrumentos precisos para entender, controlar e trabalhar a luz.
Quando proponho este axioma, Architectura sine Luce NULLA Architectura est, quero
dizer que nada, nenhuma arquitectura, é possível sem a LUZ. Sem ela, teríamos
apenas meras construções. Faltaria um material imprescindível. (Baeza, 2011, p. 18)

Dada a importância da luz em arquitectura, o seu tratamento tem de merecer especial
atenção, por parte do arquitecto. O significado desta, expressa-se através da imagem
natural da luz e da sombra, o que se traduz numa dialéctica capaz de moldar o espaço
arquitectónico, ocasionando situações que provocam gradações e contrastes que
conseguem produzir a profundidade estimulante da percepção, quer através de vãos
ou brechas ou de uma maneira geral de falhas, elementos através dos quais a
arquitectura permite que a luz brinque mais graciosamente.
1

Le Corbusier, (1885-1965) arquitecto de origem suíça, de nome comple Charles Edouard Jeannereté, é
um dos mestres da arquitectura racionalista. Aplicou o funcionalismo para planificar as cidades da
sociedade industrial. Baseou-se na inter-relação entre as formas das máquinas e as técnicas da moderna
arquitectura. (Porto Editora, 2014)
2
Campo Baeza (1946) arquitecto espanhol. Procura sempre no seu trabalho um purismo conceptual e
formal, da relação da luz com os volumes (que contêm espaços), utiliza o despojamento decorativo como
ênfase do conteúdo/tectónico, tendo a experimentação das matérias cada vez mais para a abstracção.
(Porto Editora, 2014)
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É evidente que as coisas foram feitas para serem vistas sob a luz, no entanto em
termos arquitectónicos é necessário saber manejar a luz. Segundo Alberto Campo
Baeza, em “A ideia construída”, o entendimento e o domínio da luz foram desde
sempre preocupações em arquitectura, a combinação dos diversos tipos de Luz foi
sempre um factor de extrema importância, o contraste entre a luz difusa caracterizada
pela sua homogeneidade e a Luz sólida (Luce gettada) de forma cilíndrica produz um
efeito arquitectónico surpreendente, tais factos foram criados e comprovados na
prática, caso da igreja de Sant’Andrea al Quirinale, por aquele que foi considerado o
mestre máximo da Luz, Bernini3. (2011,p. 21)

Ilustração 1 - Vista interior da igreja de Sant’Andrea al
Quirinale. (LisArt, 2012)

Ilustração 2 – Vista interior do Panteão de Roma, Itália. (João
Barros, 2010)

Um dos raros exemplos de existência de luz vertical, anteriores ao século XX, está
demonstrado no panteão de Roma, através de uma cúpula com um óculo que se abre
para o céu comunicando com o espaço através de um vazio circular, com cerca de oito
metros no centro da cúpula, permitindo assim a entrada de uma luz sólida que dá
“forma” ao espaço interior.

3

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) artista italiano que foi, talvez, o maior escultor do século 17 e um
arquitecto excepcional. Bernini criou o estilo barroco de escultura e desenvolveu-a de tal forma que outros
artistas são de menor importância em uma discussão sobre esse estilo. (Chelsey Parrott-Sheffer, 2013)
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Na capela de Ronchamp, Le Corbusier, subverteu a imagem massiva e pesada do
exterior do edifício, concebendo uma desmaterialização espacial produzida pela luz,
que invade por todas as partes do seu interior, “como se escorresse”. Uma linha de luz
que separa a coberta dos muros, tornando-a flutuante. (Andrew Kroll, 2010)

Ilustração 3 – A capela de Ronchamp, Le Corbusier. (Rory Hyde, 2008)

Ilustração 4 – A capela de
Ronchamp, Le Corbusier. (René
Burri)

O entendimento e o domínio da Luz, teve uma evolução intrínseca com a arquitectura.
De acordo com Campo Baeza no seu livro, a “Ideia Construída”, desde o Românico
que se estabeleceu um diálogo entre a Luz sólida que penetra no seu interior e as
sombras das paredes. Se pensarmos no Gótico, nos seus espaços ascendentes, notase que a Luz é a chama que enaltece aquele estilo arquitectónico, já no Barroco o que
se verifica é uma sábia mistura de luzes difusas, ou seja, a Luz certa para produzir em
determinados espaços embriagadoras vibrações. Posteriormente com o Movimento
Moderno acontece uma inundação de Luz, o eixo central da arquitectura, em termos
de futuro, deverá basear-se no estudo e reflexão sobre a Luz. (2011, p. 21)
O controlo e domínio da luz deverá ter o homem como medida, pois é para ele, que
criamos a arquitectura. A arquitectura tem uma relação privilegiada com o Homem e
com o mundo. Para o homem contemporâneo a arquitectura tem de responder a um
equilíbrio entre a forma, a função e os sentidos. O complemento de toda a arquitectura
é o Ser Humano e tal como Bruno Zevi4 refere, a quarta dimensão é o próprio homem,
segundo o autor, a arquitectura distingue-se das outras actividades artísticas pelo seu
caracter tridimensional que inclui o Homem.

4

Bruno Zevi (1918-2000) arquitecto, historiador e critico de arquitectura italiano, foi professor de
Arquitectura na Universidade de Roma” La Sapienza”. Em 1978 foi eleito presidente da (CICA)
Comissão Internacional de Crítica da Arquitectura. Difundiu na Itália o ideário da arquitectura orgânica,
obtida principalmente de Frank Lloyd Wright. (Ruggero Lenci, 1995)
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(…)Porque a arquitectura inclui todo o campo da vida humana, uma arquitectura
verdadeiramente funcional deve-o ser principalmente respeitando o ponto de vista
humano (…) (Alvar Aalto, 1940 apud Juhanni Pallasma, 1983, p. 113)

A luz tem um papel fundamental na concepção do projecto, uma vez que é ela que cria
os espaços, que o arquitecto escreve, sempre foi assim em todas as obras
arquitectónicas paradigmáticas, o arquitecto escreve os espaços através da luz que
literalmente os cria. Não podemos considerar a luz como algo vago ou difuso, que pelo
facto de ter uma presença contínua é considerada como um dado adquirido. Pelo
contrário, a luz deve ser tomada como algo material, concreto e preciso e que dada a
sua continuidade, deve ser tratada como um elemento fundamental na concepção
arquitectónica, e um arquitecto tal como outro artista que trabalhe uma matéria
concreta, deverá ter a capacidade de criar ambiências e tratar formas espaciais com o
fim de fornecer ao usuário um determinado estado de espirito, sempre que ele observe
a obra arquitectónica do exterior e quando ingresse no interior da mesma.
Ao projectar um edifício (…) Uma das ideias preferidas é a seguinte: pensar o edifício
primeiro como uma massa de sombras e a seguir, como num processo de escavação,
colocar luzes e deixar a luminosidade infiltrar-se. A segunda ideia preferida é colocar os
materiais e superfícies, propositadamente à luz e observar como reflectem. (Zumthor,
Peter, 2006, p. 61)

O Arquitecto, Alberto Campo Baeza no seu livro “A Ideia Construída”, enuncia que a
luz é capaz de remover os sentimentos dos homens e de nos fazer estremecer no
nosso interior mais íntimo, sem a luz o Sol choraria e com ele a Arquitectura, dado que
a cumplicidade entre ambos vai para além da simples amizade. A luz deve ser
considerada como o mais eterno e universal dos materiais, surgindo deste modo na
qualidade de material central para construir, criando o espaço. O espaço no seu mais
moderno entendimento. O arquitecto volta deste modo a reconhecer-se novamente
como um criador, ou dominador no mundo da luz. (2011, p. 18)

Frederico Azevedo Alves

24

Dicotomia Luz/Sombra na caracterização da imagem exterior do edifício em Alvar Aalto

2.1. LUZ E SÍTIO
Each particular place has its light. Light expressing place encompasses two distinct
aspects: the place itself…how it differs from any other place; and the particular set of
changes that take place within it over time, creating distinctive patterns of diurnal and
5
seasonal changes . (Marietta Millet, 1994, p. 06).

Para melhor compreender o tipo de variações a que um sítio está sujeito teremos que
fazer referência a alguns aspectos da luz que nos chega do disco solar. Durante o dia,
o céu quando se apresenta limpo é azul e o disco solar é praticamente branco.
Verificam-se profundas alterações ao amanhecer e ao pôr-do-sol. As variações do
disco solar nessas situações vão do amarelo ao vermelho passando pelo alaranjado,
esta situação afecta também as cores do céu no horizonte. (Universidade de Lisboa,
2005)

Ilustração 5 – Levante (Samuel McCloud, 2014)

Existe uma razão entre a quantidade de energia solar que atinge a Terra, em
determinado sítio e a latitude a que esse sítio se encontra no planeta, isto porque não
só os ângulos de incidência são inferiores a latitudes mais baixas como as camadas
de atmosfera a atravessar são mais espessas, razão da divisão da Terra em várias
faixas climáticas.

5

Cada lugar em particular, tem a sua luz. A Luz ao expressar o lugar engloba dois aspectos distintos: o
lugar em si...a maneira como ele se diferencia de qualquer outro, e o conjunto particular de mudanças que
ocorrem no seu interior ao longo do tempo, criando padrões distintos de variações diurnas e sazonais.
(Tradução nossa)
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A inclinação axial da Terra bem como o seu movimento de translação, dão origem a
que a quantidade de energia solar recebida num determinado sítio da superfície
terrestre varie ao longo do ano, daí a variação sazonal do clima. Tais factos dão
origem a que os verões do hemisfério norte aconteçam, quando o polo norte está
voltado para o sol, dando-se o contrário quando o pólo sul está virado para o sol,
sendo então verão no hemisfério sul.
Estas questões aqui abordadas, constituem um contributo fundamental a nível
arquitectónico, pois é necessário ter consciência dos movimentos de rotação e
translação da Terra e das consequências a nível da luz que é recebida, para resolver
situações relacionadas com quantidade de horas de insolação que se verifica em
determinado sítio do planeta, bem como os ângulos provenientes dessa insolação e as
suas variações ao longo do ano, de acordo com contextos climatéricos e geográficos
diferentes.

Ilustração 6 – Movimento de rotação da Terra. (Victor Márcio, 2011)

Ao abordarmos este tema não podemos esquecer que para além das diferentes
representações que passam pela luz natural é de considerar também uma
componente inseparável e importante que é a sombra. Deste modo para ajustar o
desenho do projecto aos princípios que foram enunciados, temos que prever com
precisão a latitude (ângulo vertical que o sol faz com a linha do horizonte) e o azimute
(ângulo formado pelo plano vertical que passa pelo sol e a direcção do norte
geográfico do sítio) para além destes dados temos também de ter em conta a
longitude, data e hora.
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Existem dois sistemas que podem fornecer ao arquitecto os ângulos exactos da
projecção do raio solar quer horizontal como vertical, trata-se das cartas solares que
podem ter natureza cilíndrica ou estereográfica, estas são diagramas representativos
dos pontos cardiais sobre um plano e das trajectórias transparentes do Sol acima do
horizonte. (Elcio, 2008)

Ilustração 7 - Carta Solar Cilíndrica 40º LN. (Sergio Pena Corpa,
2010)

Ilustração 8 - Carta Solar Estereográfica 40º LN. (Sergio Pena
Corpa, 2010)

Os dados fornecidos por estes sistemas ainda podem ser complementados pela
observação directa de maquetas expostas a uma iluminação (simuladores solares)
simulando o direccionamento dos raios solares em diferentes alturas do dia. Pode
ainda recorrer-se a programação informática com modelos virtuais em três dimensões
para simulação da iluminação artificial e natural.
A definição do que é para nós a conjuntura de um sítio passa por uma leitura que
conjuga todos os factores acima expostos, bem como a topografia, questões culturais
e vivenciais dos elementos que o habitam e lhe dão vida e ainda, o tipo de vegetação,
o mar, pensando sempre nas situações inerentes a estes elementos. Quanto maior for
a consciência relativamente ao sítio, maior será a probabilidade de dar respostas
convenientes às suas necessidades.
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O lugar caracteriza-se como algo que se define através de um carácter concreto,
empírico, existencial, articulado, definido até aos detalhes. Sendo definido através de
substantivos, pelas suas qualidades das coisas e dos elementos, pelos valores
simbólicos e históricos. É ambiental e está relacionado fenomenologicamente com o
corpo humano. (Montaner, 2003, p. 31)

Para ser compreendido na sua totalidade e uma vez que o lugar, faz parte da
existência humana, não pode ser abordado isoladamente, dado que é sempre
necessário a ligação de um facto ou acontecimento a um lugar. Existe um conjunto de
coisas concretas tais como: material, forma, textura e cor, relacionadas com o lugar
que determinam a sua qualidade ambiental, definindo a sua essência, de uma maneira
geral, um lugar determina-se por esse carácter especial ou atmosfera. Deste modo
dada a natureza subjectiva dos elementos que compõe o lugar, este não pode ser
definido através de conceitos meramente científicos.

Ilustração 9 – Percepção unipessoal do lugar. (Dani
Nuckols, 2014)

Na realidade embora estejamos todos presentes no mesmo planeta, com
características próprias e únicas, a maneira como o observamos e interpretamos pode
ser muito distinta. Se assim o entendermos podemos considerar que o acto de
projectar começa precisamente nesta leitura. A leitura de um sítio, com as suas
características geográficas e morfológicas, contribui para a elaboração de um
contexto, base sobre a qual poderemos começar a projectar.
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Passando ao desenvolvimento da leitura do lugar e tendo consciência do programa a
observar, é inevitável que o arquitecto encontre maior potencial em determinado
posicionamento territorial do que noutro. Aquilo que vê, sente, ou pensa fazer, são
factores indissociáveis de um acto cognitivo que o leva a agir de determinada maneira
diferenciando-o a cada instante, num conforto permanente entre a razão, ferramentas
ao seu dispor e o seu lado intimista, sensorial e sentimental.
(…)o lugar é algo diferente dos corpos e todo o corpo sensível está num determinado
lugar (…) O lugar de uma coisa é a sua forma e limite […] A forma é o limite da coisa,
enquanto que o lugar é o limite do corpo (...) Assim como o recipiente é um lugar
transportável, o lugar é um recipiente não transferível. (Montaner, 2003, p. 30)

O lugar é uma propriedade física e básica dos corpos, cada corpo ocupa o seu lugar
concreto como afirmou Fernando Hipólito6:
O lugar da Villa Savoye é a própria Villa Savoye, recipiente como lugar transportável,
forma e limite de si própria; o lugar da Casa da Cascata é a Casa da Cascata e o seu
contexto natural, como lugar não transportável e coisa única, limite de corpo continente.
(Hipólito, 2011, p. 47)

A Villa Savoye constitui por si só uma obra autónoma em relação a um determinado
contexto, apresentando-se como um exercício espacial que vive da relação dos seus
espaços interiores. A presença da arquitectura torna um lugar irrepetível e único.
Na sua abordagem ao lugar como instrumento operacional em termos de projecto, os
arquitectos fazem-no por reconhecerem que é ao mesmo tempo racional e emocional,
ou seja, “altamente operativo e emotivamente fascinante” (Hipólito, 2011, p. 85).
O arquitecto, ao considerar no acto criativo de projectar, a integração do lugar, tem de
proceder a uma avaliação minuciosa de todos os elementos caracterizadores de cada
situação, trata-se pois de um processo de avaliação do qual se vão retirar os princípios
definidores das decisões finais.

6

Fernando Hipólito formou-se em arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de
Lisboa (1982/1987) é doutorado em Projectos de arquitectura na Escola Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona (2002). Docente na Universidade Lusíada de Lisboa desde Janeiro de 1988. Tem algumas
obras construídas, publicadas e nomeadas para exposições e prémios de arquitectura, dedicando-se
também a projectos na área da arquitectura de interiores. (Fernando Hipólito, 2011)
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Quando fiz os esboços da Biblioteca Vijpuri (…) precisei de longos períodos de tempo
em que fiz desenhos ingénuos. Desenhei toda a espécie de paisagens montanhosas,
fantásticas, com encostas iluminadas por muitos sóis em posições diferentes, os quais
gradualmente deram origem à ideia principal do edifício da Biblioteca.” (Alvar Aalto,
1948 apud Giulio Argan)

Ilustração 10 - Desenho de Aalto na concepção da Biblioteca Viipuri. (Stanford Anderson et al., 2012, p. 27)

Ilustração 11 - Sala de leitura da biblioteca pública de
Viipuri, Alvar Aalto.. (Stanford Anderson, et al., 2012, p. 28)

Ilustração 12 - Auditório da biblioteca pública de Viipuri,
“The Humanizing of Architecture”, Techonlogy Reviiew,
1940. (Stanford Anderson, et al., 2012, p. 301)

Na arquitectura de Alvar Aalto, a luz surge da pesquisa da relação entre a função e a
existência humana, cumprindo assim uma obrigação ética. Na Biblioteca de Viipuri,
destruída na guerra russo-finlandesa, Aalto modelou o espaço interno, por razões de
acústica, com paredes onduladas de madeira, caindo a luz zenital em vertical do tecto.
A introdução da luz lateral reflectida, visa a percepção do espaço como unidade visual,
permitindo ao olhar repousar e convergir no objecto eleito o livro. (Stanford Anderson,
et al. 2012)
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Ilustração 13 - Esquiço do estudo da luz natural que incide sobre o leitor na Biblioteca pública de Viipuri, Alvar Aalto.(Stanford Anderson et al.,
2012, p. 29)
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Ilustração 14 - - Esquiço do estudo da luz natural que incide sobre o leitor na Biblioteca pública de Viipuri, Alvar Aalto.(Stanford Anderson
et al., 2012, p. 30)
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Finland is with Aalto wherever he goes. It provides him with that inner source of energy
which always flows through his work. It is as Spain is to Picasso or Ireland to James
7
Joyce. (Sigfrie Giedion, 1969, p. 567)

Para abordar a luz e o sítio na perspectiva de Aalto, temos de compreender a sua
atitude e desenvolvimento intelectual na sua globalidade, teremos de debruçarmo-nos
sobre o que ele considera serem as suas influências. Segundo ele foi influenciado
pelos pais e também pelas memórias da sua juventude e do ambiente em que
cresceu. Estes foram os alicerces sobre os quais construiu toda a sua vida.

Ilustração 15 – imagem do artigo "Finlândia" de aalto, fórum arquitectura, junho 1940. (Stanford
Anderson et al., 2012, p. 85)

De acordo com, Giulio Argan8, na sua obra “Arte Moderna”, embora a formação de
Aalto fosse incontestavelmente racionalista, o seu racionalismo não é um esquema a
priori, mas sim um princípio de comportamento segundo o qual o arquitecto resolve
progressivamente os problemas concretos que se apresentam no projecto. O modelo
ideal de Gropius9 era uma máquina em movimento, o modelo ideal de Aalto é o relógio
solar, não há razão para que um relógio solar seja menos racional do que uma
máquina. Posteriormente Aalto, provavelmente influenciado pelas reminiscências da
costa finlandesa, descobre que uma linha ou superfície curva não é menos racional do
que uma linha recta ou uma superfície plana. As superfícies curvas e onduladas são
mais sensíveis às variações de frequência da luz. A partir de daí, toda a sua
7

A Finlândia está com Aalto para onde quer que ele vá. Proporciona-lhe aquela fonte interior de energia
que transparece sempre das suas obras. Tal como a Espanha é para Picasso ou a Irlanda para James
Joyce. (Tradução Nossa)
8
Giulio Carlo Argan (1909-1992) historiado de arte, destacou-se a partir da década de 30 pelos seus
estudos sobre arte medieval e renascentista. (Lorenzo Mammì apud Giulio Argan, 2006)
9
Walter Gropius (1883-1969) um dos mestres da arquitectura do século XX, dirigiu a Bauhaus de Dessau
até 1928. Trocou a Alemanha em 1934 pela Inglaterra. Leccionou na Harvard University, onde foi director
do departamento de arquitectura. O seu trabalho estendeu-se aos Estados Unidos da América, onde
projectou o pavilhão da Pensilvânia na Exposição Mundial de Nova Iorque no ano de 1939 em
associação com Marcel Breuer. (Lara-Vinca Masini apud Giulio Argan, 2006, p. 665)
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morfologia construtiva, tanto no mobiliário, como nos grandes edifícios, baseia-se na
ondulação do plano. ( 2006,p.418)
Segundo Aalto, a construção é o marco da presença do ser humano consciente e
pensante na natureza e um edifício concebido segundo o critério da melhor exposição
ao ar e à luz é um edifício concebido para um sítio bem determinado e entenda-se
com certo ar e com certa luz.
A percepção do sítio revela-se um modo de eleger, evidenciar e tomar consciência das
qualidades que estão presentes num determinado lugar. O carácter e a identidade
possuem um valor de síntese, podem ser confrontados e compreendidos nos tipos
genéricos de ideias de paisagem.

Ilustração 16 – “Savoy Vase”, Alvar
Aalto, Alvar Aalto Museum. (Aurora Cuito,
2002)

Ilustração 17 – Esquiços da “SavoyVase” de Alvar Aalto, 1936
Stanford Anderson et al., 2012, p. 29)

Ilustração 18– Perspectiva do Pavilhão
Finlandês, Feira de Nova York, Alvar
Aalto, 1939. (Alvar Aalto Museum)

A caracterização do lugar relaciona-se com a vivência do homem, com a relação que
um experimenta com o outro, transformando-o, adaptando-o e absorvendo as regras
preestabelecidas pela própria natureza.
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2.2. LUZ E PERCEPÇÃO
(…) quando se consegue o diálogo entre o espaço, a Luz que o percorre, e o homem
que o habita, então surge a arquitectura. (Baeza, 2000, p. 33)

Para o arquitecto ser capaz de actuar de uma forma sensitiva, quase que poética em
relação ao espaço, tem de, para além de conhecer bem a Luz, perceber o seu
comportamento, bem como a maneira de tirar o máximo partido dela, isto
comparativamente com qualquer outra manifestação artística como seja a poesia, cujo
poeta necessitará de conhecimentos linguísticos e regras gramaticais, para se poder
lançar na escrita.

Ilustração 19 – Le Corbusier e o Modulor, Fundation Le Corbusier (Jean-Louis
Cohen, 2008, pg. 376)

Já sabemos que a luz altera as emoções, podendo fornecer sensações de bem-estar,
que se experimentam quer física, quer emocionalmente e que desde sempre, tanto
para o homem em geral como para o arquitecto em particular, o espaço e a luz foram
duas entidades que caminharam lado a lado, e é por isso que ao longo da história da
arquitectura, tem surgido sempre uma preocupação acrescida por parte do arquitecto,
na temática da luz como elemento estruturante da arquitectura. É também através do
estudo da evolução histórico-arquitectónica da luz, que podemos perceber de que
modo nas diferentes épocas da História e nos diversos estilos arquitectónicos a luz foi
sendo abordada. A concepção de um espaço arquitectónico de qualidade, no qual a
luz natural, é um elemento fundamental, só poderá atingir-se através do conhecimento
e compreensão desses conceitos e da estreita relação entre eles.
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Ilustração 20 – Os sentidos. (Rachael Ashe,
2006)

(…) no mundo, o que percebemos, não é nunca a realidade, mas apenas a
repercussão das forças físicas sobre os nossos órgão sensoriais. (Edward T. Hall,
1986, p. 55)

A arquitectura, tem a faculdade de despertar todos os nossos sentidos, envolvendo
assim o homem na própria obra de arte. Para compreender melhor o fenómeno da
percepção, temos de abordar os principais sentidos estimulados na experiência da
arquitectura. Dividindo os sentidos em dois grupos podemos referir os receptores à
distância e os receptores imediatos. Segundo Edward T. Hall10 os receptores à
distância captam informações transmitidas por objectos afastados sendo eles a visão,
a audição e o olfacto, por sua vez os receptores imediatos são estimulados pelo tacto.
Embora o processo criativo em arquitectura envolva todos os sentidos, torna-se
evidente que tem sido dado um protagonismo crescente ao sentido da visão, tanto
quando se ensina, como quando se critica a arquitectura. Tal prática parece no
entanto prejudicial para o desenvolvimento das qualidades sentimentais e sensoriais
inerentes não só à arquitectura como às restantes artes. Em termos de percepção não
podemos deixar de considerar que o sentido da visão tem algum predomínio sobre os
outros, este era o entendimento de vários arquitectos modernistas entre eles, Le
Corbusier.

10

Edward T. Hall (1914-2009) professor de antropologia na Northwestern University dedicou particular
atenção aos problemas das relações interculturais e às dificuldades de comunicação através das
fronteiras criadas pelas diferenças culturais. Desenvolveu o conceito de Proxemics, uma descrição de
como as pessoas se comportam e reagem em diferentes culturas definidas pelo espaço pessoal.
Leccionou em várias universidades em todos os EUA, incluído “Harvard Business School”. Com vasta
experiência na Europa, Médio Oriente e Asia. (Edward T. Hall, 1966)
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Yo no existo en la vida sino a condicion de ver (…) La arquitectura es cosa plástica, La
plástica es aquello que se ve y se mide con los ojos (…)

11

(Le Corbusier apud Juhanni

Pallasmaa, 2010, p. 29)

Embora admitamos que a visão possui na realidade um enorme poder, não podemos
menosprezar os outros sentidos. Em relação aos restantes sentidos para além da
visão, são geralmente pouco considerados, no entanto, são captados pela nossa
percepção e são igualmente estimulados pela experiência espacial,

sendo

componentes que não se podem retirar do acto criativo.
(…) Uma casa que abafa o ruído parece-nos subitamente mais acolhedora, mas o eco
de uma sala despida, vazia, amplia o desconforto da sua nudez. (Rodrigues Fazenda,
2009, p.48)

Por exemplo o som, aponta-nos os materiais sobre os quais estamos a pisar, bem
como o ritmo que lhe é dado, daqui podermos deduzir que tal como o tacto, o caracter
sonoro de um espaço arquitectónico é de considerar.
Se nos focarmos na audição, pondo de parte, o que os olhos captam, ouvimos o som
que ressoa e vibra nos materiais e nas texturas, e podemos construir uma imagem
mental do espaço que nos envolve.
Um exemplo: imaginem um pavimento de madeira de pinheiro maravilhoso como um
estojo de violino, colocado sobre madeiras na sua sala. Ou uma outra imagem: estão a
cola-lo à placa de betão! Sentem a diferença no som? (Peter Zumthor, 2009, p. 29)

Segundo Peter Zumthor, cada espaço funciona como se fosse um grande instrumento
capaz de transmitir e ampliar os sons, relacionando-se tanto com a forma, como com a
superfície dos materiais e a maneira como estes estão fixos. Retirando todos os sons
estranhos a um espaço, visto que estamos inundados por ruídos das mais diversas
proveniências, os chamados sons da cidade, verificamos que os edifícios têm os seus
próprios sons.
A audição permite-nos para além da percepção de diferentes espaços, também
conhecer os diferentes tipos de ambientes associados a esses mesmos espaços. Isto
verifica-se por exemplo quando sentimos o ambiente de um espaço religioso como
uma igreja ou catedral, onde o som é um elemento importante pela sua intensidade na
11

Eu não existo na vida, senão na condição de ver (…) A arquitectura é uma coisa plástica. A plástica é
aquilo que se vê e se mede com os olhos. (Tradução nossa)
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composição desse espaço ambiental. O tacto pode indicar-nos a temperatura de um
determinado sítio.
O olfacto é porventura o mais subtil e apurado de todos os sentidos, uma vez que é
aquele que possui maior capacidade, para facilmente estimular a memória,
conseguindo desse modo, não só fornecer referências como invocar recordações, que
podem ter mais profundidade que a própria imagem, som ou textura. Um cheiro
peculiar pode transportar-nos através do tempo e do espaço, fazendo com que
momentos que já tinham sido afastados da nossa memória visual, possam ressuscitar.
Para além disso os cheiros podem definir espaços, sítios ou lugares bem como as
suas características, fazendo-nos permanecer ou afastarmo-nos deles em função do
odor. Verificamos assim que a nossa percepção olfactiva é um elemento importante e
que tal como os outros sentidos, deve ser envolvido e vivido na nossa relação com a
expressão artística.
O arquitecto deve ter em conta que, no acto de criar, sendo a nossa presença
preceptiva maior do que a materialidade, não deve haver quebra de continuidade do
percurso físico a utilizar, mas sim, integração do objecto arquitectónico na sua
envolvência.
Olhem a fundo! E deixem-se levar por tudo o que faz ecoar dentro de vós o que o olhar
nos oferece, como quem vai a um concerto com uma roupa nova e o coração aberto
com o entusiasmo de ouvir, de sentir simplesmente com toda a pureza, sem pretender
à força que os sons do piano ou da orquestra representem uma certa paisagem, ou o
retrato de um general ou uma cena da história, como se gostaria muitas vezes que
apenas fosse a pintura. (Antoni Tàpies, 2002, p. 63)

A percepção segundo a psicologia da Gestalt12, fundamenta-se na ideia de que o todo
é mais do que a simples soma das partes, deste modo não funciona por somatório de
partes mais pequenas dos objectos percebidos, mas por totalidade.
Os objectos organizam-se perceptivelmente numa estrutura global que determina a
forma, a dimensão e a função das partes e, por outro lado é determinada pelas
próprias partes e pelas suas relações.

12

Teoria criada pelos psicólogos alemães Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) e
Kurt Koffka (1886-1940), nos princípios do século XX. Gestalt, palavra de origem alemã sem tradução
exacta em português, refere-se a um processo de dar forma, de configurar "o que é colocado diante dos
olhos.
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O campo perceptivo reflecte uma situação relacional espaço tempo, com
características constantes em todos os seus pontos, que é suporte dos fenómenos
visuais. Um filme, uma mesa, uma folha de papel, um monitor, podem ser campos
perceptivos.
Através das ilusões de óptica percebemos que a percepção não é uma mera
reprodução, mas sim uma elaboração activa. As imagens captadas na retina humana
são abertas a infinitas interpretações, no entanto, a tarefa do cérebro não se limita
apenas a observar a imagem na retina, chamada recepção passiva.
Esta psicologia da Gestalt, foi uma orientação datada do início do século XX, que teve
desdobramentos importantes na arquitectura e nas artes plásticas, devido sobretudo
ao seu vínculo com a fenomenologia. Diversos autores desenvolveram trabalhos
relacionados com a percepção e os atributos psicológicos dos espaços urbanos e
interiores arquitectónicos baseados na dinâmica da forma, teoria resultante deste
cruzamento.
As formas arquitectónicas, através do tempo, tem servido para representar os
sentimentos e emoções colectivas, foi assim por exemplo com as “Cariátides do
Erecteion”, em Atenas, que são colunas em forma de mulher sustentando a arquitrave
de um pórtico, representando a humilhação e escravização das mulheres infligida
pelos gregos ao povo de Cária. (Sílvio Colin, 2000)

Ilustração 21 - Caryatids de Erechtheion, Grécia. (José Hernández, 2007)
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Podemos fazer referência a algumas obras de arquitectos contemporâneos que
buscam de forma incansável surpreender através do inesperado, do não óbvio, não
deixando de ter no entanto como referências marcantes em muitos dos seus projectos,
a cultura, a filosofia e a identidade. Vejamos por exemplo o caso de Jean Nouvel13, no
“Arab World Institute ” em Paris (1981-1987), quando nos surpreende ao fazer a
analogia aos “muxarabis” (peça muito usada na arquitectura árabe e mourisca).
Usando tecnologia, luz e sombra, Nouvel, insere a delicadeza da identidade árabe no
edifício contemporâneo de tal maneira que emociona o espectador, que ao longe vê
uma fachada desenhada enquanto que por dentro com a incidência da luz nas células
fotovoltaicas, percebe a renda maravilhosa da fachada simulando o “muxarabi”.

Ilustração 23 –Fachada do Arab World institute, Paris, Jean
Nouvel. (Andrés Medina, 2010)

Ilustração 22 – Quebra sol metálico, “muxarabi” (Nick
Ehret, 2005)

Daqui se depreende como em projectos de arquitectura e iluminação, as formas e a
volumetria dos edifícios e ambientes atraem o observador e como a luz natural ou
artificial, é a personagem principal na percepção visual. Esta teoria interpreta sinais
dos olhos e dos objectos do mundo externo, a chamada percepção activa. A
representação do cérebro é muito mais do que imagens, já inclui informações sobre o
que os vários tipos de objectos fazem ou para que servem. A possibilidade de
aplicação de teorias da percepção visual como ferramentas para a concepção de
projectos de arquitectura é actualmente uma realidade. (Ana Lucia Santana)
13

Nouvel estudou na École des Beaux-Arts em Paris, membro fundador da Mars 1976 e Syndicat de
l'Architecture. De entre as várias distinções que lhe foram concedidas contam-se a de Cavaleiro das Artes
e Letras, 1983, a de Cavaleiro da Ordem de Mérito de 1987, o Grand Prix de l’Architecture de 1987 e o
Architectural Record Prize de 1990. Membro honorário do Instituto Americano de Arquitectos desde 1993
e do Royal Institute of British Architects, desde 1995. Uma série de museus e centros de arquitectura
apresentaram retrospectivas de sua obra. (Porto Editora, 2014)
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Do que foi referido resulta que tanto os volumes, como as formas e as cores dos
edifícios, têm capacidade para no seu relacionamento, produzirem um estímulo visual
nas pessoas, dando a ideia de que uma obra arquitectónica com qualidade, tem muito
a ver com essa sua aparência
É perceptível que, como nós tocamos as coisas e somos tocados por elas, também
elas se tocam entre si, evidenciando-se assim um conjunto harmonioso, que faz
sentido como um todo, formando um novo elemento, a atmosfera.
E vem-me à cabeça esta famosa frase
inglesa que remete a Platão: “Beauty is
in the eye of the beholder”. Isto é: tudo
existe apenas dentro de mim. (…)
existe um efeito reciproco entre as
pessoas e as coisas. E é com isto que
me identifico como arquitecto. E é isto a
minha paixão. Existe uma magia do
real. No entanto, conheço bem a magia
dos pensamentos. E a paixão dos
pensamentos belos. Mas aqui estou a
falar daquilo que muitas vezes acho
ainda mais incrível: a magia do
verdadeiro e do real (…) Estes homens
gostam de estar ali sentados. Perguntome: posso eu, como arquitecto projectar
estas atmosferas, esta densidade, este
ambiente? E em caso afirmativo como?
(…) (Peter Zumthor, 2009, p. 16)

Ilustração 24 – Foto de residência de estudantes na
Clausiusstrsse, Zurique, 1936, Hans Baumgartner.(Peter
Zumthor, 2009, p. 16 )

Ao abordar a importância da percepção na arquitectura, não podemos deixar para
segundo plano o papel relevante da luz. Falar de luz é falar da sua poética e da sua
simbologia e é falar das sombras porque lhe são indissociáveis, visto que uma não
existe sem a outra e é na ausência da luz que a sombra se revela. A luz não é
solitária, pertence a um jogo que é sempre constituído pela forma como a luz e sombra
dão vida a um objecto. O claro-escuro é um jogo em contínua mutação, dado que a luz
está em permanente mudança de acordo com a hora do dia e do ano.
A passagem do tempo, a dicotomia luz/sombra, as transparências e reflexões, assim
como as características dos materiais, tais como a cor e a textura, são elementos que
estimulam todos os nossos sentidos, integrando-nos no espaço, que compõe o
conceito de habitar.
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Mas aquilo a que chamamos o belo, não é normalmente mais que uma sublimação das
realidades da vida, e foi assim que os nossos antepassados, obrigados a viver quer
quisessem quer não em divisões escuras, descobriram um dia o belo no meio da
sombra, e depressa utilizaram sombra para obter efeitos estéticos. (Junichiro Tanizaki,
2008, p. 43)

Segundo Junichiro Tanizaki14, é precisamente nessa luz indirecta e difusa que se
encontra o factor essencial da beleza das nossas residências, a oposição entre luz e
sombra é a percepção mais primordial do ser humano, luz e sombra são tão
interdependentes como a oposição entre fundo e figura, o invisível não é o campo da
sombra nem o visível o da luz, mas há entre eles uma dependência mútua, luz e
sombra são inseparáveis, não sendo porém o invisível a negação do visível, mas pelo
contrário, o que o sustenta por dentro. A luz branca traz dentro de si todas as cores
reunidas, que podem ser distinguidas pelo prisma, e o preto é justamente a falta de
luz. Só se percebe a sombra por que há a luz.

Ilustração 25 – Igreja de Santa Maria de Assunta, Riola, Itália.
(Franco Di Capua, 2009)

Ilustração 26 – Pavilhão desportivo da “Helsinki University of
Technology”, Finlândia, Heikki Havas. (Alvar Aalto Museum)

Podemos concluir que a luz poderá ser usada para atrair atenção, criar limites,
destacar volumes, colorir espaços e simular movimentos. A luz serve igualmente para
definir a diferenciação entre interior e exterior, bem como para enfatizar a conexão ou
separação. Poderá ainda indicar orientação, definir áreas com tarefas diferenciadas e
sugerir movimentos. O modo como se trabalha a luz é um factor estimulante para a
nossa percepção e pode alterar a nossa compreensão das verdadeiras dimensões
espaciais.

14

Junichirõ Tanizaki (1886-1965) é um dos maiores autores da literatura japonesa moderna e ainda um
dos mais populares romancistas japoneses. (Junichirõ Tanizaki, 2008)
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2.3. LUZ E FORMA ARQUITECTÓNICA
(…)“Estas palavras não significam nada, água derramada nos charcos”. Tal como as
palavras na poesia, no eterno debate entre fundo e forma, as formas arquitectónicas
devem traduzir ideias. E expressá-las com contundência.Com a força que só a
Arquitectura tem.(…).(Baeza, 2011, p. 28)

Segundo Baeza a arquitectura é na generalidade considerada hoje um jogo de formas,
as quais procuram a todo o custo ser justificadas, a utilização excessiva de formas
inúteis, ou seja a superabundância de elementos do desenho, como sejam balcões,
varandins e outros adornos ou efeitos especiais, tem muitas vezes como propósito
disfarçar o vazio de ideias. As formas arquitectónicas devem traduzir ideias e não o
inverso. (2011, p.29)
O que substância a Arte de uma maneira geral é precisamente o seu conceito, ou seja,
aquilo que a sustenta, aquilo que ela possui, para além da simples atracção estética,
que nos incomoda, que nos atrai, aquilo que faz com que nos chame à atenção e
deixe de ser apenas mais uma obra entre tantas outras. O conceito funciona assim,
como um instrumento cuja função é sustentar conceptualmente a forma arquitectónica
e ajudar o arquitecto na tomada de decisões.
A preocupação com a forma tem passado por diversas alterações, desde a procura da
“forma ideal” obtida por meio da reprodução, enquadrada nos padrões de proporção,
que tinham o homem como forma ideal, estabelecendo assim normas e regras, que
deveriam ser seguidas.
Na Idade Média a arquitectura baseava-se em valores religiosos, reflectindo as obras
arquitectónicas, uma espacialidade interior com maior relevância que a aparência
formal.
No Renascimento foi retomada a arquitectura clássica, no entanto a preocupação com
a forma passou a ser dependente da expressão de cada artista, passando a beleza a
ser relativa.
No modernismo procurou-se um “estilo internacional”, que reflectia a pureza das
formas e dos materiais, sendo as obras livres de adornos e possuindo a característica
de formas puras. A forma na tradição moderna, não é muitas vezes o resultado de um
trabalho racionado, mas sim, algo que surge do génio ou da mera casualidade,
desviada de toda a convenção limitativa ou mesmo de sistemas pré estabelecidos.
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Já na arquitectura contemporânea é aceite todo o tipo de expressão, colocando-se por
vezes o caracter cultural de lado, passando a inspiração a ser retratada na imagem.

Ilustração 27 – Partenon, Grécia. (Emilio
Santacoloma, 2009)

Ilustração 28 - – Villa Savoye, França.
(Thom Mckenzie, 2008)

Ilustração 29 - Guggenheim
Bilbao( Dani_vr, 2009)

Museum

O espaço arquitectural apresenta as formas mais diversas: às vezes pesado- se assim
o podemos definir- como que apoiado nos edifícios; outras, assumindo formas
indefinidas, neles penetrando; outras, ainda, como que os mantendo suspensos, tão
leves são as suas estruturas. (Oscar Niemeyer, 2007, p. 21)

Para se fazer arquitectura as regras são sempre bem evidentes e os elementos
sempre os mesmos: o arquitecto, a construção e o usuário. A arquitectura é a
conformação do espaço para o homem, pelo próprio homem, entendendo-se por
conformar, mudar ou adequar para atender a alguma necessidade. Assim quem
conforma tem consciência do problema antes da solução.
Segundo, Oscar Niemyer15, muitas vezes a arquitectura lembra coisas já conhecidas
que programas e meios técnicos semelhantes devem explicar, porém outras vezes é
uma arquitectura que surge criando surpresa, semeando influências, discípulos
admiradores e, como é inevitável, os eternos contestadores. (2007, p.12)
A arquitectura como qualquer outra actividade humana específica é sempre planeada
mesmo que o mínimo possível. Não há arquitectura sem forma, forma é cor, textura,
formato e embora a forma seja cultural é algo inevitável para a prática arquitectónica.
Em arquitectura é costume pensar a forma, conjugada com a função, entendendo-se
por esta o atendimento a um conjunto de necessidades, enquanto que a forma se liga
mais à figura ou aspecto exterior dos corpos materiais, não podendo ser percebidas
como duas coisas distintas, uma vez que a forma está incluída na função. Na
arquitectura arte e função são indissociáveis. O uso a que se destina o edifício é factor
determinante na sua forma. A forma e a função integram o sistema estrutural, no
15

Oscar Niemeyer (1907-2012)
arquitecto brasileiro, considerado uma das figuras-chave do
desenvolvimento da arquitectura moderna. Niemeyer conhecido pelos projectos de edifícios cívicos
para Brasília, cidade planeada de origem que se tornou a capital do Brasil em 1960. (Porto Editora, 2014)
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entanto a concepção estrutural, muitas vezes toma a dianteira na definição formal do
edifício. Este relacionamento tem sido algumas vezes alvo de certa discussão, uma
vez que alguns consideram que a forma se relaciona à aparência do objecto ou seja o
seu aspecto exterior, uma espécie de “figura”, enquanto que para outros a forma é o
conceito moderno de estrutura e composição formal. “Além de possuir um sentido
estrutural e relacional, a forma de uma obra não deve ser entendida como algo externo
aos condicionantes do problema arquitectónico nem como algo que deriva
directamente deles. É mais adequado entender a forma como uma síntese do
programa, da técnica e do lugar, obtida por meio da ordem visual. Nesses termos
adquire um sentido mais claro o conceito de identidade formal, que é a ordem específica de cada obra, aquela condição de estrutura constitutiva própria de cada obra e
independente de factores externos.” (Mahfuz Edson da Cunha, 2004)

Ilustração 30 – Edifício do jornal Turun Sanomat, 1927, Finlândia.(Alvar Aalto
Museum)

Ilustração 31 – Zona de impressão do edifício
do jornal Turun Sanomat. (Alvar Aalto Museum)

Quando Alvar Aalto quer, e pode, e sabe clarificar um desenho e com a perfeição
adequada fá-lo. (…) Noutros momentos, quando Aalto vai só e, acima de tudo, ao
centro da questão ele não se importa de ser “imperfeito”, gloriosamente imperfeito.
Bem sabia o mestre, que estes três pontos de apoio, Ideia, luz e gravidade, são como
que as três pernas da mesa da Arquitectura. (Baeza, 2009, p. 53)

O mestre, neste caso, Aalto, procura e localiza as linhas estruturais, os factos
plásticos, luminosos ou cromáticos, capazes de se cristalizarem na forma do edifício. A
construção em suma, nada tem de espontâneo ou natural, não se baseando apenas
num estudo de pura ambientação na paisagem. Para ele a construção, é o marco da
presença do ser humano consciente e pensante na natureza. (Giulio Argan, 2006, p.
417)
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O tratamento da luz num espaço arquitectónico, começa a ser logo pensado, desde o
primeiro esquiço de projecto, ainda em papel ou através da manifestação de uma
ideia. É nesta fase de modelação construtiva, ainda em pensamento, que o arquitecto
começa a dar forma, textura e caracter ao espaço a projectar, através de um volume
que vai ganhando figura. As formas geram espaço pela dialéctica entre luz e sombra,
manifestando-se assim a vontade de dar vida ao que outrora foi criado em mente e
que agora pode ser vivido e apreciado. Quando ganha forma automaticamente ganha
vida e é nessa vida do espaço interior que surge a luz como elemento fundamental e
imprescindível para a sua vivência. Fazer arquitectura é como escrever a luz, criar
sombras, abrir rasgos, revelar ou esconder formas.

Ilustração 32 – Desenho conceptual do “Finland Pavilion, Alvar Aalto, 1939.
(Stanford Anderson et al., 2012, p. 157)

O passado nunca renasce. Mas também nunca desaparece completamente. E alguma
coisa que tenha já existido, reaparece sob uma forma nova, que presentemente se
procura num todo. (Alvar Aalto, 1921, apud Juhanni Pallasma, 1983, p. 113)

A luz faz com que a arquitectura seja como as nuvens no céu: sempre a adquirirem
formas novas, figuras e “nuances”, em eterna mudança. A luz realça as texturas, cria
brilhos e reflexos nas superfícies, altera e dá vida às cores. Em arquitectura a luz é
matéria presente em todas as obras construídas, mesmo antes de existir o tijolo ou o
betão.
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Todos os materiais envolvidos na construção, estão relacionados com um tom
específico de luz, de modo a suscitar emoções nas pessoas que vivem os espaços.
Uma vez que a arquitectura trabalha com formas, a percepção destas será revelada
pela luz, do mesmo modo que a arquitectura será capaz de nos revelar a luz,
esculpindo-a. Planos diferenciados, ondulações, depressões, relevos, texturas e
materiais resultam em superfícies que se acentuam e se diferenciam através de
gradientes de luminosidade.
A luz tem a capacidade de gerar a forma e definir o espaço pelo contraste, ou seja,
através do claro-escuro, quer ele seja policromático ou monocromático. Factores de
afastamento e corporalidade, dão-nos a percepção de limites espaciais, ou traduzem
sensações abstractas relativas ao espaço. O claro-escuro é um jogo de luz e sombra.
Aalto, um dos expoentes da arquitectura orgânica, apresentou a qualidade da luz a
partir da interpretação sensível das características do seu país, até transformar o
espaço orgânico em abstracção, penetrando por vezes na geometria pura. Foi dos
primeiros a estudar, a experimentar e assumir como primária e fundante da linguagem
expressiva da arte, uma morfologia construtiva, não só nos grandes edifícios, como no
mobiliário, baseada na ondulação do plano, como substituta da morfologia geométrica
das diversas tendências construtivas anteriores. (Giulio Argan, 2006, p. 418)
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO E RELACIONAMENTO DA IMAGEM EXTERIOR
Em arquitectura pode afirmar-se que a imagem exterior do objecto arquitectónico,
define por excelência o limite entre público/privado e exterior/interior, gerando mesmo
uma certa tensão entre esses espaços, conjugando essa relação com a natureza
humana, entramos no campo da descoberta e da surpresa.
Como refere Manuel Tainha16 no seu livro “Textos de Arquitectura”, a chamada “pele”
do edifício, desempenha um papel fulcral na produção das relações entre os espaços,
bem como na tensão que se cria quando se penetra o interior. A imagem exterior não
pode ser interpretada como obstáculo a transpor, mas sim como uma “costura”
permeável com a capacidade de valorizar e potenciar as relações humanas. O
controlo dessas comunicações, passa pela intencionalidade dos ambientes espaciais
que o arquitecto cria, poderá ser, ou um elemento de conflito ou um interessante lugar
de alta tensão poética.
As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o
observador e o meio. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador
(com grande adaptação e à luz dos seus objectivos próprios) selecciona, organiza e
dota de sentido aquilo que vê. A imagem, assim desenvolvida, limita e dá enfase ao
que é visto, (…) num processo de constante interacção. Assim, a imagem de uma dada
realidade pode variar significativamente entre diferentes observadores. (Kevin Lynch,
2009, p. 14)

Ilustração 33 – “Cap Cod, hurricane”, desenho de Alvar Aalto, 1946
(Stanford Anderson et al., 2012, p. 29)
16

Manuel Tainha (1922-2012) arquitecto e professor, figura de referência no panorama da arquitectura
portuguesa da segunda metade do século XX, com importante papel na renovação dos modos de pensar
e fazer arquitectura, a partir do período do pós-guerra. Fez parte da geração que, em Portugal,
reconheceu o Movimento Moderno, procurando sintonizar a arquitectura com o espírito contemporâneo.
(Porto Editora)
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Em arquitectura a problemática e o desenvolvimento do projecto, passam pela
confrontação entre o envolvente e o domínio privado, neste contexto a imagem
exterior deve basear-se numa expressão consolidada no conceito arquitectónico, com
a capacidade de nos envolver ou projectar numa dinâmica que através de aberturas,
reentrâncias ou saliências conjugue o interior e o exterior, sendo ao mesmo tempo
capaz de modelar e qualificar o espaço público urbano.
Este plano de leitura diz respeito à tomada de consciência da organização (…) espacial
do artefacto, dos seus valores materiais, da luz que o descreve e da eventual
decoração que comenta os seus elementos (…) comporta, obviamente, uma
transformação ideal do edifício num texto, por sua vez composto por uma pluralidade
de escritas. Um texto cuja forma é o resultado de uma síntese que o seu intérprete
deve cumprir, traduzindo a complexidade polimatérica da obra de arquitectura num
modelo conceptual unitário. (Franco Purini, 2009, p. 62)

Foi com extraordinária sensibilidade e discrição, que Aalto conseguiu na sua
arquitectura, a ligação entre espaços exteriores e interiores, ligando-os por vezes entre
si, por terraços, pérgulas ou outro tipo de construções cobertas por vegetação, como
trepadeiras, conseguindo assim relacionar o projecto com os elementos que compõe a
imagem exterior, obtendo um dinamismo em termos de quebras e continuidades
espaciais, convidativos à entrada e fruição do espaço interior.

Ilustração 35 - Villa Mairea, Finlândia (Evan Chakroff, 2012)

Ilustração 34 - Terrace House, Finlândia (Saunaflow,
2011)

Esta ligação entre edificação e paisagem, verifica-se logo nos trabalhos iniciais, sendo
essa referência registada várias vezes, nos seus textos de arquitectura, onde atesta
especificamente “o arquitecto é como um jardineiro, elimina supérfluos brotos e fertiliza
lugares, que precisam de um crescimento exuberante e vigoroso.” (Alvar Aalto apud
Juahani Pallasmaa, 1983, p. 45). Deste modo, a ligação entre o edificado e a natureza
é muitas vezes conseguida por perspectivas de visão a partir do interior para a
paisagem circundante, incluindo muitas vezes a utilização da topografia da mesma ou
o jardim.
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Ao tratar o limite físico, Aalto aborda questões como a espessura, quantidade,
dimensão e uniformidade dos vãos, bem como a materialidade, os ritmos verticais e
horizontais, a transparência e a maior ou menor permeabilidade, utiliza formas
esculturais em paredes dos espaços interiores ou visões sinuosas, com o objectivo de
criar um vínculo psicológico com a natureza.
(…) a reacção de um limite que separa o interior e o exterior é o acto arquitectónico
primeiro(…) (Wolfgang Zucker apud Rudolf Arnheim, 1977, p. 92)

Para além da especial atenção, dada à orientação do edifício, com a finalidade de
captar a luz natural para o interior do mesmo, principalmente nos meses sombrios do
inverno nórdico, tanto no projecto habitacional, como na concepção do edificado
público, Aalto tem também a perfeita noção de que a imagem exterior do edificado,
opera tensão, entre quem está no interior e quem se posiciona no exterior, quer
despertando surpresa ou curiosidade, por isso tal como outros grandes arquitectos,
projectou os seus edifícios, conseguindo através da caracterização da imagem
externa, criar uma dinâmica que convida à entrada e fruição do espaço interior.
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3.1. LUZ E MATERIALIDADE
Poderíamos então considerar agora que a chave está no entendimento profundo da
Luz como matéria, como material, material moderno? Não deveríamos perceber que
chegou o momento na Historia da Arquitectura, tremendo e emocionante momento, em
que devemos enfrentar a Luz? Faça-se Luz! E fez-se Luz. O primeiro material criado, o
mais eterno e universal dos materiais, surge assim como o material central para
construir, CRIAR o espaço. O espaço no seu mais moderno entendimento. O arquitecto
volta assim a reconhecer-se, uma vez mais, como CRIADOR. Como dominador do
mundo da LUZ. (Baeza, 2009, p. 17)

A luz na arquitectura possui tanta entidade material como a pedra. Os góticos
trabalharam a pedra no máximo das suas capacidades para alcançar a luz. Como
sabiam que o Sol incidia em diagonal, alargaram as janelas, levantando-as para assim
serem capazes de captar esses raios diagonais, quase verticais. Deste modo, pode
compreender-se o gótico, como o desejo de organizar a luz para filtrar o espaço. A luz
torna-se assim num material central, com o qual se constrói e cria o espaço e o
arquitecto é cada vez mais reconhecido como criador e dominador no mundo da luz.
Elementos naturais como a luz, a textura, a cor e a temperatura, aliados às
características dos materiais que integram a imagem dos objectos arquitectónicos,
contribuem não só para a modelação dos ambientes interiores, mas também para a
articulação do objecto arquitectónico com a envolvente externa. A diferenciação dos
materiais dá origem a diversas percepções do objecto arquitectónico e das suas
ambiências internas.
A materialidade ao nível da imagem exterior do edifício tem uma grande importância,
uma vez que é um elemento relevante na construção e na materialização da ideia e da
imagem do projecto. Muitas vezes a imagem externa transmite, não só a solidez como
a textura e a maior ou menor permeabilidade de um edifício, para além de poder
contribuir para a fluidez comunicativa espacial, diluindo a barreira do limite e
permitindo a contaminação do espaço interno pelo espaço externo e o seu contrário. A
percepção do que rodeia o edificado, modifica-se pelas propriedades dos materiais,
tornando assim a matéria como elemento importante para a integração do edifício, no
lugar em que se insere, bem como para a definição dos espaços interiores.
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No subcapítulo seguinte, iremos abordar e comparar, duas edificações que
demonstram plenamente a qualidade de Aalto em trabalhar a luz, empregando-a na
caracterização da imagem externa do objecto arquitectónico e integrando-o no espaço
envolvente, não esquecendo os usuários ou seja a dimensão humana.
Aalto prossegue a sua obra em 1953, com a criação da casa de verão na ilha de
Muuratsalo, localizada na zona do lago Päijänne, esta casa foi construída com o
objectivo de ser mais do que um espaço para trabalhar ou para habitar, mas sim uma
casa estúdio onde Aalto pudesse como arquitecto pôr em prática, as suas
experiências arquitectónicas.

Ilustração 36 – Casa experimental de Muurastsalo. (Nico Saieh)

Ao verificar a planta do edificado, encontramos um corpo principal constituído por um
quadrado perfeito, seguido de vários volumes adjacentes de menor dimensão,
formando uma espécie de cordão ou cauda.

Ilustração 37 - Planta piso 0 da casa Muuratsalo, Finlândia, Alvar Aalto. (Aurora Cuito., 2002, p. 43)

Frederico Azevedo Alves

53

Dicotomia Luz/Sombra na caracterização da imagem exterior do edifício em Alvar Aalto

Localizada com um certo afastamento da costa marítima, esta casa encontra-se sobre
formações rochosas de granito, entre densa floresta, e é separada por duas alas
distintas, de comprimento idêntico, colocadas perpendicularmente uma em frente da
outra, a zona de estar (sala) e a de dormir (quartos), sobressaindo a existência de um
pátio, definido em dois lados por essas alas, no centro do qual existe um espaço
próprio para queima, tal como uma fogueira num acampamento de inverno, cujo brilho
e reflexos criam sensações místicas de calor.
É revelado neste edifício, um certo caracter introvertido, que se consubstancia pelas
pequenas abertas para o pátio, que não é completamente encerrado, fazendo a
ligação com a natureza, emoldurando uma vista magnifica para sul, ao longo do lago,
enquanto que para oeste, nos oferece uma visão filtrada, obtida por uma abertura
gradeada de madeira, abrangendo diversos tipos de vegetação arbórea, obtendo-se
uma espécie de relação civilizada, entre arquitectura e natureza. Aalto estimula assim
os sentidos e “brinca” utilizando esta mediação poética entre o edificado e o seu
envolvente, isto porque defende este tipo de relação simbiótica com a natureza, ao
invés do domínio da arquitectura, sobre a natureza.

Ilustração 39 - Casa experimental de Muurastsalo (Nico Saieh)

Ilustração 38 – Pátio da casa experimental de Muurastsalo
(Hassan Bagheri, 2010)

O rosto visível da casa é um muro. Muro que esconde furtivamente a fachada real do
edifício. (Manuel Tainha, 2000, p. 18)

Relativamente ao interior do pátio e ao chão, podemos verificar a existência de
padrões interessantes de tijolos e azulejos cerâmicos, que foram colocados com
diferentes técnicas de fixação, de modo a poderem ser testados os seus efeitos
estéticos e funcionais, ou seja, como um grande mosaico dividido com cerca de
cinquenta áreas, com diferentes tipos e dimensões. Esta rica composição de
remendos do interior, contrasta com a superfície externa pintada a branco.
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Ilustração 40 – Parede texturada, casa experimental de Muurastsalo (Hassan
Bagheri, 2010)

Aalto, concebeu duas caras para a casa, sendo a primeira constituída pelas grandes
paredes que delimitam o pátio interior, e a segunda pela parede que separa o interior
efectivo da casa e o espaço interior do pátio, que se apresenta como um segundo
rosto protegido.

Ilustração 41) - Pátio interior, casa Muuratsalo Finlândia (Evan Chakroff,
2012)

Ilustração 42 - Parede limitante
(Evan Chakroff, 2012)

A materialidade dos planos, evidenciada pelo contraste de coloração das paredes
brancas no exterior e predominantemente vermelhas no interior, juntamente com a
composição cerâmica do chão e das paredes do pátio, reforçam a distinção entre
diferentes realidades.

Ilustração 43 – Interior da Casa experimental de
Muuratsalo, Alvar Aalto, 1952.(Aurora Cuito, 2002,p.
45)
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Em 1934 Aalto iniciou outra construção tipo moradia unifamiliar, com escritório e
estúdio, onde estabeleceu o seu gabinete de arquitectora que funcionou até 1955, este
projecto concebido para sua própria habitação, foi implantado num terreno adquirido
por ele e pela primeira esposa Aino, na região de Helsiquia.
Esta obra concluída em 1936, coincidiu com o período da vida profissional de Aalto,
em que ele se empenha no tema da materialidade e seus efeitos, constituindo este
projecto uma oportunidade de realização de várias experiências, à semelhança do
projecto da casa de verão de Muuratsalo.
Na caracterização da imagem externa deste edifício, fica patente a utilização de
materiais tradicionais, que compõe uma série de planos independentes contrastantes,
mas articulados materialmente, como por exemplo a alvenaria pintada de branco no
exterior do primeiro andar, que contrasta com o fino painel orgânico de madeira escura
que reveste e encerra zonas que se podem considerar de maior privacidade, como as
áreas interiores familiares. É ainda de mencionar a experimentação, dos mais variados
materiais, quer no que respeita ao isolamento, como ao acabamento, que a casa
acaba por comportar.

Ilustração 45 - Aalto House 1934, jardim traseiro, Finlândia (Filipe
Brandão, 2003)

Ilustração 44 - Implantação da “Aalto House” Finlândia,
Alvar Aalto, 1934, (Alvar Aalto Museum, 2011)

Mantem-se as preocupações de Aalto relativas à orientação correcta dos diferentes
espaços internos em relação à luz solar, de modo a resolver questões de conforto e
bem estar habitacional. A intencionalidade em relação ao lugar e posicionamento da
casa, é evidente, implantando o edifício numa pequena elevação de terreno,
colocando uma sólida parede de alvenaria, como fachada traseira confrontando a
estrada pública e a sul uma fachada mais privada e aberta com pátio exterior.
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Uma vez que, do lado do arruamento público, se acentua a elevação da casa, através
de uma fachada compacta e protectora, a sensibilidade de Aalto levou-o a suavizar
esse plano vertical, não só através de vegetação nomeadamente trepadeiras, como
criando também um caminho de ardósia que conduz à porta de entrada, nesta, a
parede é aparentemente o ponto de partida para o resto da construção que evolui a
partir de um plano maciço, que se transfigura na própria casa dividindo o público e o
privado.

Ilustração 46 – Fachada frontal da “Aalto House” (Edsel Grossepointe,
2006)

The low deciduous tree and rough stone steps at the entry increase the organic and
17
romantic aspects of the project. (Alvar Aalto apud Michael Trencher, 1996, p. 63)

Em relação ao interior do edifício, este divide-se em três partes, um volume de dois
andares que contem as áreas de trabalho, separadas dos quartos privados pelo
terraço, o piso inferior é constituído por espaços de estar e jantar com zonas de
serviços e pelos escritórios/estúdios. A salar de estar tem comunicação com o exterior
através de uma parede envidraçada com vista para a encosta do jardim. No andar
superior o espaço de lazer é definido por um grande terraço voltado a sul.
Os pisos são de madeira colocada directamente no cimento, lajes em balanço são
isoladas pelo interior e exterior, verificando-se no isolamento externo um revestimento
de papelão ondulado.

17

A árvore baixa de folha caduca, e os degraus de pedra ásperos na entrada, fazem aumentar
os aspectos orgânicos e românticos do projecto (tradução nossa)
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As áreas do piso inferior partilham a entrada principal, um “foyer” e uma antecâmera
de recepção, conducente a uma pequena escada para o piso superior onde se
encontra o escritório, que é definido por um balcão em “L” e uma grande janela que
enche o espaço de luz natural, as salas de jantar e estar, estão separadas por uma
cortina, de acordo com a composição arquitectónica da residência japonesa, na qual
os espaços principais do piso térreo se conectam por elementos verticais amovíveis.
Uma cobertura estruturalmente construída em madeira, substitui o telhado em cimento
e a coluna de ferro característicos do movimento moderno. (Michael Trencher, 1996, p.
64)

Ilustração 48 – Interiores da “Aalto House” (Ekaterina Zhiteneva, 2009)

Ilustração 47 - Interiores da “Aalto
House” (Ken Mccown, 2012)

Na caracterização da imagem exterior, para além do controlo e utilização da luz, são
relevantes os contrastes desenvolvidos entre texturas. A utilização de materiais
simples tradicionais e modernos, na construção deste aconchegante e intimista edifício
para viver e trabalhar, revelam uma expressão artística que marca uma etapa inicial de
uma singular arquitectura escandinava da era da máquina, que ajudou a colocar o
modernismo escandinavo no mapa internacional.
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3.2. LUZ E POÉTICA
Já referirmos anteriormente a importância da luz na arquitectura, citamos por exemplo
Alberto Campo Baeza que nos referiu: “(…) Quando finalmente um arquitecto
descobre que a luz é o tema central da Arquitectura, então, começa a compreender
algo, começa a ser um verdadeiro arquitecto”. Efectivamente grande parte da
qualidade de vida é determinada pela arquitectura, o arquitecto impõe as regras de
criação do espaço, determinando assim a qualidade da habitabilidade.
Bruno Zevi afirmou “(…) a luz é um instrumento arquitectónico que modifica as
dimensões do espaço físico”. Só depois de o arquitecto conhecer a materialidade e de
controlar um elemento crucial que é a luz, se pode tornar num arquitecto “poeta do
espaço”.
A luz nas suas diversas variantes embora não faça parte dos suportes do projecto,
transporta para a obra construída, variações que de qualquer modo seriam
impossíveis de descrever em projecto. Num projecto, pode efectivamente decidir-se
que espécie de material se deve colocar num dado sítio, mas não pode indicar-se que
um dia a luz em determinado sitio, será deste ou daquele modo, a luz foge ao controle
e às regras estabelecidas pelo traço frio do projecto.
Toda a aprendizagem pressupõe uma capacidade, uma aptidão para escolher. Essa
aptidão decorre de uma generalidade imanente, um poder geral de comparar e
distinguir os diferentes elementos presentes na situação (Alcino Ferreira apud Bernardo
D’Orey Manoel, 2012, p. 35).

A poética do espaço projectado é o produto de uma associação entre o conhecimento
científico do arquitecto, as ferramentas de que dispõe e a maneira como as utiliza,
tendo em conta um conceito por ele previamente definido.
Embora seja através da ciência, que se consegue entender de que matéria são feitas
as coisas, de que modo se manifestam e como as percepcionamos, existe algo de
misterioso que ainda não está explicado, algo que sentimos através do espirito.
Existe algo em nós que comunica imediatamente connosco. Compreensão imediata,
ligação emocional imediata, recusa imediata. É diferente daquele pensamento linear
que também possuímos e que também amo, chegar de A a B racionalmente,
obrigando-nos a pensar tudo sobre tudo. A percepção emocional conhecemos por
exemplo da música. (…) Em relação à arquitectura também é um pouco assim. Não tão
forte, como na maior das artes, mas está lá. (Peter Zumthor, 2009, p. 12)
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Ao percepcionar as coisas de determinada maneira, o autor revela claramente o seu
lado mais íntimo, reconhecendo-as através dos sentidos, pois é através deles que
percepcionamos o mundo e que nos fazemos sentir dentro dele. A percepção permitenos igualmente diferenciar e relacionar as coisas, mas para além dela é a
sensibilidade

que

nos

mostra

como

podemos

ser

muito

semelhantes

e

simultaneamente afirmar uma presença intimista, que a percepção não consegue ver
nem tocar, mas consegue sentir. Quando falamos de poesia na arquitectura não se
trata de se perceber o que vemos ou vimos ou tocamos, mas sim como as coisas nos
tocam.
Aalto é um artista que transportou desde sempre consigo as suas raízes, a paisagem
da sua terra natal, nunca se comprometeu com um racionalismo “a priori”, isto é,
traduzido por um esquema que se apresenta-se formatado de início. Para ele cada
projecto é uma nova realidade, que suscita a envolvência de novas dinâmicas, novos
desafios e também novas pesquisas, o seu racionalismo caracteriza-se por um
princípio comportamental, através do qual o arquitecto resolve sucessivamente os
problemas concretos que surgem no decurso do projecto.
É característica de Aalto, a atenção que dispensa ao mundo que o rodeia, a par do
método, a sua sensibilidade apurada, é evidente no acto de projectar, ele é um artista
que se entrega de corpo e alma às suas obras, não se trata efectivamente do corpo
biológico, mas sim de algo intrínseco, íntimo e indissociável, que se traduz em parte
na maneira como relaciona a teoria com a prática.
O pintor «oferece o seu corpo» refere Valéry. E, com efeito, não se vê como poderia
um espírito pintar. (Merleau-Ponty, 2009, p. 19)

Em relação à paisagem, Aalto constrói uma relação prática, de utilidade e de empatia
com a mesma, procura e localiza linhas estruturais, factos plásticos, luminosos ou
cromáticos, que sejam capazes de se cristalizarem formalmente no edifício,
interpretando deste modo um racionalismo empírico. Aalto não considera mesmo que
o problema da arquitectura se possa dissociar da problemática do mobiliário e do
objecto, defendendo pelo contrário uma aliança concreta entre arte e indústria.
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Segundo Giulio Argan, no livro Arte Moderna, a morfologia construtiva da “Baker
House” no Massachusetts Institute of Tecnology, em Cambridge, nos Estados Unidos,
baseia-se na ondulação do plano, trata-se de uma morfologia que vem substituir a
morfologia geométrica das diversas tendências construtivas, Aalto porém não foi o
único a estuda-la e experimenta-la, assumindo-a como primária e fundante da
linguagem expressiva da arte. Basta pensar em Picasso, Miró, Moore. Retomando
talvez sem saber, uma antiga tese iluminista (Hogarth), a linha curva e ondulada é a
linha expressiva da vida, de tudo o que nasce, cresce, invade (e não “constrói”) o
espaço. (2006, p. 418)

Ilustração 49 – Perspectiva e esquisso da “Baker House”, Alvar Aalto. (Stanford Anderson et al., 2012, p. 201)

Tal como já foi referido o trabalho de projecto de Aalto, entrelaça-se com a vida
cotidiana das pessoas, procurando resolver sucessivamente os pequenos e grandes
problemas da casa, do trabalho, da cidade ou da região, de acordo com critérios não
de um progressismo ou de uma transformação “revolucionária”, mas sim de um
desenvolvimento natural e histórico. O racionalismo de Aalto, tem por base uma
experiência em comum e não uma ideia abstracta sobre o espaço ou a sociedade.
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Ilustração 50 - Morfologia curvilínea, fachada frontal, “Baker
House”. (Jason Haskins, 2008)

Ilustração 51 - Escadaria norte, “Baker
House”. (Stanford Anderson et al., 2012, p.
165)

Segundo Sigfried Giedion18 a celebração da parede curvilínea coincide com os
esforços para redireccionar o movimento moderno em direcção a uma maior
diversidade formal. A parede curvilínea é uma interpretação “livre” da forma do edifício,
utilizada por Aalto constituindo uma libertação estética e criativa contra a ameaça de
rigidez suportada pela normalização. A Baker House não pode ser observada em
termos de construção, como tendo apenas um significado histórico, essa visão seria
demasiado limitada e parcial. Segundo Giedion, a Baker House perdeu a sua entidade
histórica de prédio com associações regionais e é sem dúvida um marco da
continuidade entre a primeira e a segunda geração do movimento moderno.
Aalto, com a concepção do projecto para a ”Baker House”, do MIT, onde desde 1940,
leccionava na Faculdade de Arquitectura, conseguiu demonstrar a potencialidade de
uma filosofia de projecto, através da qual, valendo-se da sua criativa e sensibilidade
artística, procurou exprimir a autenticidade da vida do edifício com a forma
arquitectural.
O humanismo de Aalto bem como a sua aproximação orgânica ao formalismo material,
trouxe novos fundamentos para o modernismo, a frescura e o vigor que ele introduzia
nas suas obras, fazia acreditar que o processo criativo do projecto se inspirava em
aspectos sociais, humanos, técnicos e económicos para criar uma forma
arquitectónica particular e adequada. (Anderson, Stanford et al., 2012, p. 213)

18

Sigfried Giedion (1883-1968) historiador de arquitectura suíça, defensor do Movimento Moderno, figura
chave do Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), apresentou palestras em Harvard,
descrevendo a História da Arte como algo em constante mudança. (Treccani, 2014)
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Neste espaço já conhecido do autor, em que se inseria o projecto, foi concebida uma
espécie de enseada artificial, afastando assim o dormitório de uma das principais vias
da cidade com grande volume de tráfego, e por outro lado, foi garantido um diálogo
privilegiado com a água através de uma visibilidade diversificada e enriquecida por
diferentes ângulos.
Na concepção inicial deste projecto, foi logo intenção de Aalto, encontrar formas de
maximizar a vista do rio para os estudantes que habitam o dormitório, recusando-se a
projectar quartos virados para o norte, uma vez que queria que a maioria tivesse vista
para o rio, para leste ou oeste, propôs-se assim, ampliar na extremidade ocidental, os
quartos para duplos ou triplos, para receberem luz tanto do norte como oeste.

Ilustração 52 – Vista aérea da Baker House. (Micosoft, 2013)

Do lado norte do edifício está implantado um sistema de escadas, que permitem uma
vista panorâmica dos arredores. Porém para Aalto a escada é uma estrutura que liga
os edifícios e a topografia, oferecendo diversas condições de experiência e actuando
mesmo como um local de encontros sociais.

Ilustração 54 - Alçado Norte, “Baker House”. (Stanford Anderson et al., 2012, p. 187)
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Ilustração 53 - Vista das escadas,
“Baker House” (Stanford Anderson et
al., 2012, p. 188)
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A construção é revestida por tijolos rústicos vermelho escuro, constituindo peças
modulares, que como pequenas células se juntam para criar curvas arrebatadoras.
Numa das suas conferências em Oslo, 1938, sobre a “Influência da Construção e dos
Materiais na Arquitectura Moderna”, Aalto falou do tijolo como uma célula viva “in
nature standardization appears (…) only in the smallest units, the cells. This results in
millions of elastic combinations in which there is no trace of formalism. Furthermore,
this gives rise to the enormous wealth of organic growing shapes and their eternal
change. Architectonic standardization must follow the same path.” (Stanford Anderson
et al., 2012, p. 213)

Ilustração 57 – Parede texturada, Baker House. (Jason Haskins,
2008)

A sala comum constitui um espaço estático e calmo em comparação com o ambiente
movimentado dos dormitórios. O piso inferior desta sala, é iluminado através de luzes
circulares no tecto. Colunas estruturais foram implantadas a partir deste piso, subindo
para o superior, que tem vista para o rio, no qual se encontram revestidas a madeira,
pretendendo-se um relacionamento com as árvores.

Ilustração 56 - Área comum, refeitório “Baker House. (Stanford
Anderson et al., 2012, p. 172)
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Ilustração 55 - Colunas revestidas a madeira ripada, por
analogia às árvores, refeitório “Baker House”. (Stanford
Anderson et al., 2012, p. 170)
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Interiormente os quartos apresentam um ambiente bastante tranquilo com as suas
janelas orientadas diagonalmente para o tráfego. Foram preocupações de Aalto na
projecção dos espaços interiores, a intimidade, o sol e a vista. As unidades de
habitação mantêm unicamente a função de dormitório, dado que a cozinha e
instalações sanitárias, são do tipo comunitário e estão localizadas em vários pontos
espalhados pelos andares.

Ilustração 58 - Salão com lareira “Baker House.”
(Stanford Anderson et al., 2012, p. 173)

Ilustração 59 - Perspectiva quarto individual, “Baker
House”. (Stanford Anderson et al., 2012, p. 175)

Ilustração 60 – Desenho do refeitório da Baker House, Alvar Aalto. (Stanford Anderson et al., 2012, p. 202)
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3.3. LUZ E ESPAÇO
“A escuridão habita dentro da Terra. Emana dela e para ela volta como um sopro forte”
– leio no livro de Andrzej Stasiuk. Quanto mais velho fico, mais me interessam os
múltiplos aspectos da luz natural. Espanto-me e aprendo, e estou consciente que é a
luz do Sol que ilumina os edifícios que desenho. Exponho à luz do Sol, espaços,
materiais, texturas, cores, superfícies, formas, capto esta luz reflectindo, filtrando,
apagando, reduzindo-a, para fazer resplandecer um brilho noutro sítio. A ideia da luz
como agente é-me familiar. Mas pensando bem, não percebo nada do assunto. (Peter
Zumthor, 2006, p. 91)

Segundo Giedion “(…) o espaço é à partida intangível, ilimitado e incapturável, são
necessários intermediários para o tornar visível: a luz, as superfícies, o limite e a
forma”. É a luz que nos permite entender o espaço de uma forma mais abrangente. O
espaço é muito mais do que o vazio formalizado por uma simples composição de
elementos limitadores.
Aalto, na caracterização da imagem exterior das suas obras, trabalha os elementos luz
e sombra, de tal forma, que consegue um entendimento forte e profundo entre eles,
tornando-os capazes de satisfazer o espaço. Aproveita ainda as diferentes superfícies
que os materiais nos oferecem, bem como a totalidade dos elementos físicos que
definem o espaço e os elementos sensoriais, que do mesmo modo definem e
condicionam a forma como o ambiente e os limites espaciais se relacionam com o
nosso corpo.
Para compreender o tema espaço, temos que atender primeiro à relação dinâmica que
existe entre ele e o homem, relação essa que compreende o espaço que ocupa, vive e
influência. A possibilidade de se captar uma noção de espaço, só é possível através
da arquitectura. O espaço é um elemento essencial da arquitectura e para além de lhe
conferir significado, atribui-lhe também um propósito, existe uma relação de
reciprocidade entre o Homem e a sua vivência no próprio espaço que materializa a
Arquitectura.
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De acordo com Oscar Niemeyer, o espaço que envolve a arquitectura permite
valoriza-la quando bem concebido. O espaço arquitectural é porém complexo de mais,
falta-lhe por vezes o calor humano, o movimento e o dinamismo, em função dos quais
é concebido. Os ambientes internos só se completam em pleno funcionamento, por
exemplo num estádio de futebol, só quando está repleto, cheio de gente bandeiras e
entusiasmo, é que ele apresenta o espectáculo arquitectural que o arquitecto
programou. Até nas áreas mais abertas isso às vezes ocorre.
A obra que coloca Aalto, com pouco mais de trinta anos, no nível dos mestres do
racionalismo europeu é o Sanatório de Paimio. (…) ele concebe o edifício como uma
tela estendida no ar e na luz. (…) Aalto que gosta de pintar não raro procura a primeira
ideia para um edifício pintando, concretizando em imagens o ambiente em que se
erguerá a construção (…) a construção nada tem de espontâneo ou natural é o marco
da presença do ser humano, consciente e pensante na natureza. (Giulio Argan, 2006,
p. 414)

Este edifício concluído em 1933, foi construído com o objectivo de funcionar como
sanatório para tratamento da tuberculose. Trata-se de um edifício composto de vários
corpos articulados de acordo com ângulos de aberturas variadas, ocupando uma área
muito extensa, com largos espaços vazios. As fontes que serviram a Aalto para
conceber este projecto foram o esquema distributivo da Bauhaus de Dessau, que
sugeria um certo dinamismo rotatório e facilitava as deslocações dos alunos entre os
laboratórios. Existem ainda influências dos projectos berlinenses de Gropius para
edifícios “laminados”, de Le Corbusier, Mies Van der Rohe19 e dos funcionalistas
holandeses. (Giulio Argan, 2006, p. 414)
No projecto deste edifício, fica demostrada uma intenção inequívoca de Aalto em obter
uma ventilação e insolação perfeitas, este sanatório foi mesmo definido como “uma
armadilha para o Sol” (Frederick Gutheim apud Giulio Argan, 2006, p. 651) e com esse
objectivo, orientou neste projecto, o corpo maior do edifício, que encerra os aposentos
dos doentes. Deste modo também se explica o desenvolvimento em altura do projecto.

19

Mies Van der Rohe (1886-1969) arquitecto alemão, naturalizado americano, considerado um dos
mestres da arquitectura contemporânea, conhecido pelo lema “o menos é o mais” defende uma
essencialidade e controle total de cada elemento construtivo. Em 1930 assumiu a direcção da Bauhaus,
vendo-se forçado a transferi-la para Berlim e a fecha-la em 1933, devido a preções nazistas. De entre as
mais conhecida das suas muitas realizações destaca-se o Seagram Building de Nova York considerado
como o “monumento ao racionalismo”. (Porto Editora, 2014)
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Aalto acreditava na função não apenas hospitalar mas também terapêutica do próprio
edifício, isto porque a tuberculose exigia longos períodos de tratamento, de preferência
com exposição diária ao ar puro e sol, sendo deste modo lógico que tivesse reservado
para os doentes todo o corpo principal, com a exposição aérea e solar ideal, já referida
e descentralizando outros serviços de caracter médico ou administrativo para os
outros restantes corpos do edifício.

Ilustração 62 - Planta do rés-do-chão, Sanatório de
Paimio, Alvar Aalto. (Stanford Anderson et al., 2012, p.
184)

Ilustração 61 – Esquisso do Sanatório de Paimio, Alvar Aalto.. (Alvar Aalto
Museum, 2011)

Em termos de modelo arquitectónico, o sanatório de Paimio, demonstra como todo o
andar térreo foi concebido em forma de leque, para que as funções fossem divididas
em alas separadas, situando-se à esquerda a ala que contem os espaços comuns e à
direita, com orientação sul, a ala dos pacientes com uma fachada dominada por
varandas e espaços de contacto com o exterior.

Ilustração 64 - Ventilação diagonal, ala dos doentes,
Sanatório de Paimio, Alvar Aalto. (Richard Weston,
1995, p. 56)
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Ilustração 63 - Estudo da iluminação natural nos
quartos, Sanatório de Paimio, Alvar Aalto. (Richard
Weston, 1995, p. 56)
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Todos os quartos dos pacientes captam o sol pela manhã, a sua localização a sul,
coloca-os em contacto directo com o exterior. O aquecimento natural do ar que entra é
facilitado por uma janela especial, uma vez que o ar frio do exterior entra em diagonal
pelas caixas de janela, cujas aberturas de entrada são o mais afastadas possível do
doente. Cada quarto foi concebido para duas pessoas e foi tido em conta que,
enquanto dentro do quarto, a principal posição do paciente seria deitado.
Zevi, estava convencido que Le Corbusier se referia com malícia a Aalto quando
escreveu: “ Entre as necessidades humanas, decerto está também a de ter os pés
quentes, mas sou mais sensível à necessidade de sentir o prazer que deriva da
harmonia”. Temos de ter em conta que, pode na realidade existir uma harmonia que
deriva do conhecimento ou da contemplação da realidade natural, porém existe outra
harmonia, que depende de uma vida em sintonia com a natureza ou o ambiente,
precisamente a de estar à vontade sem ter os pés frios, é esse o tipo de harmonia que
Aalto pretendia alcançar. (Giulio Argan, 2006, p.418)

Ilustração 65 - Desenho do estudo do descanso típico de um doente, Sanatório de Paimio,
1940. (Stanford Anderson et al., 2012, p. 23)
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Uma das grandes preocupações de Aalto na concepção deste projecto foi
proporcionar aos doentes bem estar e dar-lhes também privacidade, para tal foram
consideradas algumas necessidades de caracter higiénico individual, traduzidas pela
criação, nos quartos, do seu próprio lavatório e respectiva torneira, concebido com o
fim de evitar para além de ruido também os salpicos.

Ilustração 67 - Interior dos quartos, ala dos doentes, Sanatório de
Paimio. (Alvar Aalto Museum, 2011)

Ilustração 66 - Lavatórios personalizados,
Sanatório de Paimio. (Stanford Anderson et al.,
2012, p. 24)

Sabendo perfeitamente que o factor psicológico era importante para enfrentar esta
doença, achou por bem criar um ambiente que fornecia tranquilidade e conforto,
reforçado por uma ampla visibilidade para a floresta, através de um grandioso terraço
que faz ligação do último piso com o exterior. Aalto desenvolveu ainda terraços em
cada um dos pisos da enfermaria os quais comunicavam com o interior da praça
externa delimitada pelas alas, tais terraços apresentam-se na fachada suspensos e
sucessivos, oferecendo cerca de vinte quatro lugares ao ar livre destinados a
pacientes fisicamente mais debilitados.

Ilustração 69 - Varanda superior, solarium, Sanatório de Paimio (Alvar Aalto
Museum)
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Ilustração 68 - Vista de uma ala do Sanatório
de Paimio (Alvar Aalto Museum)
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A criação dessa atmosfera de conforto e humanização, foi complementada nesta obra,
nomeadamente nas áreas comuns do sanatório, pelo impacto da utilização
intermitente de cores, destinadas não só à ampliação das sensações de brilho solar,
como também à criação de uma atmosfera interna, que ia para além da sensação de
conforto. Foram ainda concebidos a nível interno percursos sinuosos e arejados,
estimulando os pacientes a pequenas caminhadas dentro do hospital.

Ilustração 70 – Escadas em Sanatório Paimio. (Stéphane68,
2012)

Ilustração 71 – Refeitório Sanatório Paimio (Stéphane68, 2012)

A utilização das cores, bem como a iluminação artificial dos quartos, foram pensadas
detalhadamente, tendo em conta a situação específica dos doentes, a preocupação
com estes, é bem demonstrativa do humanismo do autor, patente também na
concepção do mobiliário interno, tal com a “cadeira Paimio”, criada para que os
pacientes pudessem sentar-se por longas horas, precisando para isso ter as costas
anguladas, para facilitar a respiração.

Ilustração 72
– Patente da
cadeira
Paimio.(Stanford Anderson et al., 2012, p. 97)

Ilustração 73 - Cadeira Paimio. (Aurora Cuito, 2002, p.
71)

Nesta obra, é impressionante o rigor e o pormenor a nível de concepção, como
exemplo as maçanetas das portas, destinadas a evitar situações em quem as mangas
largas dos roupões hospitalares pudessem ficar presas.
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Ilustração 74 - Puxador personalizado, Sanatório
de Paimio. (Alvar Aalto Museum, 2011)

Podemos referir ainda outros pequenos detalhes que revelam o talento do autor, vejase a forma especial dos candeeiros de tecto dos corredores destinados a não produzir
uma luz com brilho excessivo, ou a colocação dos candeeiros dos quartos, junto ao
tecto por cima das camas, de modo a que a luz emitida por eles, não incidisse
directamente sobre os olhos dos pacientes. Deste modo Aalto desenvolveu uma
expressão comunicativa “transparente” da organização interna para o exterior.
(Richard Weston, 1995, p. 56)

Ilustração 75 – Candeeiro Quartos,
Sanatório Paimio. (Alvar Aalto
Museum, 2011)

Ilustração 76 - Candeeiro de tecto do
corredor, ala dos doentes, Sanatório de
Paimio. (Richard Weston, 1995, p. 59)

Aalto considerava a imagem exterior do edificado, um elemento de conexão com sua
envolvente externa, daí a valorização que atribuía à caracterização dessa imagem,
consubstanciada não apenas na sua materialidade, mas também e fundamentalmente
no seu relacionamento com a luz, utilizando nesta como noutras obras, parâmetros de
iluminação, tais como o brilho e a cor, com contrastes e dinâmicas próprias. A luz é um
elemento poderoso que consegue dar nova vida ou nova alma às coisas que toca,
mas igualmente poderosa e até certo ponto transcendental é a sombra, componente
indissociável da luz. A dicotomia luz sombra traduz-se muitas vezes por uma espécie
de diálogo, isto é, perante uma presença intensa de luz, irão surgir sombras com
alguma evidência, no caso de uma luz difusa a resposta da sombra será igualmente
mais subtil.
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4. LUZ E PROJECTO
Embora sejamos todos habitantes do mesmo planeta, o qual possui as suas
características próprias e que também se podem considerar únicas, a maneira como
nós vemos e interpretamos ou sentimos o nosso planeta é completamente diferente de
uma pessoa para a outra, porque é um facto subjectivo que diz respeito a cada um de
nós. O arquitecto como homem que é, quando vai projectar, parte precisamente dessa
visão que lhe é própria e está envolvido como qualquer outra pessoa num contexto
cultural, social e emocional, que também influencia a sua visão do mundo. No seu
momento de criação, o arquitecto dá as suas próprias respostas às questões actuais,
deixando assim a sua marca no contexto do mundo humano. Essas marcas resultam
de um acto cognitivo que teve em conta essa ponderação e que suporta todos os
factores externos, incluindo os emocionais e que leva o arquitecto a confrontar-se com
a razão, com o seu lado sensorial ou sentimental e a decidir-se sobre um determinado
projecto, utilizando as ferramentas que tem ao seu dispor. A escrita arquitectónica,
constitui a expressão da visão do arquitecto sobre o mundo, sendo essa visão
influenciada por um conjunto de valores, saberes e paixões. Quando começa
projectar, o arquitecto deve ter em conta, que as escolhas que efectua, não estão
limitadas ao tempo em que irão ser postas em prática, pelo contrário, elas irão
sobreviver à construção e constituem a verdadeira interpretação da obra à qual deu
lugar.

Ilustração 77 – Esquiço da Calascibetta, Sicília, Alvar Aalto, 1952. (Stanford Anderson et
al., 2012, p. 289)
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Segundo Franco Purini20, na sua obra “Compor a Arquitectura”, os edifícios, ficando
parados no tempo, irão comportar-se em relação à luz, da mesma forma por toda a
duração da sua vida, quer esta seja longa ou curta, reagindo assim de forma idêntica,
ao seu variar no ciclo dia/noite. Desta forma, o artefacto coloca-se como descrição
duradoura do tempo. A arquitectura constrói, portanto, uma representação única e
persistente de uma luz individual relativa a um ponto preciso da Terra, e nesta acção
se realiza grande parte do seu objectivo. Mas, enquanto fixas, as obras de arquitectura
permitem que sejam reencontradas. Permitem pensar de um ponto do mundo e voltar
a ele. A arquitectura é então o cumprimento de um itinerário previsto, é a meta de uma
viagem nova ou repetida. (Franco Purini, 2009, p.56)
Não podemos considerar que a luz faça parte dos suportes do projecto, visto que se é
possível decidir, num determinado projecto, qual o material que se deve colocar em
certo sítio, a luz consegue, pelo contrário, fugir aquilo que está previsto no traçado do
projecto, visto não ser possível definir que em certo dia a luz nesse local, será desta
ou doutra maneira. No entanto temos que projectar com a luz, o que embora possa
parecer simples, na realidade não o é por várias razões, primeiro porque é necessário
ter consciência do que é realmente a luz e depois porque se torna indispensável, para
além de compreendê-la, saber dominá-la, e só depois de ser entendida no seu global,
o arquitecto poderá tirar partido de todas as suas potencialidades.

Ilustração 78 – Biblioteca Mount Angel Abbey. (L. Aeires, 2012)

20

Franco Purini (1941) arquitecto e teórico de arquitectura nascido em Itália, escritor e professor,
participou por diversas vezes na Bienal de Veneza, onde, entre outros prémios nacionais, foi premiado
com o Leão de Pedra com o projecto da ponte da Academia em 1985. (Livio Sacchi, 2000)
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4.1. LUZ E CONTEXTO
Passando à abordagem do trabalho desenvolvido na disciplina de projecto III. O
primeiro exercicio proposto, foi a transformação da Quinta da Ribafria, em pousada.
A Quinta, situada nos limites da Vila de Sintra, tal como castelos, palácios e paços
acastelados, que se distribuíram por entre a magnífica profusão de verde, eram
resultado da vontade dos seus patrocinadores, reflectindo o tempo e a moda do
momento em que foram construídos e sobretudo o poder económico dos seus
proprietários. Os longos períodos de vilegiatura que a família real e a corte passavam
no paço real, influenciaram a construção de vários palácios e quintas na sua periferia.
(Câmara Municipal de Sintra) A Quinta de Ribafria foi um desses casos, sendo uma
propriedade que tem um longo historial e que passou por várias reformações,
patrocinadas por alguns dos seus proprietários. Actualmente é propriedade da Câmara
Municipal de Sintra
A relação de Sintra com a natureza montanhosa e romântica da paisagem envolvente,
deu origem a uma edificação que, correspondendo a diversas exigências sociais, bem
como a registos formais e a escalas diferentes, revelou uma intenção de integração
paisagística e um eclectismo igualmente eficaz, como no caso do sítio intervencionado
“Quinta da Ribafria”.

Ilustração 79 – Vila de Sintra (Ricardo Jorge Fidalgo,
2007)

A paisagem de Sintra, quer em termos estruturais, quer pelo seu significado,
representa claramente o arquétipo da paisagem romântica. É um lugar onde se
sentem intensamente as forças naturais, aparecendo como um terreno descontínuo,
de relevo muito variado, onde o céu nunca se vê num hemisfério total, com grandes
variações de luz e sombra e uma vegetação que funciona como diferentes filtros do
olhar. Simultaneamente Sintra, está recheada de monumentos históricos, dados
arqueológicos e ruínas, tudo isto conferindo-lhe uma aura de maravilhoso
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encantamento e de mistério, que vai expressivamente ao encontro do que de mais
íntimo caracteriza a minha intenção interventiva. De resto, uma paisagem nunca é
estática, pelo contrário, está sempre sujeita às mudanças, o que a torna difícil de
preservar. É sobretudo o caso deste tipo de paisagens culturais, testemunhos do
cunho humano, sempre dinâmico, mas permitindo também que os elementos naturais
sigam os seus ritmos biológicos próprios.
“Sintra é em tudo excepcional – no clima, na paisagem, na História, nos monumentos.
Portanto, a ambiência daquelas serras e daqueles vales é muito particular; a luz ali é
doce, cor de cidra, cintilante de suaves gorjeios de claridade, desde que o Sol se
levanta até ao desmaiar das ave-marias; a finura da sua atmosfera, nascida – como
Afrodite – das ondas do mar, côa-se pelos bosques de ericáceas e sai perfumada com
aromas do mato que floresce nas encostas¸ sabe a murtinhos e ao medronho capitoso.
E os frequentes nevoeiros, tão caluniados e detestados, são como dobras de renda
branca a roçar pelo colo dos montes, a enredar-se nas fidalgas cameleiras de jardins
decadentes.” (Raul Lino, 1952)

A necessidade de conciliação da transformação da Quinta da Ribafria, em pousada,
com uma integração sem causar impacto, foi um dos aspectos considerados como
fundamental da proposta apresentada, o que levou a que este projecto, tivesse em
conta todas as motivações em termos de luz, clima e paisagem, bem como as
características e a tipologia do terreno. O muro de contenção orientado a sul da Quinta
da Ribafria, recebeu uma construção fragmentada, que cria uma sequência de pátios
formados pela interligação de corredores, sugerindo uma espécie de jogos de
descoberta e ligação. A intenção de integração desta edificação, fica patente na vista
externa que traduz um vasto conjunto de paralelepípedos incrustados e dissimulados
aos pés de uma montanha.

Ilustração 80 – Perspectiva do projecto (Desenho próprio)
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(…) “A sua função é ainda conciliar o mundo da matéria com a vida humana (…)” (Alvar
Aalto,1940, apud Juhanni Pallasma, 1983, p. 113)

O desenho da arquitectura, ou seja a forma da nova edificação, é constituída
essencialmente por betão aparente claro. A utilização deste tipo de material ajuda a
simular espaços de aspecto quase natural, dada a plasticidade do mesmo. O betão
oferece excelentes soluções para superfícies angulosas e mesmo curvas, consentindo
homogeneidade no tom e continuidade entre laje e parede, conseguindo obter-se uma
peça de aspecto único e sólido. Este material tem ainda capacidade, para responder
às motivações conceptuais, no que concerne à construção do novo “muro habitado”,
facilitando deste modo a integração no contexto pré existente.

Ilustração 81 – 3D do projecto,
(imagem própria)

vista exterior

Ilustração 82 – 3D do projecto, vista interior,
(imagem própria)

“Se aprofundar-mos a questão, a arquitectura não é apenas um aglomerado de
produtos estruturais acabados, ma sim um complicado processo de desenvolvimento,
no qual as correlações internas produzem constantemente novas soluções, novas
formas, novos materiais e infinitas mudanças de ideologia estrutural.” (Alvar Aalto,
1938, apud Juhanni Pallasma, 1983,p.49)

Neste contexto foi também tida em conta, a influência que a luz do Sol tem sobre as
superfícies, as texturas e os espaços, podendo contribuir de uma maneira directa ou
indirecta para o clima emocional que se vive numa sala, bem como para a eficiência
ou eficácia da actividade que nesse espaço venha a acontecer. Cada lugar tem a sua
luminosidade específica, determinada pelas suas características geográficas, o que o
torna memorável quanto às características da sua luz, no entanto é necessário ter
sensibilidade para captar ter essa percepção, para depois a poder controlar e a utilizar.
Sabemos que a distribuição não uniforme da luz é capaz de criar diversidade, dando
origem à modelação das formas, não só condicionando a sua aparência como até
influenciando a sua expressão tridimensional.
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Ilustração 83 – Axonometria “corpo C”, Quartos. (imagem própria)
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Ilustração 84 – Planta Piso 0, Quartos. (Imagem própria)
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Ilustração 85 – Quartos piso 0, módulos. (Imagem própria)
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Para pensar, desenhar, construir a arquitectura é necessário conhecê-la. Conhecê-la
significa, antes de mais, habitá-la, percorrê-la para colher o enovelar-se das suas
tramas espaciais no seu dilatar-se ou comprimir-se, para apreciar os valores visivotácteis dos seu materiais, para constatar como a luz constrói, para avaliar de que forma
enfrenta a prova do contexto. Um contexto do qual e para o qual nasce e que com a
sua própria presença torna diferente da condição que anteriormente vivia. (Franco
Purini, 2009, p.38)

Antes da abordagem de qualquer projecto, torna-se necessária uma reflexão profunda
sobre o mesmo, porque este encerra uma série de aspectos importantes que têm de
ser considerados para compor a arquitectura. Na abordagem ao segundo exercício
proposto na disciplina de projecto III, fomos confrontados com a criação de um
edificado constituído por Hostel, Guesthouse, Galeria de Arte e espaços comerciais,
funcionando a Guesthouse, como extensão urbana, da Pousada Quinta da Ribafria.
Este edificado situa-se numa artéria fundamental da cidade de Lisboa, a Avenida da
Liberdade, tal facto suscitou logo à partida a necessidade de ter em consideração,
uma variedade de elementos entre os quais um estudo minucioso sobre a localização
e integração no contexto já existente, bem como sobre o comportamento e
aproveitamento da luz.
Segundo a obra “Os Planos da Avenida da Liberdade e seu prolongamento”(Filipe
Roseta; João Sousa Morais, 2006, p. 13-15), o “Passeio Público” preexistente, de
influência iluminista, contido no Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina, foi
preservado nas faixas centrais da Avenida e mais do que uma memória perdida,
passou a ser um factor determinante na sua dimensão e no seu perfil, assegurando a
vocação das faixas centrais como espaços de lazer arborizados, neste contexto em
que a arborização é factor determinante, surgiu uma identidade própria, que é
atribuída à Avenida, dado que lhe foi garantida uma escala humana, quer pela sua
forma como pelo seu conteúdo. A Avenida contem assim um elemento natural
predominante, sujeito ao tempo e ao ciclo da vida e em contraposição um espaço
arquitectónico geometrizado e funcional, contraposição esta que constitui uma

Ilustração 87 – Vista da Avenida da Liberdade, Manuel
Ramos, 2003. (Biblioteca de Arte / Art Library Fundação
Calouste Gulbenkian, 2004)
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Ilustração 86 – Esplanadas na Avenida da Liberdade, Estúdio Horácio
Novais. (Biblioteca de Arte / Art Library Fundação Calouste Gulbenkian,
2008)
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harmonia de opostos, que marcou o ideal urbano no século XX. A história urbana
deste século encontra-se com a história do desejo de inaugurar uma terceira via para
o lugar urbano, onde todas as vantagens da vida mais energética e activa da cidade, e
toda a beleza e encanto do campo estivessem asseguradas numa perfeita
combinação.
There are in reality not only, as is so constantly assumed, two alternatives – town life
and country life – but a third alternative, in which all the advantages of the most
energetic and active town life, with all the beauty and delight of the country, may be
secured in perfect combination; (…) (Ebenezer Howard, 1898, p. 8)

A Avenida da Liberdade tem sobrevivido às exigências funcionais da metrópole,
porque desde a sua origem incorpora esta terceira via, este princípio que se iria
formalizar em 1898, no postulado lançado por Ebenezer Howard 21, para as novas
cidades jardim, introduzindo e mantendo a arborização no espaço urbano.

Ilustração 89 – Litografia colorida, vista da Av. da Liberdade, nos inícios do
século XX, Ribeiro Cristino. (Museu da Cidade)

Ilustração 88 – Esquiço da Av. Da Liberdade. (desenho
próprio)

A Avenida garantiu assim uma convivência de escalas, uma humana e outra de
metrópole, que permitiu fazer dela um espaço público com lugar para circular mas
também para estar, para celebrar as festas citadinas ou para promover protestos
populares, tornando-a num dos lugares públicos de excepção na memória e no
quotidiano dos lisboetas. Este condicionamento tem permitido à Avenida sobreviver às
exigências funcionais da metrópole. Lisboa, não tem escala para concorrer com as
metrópoles mundiais a nível quantitativo, deve apostar naquilo que tem de único: a
qualidade do lugar a luz da cidade, as condições climatéricas e as próprias
características culturais do povo.
21

Ebenezer Howard (1850 - 1928) pré-urbanista inglês, fundador do movimento cidade-jardim, que
influenciou o planeamento urbano em todo o mundo. Conhecido pela sua obra “Cidades-Jardim do
Amanhã”, onde propõe a criação da cidade-jardim como uma entidade auto-suficiente e não um
dormitório subúrbio de 30.000 pessoas. (Brian Duignan, 2012)
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Ao observarmos uma árvore, percebemos pela sua ” forma” ou pelo volume que esta
define no espaço, que a base da copa a três ou quatro metros do chão reduz o “pé
direito” da cidade para alturas convenientes, proporcionando como que um espaço
independente da configuração dos edifícios, parecendo criar-se um “tecto” que conduz
o espaço urbano para a escala do corpo humano e que o protege de raios solares
mais agressivos. Associando este tecto protector à largura de cerca de trinta metros
de cada faixa central, criou-se na Avenida um espaço de lazer autónomo dos edifícios
e resguardado do trânsito, que permite para além da permanência de pessoas, a
existência de quiosques e esplanadas. (Filipe Roseta; João Sousa Morais, 2006, p. 13)

Ilustração 90 – Esquiço esquemático sobre a Av. Da Liberdade (desenho próprio)

Segundo a obra de Vítor Matias Ferreira22, “Lisboa – A Metrópole e o Rio”, tendo em
conta inquéritos efectuados a “observadores privilegiados” que organizam e integram
uma opinião pública privilegiada e a “actores centrais” ou seja, indivíduos com
capacidade e poder político, económico ou cultural, o turismo surge como a principal
vantagem e inequívoca potencialidade da cidade, quer em função das suas condições
climáticas, quer em função daquilo que a cidade pode oferecer. Outra ideia que
mereceu acolhimento de grande parte dos entrevistados foi a necessidade de Lisboa
apostar forte nas áreas de turismo de negócios. No entanto a estratégia de apontar a
cidade para o turismo, nomeadamente como é referido na última parte do inquérito, o
turismo de negócios, cairá por terra se, no coração da cidade, não for garantida a
produção do lugar urbano, que para além de funcional, tenha a capacidade de
conjugar a escala metropolitana com a escala humana, tendo como objectivo a
construção de uma cidade cujas características sejam capazes de lhe conferir uma
identidade única.

22

Vítor Matias Ferreira, sociólogo, que produziu uma obra de referência, sobretudo em relação a Lisboa,
desenvolveu estudos que indiciam a utilização de metodologias associadas ao conceito de Morfologia
Urbana, tais como o artigo Morfologias Urbanas e Espaços Públicos na Metrópole de Lisboa. (Ferreira,
1987, pp. 234-235).
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4.2. LUZ E PROGRAMA
Neste subcapítulo fazemos referência ao programa que nos foi proposto e que
consistia na transformação da Quinta da Ribafria em Pousada. As intervenções foram
programas para três zonas distintas, o corpo central do edificado que era constituído
pelo antigo palácio quinhentista e respectivos anexos, uma área de lazer em que
existia uma piscina e court de ténis e uma zona que se convencionou designar por
“Corpo C” situada a este da Quinta.
A programação projectada para o corpo central, consistiu num aproveitamento do
edificado já existente, traduzido por intervenções que foram direccionadas no sentido
de garantirem a estadia do público, sem no entanto, desvirtuarem a sua atmosfera.
Na zona das antigas piscinas, surge um volume perpendicular à colina, fazendo
transparecer a ideia de que nasceu da própria encosta, elevando-se do solo para
proporcionar um aspecto de continuidade em relação ao terreno que se prolonga no
sentido longitudinal, seguindo-se assim a proposta inicial que contempla como
essencial o aspecto da integração sem impacto. Esta zona ficou reservada ao “lazer”,
integrando para além da piscina o “spa” e um espaço destinado à restauração, a
junção e localização destes espaços, teve como objectivo a utilização não exclusiva
pelos utentes que fossem apenas residentes instalados na área residencial
Para a zona referenciada como “Corpo C”, foram projectados módulos, densos e
fechados, com poucas aberturas, sugerindo privacidade e isolamento, embora
apresentem numa primeira impressão, uma solidez aparente, esta acaba por diluir-se
interiormente com a existência de pátios que servem de entrada de luz. Por outro lado
as áreas comuns, consubstanciadas por uma sequência de pátios, formados pela
interligação de corredores, sugerem uma espécie de jogos de descoberta e ligação,
combinando luz e sombra, espaços abertos e fechados, elementos lineares que criam
uma experiência integralmente sensitiva e restauradora. A distribuição informal e
oculta dos espaços internos, constitui um cuidadoso percurso, que conduz os
visitantes a determinados pontos pré-estabelecidos, permitindo deste modo, a
exploração de outras áreas, ficando a perspectiva sempre controlada, com garantia ou
impedimento de uma vista.
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Ilustração 91 – Fotos da maquete (imagem própria)

O projecto foi construído através da agregação de um número de módulos, sob a
forma de um L invertido, posicionados de forma a deixar um pequeno espaço entre
eles, permitindo a entrada de uma luz discreta.

Ilustração 92 – Termas de Vals.
(Julian Huang, 2009)

The meander, as we call it, is a designed negative space between the blocks, a space
that connects everything as it flows throughout the entire building, creating a peacefully
pulsating rhythm. Moving around this space means making discoveries. You are
walking as if in the woods. Everyone there is looking for a path of their own” (Peter
Zumthor apud ArchDaily, 2009)
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No seguimento deste subcapítulo e na abordagem ao segundo exercício proposto na
disciplina de projecto III, fomos confrontados com a criação de um edificado
constituído por Hostel, Guesthouse, Galeria de Arte e espaços comerciais,
funcionando a Guesthouse, como extensão urbana, da Pousada Quinta da Ribafria.
Em termos estruturais, procurou-se criar uma espécie de imagem comparativa, entre a
edificação e a estrutura da árvore, composta por raiz, tronco e copa. Para a parte
inferior da edificação, comparada à raiz, foi programado um restaurante, uma galeria
de arte e uma zona de estacionamento. Na parte superior da estrutura,
correspondente à copa, foi criada uma envolvência própria, filtrante da luz através de
uma “pele” ripada na vertical, conseguindo-se assim obter uma certa transparência. Os
pilhares propositadamente de betão à vista e que suportam toda a estrutura, são
equiparados ao tronco.

Ilustração 93 – Montagem conceptual explicativa do programa
(imagem própria)

Toda a volumetria é sustentada a partir de pilares de betão armado em forma de cone,
não sólidos, com diâmetro razoável para o suporte da edificação elevada, criando em
planta irregularidade e dispersão de espaços. No piso vazado foram apenas incluídos
acessos verticais servindo de ligação entre os elementos superior e inferior. O restante
programa desenvolveu-se com a existência de áreas de serviço e áreas comuns a
oeste e quartos a este.

Ilustração 94 – Axonometria esquemática (imagem própria)
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4.3. LUZ E COMPOSIÇÃO
“A operação compositiva deve ser precedida por uma enumeração precisa de todos os
elementos que se quer que participem na arquitectura que se está a desenhar. É útil
que o arquitecto escreva uma espécie de memorando, no qual sejam registados os
conteúdos que quer exprimir, procurando também ligá-los entre si, à procura de
núcleos temáticos complexos, reconduzidos a uma síntese densa e orientada e a uma
imagem icástica e durável.” (Franco Purini, 2009, p.45)

A composição relacionada com a primeira proposta apresentada na disciplina de
projecto III, que tem a ver com a transformação da Quinta da Ribafria em pousada,
relaciona-se com uma edificação que é composta essencialmente por três zonas
distintas, razão pela qual foram adoptadas soluções estruturais diversas para cada
uma delas. Em termos de concepção, a zona projectada a este da Quinta, constituída
por módulos, inspirou-se na existência naquele local, de um “jardim de cheiros”,
constituído por uma malha estrutural fragmentada e atravessada por linhas
transversais, criando-se uma continuidade da referida repartição com idêntico
alinhamento.
A edificação da zona central, tem do mesmo modo uma relação íntegra com o jardim
de buxo fronteiriço já existente.
Ao contrário da relação das referidas zonas, que se expressa de uma forma
transversal a edificação realizada junto às antigas piscinas tem um relacionamento
longitudinal com a quinta.
A existência destas três zonas, teve a ver com a intenção de abrangência total da
extensão da quinta, tornando-a percorrível.

Ilustração 95 – Diferenciação das Zonas, Planta. (imagem própria)
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A presença de muros e pátios em caminhos que são extensivos a todo o espaço,
indicando um percurso a efectuar, bem como a existência da malha organizativa, que
se inicia a partir do jardim de buxo fronteiriço, levou à criação do acrescento ao préexistente, criando-se assim para além de uma sequência de pátios, como elo de
ligação entre espaços públicos e privados, uma espécie de jogos de descoberta e
revelação. Foi pensado utilizar materiais mais rudes com vista a simular espaços de
aspecto quase natural.
A zona projectada no antigo “Corpo C” constituída por módulos, densos e fechados,
com poucas aberturas, sugerindo privacidade e isolamento, apresenta numa primeira
impressão, uma solidez aparente que acaba por diluir-se interiormente com a
existência de pátios que servem de entrada de luz.

Ilustração 96 – Esquiço próprio do projecto da Quinta da Ribafria

Por outro lado as áreas comuns, consubstanciadas na sequência de pátios formados
pela interligação de corredores, sugerem uma espécie de jogos de descoberta e
ligação.
As minhas referências basearam-se, quer no tecido vegetal, quer na existência
abundante de pedra em Sintra, bem como nas obras: Termas de Vals na Suíça de
Peter Zumthor, Santa Isabel Houses de Bak Gordon e Piscinas de Leça da Palmeira
de Siza Vieira.

Ilustração 99 - Termas de Vals na Suíça de
Peter Zumthor.(*Vlad*, 2007)

Frederico Azevedo Alves

Ilustração 98 - Santa Isabel Houses de Bak
Gordon. (Fernando Guerra, 2011)

Ilustração 97 - Piscinas de Leça da
Palmeira de Siza Vieira.(João Pereira de
Sousa, 2008
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Na disciplina de projecto III, foi efectuada uma abordagem ao segundo exercício
proposto, deste modo, fomos confrontados com a criação de um edificado constituído
por Hostel, Guesthouse, Galeria de Arte e espaços comerciais, funcionando a
Guesthouse, como extensão urbana da Pousada Quinta da Ribafria.
“Toda a solução arquitectónica deve ter uma motivação humana baseada na análise,
mas tal motivação deve ser palpável na construção, que pode ser resultado de
circunstâncias exteriores.” (Alvar Aalto, 1940, apud Juhanni Pallasma, 1983, p. 155)

A concepção de um projecto, tal como qualquer criação humana é um acto único que
deve ser pensado e adequado ao tempo e ao lugar, podendo ainda contribuir para a
poética do lugar, quer realçando a simbologia do elemento natural ou as memórias do
sítio, devendo adequar as volumetrias e as posições relativas do edifício à relevância
das funções, para as quais foi projectado, atribuindo papel preponderante a edifícios
públicos (parlamentos, centros culturais,etc.) ou privados (escritórios ou habitações).
Na minha concepção fui beber à identidade da Avenida e aos pressupostos que estão
na sua origem, as linhas orientadoras do meu projecto, pois entendo que existem
factores que têm de ser forçosamente considerados sob pena de serem suprimidos
pela funcionalidade, impedindo o convívio de escalas, uma humana e outra de
metrópole. Transportei igualmente para o meu projecto a ideia de que tem de haver
um sentido para o habitante, ou seja, tem de conceder-se ao cidadão a possibilidade
de se identificar com o espaço em que habita. Deste modo e conforme se verifica nas
imagens procedi à elevação da edificação para uma altura condizente com a copa das
árvores, respeitando assim o “pé direito” determinado e criando desta forma um
espaço aberto, contínuo e integrado, à semelhança dos princípios revelados na “Carta
de Atenas”.

Ilustração 100 – Esquema conceptual do projecto da Av. Da Liberdade.
(imagem própria)
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Ilustração 101 - Esquema conceptual do projecto da Av. Da Liberdade. (imagem própria)

Quanto ao conteúdo ou significado da árvore, trata-se de uma construção cultural que
se altera, a noção de beleza natural surge quando o ser humano consegue controlar
as forças ambientais, só deste modo é possível fazer a associação entre a
transcendência do natural e uma emoção estética, caso contrário surge um medo
originado pelo sentido de impotência. Se o espaço urbano é concebido com o sentido
de proteger o ser humano do mundo natural, então distorce a simbólica da sua génese
ao trocar um sentido de terror por um sentido de belo. A imagem da natureza como
símbolo da beleza original faz hoje sentido dada a necessidade de manutenção de um
ecossistema viável e que seja capaz de combater o descontrolo da industrialização.
(Filipe Roseta; João Sousa Morais, 2006, p.13)
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Ilustração 102 – Fotomontagens e Maquete da proposta. (Imagem própria)

Frederico Azevedo Alves

93

Dicotomia Luz/Sombra na caracterização da imagem exterior do edifício em Alvar Aalto

Frederico Azevedo Alves

94

Dicotomia Luz/Sombra na caracterização da imagem exterior do edifício em Alvar Aalto

Ilustração 103 – Planta Piso 0 (Imagem própria)
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Ilustração 104 – Planta Piso 1. (Imagem própria)
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Ilustração 105 – Planta Piso 3. (Imagem própria)
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Ilustração 106 – Corte Transversal. (Imagem própria)
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Ilustração 107 – Alçado Frontal. (Imagem própria)
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Ilustração 108 – Alçado Traseiro. (Imagem própria)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na introdução a este trabalho, mencionamos uma série de questões, as quais foram
aprofundadas e estudadas com algum cuidado, porém em termos conclusivos, existem
dois aspectos que em nossa opinião constituem os pilares fundamentais, em que
assenta toda a fundamentação deste trabalho, e consequentemente das restantes
questões que foram equacionadas na introdução.
O primeiro, é a temática da luz e sua cumplicidade com a Arquitectura, o segundo foi
o modo como um personagem, com o prestígio de Alvar Aalto, interpretou essa
temática e a soube transpor para as suas obras, nomeadamente para o aspecto
exterior das mesmas.
Sabemos que, a luz não foi só alvo de estudos por parte da Arte, também a Ciência e
até a Religião se debruçaram sobre ela, tais são os efeitos que produz no Homem. O
contraste luz/sombra, tem sido objecto de estudo e atenção de muitos artistas ao
longo do tempo. Tal foi a atenção, que alguns lhe dedicaram, que por vezes ela
própria, se tornava protagonista nas suas obras. A luz tratada, não como algo
abstracto, mas como um elemento estrutural, tornou-se assim tão ou mais importante,
do que qualquer outro elemento material.
O comportamento da luz, a sua relação com o sítio e a forma arquitectónica, bem
como a abordagem da percepção sensorial, foram temas, estudados e debatidos, com
profundidade, no âmbito da arquitectura. Cada lugar tem a sua luminosidade própria,
criada pelas suas características específicas, relacionadas com a luz natural, isso
constitui a sua essência. Na nossa opinião, só alguns arquitectos, tal como Aalto,
foram capazes de perceber essa essência e guarda-la, podendo depois destacar um
lugar pela sua luz. O controlo da luz, permitiu que, de maneiras diferentes, dessem
uma certa dinâmica aos espaços, quer criando tensões ou dando-lhes alguma espécie
de harmonia.
Foi procurando a materialidade do espaço e da luz, que a arquitectura ganhou uma
dimensão simbólica, entrando num campo poético, difícil de explicar por palavras,
Aalto identificou-se perfeitamente com essa realidade, soube assimila-la e transmiti-la
através das suas ideias para o projecto, articulando-a com a forma e a função do
edifício, no qual a imagem exterior, expunha o interior do edificado.
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A genialidade de Aalto, transpôs o seu próprio tempo, foi sem dúvida um mestre da
arquitectura. Sendo assim, vamos tentar perceber, o que a intervenção de Alvar Aalto,
como arquitecto e artista veio trazer em termos de novidade e evolução, aos conceitos
já existentes. É evidente que, Aalto, não foi o primeiro a entender e dominar a luz, para
poder trabalha-la, o que nos parece aqui importante, é realçar a sua sensibilidade
como arquitecto e artista e a capacidade de a interpretar e representar na imagem
exterior do edifício, mas tendo em conta que, para ele o edifício era um todo, que tinha
personalidade e alma, considerando a luz como matéria viva do acto compositivo, e
acreditando também, que ela só por si conseguia despertar estímulos sensoriais.
Aalto, conseguia de uma forma genial, através da manipulação da luz e da sua
comunicabilidade com a sombra, caracterizar a imagem exterior dos seus edifícios,
gerando uma dimensão, que não é possível medir, a chamada quarta dimensão,
ficando assim as suas obras marcadas por um cunho muito pessoal e por uma carga
emocional forte, que embora difícil de traduzir por palavras, podemos dizer que
valorizava o espaço, criando através da luz uma espécie de ambiência de caracter
sensitivo ou emocional.
Parece-nos que Aalto, tinha essa tal capacidade de provocar uma certa comoção
dentro de nós, e julgamos que isso é importante, porque nem todos o conseguem.
Aalto, ensina-nos, que é preciso aprender a guardar, ou melhor meter a luz em
clausura, mas é preciso ter em conta, a quantidade de luz que se pretende, e temos
que saber que, as diferentes maneiras de a captar, vão dar origem a luminosidades
muito diversas. Isto porque cada espaço, necessita de uma quantidade de luz certa,
em função quer do seu tamanho, como do uso a que se destina.
O exercício proposto nesta dissertação, levou-me também, a outro tipo de reflexões,
um dos quais foi de que após este estudo, tornou-se ainda mais evidente a
responsabilidade que implica o acto de projectar, dada a importância do conjunto de
variáveis que estão em causa, o outro foi o de que, tudo o que são decisões, têm de
ser reflectidas e ponderadas, para nossa salvaguarda e da própria “Arquitectura”.
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