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APRESENTAÇÃO  

 

 

Arquitectura multisensorial: percepção, sensação e sentidos 
 

Nuno Alexandre Godinho Madeira 
 

 

Partindo da constatação que a arquitectura moderna teve uma abordagem analítica e 

cientifica, levando a uma perda de carácter do edifício e das qualidades de 

identificação do Homem com o Lugar, houve uma crescente falha ao não ter sido 

tomado em conta, os factores essênciais que dão significado ao ambiente construido, 

desde a percepção, os sentidos, à própria relação do corpo com o espaço. A 

dissertação pretende criar uma argumentação teórica para a importância de uma 

experiência multisensorial na arquitectura, acreditando que, ultimamente resultará 

numa relação e entendimento enriquecido e único entre utilizador – obra, que irá 

influênciar positivamente os seus utilizadores. Esta hipótese construir-se-á a partir de 

alguns fundamentos teórico-filosóficos e fenomenológicos, de autores de referência 

dos ultimos séculos, e de algumas descobertas cientificas no campo da neurociência. 

Teve por base o estudo de projectos, como Convento de La Tourette, Termas de Vals, 

Piscinas de Leça e o Museu Serralves, cuja estratégia resulta numa experiência 

positiva, multisensorial e única, entre a obra e o seu utilizador. 

Palavras chave: Arquitectura - Aspectos psicológicos, Arquitectura - Factores 

humanos, Fenomenologia 



 

 
 

 



 

 
 

PRESENTATION
 

 
 
 

Multisensory Architecture: perception, sensation and senses 
 

Nuno Alexandre Godinho Madeira 
 

 

Based on the observation that modern architecture had an analytical and scientific 

approach, leading to a loss of character of the building and the qualities of relating 

Humans to sites, there was a growing failure of not taking in consideration essential 

factors that give meaning to the build environment, through perception, the senses and 

the relation between body and space. The thesis attempts to create a theoretical 

argument emphasizing the importance of a multisensorial experience in architecture, 

believing it would result in an enriched and unique relation between user and building, 

which will positively influence its users. This possibility will be built upon some 

theoretical, philosophical and phenomenological grounds, from some renowned 

authors from recent centuries and from some scientific findings from neuroscience 

field. It was based on architectural projects, from the Convent of La Tourette, the 

Thermes de Vals, Leça Swimming Pools to Serralves Museum, whose strategy results 

in a positive, multisensory and unique experience, between the building and its user. 

Keywords: Architecture - Psychological aspects, Architecture - Human factors, 

Phenomenology 
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1. INTRODUÇÃO 

É um facto que a sociedade actualmente, está demasiado direccionada para a 

imagem, sendo que a visão na maioria dos casos, desempenha o único sentido 

estimulado a ser experiênciado, em espaços e projectos de arquitectura. Pode-se 

afirmar que, vivemos numa sociedade meramente visual, tendo necessariamente uma 

forte influência na arquitectura contemporânea. Dada a arquitectura moderna falhar 

em atribuir os factores essênciais que dão significado ao ambiente construido, desde a 

percepção, os sentidos, à própria relação do corpo com o espaço, o estudo e análise 

desta problemática, bem como os casos de estudo de excepção de alguns arquitectos 

e toda a documentação que existe disponivel sobre a temática, foram as principais 

razões que motivaram este trabalho. 

O objectivo geral desta dissertação é a procura por uma sensibilidade de arquitectura, 

que apele e estimule todos os sentidos, percepções e sensações, de modo a conferir a 

experiência do fenómeno ao utilizador de cada espaço. 

A metodologia deste estudo baseou-se essencialmente na literatura publicada em 

áreas como fenomenologia, filosofia e arquitectura, em documentação e informações 

de investigação cientifica, e numa entrevista ao arquitecto Carlos Mourão Pereira, 

incapacitado do sentido visual, procurando uma experiência pessoal e concreta em 

arquitectura, de modo a obter informação que sustentasse uma maior validade dos 

resultados deste trabalho. 

A dissertação apresenta-se organizada em três capitulos. No primeiro, apresenta-se 

uma abordagem à fenomenologia, de seguida são abordadas questões referentes à 

relação fisica do corpo no espaço, finalizando com a análise de quatro projectos 

realizados em portugal e no estrangeiro. 

O desenvolvimento do tema inicia-se no Capitulo 2, com uma procura de entendimento 

de fenomenologia e a sua relação com o corpo e os sentidos. São analisadas três 

personalidades que, desde o séc XIX, têm individualmente, um papel fulcral no 

desenvolvimento de fundamentação fenomenológica. Desde Edmund Husserl, que 

consolidou a fenomenologia como linha de pensamento no final do séc. XIX, através 

da sua metodologia de redução fenomenológica e redução eidética, Merleau-Ponty e a 

importância do corpo-sujeito na leitura e experiência do espaço, até à primeira 

aproximação de fenomenologia em arquitectura por parte de Norberg-Schulz. 
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No Capítulo 3, dedicado à experiência do corpo no espaço, são abordados conceitos 

como percepção, sensação, memória, movimento e sentidos que, quando estimulados 

e controlados, proporcionam ao indivíduo uma experiência do espaço, completa e 

multisensorial. O privilégio da visão sobre os restantes sentidos é também uma 

questão criticamente abordada, tendo sido importante o contributo pessoal do 

arquitecto Carlos Mourão Pereira, para apurar a experiência de arquitectura sem o 

sentido visual e de como os restantes sentidos são igualmente importantes para um 

total reconhecimento do espaço. 

O Capítulo 4, é dedicado ao estudo de quatro obras, que oferecem uma experiência 

fenomenológica e multisensorial aos seus utilizadores, aplicando em prática os 

fundamentos da dissertação: Convento de La Tourette de Le Corbusier, Termas de 

Vals de Peter Zumthor, Piscinas de Leça e Museu Serralves, de Alvaro Siza Vieira. 

Esta dissertação pretende abordar criticamente a arquitectura visual existente e 

destacar a importância de vários elementos de igual valor, que estimulam uma leitura 

e interpretação de obras de arquitectura, oferecendo aos seus utilizadores uma 

relação de maior qualidade e sensibilidade numa experiência sensorial do espaço. 

Não foi incluido o trabalho do aluno, realizado na disciplina de Projecto, por depois de 

toda a investigação e aprendizagem, este teria que sofrer várias alterações pois não 

representa actualmente um exemplo completo da aplicação de todas as temáticas 

desenvolvidas e abordadas na dissertação. 
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2. FENOMENOLOGIA NA ARQUITECTURA 

A Arquitectura é definida por um espaço interior, sem o qual não existe. Esse espaço é 

o que determina o carácter arquitectónico que distingue esta actividade de outras 

actividades artísticas. Além das três dimensôes espaciais - largura, altura e 

comprimento - é proposta ainda uma quarta dimensão, vivenciada pelo Homem na 

ocupação do espaço. Surge assim, a preocupação pela forma como a relação e 

ocupação do Homem no espaço se desenvolve, pelo que cabe apenas às qualidades 

do espaço, o envio de sinais, para que seja criada e atingida uma experiência, um 

fenómeno consciente. Tornou-se importante, evocar um conceito filosófico para a área 

de arquitectura, de maneira a que possibilite uma maior qualidade de experiencia do 

espaço pelo Homem, de modo a ser atingido o fenómeno – a Fenomenologia. 

A palavra fenomenologia é constituida por duas outras, ambas de origem grega. 

Fenómeno, que provém do grego phainesthai, aquilo que se apresenta ou que se 

mostra, e Logia, derivado do grego logos, de ciência ou estudo. Assim, a partir do 

significado das palavras de origem grega, fenómeno e logia, fenomenologia define-se 

como “uma reflexão sobre um fenómeno ou sobre aquilo que se mostra”. (Bello, 2006, 

p.17-18) 

O termo fenomenologia foi utilizado pela primeira vez, na obra New Organon (1764), 

da autoria de Johann Heinrich Lambert1, denominando como uma investigação que 

visava distinguir entre verdade e aparência, de modo a ignorar as ilusões que com 

frequência se apresentam no pensamento. Tornou-se assim, o fundamento de todo o 

saber empírico.  

Em 1770, Immanuel Kant2, retoma ao termo, indicando-o como o nome da ciência que 

estuda a matéria enquanto objecto possivel da experiência. Kant demonstra ainda, a 

necessidade de uma phenomenologia generalis, que defina a distinção entre os 

                                            
1
 Johann Heinrich Lambert (1728 – 1777) foi matemático, físico e filósofo suiço, cujo principal obra New 

Organon (1764) veio estabelecer as regras de diferenciação entre subjectivo e objectivo. Em 1765, 
começa a corrresponder-se com Emmanuel Kant, este que mais tarde lhe dedica o seu trabalho Critique 
of Pure Reason (1781). 
2
 Immanuel Kant (1724 – 1804) foi um filósofo prussiano, sendo considerado um dos filósofos mais 

influentes até a actualidade. Na sua obra Critique of Pure Reason (1781), distingue duas formas de saber: 
O conhecimento empírico, relacionado com a experiencia e a percepção dos sentidos do indivíduo, e o 
conhecimento puro, aquele anterior a qualquer experiencia pessoal, ou seja, a priori, nao dependendo de 
nenhuma condição específica. 
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âmbitos sensível e inteligível, indicando-o como uma disciplina de ensino que deveria 

preceder à metafísica3. 

Contudo, a fenomenologia ganhou um novo e rigoroso direccionamento, no final do 

século XIX, no pensamento de Edmund Husserl4, consolidando-se como uma linha de 

pensamento. A fenomenologia husserliana é um método que visa encontrar as leis 

puras da consciência intencional, cuja expressão fenomenológia passou a ter um 

significado totalmente novo, de tal maneira que, o sentido actualmente vigente deste 

termo, liga-se ao significado que Husserl concedeu. 

Husserl ambicionou que a filosofia se aproximasse às condições e bases de uma 

ciência rigorosa. No entanto, como seria possível dar rigor ao raciocínio filosófico, a 

coisas tão variáveis e cambiantes como as coisas do mundo? O êxito do método 

científico está em poder estabelecer uma “verdade provisória” útil, que permanecerá 

verdade até um novo facto mostrar uma outra realidade. A fim de evitar que a verdade 

filosófica se tornasse tambêm provisória, a de Husserl passaria referir-se às coisas 

como se apresentam na experiência da consciência, estudadas nas suas essências, 

em verdadeiros significados, desprovido de teorias ou pressuposições, livres das 

condicionantes do mundo real. Para Husserl, a fenomenologia era “o estudo reflectido 

da essência da consciência, vivida e experiênciada do ponto de vista pessoal” (Smith, 

2007, prefácio). 

Pode-se concluir assim, que a Fenomenologia apreende a experiência intuitiva do 

fenómeno (interpretado pela percepção e se apresenta tal como é) como ponto de 

partida, tentando depois extrair a partir dele, as características essenciais da 

experiência e a essência do que experiênciamos,  tornado-se assim, o estudo 

interpretativo da experiência Humana. 

                                            
3
 Metafísica, do grego antigo meta, depois de, alem de; e physis, de natureza ou física, é uma das 

disciplinas fundamentais da filosofia. Pode ser definido como o estudo da procura da realidade, destinado 
a obter respostas para perguntas complexas sobre o ser, a existência e o mundo. 
4
 Edmund Husserl (1859 – 1938) foi um matemático e filósofo alemão, principal fundador da 

fenomenologia e por isso, um dos filósofos mais influentes do século XX. Nas suas principais obras, 
Investigações Lógicas (1900), Ideas (1913) e The Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology (1954), Husserl procurou definir a fenomenologia transcedental e atribuir um peso 
científico à filosofia, partindo de uma base sólida de pensamento e uma fundamentação rigorosa. 
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2.1. METODOLOGIA DE HUSSERL: REDUÇÃO FENOMENOLÓGICA E 

REDUÇÃO EIDÉTICA 

Segundo Husserl, a fenomenologia é uma ciência rigorosa, mas não exacta, uma 

ciência eidética (que procura a compreensão da essência) que procede por descrição 

e não por dedução (Lyotard, 2008, p.47). A fenomenologia ocupa-se da análise e 

interpretação dos fenômenos, mas com uma atitude totalmente diferente das ciências 

empíricas e exatas. Os fenômenos são os vividos pela consciência. 

É assim, importante também abordar a questão da consciência do Homem, da forma 

como o mundo existe genuinamente e originalmente, antes de ser vivido, percebido, 

interpretado e constituido pela consciência. Alguns anos após a publicação de uma 

das suas principais obras, Investigações Lógicas (1900), Husserl elabora alguns 

conceitos-chaves que o conduzem a afirmar que, para estudar a estrutura da 

consciência, seria necessário distinguir, o acto de consciência do fenómeno ao qual 

ele é dirigido (o objecto-em-si, transcendente à consciência). O conhecimento dessa 

essência seria possível apenas, através de um procedimento que fizesse ver a 

estrutura integral da consciência. A fenomenologia consiste, pois, em apresentar as 

coisas nelas mesmas, devendo livrar-se de todos os pressupostos de conhecimento, a 

fim de apreender a consciência na sua mais pura forma (Husserl, 1975, p.252). Para o 

realizar, Husserl denominou deste primeiro processo, de epoché ou redução 

fenomenológica. Este procedimento é o processo pelo qual tudo o que é informado 

pelos sentidos é transformado numa experiência consciente de algo. Coisas, imagens, 

fantasias, pensamentos, memórias, sentimentos, entre outros, constituem as 

experiências de consciência do Homem. 

O interesse para a Fenomenologia não é o mundo que existe, mas sim o modo como o 

conhecimento do mundo se dá, tem lugar ou é processado na consciência de cada 

pessoa. O procedimento epoché, ou redução fenomenológica, requer a colocação 

em suspenso das atitudes, crenças, teorias e conhecimento das coisas do mundo 

exterior, com o objectivo de, o Homem se concentrar exclusivamente na sua 

experiência. 

O segundo momento deste processo, depois de ser reconhecido o objecto da 

percepção, é o da redução eidética, isto é, redução à ideia (do grego eidos, que 

significa ideia ou essência). Consiste na análise do objecto, a fim de encontrar o seu 

verdadeiro significado, a sua pura essência. Observar e reconhecer os objectos da 
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percepção, uma realidade criada na consciência, não é suficiente. Os vários actos da 

consciência precisam de ser conhecidos na sua essência, aquelas essências que a 

experiência de consciência de um indivíduo deverá ter em comum com experiências 

semelhantes nos outros. Dando o exemplo de um triângulo. Pode-se observar um 

triângulo com qualquer aspecto, desde maior, menor, com lados iguais ou diferentes. 

Esses detalhes de observação – elementos empíricos – precisam de ser excluídos a 

fim de identificar a essência da ideia de triângulo, que é tratar-se de uma figura de três 

lado no mesmo plano. Essa redução à sua essência, ao triângulo como um objecto 

ideal, é a redução eidética. 

Este processo é necessário, segundo Husserl, para que a filosofia preencha os 

requisitos de uma ciência genuinamente rigorosa, cuja intemporalidade é garantida por 

sua idealidade, fora do mundo cambiável.Husserl definiu assim, a fenomenologia 

como um retorno á intuição e à percepção da essência. 

Science proves that senses "lie" to the mind, but the lie is still "reality" to the individual. 

What matters is what we think we experience, not what science might "prove" we 

experience. Existentialism grew from phenomenology; usually the two are studied 

together. That is why science is excluded from phenomenology -- it cannot determine 

what someone experiences; science is limited to what inputs are recognized, not how 

they are interpreted.(…) You and I watch a movie. Science can explain the movie: light 

through film, reflecting on a screen, then filtered by cones and rods in our eyes. Science 

cannot explain what the movie means or what emotions it triggers in us. So, we ignore 

the science, which adds nothing to understanding the movie as an event. We also 

ignore past philosophies, which might not apply to the movie's viewers […] (Husserl, 

1970, p. 345). 
5
 

Resumindo, epoché ou redução fenomenológica, consiste em colocar entre 

parênteses a atitude natural, de maneira a que a pessoa possa abordar o fenómeno 

do modo como ele se apresenta, podendo assim depois abordar o que, de acordo com 

Husserl, são os dois pólos da experiência: noema e noesis. Noesis é o acto de 

perceber, enquanto que noema é aquilo que é percebido. Através desse método, para 

                                            
5
 “A ciência prova que os sentidos “mentem” à mente, mas a mentira é a “realidade” para o indivíduo. O 

que interessa é o que nós pensamos que experiênciamos, não o que a ciência pode “provar” que 
experiênciamos. Por isso, a ciência é excluida da fenomenologia – não consegue determinar o que o 
individuo experiência; a ciência é limitada aos sinais reconhecidos, não a interpretaçao deles (...). Tu e eu 
vemos um filme. A ciência consegue explicar o filme: luz através da pelicula, reflectida no ecrã e filtrada 
através dos cones e dos bastonetos (receptores) nos nossos olhos. A ciência não consegue explicar o 
significado do filme ou que emoções despolota em nós. Logo, ignoramos a ciência, que não acrescenta 
nada ao entendimento do filme como um evento.(...) Ficando apenas com o filme e duas pessoas, 
perguntamos a cada um deles o que o filme significou para elas enquanto individuos. Somos assim 
forçados a aceitar que, o que dizem que significou, pode não ser honesto. Isto é, existencialismo e 
fenomenologia numa casca – o que tu e eu experiênciamos nunca é o mesmo, mesmo que a ciência diga 
que o evento é uma coisa e apenas essa coisa.” (tradução do autor) 
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Husserl, a pessoa pode perfazer uma redução eidética, ou seja, os noema ou o que é 

percebido, podem ser reduzidos á sua forma essencial, ou essência, que será a sua 

garantia de verdade. 

2.2. MERLEAU-PONTY E A IMPORTÂNCIA DO CORPO-SUJEITO 

O que é a fenomenologia? Pode parecer estranho que ainda se precise de colocar 

essa questão meio século depois dos primeiros trabalhos de Husserl. Todavia, ela 

está longe de estar resolvida. A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os 

problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, 

a essência da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia 

que repõe as essências na existência, e não pensa que se possa compreender o 

homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua "facticidade". É uma filosofia 

transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las, as afirmações da 

atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o mundo já está sempre "ali", 

antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em 

reencontrar este contacto ingénuo com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto 

filosófico. É a ambição de uma filosofia que seja uma “ciência exacta'', mas é também 

um relato do espaço, do tempo, do mundo "vividos". É a tentativa de uma descrição 

directa de nossa experiência tal como ela é […] (Merleau-Ponty, 1999, p.1). 

Em Experience and Judgment, Husserl afirma que “o retorno ao mundo da experiência 

é o retorno ao mundo da vida, isto é, ao mundo no qual nós já vivemos sempre e que 

constitui o solo de toda operação de conhecimento e de toda determinação cientifica” 

(Husserl, 1973, p.47). A questão põe-se, será o mundo da percepção que nos revelará 

como o “berço das significações, sentido de todos os sentidos e o solo de todos os 

pensamentos?” (Merleau-Ponty, 1999, p.492). Para Merleau-Ponty6, fenomenologia é 

um método de descrever a natureza da percepção do contacto que temos com o 

Mundo, com o objectivo de providênciar uma descrição directa da experiência 

Humana. 

Enquanto que Edmund Husserl se concentrava na consciência para estudar os 

acontecimentos fenomenológicos de cada acção, da vivência de um objecto ou de um 

espaço, Merleau-Ponty aponta o corpo como um ser espaço-temporal, que nos 

permite "ancorar” no Mundo. Para o filósofo francês, o corpo não é só o meio como 

nós existimos no mundo, é também o sujeito da percepção arquitectural. No seu livro, 

O Visível e o Invisível, Merleau-Ponty refere a relação interna entre o corpo e o 

Mundo, onde os dois não podem ser compreendidos independentemente.  

                                            
6
 Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1948) foi um filósofo fenomenologista francês, cuja obra de Husserl teve 

uma influência preponderante no seu trabalho. Este considerava-o um mestre, podendo recomeçar o seu 
esforço e continuar com o seu movimento de reflexão. As suas principais obras são La Structure du 
Comportement (1942) e Phénoménologie de la Perception (1945). 
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Da mesma maneira que espaço não pode ser compreendido com ausência do corpo-

sujeito, sendo que a percepção do mesmo, se torna essencial para nos ser possível 

ter acesso ao Mundo. Espaço é definido assim, somente com referência ao corpo, 

pressupondo assim uma dependência intrínseca entre o corpo-sujeito e espaço. 

Enquanto o corpo é o meio de conecção com o mundo, espaço é o solo onde esta 

conecção ocorre.  

"Não haveria nenhum espaço para mim, se eu nao tivesse corpo” (Merleau-Ponty, 

1999, p.117). Logo, a presença do corpo é interpretada como a condição primária para 

se tornar possível a presença no espaço. A percepção permite ao corpo uma 

comunicação existêncial com outros e com o Mundo, sendo que o corpo-sujeito 

percepciona espaço arquitectónico. Em oposição ao conceito abstracto e homogéneo 

de espaço geométrico, o espaço perceptivo é um espaço vivido. Esta atitude 

fenomenológica de corpo de Merleau-Ponty abriu perspectivas para os estudos 

contemporâneos, assim como esses estudos actualizam os dados científicos sobre os 

quais Merleau-Ponty se apoiara em suas reflexões. As Ciências Cognitivas procuram, 

na filosofia de Merleau-Ponty, o corpo vivido, a experiência, a percepção, a 

motricidade, retomada como base para a compreensão da inscrição corporal do 

conhecimento nas teorias sobre aprendizagem. Francisco Varela7, no seu livro The 

Embodied Mind, aponta o começo de uma nova ciência bio-fenomenológica, referindo-

se ao pensamento de Merleau-Ponty, ao relacionar cognição e experiência vivida no 

acontecer corporal do conhecimento, isto é, a cognição depende da experiência que 

acontece na acção corporal, através do corpo, vinculada às capacidades de 

movimento, opondo-se à compreensão de cognição enquanto um processamento de 

informações (Varela, 1996, p.173). 

A Fenomenologia de Merleau-Ponty continua desafiadora, no sentido de ser 

concretizado a perspectiva da sensibilidade e corporeidade. É uma atitude que 

convida a uma convivência poética do corpo com o espaço envolvente, por meio de 

sinais e logos estéticos, a um enlace com a cor, forma, sonoridade, texturas, sabores, 

aromas, olhares e imagens do mundo e dos outros corpos, por meio de um mergulho 

no sensível, despoletando uma nova percepção dos acontecimentos. O mundo 

fenomenológico é o mundo dos sentidos e a sua filosofia coloca-se como realização 

nao da verdade, mas de possibilidades de verdades. Nesse sentido, a filosofia da 

                                            
7
 Francisco Varela (1946 – 2001) foi biólogo, filósofo e neuro-cientista chileno. Introduziu na neuro-ciência, 

o conceito de neurofenomenologia, baseado nas obras fenomenológicas de Edmund Husserl e Merleau-
Ponty. 
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percepção fenomenológica, de Merleau-Ponty, desdobra a tarefa de compreender o 

corpo como sensível exemplar na construção de saberes através da sua interacção 

com o envolvente. 

2.3. NORBERG-SCHULZ E A PRIMEIRA APROXIMAÇÃO DE 

FENOMENOLOGIA EM ARQUITECTURA 

A fenomenologia foi inicialmente impulsionada com Edmund Husserl e Martin 

Heidegger8. Husserl, com o intuito de o desenvolver como um método preciso de 

investigação filosófica, isto é, uma nova ciência, lançou o movimento fenomenológico, 

mas foi Heidegger, seu estudante, que a tornou como um dos movimentos filosóficos 

de maior relevância do séc. XX. Heidegger concordou com o seu professor, que a 

investigação fenomenológica tem que surgir sem qualquer pressuposição, no entanto, 

segundo ele, Husserl mantinha-se ainda muito ligado à imagem básica do mundo 

definida por Descartes, assumindo a consciência ou a mente como área cuja 

investigação fenomenológica teria lugar. Heidegger afirma que esta filosofia não 

estaria livre de pressupostos, abandonando assim a linguagem da consciência, da 

mente, da experiência. Heidegger afirma assim as diferenças: 

For Husserl, the phenomenological reduction is the method of leading 

phenomenological vision from the natural attitude of the human being whose life is 

involved in the world of things and persons back to the transcendental life of 

consciousness and its noetic-noematic experiences, in which objects are constituted as 

correlates of consciousness. For us, phenomenological reduction means leading 

phenomenological vision back from the apprehension of a being, whatever may be the 

character of that apprehension, to the understanding of the Being of this being(...)
9
 

(Heidegger, 1988, p.18). 

                                            
8
 Martin Heidegger (1889 – 1976) foi um filósofo alemão e um dos mais importantes pensadores do 

sec.XX, influenciado profundamente por Edmund Husserl, de quem foi assistende após a Primeira Guerra 
Mundial, ate 1924. Procurou principalmente em explorações do existencialismo e da fenomenologia, uma 
resposta para a “questão do ser”. Dos vários filósofos de renome, Heidegger foi dos poucos que escreveu 
para uma plateia de arquitectos, numa conferência em Darmstadt, na Alemanha, em 1951. (Sharr, 2007, 
pag.1) Da palestra, surgiu Building Dwelling Thinking (1971), que influênciou arquitectos, teóricos e 
historiadores durante a segunda metade do sec.XX. Entre as principais obras, destacam-se: O Conceito 
de Tempo na Ciência da História (1916),  Ser e Tempo (1927), Que é Metafísica? (1929), Da Essência do 
Fundamento (1929). 
9
 “Para Husserl, a redução fenomenológica, é o método de condução da visão fenomenológica desde a 

atitude natural do ser humano, cuja vida de encontra comprometida no mundo das coisas e pessoas, de 
volta á vida transcendental da consciência e suas experiências noético-noemáticas, nos objectos que são 
constituídos como correlações da consciência. Para nós, a redução fenomenológica significa conduzir a 
visão fenomenológica de volta desde a apreensão de um ser, qualquer que possa ser o carácter dessa 
apreensão, até ao entendimento do Ser (da existência) deste ser.” (tradução do autor) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental
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Heidegger tornou-se assim, uma forte influência entre vários teóricos de arquitectura, 

principalmente Christian Norberg-Schulz10, que foi dos primeiros a tentar traduzir esta 

abordagem fenomenológica para arquitectura. 

Em Intentions in Architecture (1965), Norberg-Schulz atribuía a condição de crise na 

arquitectura na falha da arquitectura moderna de não levar em conta, alguns dos 

factores essênciais que dão significado ao ambiente construído, primariamente os que 

envolvem o papel da percepção, e à importância da historia como fonte de 

significados. (Norberg-Schulz, 1997, p.21-22). A Arquitectura Moderna tinha assim 

uma abordagem analítica e científica, levando assim a uma perda de carácter do 

envolvente do edifício  e das qualidades de identificacão do Homem com o Lugar. 

Alguns anos mais tarde, Norberg-Schulz publicou Existence, Space and Architecture 

(1971), seguido de Genius Loci (1980) e de The Concept of Dwelling (1993), que 

constituem a trilogia fenomenológica na arquitectura. Em Existence, Space and 

Architecture, Norberg-Schulz anunciou uma “nova abordagem ao problema do espaço 

arquitectónico” (Norberg-Schulz, 1971, p.7), apresentando assim um conceito 

filosófico oposto à fenomenologia dependente da percepção de Merleau-Ponty. 

Tendo definido o espaço como uma dimensão existente e relação entre o Homem e 

o Ambiente (Norberg-Schulz, 1971, p.11), Norberg-Schulz critica espaço perceptual 

em virtude de espaço existencial, um termo que compreende as relações básicas 

do Homem e o seu meio envolvente, composto por dois termos complementares – 

espaço e carácter. 

Desde os tempos remotos tem-se reconhecido que diferentes lugares têm diferente 

carácter. Tal diferença de carácter é muitas vezes tão forte que é suficiente para 

determinar as propriedades básicas das imagens exteriores da maioria das pessoas 

presentes, fazendo-as sentir o que experimentam e que pertencem ao mesmo Lugar. 

[...] o espaço existencial não pode ser compreendido somente por causa das 

necessidades do Homem, mas antes unicamente como resultado da sua interacção e 

influência reciproca com um ambiente que o rodeia, que tem de compreender e aceitar 

(Norberg-Schulz, 1971, p.25). 

O seu argumento filosófico de espaço existencial não ficou completo, no entanto, até 

1980 em Genius Loci, onde utilizou as noções de genius loci ou espírito do lugar. Este 

                                            
10

 Christian Norberg-Schulz (1926-2000) foi um arquitecto Norueguês, historiador e teórico de 
arquitectura. A sua atenção à prática teórica é principalmente caracterizada à consideração que 
concedeu à problemática da fenomenologia do lugar. Nas suas principais obras, destacam-se Intentions 
in Architecture (1965), Existence, Space and Architecture (1971) e Genius Loci (1993). 
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foi provavelmente o seu trabalho mais influente, visto ter sido editado numa altura 

onde questões de significado e história assumiam grande importância em discussões 

sobre arquitectura, num clima de pós-modernismo que voltou a dar credibilidade a 

estes temas. 

 
Ilustração 1 - Cidade medieval Vitorchiano em Lazio, Itália (Caeiro, 2011) 

Geniu loci is a Roman concept. According to ancient Roman belief every “independent” 

being has its genius, its guardian spirit. This spirit gives life to people and places, 

accompanies them from birth to death, and determines their character or essence. Even 

the gods had their genius, a fact which illustrates the fundamental nature of the concept. 

The genius thus denotes what a thing is, or what is “wants to be”, to use a word of Louis 

Kahn.(…). The existential purpose of building (architecture) is therefore to make a site 

become a place, that is, to uncover the meanings potentially present in the given 

environment
11

 (Norberg-Schulz, 1980, p.18). 

Um Lugar pressupôe sempre a afirmação de um carácter ou atmosfera, cujo fenómeno 

vai sempre mais além das suas relações espaciais. Estas, mesmo sendo importantes, 

não são suficientes para a caracterização da natureza concreta do Lugar. Um Lugar é 

estruturado a partir do meio envolvente, duma paisagem e ocupação humanizada. 

Segundo Norberg-Schulz, pode subdividir-se em duas categorias – espaço e 

carácter. O espaço, para além de revelar a estruturação tridimensional dos elementos 

que constituem o Lugar, é tambem entendido como o campo perceptivo, sendo 

definidor do que pode ser chamado, segundo Norberg-Schulz, de espaço concreto 

                                            
11

 “Genius Loci é um conceito romano. De acordo com as crenças romanas qualquer ser ‘independente’ 

tem o seu ‘genius’, o seu espírito guardião. Este espírito dá vida às pessoas e aos lugares, acompanha-os 
do nascimento até à morte, e determina o seu carácter ou essência. Mesmo os deuses têm o seu ‘genius’, 
um facto que ilustra a natureza fundamental do conceito. O ‘genius’ denota o que um objecto é ou o que 
este quer ser - usando um termo de Luis Kahn.(...) O propósito existencial de uma construção 
(arquitectónica) é fazer com que um sítio se torne um lugar, isto é, destacar os significados que 
potencialmente são presentes no ambiente” (tradução do autor) 
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(Norberg-Schulz, 1980, p.11). O carácter, denota uma compreensiva atmosfera geral, 

a forma concreta e a substância dos elementos de definição espacial. (Norberg-

Schulz, 1980, p.13). Estas duas categorias associadas, revelam assim o espaço 

vivenciado, o espaço habitado. 

Norberg-Schulz propôs assim, uma abordagem fenomenológica do ambiente e 

interacção entre lugar e identidade, identificando as propriedades específicas do 

Lugar, o seu carácter e espaço, enfatizando a conecção entre o mundo criado pelo 

Homem e o mundo natural.  

De uma certa forma, cada Homem que elege um Lugar do seu ambiente para se 

estabelecer e viver, torna-se criador de espaço expressivo. Ele dá significado ao seu 

ambiente ao assimilar certos propósitos e ao mesmo tempo ele adapta-se ás 

condições que o espaço lhe oferece (Norberg-Schulz, 1971, p.12). 
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3. EXPERIÊNCIA DO CORPO NO ESPAÇO 

3.1. PERCEPÇÃO E SENSAÇÃO  

De maneira a elucidar melhor a problemática da fenomenologia na arquitectura, será 

importante abordar as noções de percepção e sensação. A sensação é um processo 

fisiológico de ligação do organismo com o meio, através dos orgãos sensoriais e 

consiste na transmissão de um impulso nervoso, desde o orgão sensorial até aos 

centros de descodificação. É realizado por acção de um estímulo específico sobre um 

receptor apropriado para o receber. Os sensores, sao assim, os orgãos dos sentidos, 

que recebem e transmitem mensagens bioquímicas sob a forma de impulso nervoso 

que após serem descodificadas e interpretadas nos centros nervosos de conexão, 

medula espinhal e encéfalo, desencandeiam uma resposta motora ou glandular. É 

assim, a via através da qual, o corpo entra em contacto com o meio, estando portanto, 

na gênese do conhecimento, pois fornece os elementos imediatos e sensíveis, que 

posteriormente serão objecto de um processo de interpretação e organização, que se 

denomina de percepção. A percepção, é assim, a configuração e organização desses 

elementos, através de factores de significação, de experiência pessoal e referências 

culturais de cada indíviduo. É assim que, partindo de uma multiplicidade de 

informações presentes e passadas, a percepção constitui-se como uma construção 

individual, dependendo tanto dos mecanismos sensoriais como das vivências 

indivíduais, permitindo assim, a criação de interpretação da realidade, onde cada 

indivíduo poderá atribuir um significado particular. 

Erwin Strauss12, estabelece a diferença entre os dois, no seu livro The Primary World 

of the Senses. Percepção, segundo o próprio, é uma organização racional de uma 

acção primária, de dimensão não racional da sensação ou experiência dos sentidos 

(Strauss, 1963, p.43) 

O primeiro sentido é aquele que partilhamos com os animais, um sentido inreflectido e 

instintivo. Enquanto que a sensação é o processo de detecção e recepção dos 

estímulos, relacionado-se com a corporalidade e os sentidos, a percepção é o 

processo cognitivo que intelectualiza e racionaliza essa corporalidade. 

                                            
12

 Erwin Straus (1891-1975) filósofo, psiquiatra e neurologista alemão, é considerado um dos principais 
fenomenologistas contemporâneos. Combateu as visões mecanicistas e a aplicação do método das 
ciências naturais à psiquiatria, defendendo uma visão holista do ser humano, isto é, quer seja seres 
humanos ou outro organismo, nao podem ser explicados pela soma dos componentes, mas como um 
todo, determinando como se comportam as partes. 
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Pode ser tomado como exemplo uma multidão para facilmente distinguir a 

diferenciação entre sensação e percepção: observando uma multidão à distância, 

consegue-se destacá-la como um objecto exterior a nós, sendo que, imediatamente 

temos a percepção do que é. Enquanto que se nos encontrarmos inseridos na 

multidão, integrando o seu fluxo, torna-se porêm difícil identificar claramente a sua 

objectividade. Podemos sentir a multidão e identificar as suas qualidades através dos 

nossos sentidos, no entanto será sempre uma vaga noção do que experiênciamos. A 

multidão torna-se assim, objecto de sensação, sendo que a sua densidade, textura, 

cheiro e som são de difícil distinção das características do sujeito integrado. O sujeito 

torna-se assim parte do objecto de sensação. A sensação relaciona-se assim ao corpo 

físico, aos sentidos, sendo que é irracional, intrínseco e instável. Por outro lado, a 

percepção relaciona-se com a mente, sendo que é racional, extrínseco e estável, 

estabelecendo uma distinção clara do sujeito e do objecto de percepção.  

3.1.1. TEMPO, MEMÓRIA E PERCEPÇÃO PURA PARA HENRI BERGSON 

A sensação relaciona-se assim ao corpo físico, aos sentidos, sendo que é irracional, 

intrínseco e instável. Por outro lado, a percepção relaciona-se com a mente, sendo 

que é racional, extrínseco e estável, estabelecendo uma distinção clara do sujeito e do 

objecto de percepção.  

Percepção e sensação são noções que não são apenas abordadas, no sentido 

filosófico e social, recentemente. Para isso, Henri Bergson 13 teve um papel 

preponderante com o seu pragmatismo, influênciando grande parte do pensamento 

filosófico da primeira metade do sec.XX.  

Para Bergson, a percepção é uma resposta adaptada ao mundo, no qual o corpo 

fornece os receptores para registar as influencias dos objectos no envolvente, e a 

mente contribui com imagens da memória, de maneira a dar significado ao que é 

apercebido. A matéria, segundo Bergson, deve ser compreendida como um 

aglomerado de imagens e a percepção da matéria, como estas imagens associadas 

à acçao de uma imagem específica, o corpo (Bergson, 2005, pag.17). 

 

                                            
13

 Henri Bergson (1859 – 1941) foi um filósofo e diplomata francês, que recebeu o prémio Nobel de 
Literatura em 1927. Conhecido principalmente por Time and Free Will (1889) e Matter and Memory 
(1896), Bergson estudou a consciência, delegando a sua atenção à relação entre corpo e mente. 
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Por imagem, Bergson entendia como: 

“[…] a certain existence which is more than that which the idealists calls a representation, but 

less than that which the realist calls a thing – an existence placed halfway between the “thing” 

and the “representation”. This conception of matter is simply that of common sense”. 
14

 

(Bergson, 2005, pag.9-10) 

Os objectos, ou imagens, como refere Bergson, sao externas ao corpo (no sentido em 

que o corpo nao pode ser considerado como espaço para armazenar imagens), 

subsistindo mesmo quando o corpo desaparece; a sensaçao, por ser interno e 

intrinsecamente ligado ao sistema nervoso, desaparece juntamente com a existencia 

do corpo. 

De maneira a distinguir imagem de sensação, para Bergson, percepção (ou imagem) 

está situado no exterior do corpo e sensaçao surge no interior do corpo. Bergson 

afirma tambem que a percepção é sempre acompanhada por afecto ou sensação 

(Bergson, 2005, pag.57). Explica que, sensação é parte ou aspecto do interior do 

corpo que é misturado com a imagem de corpos exteriores, sendo o que 

primeiramente tem que ser subtraido da percepção, para a imagem ser obtida no seu 

estado mais puro (Bergson, 2005, pag.58). Bergson não considerava afecto ou 

sensação como parte constituínte da percepção, mas como impureza que se 

associava à percepção. Em An Introduction to Metaphysics (1913), Bergson admite 

que é possible ocorrer percepção pura, nao envolvendo nem memória nem acção. A 

este processo, chama de intuiçao15 e contrasta com o pensamento conceptual, 

produto do intelecto. Explica ainda que ambos os processos nasceram através da 

evolução do Homem, sendo que a intuição deriva do instinto e o pensamento 

conceptual deriva da existência social do Homem e da sua capacidade intelectual.  

Bergson define percepção pura como: 

“[…] by this i mean a perception which exists in theory rather than in fact and would be 

possessed by a being placed where i am, living as i live, but absorved in the present 

                                            
14

 [...] uma existência que é mais do que os idealistas chamam de representação, mas menos do que os 
realistas chamam de uma coisa – uma existência situada entre “a coisa” e “a representação”. Esta ideia 
de matéria é de senso comum. (tradução nossa) 
15

 Intuição, para Bergson significa, a apreensão imediata da realidade, isto é, é a realidade sentida e 
compreendida absolutamente de modo directo, sem utilização das ferramentas lógicas do entendimento: 
a análise e a tradução. 
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and capable, by giving up every form of memory, of obtaining a vision of matter both 

immediate and instantaneous” (Bergson, 2005, pag.34).16 

A memória, de acordo com Bergson, cobre e sobrepõe-se ao momento presente da 

percepção. Para que se possa ter experiencia da percepção pura, é assim 

fundamental o afastamento de qualquer memória que a possa afectar e infectar. 

Bergson explica assim, a influência da memória na percepção: 

Your perception, however instantaneous, consists then in a incalculable multitude of 

remembered elements; in truth, every perception is already memory. Practically, we 

perceive only the past, the pure present being the invisible progress of the past gnawing 

into the future. (Bergson, 2005, pag.150 – ênfase no original)
17

  

Bergson toma consciência de que, no preciso momento em que se mede um 

momento, esse momento já passára. O conceito de duração, teoria de tempo e 

consciência, surgem assim propostos pelo filósofo francês, como resposta ao facto de 

que o tempo ilude a ciência e a matemática.  

Enquanto que para um indivíduo, o tempo pode acelarar ou desacelarar, para a 

ciência, o tempo mantêm-se estável. A duração é inefável e pode apenas ser 

apreendido através da intuição do imaginário (Bergson, 2002, p.165-168). 

Como exemplo, pode ser considerado a cor vermelha. A ciência, que a toma como 

matéria, vê na luz vermelha, uma vibração no campo electro-magnético numa 

frequência, segundo Bergson, de 400 triliões de vibrações por segundo. O olho 

humano necessita de dois milésimos de segundo para poder dissociar temporalmente 

duas informaçoes distintas. Para poder dissociar as vibraçoes condensadas na 

percepção de vermelho, demoraria 25.000 anos. No entanto, se fosse sincronizado a 

esse ritmo, a percepção da cor vermelha ja não seria a mesma e seria, segundo 

Bergson, choques puros, ondas electromagnéticas instante por instante, no estado 

puro da matéria (Bergson, 2005, p. 203). 

 

                                            
16

 [...]por isto, refiro-me a uma percepção que existe apenas em teoria em vez de em facto, que seria 
possuida por um ser situado onde estou, a viver como eu, mas a absorver o presente e a ser capaz de, 
libertar-se de qualquer forma de memória, obtendo assim uma visão da matéria tanto imediata como 
instantânia. (tradução do autor) 
17

 A percepção, mesmo que instantanea, consiste em multiplos elementos que sao recordados; na 
verdade, toda a percepção já é memória. Praticamente, a nossa percepção já é do passado, o puro 
presente é apenas a existência invisivel do progresso do passado perseguindo para o futuro. (tradução 
do autor) 
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3.1.2. OBJECTO DE PERCEPÇÃO 

Que papel tem a percepção e a sensação na experiência de um espaço? Poderá um 

espaço ser entendido objectivamente? Bernard Tschumi18, aponta para uma questão 

pertinente: 

“Is perception of space common to everyone? If perceptions differ, do they constitute 

different worlds that are the products of one’s past experience?”19 (Tschumi , 1996, 

p.53). 

Quando alguma coisa é experiênciada – quer seja um espaço, um objecto, um quando 

– é projectado sobre ele, as experiencias passadas e empiricas individuais, através de 

associação e memória. Benedict De Spinoza20, ao escrever sobre conhecimento, 

refere que percepção ou imaginação, é um estímulo externo que age no corpo 

permitindo que este entenda apenas um ponto de vista subjectivo da realidade (De 

Spinoza, 2005, p.18).   

Spinoza ilustra esta situação dando um exemplo de um soldado e de um agricultor a 

observar pegadas de cavalo. Enquanto que o soldado ao observar as pegadas 

associará a imagens de guerra e de outros soldados, o agricultor lembrar-se-á dos 

campos agrícolas, sendo que, ambos iram associar a diferentes ideias baseadas no 

seu ponto de vista subjectivo (De Spinoza, 2005, p.18).   

Sendo assim, a percepção não pode ser tomada como conhecimento pelo seu factor 

de subjectividade inerente. Então se um indivíduo vê apenas o que entende e 

comunica com o mundo através de experiências passadas que já o moldaram, pode 

ser concluido que cada indivíduo tem conhecimento de um mundo diferente? Dois 

indivíduos conseguem ter experiências bastante distintas de um espaço se é vivido 

apenas através da percepção por associação, revelando as suas experiências mais 

sobre os indivíduos do que sobre o espaço em si. Surge então a questão, será 

possível experiênciar um espaço sem qualquer subjectividade? Que tipo de 

                                            
18

 Bernard Tschumi, nasceu em 1944 na suiça, é um arquitecto, escritor e professor associado ao 
desconstrutivismo. Declara que qualquer relação entre um edificio e os seus utilizadores, é uma relação 
de violência, pois trata-se de uma intrusão de um corpo, o corpo humano, num dado espaço (Tschumi, 
1996, pag.122). 
19

 “A percepção de um espaço será comum a todos? Se a percepção difere, será que constituirá 
diferentes mundos, produto da experiência passada de cada um?” (tradução nossa) 
20

Bernard De Spinoza (1632-1677), foi um dos filósofos pós-cartesianos mais importantes que se 
destacou na segunda metade do século XXVII, onde se destacou em práticamente todas as areas da 
filosofia. Foi, juntamente com Descartes e Leibniz, um dos três mais importante Racionalista. 
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experiência será, se de alguma forma conseguirmos pôr de lado as experiencias 

passadas e associa-las ao que vemos? Poderemos experiênciar algo além da 

percepção? 

Podem ser distinguidos dois tipos de percepção por associação: associação externa 

ao individuo, uma associação imposta que é passiva e restrita; e a associação 

interna, motivada pelo individuo, que é activa e livre. 

A associação externa tornou-se uma ferramenta recorrente no movimento Pós-

Modernista em arquitectura, direccionando quase exclusivamente ao poder de 

associação dos indivíduos, através de representações e de jogos semânticos na 

linguagem da arquitectura. Era necessário o conhecimento da forma como se devia 

“ler” os projectos, que utilizavam referências à historia da arquitectura, para se 

conseguir ter um entendimento claro da obra.Tinha como objectivo, a manipulação 

através de jogos com a percepçao e conhecimento da historia do individuo, produzinho 

um resultado com uma leitura especifica. Pode ser analisado como exemplo, o 

arquitecto Robert Venturi21, que afirma: “As an architect i try to be guided not by habitat 

but by a conscious sense of the past – by precedent, thoughfully considered”22 

(Venturi, 2002, p.13). A precedência é a associação exterior que motiva, e o 

conhecimento dessa precedência é fundamental para a apreciação do seu trabalho. 

Mesmo que Venturi tenha dito que tentava evitar qualquer intelectualização da sua 

prática (Perrella, 1988, p.85), será preciso a intelectualização da liguagem história da 

arquitectura para um entendimento completo do seu trabalho. Vanna Venturi House23 

(ilustração 2), é um bom exemplo da linguagem histórica e abordagem associativa do 

seu trabalho. As fontes imagísticas de referência são diversas (ilustração 3), desde o 

volume vertical da chaminé inspirada por Michael Ângelo; as pendentes laterais 

simétricas e a abertura central, aludindo ao Nyhphaeum da Villa Bárbaro de Palladio; 

as grandes pendentes laterais, uma das formas mais marcantes da casa, que 

confronta com a ideia de telhado plano (tendência do movimento moderno), têm 

inpiração ao tradicional Shingle americano de McKim, Mead and White; a divisão 

                                            
21

 Robert Charles Venturi, nasceu em 1925, e é um arquitecto americano, e uma das grandes figuras da 
arquitectura do séc.XX,  galardoado com o Pritzker Award em 1991.  Grande crítico da arquitectura 
moderna, enalteceu a máxima “Less is bore” (menos é entediante), um antídote pós-modernista ao “Less 
is more” (menos é mais) de Mies van der Rohe, um dos principais arquitectos do movimento moderno. 
22

 Como arquitecto tento ser guiado não por habitat mas por um sentido de consciência do passado- 
precedentemente, considerada com atenção.(tradução do autor) 
23

 Vanna Venturi House, construida entre 1962 - 1964 em Chestnut Hill, Filadelfia, foi a casa que Robert 
Venturi projectou para a sua mãe. Foi uma das primeiras obras do movimento pós-modernista de 
arquitectura. Em 1989, o projecto ganhou o Twenty-Five Year Award, entregue pelo American Institute of 
Architects em cada ano, ao projecto que permaneça intacto de 25 a 35 anos. 
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binária da fachada é creditada a um exemplar da arquitectura moderna, do arquitecto 

Luigi Moretti, que prova também que não é apenas na arquitectura histórica que 

Venturi vai buscar suas referências. 

 

Ilustração 2 - Vanna Venturi House, 1962-1964 (Perez, 2008) 

 

Ilustração 3 - (SE) Porta Pia obra de Migelângelo, Roma, 1565; (SD) Villa Barbaro, Maser, 1560. A. Palladio; 3 – (IE) Casa William 
Low.  Bristol, Rhode Island. 1887. Mc Kim, Mead & White; 4 – Il Girasole.   Roma, 1952. L. Moretti (Colin, 2010) 
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É um projecto emblemático que precisa de ser lido nos detalhes, que demonstram um 

gesto de Venturi, que revela, na sua maioria, referências contínuas e um jogo de 

associações de arquitectura histórica, declarando-se assim um exemplo para estimular 

a percepção por associação externa. 

A percepção por associação interna permite-nos uma certa liberdade de experiência, 

tornando possivel que seja fabricado qualquer figura ou relação entre qualquer objecto 

da nossa atenção, podendo mudar completamente dependendo de como fixemos a 

nossa atenção. 

Podemos analisar numa escala inferior, os trabalhos de Escher24 (ilustração 4), cujas 

obras jogavam activamente com essa percepção temporária e efémera de forma e 

espaço. Este entendimento fenomenológico de negação é resultado da percepção da 

existência de ausência. A percepção torna-se assim, um tipo de intuição, livre de ser 

experienciada da maneira que for desejada.    

As ilustrações de Escher foram posteriormente desenvolvidas noutras intervenções, 

como o vaso de Rubin (ilustração 5), ou em testes psicológicos, sendo o caso do teste 

de Rorscharch. É uma técnica de avaliação psicológica pictórica, que consiste na 

apresentação e gravação da percepção de dez pranchas com manchas de tinta 

simétricas, sendo depois avaliada o discernimento intuitivo do sujeito. 

Ilustração 4 - MC Escher, Sky and Water I, 1938 (Escher, 2009) Ilustração 5 - Edgar Rubin, Vaso de Rubin, 1915 (Wade, 1982) 

                                            
24

 Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972), foi um artista gráfico holandês, cujas obras se destacam pela 

representação matemática de construções impossiveis, com efeitos de ilusão de óptica, explorações do 

infinito e padrões geométricos. A forma como pensava e o variado trabalho de Escher, tem influênciado 

continuamente a ciência e a arte, sendo referido diversas vezes na cultura popular. 
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O mapa de Roma criado em 1748, pelo arquitecto italiano Giambattista Nolli25, é um 

exemplo, a escala maior, da percepção por associação interna. Criado a mando do 

papa Benedito XIV, o mapa era revolucionário pela forma como a área da cidade era 

representada, revertendo a figura e o terreno dos mapas tradicionais. As construções 

eram representadas a preto, sendo que a branco era representado espaços vazios, 

assim como o interior de igrejas, palácios e jardins. Desta forma, a cidade era 

experienciada em termos de espaço público através dos vazios, de zonas positivas, 

em vez dos volumes construídos (ilustração 6). 

 

Ilustração 6 - Gianbattista Nolli, mapa de Roma, 1748 (Dyal, 2012) 

                            

Esta forma de representação dos espaços vazios e de volumes construidos, levanta 

uma questão sobre a forma como o espaço é entendido pelo indivíduo; um espaço é 

entendido e compreendido pelo espaço em sí, nos vazios, no espaço negativo criando 

pela presença de volumes ou pelos limites do espaço? 

Um recente estudo sobre orientação espacial, pôs em questão o tradicional modelo 

cognitivo em que se baseia na leitura de pistas visuais dadas por objectos e pelas 

                                            
25

 Giambattista Nolli (1701 – 1756) foi um arquitecto e topógrafo italiano. A sua obra mais conhecida é a 

topografia que fez da cidade de Roma, de 1736 a 1748, sendo actualmente mais conhecida como Nolli 
Map. Publicado em resposta ao Papa Benedicto XIV, para criar demarcação dos 14 districtos tradicionais, 
é a descrição da cidade de Roma mais precisa ate aos dias de hoje. 
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formas do espaço. Ao contrário, a habilidade de orientação do cérebro no espaço 

aumenta, quanto mais vazio este seja. Portanto, o Homem-utilizador orienta-se no 

espaço mais pela sua forma, do que pelas características visuais encontradas dentro 

deste (Massumi, 2002, p.180).  

Então como experiênciamos a forma do espaço? O mesmo estudo sugere que em vez 

de um sistema referencial de pistas visuais, a nossa experiencia é comandada por um 

sistema referencial individual baseado no movimento e variações de movimento. 

Experiênciamos assim, o espaço em termos de movimento qualitativo, através de 

noções de sensação ao invés de orientação de percepção de objectos, sendo que, a 

noção de movimento contem também um papel preponderante na forma como o corpo 

reage e interpreta o espaço, como mais adiante será demonstrado. 

3.1.3. OBJECTO DE SENSAÇÃO 

Já foi distinguido a diferença entre percepção e sensação, onde a percepção está 

relacionado a uma experiência objectiva, existindo uma clara diferenciação entre o 

indivíduo e o objecto enquanto que a sensação está relacionada a uma experiência 

pessoal onde o indivíduo e o objecto perdem os seus limites. Poderá haver assim, 

uma experiencia puramente sensorial? 

Existem espaços que podem ser entendidos através de uma rápida observação. 

Espaços essencialistas, relacionados com concepções minimalistas, espaços 

estáticos, sem qualquer tipo de mudança, já desvendados. Estes, são espaços de 

percepção. Podem ser descritos com uma ideia apenas, oferecendo pouca ou 

nenhuma ambiguidade de interpretação ou experiencia. 

Espaços de sensação são aqueles que têm que ser sentidos, experienciados através 

de movimento, que muitas vezes são ambíguos e mutáveis, sendo que, as noções de 

sensação e movimento são ambas partes importantes e inseparáveis da experiência.A 

obra de Peter Eisenmann26 é um exemplo eloquente. Os espaços por si criados são de 

difícil percepção, tornando impossível o seu entendimento apenas por observação 

                                            
26

 Peter Eisenmann, nasceu em 1932, é um arquitecto e teórico norte-americano, um dos principais 

representantes do desconstrutivismo. A sua arquitectura é caracterizada pelo uso de formas geométricas 

e orgânicas que se cruzam entre planos e estruturas, onde superfícies e perfis sao rebatidos e cortados. 

Em 1967, começou a fazer várias pesquisas nos projectos das casas I a XI, experimentado diversas 

metodologias compositivas, das quais a principal,  utiliza até hoje para compor a volumetria e dividir os 

espaços. 
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exterior e distante. O indivído-utilizador tem que se envolver e imergir no espaço, 

movendo-se dentro e á volta, de maneira a tornar-se um corpo de sensação e através 

dos sentidos, procurar um entendimento mais claro do espaço. A experiência de tais 

espaços, como a Fundação Cidade e Cultura de Galiza, é uma experiência que não 

concretiza uma imagem mental clara, pois esta é plena de subjectividade, 

ambiguidade e potencialidade (ilustração 7 e 8). 

 

Ilustração 7 - Exterior da Fundação Cidade e Cultura de Galiza (Caeiro, 2011) 

 

Ilustração 8 - Interior da Fundação Cidade e Cultura de Galiza (Caeiro, 2011) 
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3.2. MOVIMENTO 

La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, como ciertas 

enseñanzas, esa ilusión totalmente gráfica organizada alrededor de un punto central 

abstracto que pretende ser hombre, un hombre quimérico munido de un ojo de mosca y 

cuya visión seria simultáneamente circular
27

 (Corbusier, 2011, p.32). 

Como refere Le Corbusier28, um corpo tem que se movimentar, interagir, dinâmizar-se 

no espaço, providênciando ao utilizador, um maior entendimento e conhecimento do 

espaço em questão, proporcionando um maior bem-estar ao utilizador.  

O movimento torna-se assim, uma acção preponderante para a percepção e 

entendimento do espaço, das suas caracteristicas e virtudes. Enquanto que um 

utilizador circula no exterior e interior de um edificio, a sua percepção desse espaço 

intensifica-se. Cada perspectiva contem caracteristicas especificas, sensaçoes 

provocadas, percepções diferentes ou semelhantes, de maneira a que, uma complexa 

montagem entre elas, influênciará o seu entendimento do espaço que ocupa. É assim, 

fundamental, a integração do corpo no espaço que ocupa, na sua exploração e 

descoberta. 

A acção de movimento, irá potenciar a integraçao do corpo no espaço, tornando 

possivel nao só a identificação dos estimulos sensoriais provocados, como a sua 

noção de percepção. Corbusier aplicou o conceito de movimento através da 

promenade architecturale. Corbusier acreditava que havia uma sensualidade 

subjacente através do movimento dentro e fora de uma obra. Este conceito, sugere 

uma experiencia de uma progressão temporal lenta, através de uma engenhosa 

ligação de espaços, proporcionando uma exploração gradual do espaço, geralmente 

através do uso de rampas (ilustração 9 e 10). A percepção do espaço e dos seus 

elementos que o integram, mudam progressivamente dependendo da sua localização. 

No entando, esta progressão é fixa e direccionada, contendo uma intencionalidade e 

                                            
27

 “A arquitectura caminha-se, percorre-se, e nao é de maneira alguma, como certos ensinamentos, essa 
ilusão totalmente gráfica organizada em redor de um ponto central abstracto, que pretende ser o 
Homem(...), munido de olhos de mosca e cuja visão seria simultaneamente circular.” (tradução nossa) 
28

 Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido por Le Corbusier (1887 – 1965) foi um arquitecto, 
urbanista e pintos francês de origem suiça. É um dos mais importantes arquitectos do séc.XX, sendo um 
dos fundadores dos CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne). Sendo um dos primeiros a 
reconhecer a importancia que o automóvel teria no planejamento urbano, procurou formular uma nova 
linguagem arquitectonica para osec.XX, com base em cinco ponto: construção em pilotis, suspenso 
criando uma perspectiva nova no ambiente urbano; terraço-jardim, aproveitando a ultima laje da obra 
como espaço de lazer; planta livre da estrutura, dada por uma maior flexibilidade na definição espacial 
interna, deixando a definição dos espaços internos livre da concepção estrutural; fachada livre da 
estrutura, criando recuos nas lajes de forma a tornar o projecto mais flexivel; janela em fita, localizada a 
uma certa altura, de uma ponta à outra da fachada, de acordo com a melhor orientação solar. 
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leitura especifica, pois Corbusier controlava o percurso de aproximação dentro da sua 

obra, providênciando ao utilizador uma “sequência de experiências memoráveis” 

(Baker, 1998, p.161). Corbusier revela a origem do conceito da promenade: 

A arquitectura árabe dá-nos um ensinamento precioso. Ela é apreciada no percurso a 

pé; é caminhando, se deslocando que se vê desenvolverem as ordenações da 

arquitectura. Trata-se de um princípio contrário à arquitectura barroca que é concebida 

sobre o papel, ao redor de um ponto fixo teórico. Eu prefiro o ensinamento da 

arquitectura àrabe. (Boesiger, 1990, p.24) 

Ilustração 9 - Le Corbusier, Ville Savoye, Poissy 1928 (Baker, 1998) 

Ilustração 10 - Le Corbusier, Ville Savoye, Poissy 1928 (Iyadurai, 2011) 
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O movimento do Homem no espaço tornou-se um principio orientador de uma nova e 

diferente arquitectura, nao apenas o movimento dentro e fora do espaço, mas também 

a alternância entre estar em movimento e estar parado. Assim sendo, a rampa na Villa 

Savoye (...) para alem de conduzir através do edifício, tem também um principio e um 

fim, e quando um dos fins é alcançado, começa a direccionar-nos mais uma vez para 

outro sitio. (Joedicke, 1984, p.108)  

A circulação entre os espaços ganha assim um papel preponderante no envolvimento 

do utilizador no espaço e na forma como este é progressivamente desvendado. O 

conceito de in between, de Bernard Tschumi, é um exemplo a analisar. In between, 

referindo-se aos “entre espaços”, através da expansão de circulação, gera 

acontecimentos de maneira a potenciar o movimento do utilizador e proporcionar uma 

oportunidade de escolha numa decisão consciente de movimento. O utilizador/corpo 

servir-se-á dos “entre espaços”, sendo encorajado ao movimento, à exploração e ao 

bem estar, integrando-se assim no espaço que desvenda (ilustração 11 e 12).  

Bernard Tschumi explora assim a possibilidade de a arquitectura gerar experiências 

sequênciais, recorrendo à comparação com o movimento cinematográfico. A palavra 

“cinema”, provém do grego “kinema”, que significa movimento (Lello Universal, 1977). 

A promenade cinematográfica, como é referida, é considerada como uma fita de um 

filme composta por uma “montagem de sequências e frames” (Tschumi, 1987, p.8) 

Tschumi refere ainda que “ no seu estado individual, objectos, movimentos e eventos 

são discontinuos. Apenas quando unidos, estabelecem uma continuidade instantânea” 

(Tschumi, 1994, p.9). Da mesma maneira que é fundamental visionar a sequência de 

frames que compõem um filme, de maneira a este ser perceptível, Tschumi afirma que 

o movimento num espaço e num projecto deverá ser experiênciado como uma 

sequência de eventos, estimulando assim uma sequência de experiências. Os eventos 

que ocorrem nos espaços são tão importantes para a arquitectura como os espaços 

em sí (Futagawa, 1997, p.68). 
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Ilustração 11 - Esquisso de percurso, espaços e distribuição de Lerner Hall Student Center, Nova York, 1994-1999                              

(Bernard Tschumi Architects, 2013) 

 

Ilustração 12 - Interior de Lerner Hall Student Center, Nova York, 1994-1999 (Bernard Tschumi Architects, 2013) 
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3.3. OS SENTIDOS 

3.3.1. O PRIVILÉGIO DA VISÃO SOBRE OS OUTROS SENTIDOS 

“As portas da percepção são os nossos sentidos, olhos, nariz, ouvidos, boca e pele, 
nossos únicos pontos de contacto com o mundo exterior. É através dos nossos 
sentidos que percebemos o mundo, é através deles que a nossa relação com o mundo 
é possivel.” (Huxley, 2011, p.43) 

A fenomenologia, nos últimos anos, tem sido utilizada como base em várias teorias 

arquitectónicas, podendo ser definida como uma aproximação que incorpora e evoca 

uma experiência multisensorial de um espaço, com o intuito de encontrar uma 

metodologia de criação do "fenómeno" espacial. A criação de uma experiencia 

sensorial singular pode facilmente ser conseguida, no entanto torna-se mais difícil, a 

criação de um conjunto de ambientes que estimulam todos os sentidos. É este, um 

dos grandes problemas da arquitectura contemporânea.Nos últimos anos, pode-se 

identificar uma dominância do sentido visual na cultura contemporânea, que se 

demonstra consequentemente na prática e educação arquitectónica. Este fascinio pelo 

aspecto que a Arquitectura contemporânea vive, ao privilegiar a visão sobre os outros 

sentidos, consequentemente perde o lado tectónico, de lógica de material, tornando-se 

apenas assimilada como imagem. É importante salientar, no entanto, que a 

supremacia do sentido visual não provem apenas dos últimos 30 anos. Na Grécia 

Antiga, a visão era considerada o mais nobre dos sentidos, dominando assim o 

pensamento da cultura ocidental. Mas seria apenas em meados do séc. XIV que, no 

Renascimento, com a invenção da perspectiva, a visão tornar-se-ia o ponto central 

perceptivo, fazendo com que os outros sentidos passassem a ter uma importância 

secundária (ilustração 13).  

 
Ilustração 13 - Masolino da Panicale, St. Peter Healing a Cripple and the Raising of Tabitha, 1427 (Tyler, 2013) 
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Actualmente, a nossa sociedade é dominada por meios de comunicação, tecnologia, 

tendências consumistas e bombardeada constantemente por estímulos visuais através 

da televisão, da internet e de anúncios, sendo assim justificado, o pendor para o 

sentido visual. No entanto, é quando este pendor visual se torna evidente numa escala 

urbana, pondo em causa a riqueza do território urbano, que o problema ganha maior 

relevância arquitectónica.  

“A patologia da Arquitectura actual pode ser compreendida através de uma critica ao 

pendor do sentido visual da nossa cultura. A Arquitectura tornou-se numa forma de 

arte de imagem visual instantânea.” (Pallasma, 2001, p.78) 

Esta tendência de muitos dos projectos modernistas torna-se evidente quando 

enaltecem o intelecto e a visão, negligenciando o corpo e os outros sentidos, assim 

como as memórias, imaginações e sonhos. É a possibilidade de acção e movimento 

que separa a Arquitectura de outras formas de arte, tornando assim, a reacção 

corporal um aspecto inseparável da experiencia arquitectónica. 

3.3.2. ARQUITECTURA SEM A VISÃO 

A desumanização na arquitectura, que é observado hoje em dia, poderá ter como 

causa a negligência do sistema sensorial, consequentemente criando uma arquitectura 

de espectáculo, na procura de gerar a sensação de dominio visual, descorando todos 

os outros sentidos e sensações. Nao é pela visão que se consegue sentir o cheiro da 

matéria nem o calor da luz solar, nao se consegue ouvir os sons ou sentir o 

movimento do ar através do espaço.  

O Arquitecto Carlos Mourão Pereira 29 refere através da sua experiência, que: 

(...)a informação de edifícios, que não conhecemos e não visitámos, chega-nos através 
de literatura ou televisão. Na televisão, essa informação é somente constituida por 
conhecimento manipulado de imagens e estimulos visuais. Na literatura, as partes 
descritivas são muito pobres. Não são publicadas memórias descritivas completas e o 
que lês, acaba por ser uma crítica ou uma breve síntese do espaço, face à 

                                            
29

 Carlos Mourão Pereira, nasceu em Lisboa em 1970. Licenciado na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, com a distinção do Prémio Comendador Joaquim Matias, em 1997, ja 
colaborou com Aires Mateus, Carrilho da Graça, Costa Cabral e Gonçaço Byrne, em Lisboa, e com Toni 
Geser, em Zurique e Renzo Piano, em Génova. Com atelier próprio desde 1998, o seu trabalho ja foi 
publicado e apresentado no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, na Exposição Mundial de 
Saragoça e no Centro Húngaro de Arquitectura Contemporânea, em Budapeste. Leccionou Projecto na 
Licenciatura em Arquitectura da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, em 2005/2006 e no Mestrado 
Integrado em Arquitectura no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, de 2003 a 2008. Em 2006 ficou cego, 
nao tendo interrompido a sua actividade profissional tanto a nivel de formação, docência e prática. 
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interpretação do espaço do jornalista que o escreve. Toda estas informações pobres e 
incompletas faz com que cries um conhecimento de imagem de espaços que nunca 
visitaste. Imagina que já me aconteceu, ter lido e visto informação sobre um projecto, 
um edifício e que depois de o visitar, fiquei com outra impressão.

30 

Ao ser apenas apresentada a criação de uma imagem do edifico, sem qualquer 

descrição da memória descritiva que o pudesse complementar, o conhecimento que 

se tem acerca dessa obra cinge-se apenas ao conhecimento visual, à sua imagem, 

descorando todos os outros sentidos e a forma como sao estimulados à experiencia 

do espaço. As informações olfactivas, auditivas e tácteis são desprezadas mas 

importantes para a caracterização de um espaço.  

Carlos Mourão Pereira refere ainda que: 

[...] A nível olfactivo existem grandes decepções depois de visitar certos espaços. Dou 
o exemplo de uma visita que fiz a uma sala de estudo toda nova, estreada há 
pouquissimo tempo, no entanto, quando cheguei lá cheirava pessimamente! Era um 
espaço interior e havia alguma falta de ventilação, mas não era por isso que cheirava 
tão mal. O revestimento do espaço era de plásticos e com mistura de colas, que 
juntamente com a fraca ventilação da sala, criava um cheiro terrivel. Como componente 
olfactiva é terrivel, porque através de umas fotografias, de umas imagens da sala, até 
pode ter uma aparência agradável visualmente e com revestimentos do melhor que ha, 
mas cheirava bastante mal! 

Do ponto de vista táctil, a informação também é importante, sendo que os aspectos 
tácteis são aqueles que melhor definem a qualidade do espaço, como também refere: 

[...] Se fores a um espaço, que te sintas desconfortável a nível táctil, é possivel que 
mesmo que todos os outros sentidos estejam bem estimulados, nao o consigas ocupar 
durante muito tempo. Por exemplo, esta mesa, tem qualidades tacteis bastante 
agradaveis - passa a mão pelo tampo - no entanto, estas arestas são terriveis, nao sao 
confortaveis ao apoiar os braços. Estas cadeiras também nao tem qualidades tácteis 
nenhumas. Repara que nestes parafusos salientes nas pernas da cadeira, imaginando 
que passas com a perna e te arranhas ou te arranca um pêlo, nunca mais irás pensar 
nela da mesma maneira.

31
   

É assim importante destacar que para além da visão, todos os outros sentidos têm um 

papel fulcral numa experiência de qualidade de um espaço, existindo formas de 

aumentar o reconhecimentos provocado pelos outros sentido. 

Propriocepção, também denominada como cinestesia, é o termo utilizado para 

designar a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo e a sua posição 

e orientação de cada membro e a força exercida pelos músculos, sem utilizazão da 

visão. Este tipo específico de percepção, permite a manutenção do equilíbrio da 
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 Entrevista a Carlos Mourão Pereira, realizada por Nuno Madeira a 16 de Maio de 2012, em Lisboa. Ver 
Anexo. 
31

 Entrevista a Carlos Mourão Pereira, realizada por Nuno Madeira a 16 de Maio de 2012, em Lisboa. Ver 

Anexo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_postural
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postura e a realização de diversas actividades práticas. As informações que permitem 

este aumento na percepção partem de sensores como a interação das fibras 

musculares que trabalham para manter o corpo na sua base de sustentação, dos 

sensores tácteis e do sistema vestibular, localizado no ouvido interno, sensivel a 

movimentos ângulares da cabeça. É a razão pela qual, sem qualquer desenvolvimento 

da capacidade, conseguimos reconhecer se o nosso corpo está de cabeça para baixo 

ou não, ou por reconhecermos se dentro de um veículo, este vira em qualquer 

direcção, mesmo que nao se esteja a ver. Esta capacidade, a inteligência corporal-

cinestésica, é normalmente desenvolvida por atletas e artistas, na sua maioria 

dançarinos, que pretendem desenvolver a coordenação de movimentos precisos 

necessários para a execução de técnicas corporais. Existem várias técnicas utilizadas 

para o desenvolvimento da cinestesia, como por exemplo, vendar os alunos para que 

com a ausência da visão, sejam focalizados apenas na informação disponibilizada 

pelos sensores, de maneira a melhorar o movimento e as suas técnicas. Howard 

Gardner32, refere que nem todos os alunos conseguem desenvolver esta inteligência, 

pois a maioria das escolas se satisfazem com os desempenhos mecânicos 

convencionalizados, desempenhando apenas algumas actividades, levando o aluno a 

repetir o que o professor modelou (Gardner, 2005) 

A sensibilidade das capacidades sensoriais dos invisuais é maior do que nas pessoas 

que munem de todos os sentidos, incluindo a visão. Poderá então ser considerado 

que, através da estimulação e desenvolvimento da inteligência corporal-cinestésica, 

sem perder o sentido visual, possa ser melhorada a experiência na arquitectura, visto 

esta ser predominantemente dependente do movimento do corpo no espaço? 

Actualmente, a nossa sociedade é dominada por meios de comunicação e tecnologia, 

sendo parte da causa para o pendor do sentido visual. No entanto, a tecnologia pode 

também ser usada a favor do Homem enquanto utilizador de espaço, de maneira a 

melhorar a sua expêriencia. 

We humans get just the five. But why? Can our senses be modified? Expanded? Given 
the right prosthetics, could we feel electromagnetic fields or hear ultrasound? The 

                                            
32

 Howard Gardner, nasceu em 1943, é um psicólogo cognitivo e educacional norte-americano, 

conhecido especialmente pela teoria das inteligências múltiplas. No seu mais principal livro, 

Estruturas da Mente, em 1983, descreve sete dimensões da inteligência, defendendo que todos as 

pessoas têm tendências individuais, áreas que são mais competentes, e essas tendências podem ser 

englobadas numa das dimensões de inteligências, em deterioramento de uma “inteligência geral”. Em 

2011 foi galardoado com o Prémio Príncipe das Asturias.  
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answers to these questions, according to researchers at a handful of labs around the 
world, appear to be yes. (Bains, 2009).

33
 

Realidade Aumentada, consiste numa visão directa e real, onde a percepção do 

ambiente ou espaço através dos sentidos do corpo é enriquecido com a ajuda de 

meios artificiais externos. A tecnologia funciona assim, como meio de aumentar e 

melhorar a percepção da realidade do Homem. O feelSpace belt, criado por Peter 

Konig34, é um dos sistemas criados para enriquecer a percepção do ambiente em 

redor, principalmente informação táctil através do campo magnético do polo norte 

(ilustração 14). O cinto contém 14 motores vibratórios de telemóveis, ligados a um 

engenho eléctrónico. O motor mais próximo ao campo magnético do pólo norte emite 

vibrações de baixa intensidade, dando ao utilizador uma percepção constante da 

direcção do campo magnético da Terra. O efeito do cinto, através de uma utilização 

prolongada, fará com que o cérebro seja reprogramado e intuitivamente seja 

perceptível a direcção ao movimentar-se num edificio ou numa cidade. Ganha-se 

assim, o sentido de direcção, que naturalmente não se tem. Como Peter Konig refere, 

enquanto utilizou o feelSpace belt, tornou-se “intuitivamente consciente da direcção 

da minha casa ou escritório. Estaria numa fila de espera na cafetaria e 

espontâneamente pensava: eu moro ali” (Bains, 2009). Nos últimos dias da 

experiência, que durou 6 semanas, Peter Konig percebeu que a sua percepção tinha 

mudado e que continha um certo mapa interno da cidade onde vivia. Percebeu que 

conseguiria sempre encontrar o caminho até casa e que consequentemente nunca se 

sentiria per dido, mesmo movimentando-se num sitio completamente desconhecido. 

Pode ser depreendido assim, que apar dos cinco sentidos principais, podem surgir 

outros desde que devidamente estimulados, como o sentido de direcção, ou através 

da inteligência corporal-cinestésica, que poderão aumentar e melhorar a percepção 

e experiência do utilizador num espaço. Estas investigações contêm também, meios e 

resultados que suportam elementos para o desenvolvimento de soluções de espaços 

arquitectónicos de qualidade para invísuais. 

                                            
33

 “Nos Humanos temos apenas os cinco. Mas porquê? Podem os nossos sentidos serem modificados? 

Expandidos? Através de próteses adequadas, poderemos sentir campos electromagnéticos ou ouvir ultra-

sons? A resposta a estas perguntas, segundo investigadores de vários laboratórios, é positiva.” (tradução 

nossa) 
34

 Peter Konig, é um neurocientista Alemão, cujo trabalho se baseia nas funções cognitivas. É 
responsável por um grupo de cientistas que orienta experiências e aproximações teóricas a estudos 
sensoriais do Homem, tendo inventado o fellSpace Belt. 
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Ilustração 9 - Sistema de estudo do feelSpace belt. (Konig, 2004) 

3.3.3. A IMPORTÂNCIA DE UMA ARQUITECTURA MULTISENSORIAL 

A crescente preocupação da privação da experiência sensorial que sofremos no 

mundo tecnológico, tem vindo a ser estudado por numerosos arquitectos a fim de 

encontrar uma solução.  

“Fenomenologia foi concebido como um retorno às coisas em oposição ao 

abstracionismo e à construção mental” (Norberg-Schulz, 1980, p.8). Norberg-Schulz 

evidência a necessidade de uma arquitectura que estimule todos os sentidos através 

da sua proposta de retornar aos elementos essênciais da arquitectura, que acreditava 

terem-se perdido na arquitectura contemporânea. Este retorno aos elementos 

essênciais da arquitectura não iria desencorajar ou ignorar os avanços tecnológicos. O 

principal objectivo era encorajar para uma nova investigação de uma linguagem 

arquitectónica que conseguisse promover intimidade e que voltasse a unir o corpo com 

o ambiente construído. Esta mudança e nova linguagem, iria consequentemente, 

tornar os utilizadores como participantes dos espaços e ambientes arquitectónicos ao 

invés de meros espectadores. 
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Juhani Pallasma35, também refere a dificuldade de mudança para uma arquitectura 

sensorial contemporânea, dizendo que “em todo o Mundo, estamos a tentar re-

sensualizar a arquitectura através de um fortalecimento no sentido de materialidade, 

textura e peso, densidade do espaço e luz materializada” (Pallasmaa, 2012, p.37). 

Steven Holl36 acredita que passa tudo por uma solução bem mais simples e diz que a 

arquitectura deveria apontar no sentido de desenvolver uma linguagem onde “ a forma 

como o espaço é sentido, o seu som e cheiro, tem o mesmo peso de como as coisas 

aparentam visualmente” (Pallasmaa, 2012, p.7). 

Christian Norberg-Schultz explica que a relação humana com o espaço construído se 

baseia na experiencia. As pessoas, no seu entender, criam a sua própria imagem 

mental do ambiente, criando assim sentimentos individuais, geralmente associados à 

experiencia passada do indivíduo ou à sua personalidade. 

A grande questão surge: será possível a criação de uma linguagem arquitectónica que 

consiga estimular os múltiplos sentidos? Para poder pensar numa resposta possivel à 

questão, é importante identificar exemplos físicos que foram bem sucedidos, e nesses 

casos, surge um denominador comum, criado pela relação entre natureza e espaço 

construído. Neste sentido, a Natureza contem todos os elementos que proporcionam 

uma experiência do fenómeno apelando a todos os sentidos, através da qualidade de 

luz, das mudanças de sombra, do som da chuva numa superfície, da materialidade de 

qualquer superfície, do cheiro de vários elementos, entre outros. A criação dos 

                                            
35

  Juhani Pallasmaa é um arquitecto e professor Finlandês, nascido a 14 de Setembro de 1936. 

Maioritariamente conhecido pelo seu contributo teórico, The Eyes of the Skin – Architecture and The 

Senses (1996) e The Thinking Hand (2009) são as sua obras de maior notoriedade, tornando-se 

referências para uma arquitectura mais sensorial. As suas maiores preocupações na arquitectura 

centram-se na materialidade e na experiência fenomenológica do espaço, tendo em conta a psicologia, e 

a fenomenologia. Em 1994, juntamente com o arquitecto americano Steven Holl e o arquitecto mexicano 

Alberto Pérez-Gómez, compôs uma edição especial de uma revista, que mais tarde foi publicado num 

livro como Questions of Perception: Phenomenology of Architecture (2007), que mais uma vez, se 

centrava na experiência da arquitectura num nivel psicológico e experiência fenomenológica. 
36

 Steven Holl é um arquitecto e professor norte Americano, nascido a 9 de Dezembro de 1947. Com o 

atelier Steven Holl Architects (SHA), fundado em Nova York, em 1976, a sua preocupação em projecto 

seria a necessidade de uma abordagem fenomenológica, tendo em conta a presença e influência do 

Homem e o seu corpo, no meio envolvente. Venceu vários prémios internacionais como American 

Institute of Architects (1997), a medalha Alvar Alto (1998), membro honorário RIBA (2003), RIBA 

International Award (2010) e mais recentemente AIA Gold Medal (2012). Tem várias publicações teoricas 

editadas, nomeadamente Parallax (2000) e Questions of Perception: Phenomenology of Architecture 

(2007), juntamente com Juhani Pallasma e Alberto Pérez-Gómez. As suas obras de maior destaque são: 

o Museu de Arte Contemporânea Kiasma, na Finlândia (1998), o Simmons Hall no MIT (2003), o Pratt 

Institute Higgins Hall (2005), a Y House (1999), nos Estados Unidos da América e o Museu de Arte 

Contemporânea Nanjing, na China (2012). 
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fenómenos através destes elementos é simples e natural, no entanto, fazer com que o 

usuário ganhe consciência desse fenómeno e o aprecie, será o grande desafio. O uso 

de elementos naturais, se forem inteligentemente aplicados e controlados na 

arquitectura, poderão resultar numa melhor resposta ao problema em questão, 

tornando possivel a criação de ambientes que estimulam os vários sentidos e 

proporcionando a experiência do fenómeno na arquitectura. 

Torna-se assim evidente que, cada um dos sentidos tem um papel preponderante a 

desempenhar na forma como o usuário se relaciona com o espaço e o experiência.  

Visão (Luz) 

É a visão, o olhar, a percepção visual inicial do objecto ou espaço, que nos intriga, 

atrai e seduz inicialmente. Luís Barragan37, refere que “a maioria dos espaços públicos 

contemporâneos tornar-se-iam mais agradáveis através da intensidade de pouca luz e 

da sua distribuição desigual” (Barragan: 1989, p.242). 

O contraste possível entre luz e sombra, luz artificial e natural e intensidades 

diferentes de luz, podem melhorar ou prejudicar a experiencia no espaço. Esta 

manipulação é evidentemente importante, como refere Pallasma : “Em espaços 

arquitectónicos de qualidade, existe um constante respirar profundo entre sombra e 

luz: a sombra inspira e a iluminação expira luz” (Pallasmaa, 2012, p.47). 

Para além das vantagens na qualidade de luz e sombra no sentido visual, a penumbra 

potência também uma relação que transcende o olhar, podendo evocar outros 

sentidos. A visão, sendo o sentido que investiga, é tambem o sentido que mede as 

distancias. Na penumbra, o utilizador de qualquer espaço, deixa apenas de ser 

observador para passar a interagir equilibradamente com todo o seu corpo. Poderá 

dizer-se que, “a penumbra induz à intimidade do tacto e à aproximação às coisas” 

(Rodrigues, 2009, p.37). 

                                            
37

 Luis Ramiro Barragán Morfin (1902 - 1988) foi dos arquitectos mexicanos mais importantes do séc.XX, 

ganhando inclusive, o Pritzker em 1980, no segundo ano do prémio. Referido como uma inspiração para 

outros arquitectos que posteriormente ganharam Pritzkers – de Tadao Ando e Frank Gehry a Rem 

Koolhaas – Luis Barragan conseguiu com sucesso criar o seu estilo próprio, ao imbuir a simplicidade e 

geometria do modernismo com o calor e vitalidade da cultura mexicana, resultando num estilo rico em 

textura, luz e sombra e cores vibrantes. Entre as principais obras destaca-se: Casa Barragán (1947), 

Capuchinas Sacramentarias del Purismo Corazon de Maria (1955), Casa Galvéz (1955) e Casa Gilardi 

(1976), todas no México. 
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Cientificamente, o funcionamento do sistema visual contém várias curiosidades que 

são importantes de referir. Os raios luminosos provenientes dos objectos situados no 

campo visual penetram no interior do olho através da córnea, passam pela pupila e 

atravessam o cristalino, que os projecta sobre a superfície da retina. É nesta 

membrana sensível que os raios luminosos são transformados em impulsos nervosos, 

de modo a chegarem, através das vias visuais, ao cérebro, local onde a informação é 

descodificada e onde as imagens visualizadas são elaboradas. Visto que os raios 

luminosos provenientes dos diversos ângulos seguem a sua direcção, acabam por se 

cruzar entre si, de modo a formarem uma imagem invertida sobre a retina, 

posteriormente interpretada na sua posição original pelo cérebro. A captação invertida 

do objecto na retina e o seu reposicionamento comprova que “a consciência que 

temos da realidade apresentada nunca é a verdade dessa realidade”, sendo a 

realidade “previamente manipulada, variando de indivíduo para indivíduo” (Hipólito, 

2011, p.136). O sistema de transmissão de informação da retina para o cérebro 

contém também uma curiosidade importante de referir. O mecanismo das células 

retinianas, responsáveis de transmitir a informação até à estrutura do cérebro através 

das fibras opticas,” [...]é a primeira fase dum processo [...] cuja finalidade é aumentar o 

contraste entre luz e obscuridade, processo fundamental da percepção das formas e 

dos contornos.[...] A aparência dum objecto nao depende tanto da intensidade 

luminosa que ele reflecte como do contraste espacial, ou seja, o contraste entre o 

objecto e o que o rodeia: as células do sistema visual lêem contrastes [...]”(Habib, 

2000, p.133-134). Assim sendo “as bases neurológicas da visão estão directamente 

dependentes da relação estabelecida entre o objecto e o espaço que o envolve, ou 

seja, entre a obra de arquitectura e o seu sítio” (Hipólito, 2011, p.136). 

Tacto (Materialidade) 

A materialidade tem um papel importante na procura de uma arquitectura que evoque 

a experiência multisensorial. Se é pela visão que se observa, controla e mede 

distâncias, é através do tacto que encurtamos a separação e nos aproximamos às 

coisas e ao espaço. 

O sentido de tacto pode ser dividido no tacto físico e emocional. O tacto físico pode ser 

manipulado através da textura dos materiais, sendo que, superfícies frias ou quentes e 

a proximidade desses elementos no corpo do Homem podem criar diferentes 

experiencias espaciais, por exemplo. As emoções podem ser manipuladas através de 
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experiencias como a proximidade e o isolamento, exposição ou enclausuramento, ou o 

desencadear de emoções como o medo ou a felicidade. 

Pode-se verificar que a maioria dos edifícios modernos possuem um fraco sentido de 

materialidade. Uma das principais criticas, poderá ser o facto de o propósito da 

utilização de materiais com pouca ou sem vida, ou mesmo certos acabamentos, seja o 

de tornar o edifício eternamente novo, fazendo com que o seu envelhecimento não 

seja perceptivo através dos materiais aplicados. Para que um edifício evoque vida e 

um sentido de materialidade que despolete uma experiência sensorial melhorada, “o 

edifício deve ser o que ele quer ser” (Louis Kahn, desconhecido)  

Esta abordagem distingue uma materialidade honesta procurando uma experiência 

sensorial destes materiais na sua mais pura forma. É aceite e exaltado o efeito de 

envelhecimento dos materiais, de modo a procurar uma maior proximidade sensorial 

com o utilizador. 

Materiais naturais, como pedra, tijolo e madeira, permitem-nos penetrar a sua 

superfície e torna possível percebermos a veracidade da sua materialidade. Materiais 

naturais expressam a sua idade e a sua história, assim como a história da sua 

utilização pelo Homem” (Pallasmaa, 2, p.31). 

Audição (Som) 

“A visão isola, enquanto que o som incorpora” (Pallasmaa, 1996, p.49). 

Enquanto que o olhar permite observar, projectando a visão para fora para algo 

distante, ouvir implica uma reacção contrária. Ouvir implica uma aproximação de algo 

distante até nós. 

Os atributos do som no espaço físico contribuíram sempre para a construção da 

cultura Humana, demonstrado desde as pinturas nas cavernas pré-históricas, os 

teatros clássicos gregos ao ar livre, as catedrais góticas e as salas de concertos e 

espectáculos modernas. É certo que ao nível da composição e da organização, existe 

um paralelo comparativo entre ambas as artes, “pois ao fim e ao cabo a arquitectura é 

uma geometrização do espaço e a música uma geometrização do tempo” (Rodrigues, 

2009, p.47). 
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Contemporaneamente, o som e o ruído são elementos em arquitectura que recebem 

muito pouca atenção, a qual, a única preocupação dada é à sua prevenção ou 

insonorização nos espaços. 

When architects talk about acoustics, this inevitably involves soundproof windows, 

footfall noise insulation and perforated resonators made from plasterboard. What a 

room sounds like, what noises are triggered by the people who use it and what kind of 

sound atmosphere a room has are all often left to chance
38

 (Kleilein; Kockelkorn,  2008, 

p.101). 

O som é utilizado para compreender e entender o espaço. Trabalha juntamente com 

os outros sentidos, de modo a ajudar a compreender e construir o entendimento das 

formas, dos objectos e das distâncias (Blesser; Salter, 2009, p.35). Sendo assim, se 

os sons e ruídos não forem ignorados ou eliminados, as suas manipulações num 

espaço, podem criar e despoletar reacções e efeitos interessantes no Homem, como 

“transmissor e catalisador de qualidades espaciais” (Hipólito, 2011, p.138). Sentimento 

de isolamento, através do eco das passadas num espaço, sentimento de intimidade e 

aproximação, através de um espaço acolhedor e ocupado, ligação ao exterior, mesmo 

que não haja uma conecção visual directa, são algumas das diferentes experiências 

que podem ser conseguidas através da manipulação do som e da sua reverberação. 

Paladar  

A experiência do paladar em arquitectura poderá ser a mais difícil e desafiadora de 

todos os sentidos, no entanto, não é impossível. Para o poder explicar, terá que ser 

mencionado a sinestesia. Sinestesia é uma condição neurológica, ao qual através da 

estimulação de um dos sentidos é desencadeado automática e involuntariamente a 

percepção de outro sentido. Pessoas com esta condição afirmam conseguir cheirar um 

som ou saborear uma cor. Mesmo que este poder cognitivo de associação exista e 

que torne assim possível o paladar ter também um papel a desempenhar na 

experiencia em arquitectura, estudos revelam que em cada vinte e três pessoas, 

apenas uma sofre de um dos tipos de sinestesia. Contudo, existem casos que se 

relacionam inatamente a cada pessoa. Por exemplo, teóricos de cor já observaram 

que existe uma ligação entre o que vemos e o que saboreamos, podendo o corpo 

interpretar um desejo e vontade de saborear aquela cor em particular, ou noutros 

                                            
38 Quando os arquitectos falam sobre acústica, inevitavelmente isto envolve janelas à prova de som e 

placas de isolamento sonoro. Como é o som do espaço, que ruídos são criados através da utilização 
desse espaço pelas pessoas, ou que tipo de som é o da atmosfera desse espaço, são questões que são 
postas de lado. (Tradução nossa) 
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casos, o corpo rejeitar o gosto da cor tirando assim o desejo de a saborear. Como 

exemplo, a cor rosa será a melhor cor para ser aplicada numa loja de doces, visto que 

causa, à maioria das pessoas, o saborear de algo doce (Beeli, 2005, p.38). 

Sendo este sentido, possivelmente o menos perceptivo numa experiência 

multisensorial, poderá mesmo assim ter um papel suavemente influente, 

especialmente quando associado aos outros restantes sentidos. 

Olfacto 

A par do paladar, o olfacto é o único sentido que requer reacções químicas para ser 

despoletado, ao contrário da visão, da audição e do tacto, que respondendo a 

reacções físicas, denotam uma associação mais directa à Arquitectura. No entanto, 

este sentido detêm uma particularidade, estando fortemente associado à memória, 

permitindo que o cheiro de um lugar em particular ou objecto, active a memória ou 

associação. Um dos escritores francêses mais conotados, Marcel Proust39, menciona 

este “cheiro da memória” em várias ocasiões na sua obra Em Busca do Tempo 

Perdido, descrevendo com maestria o que ocorre no cérebro a partir de um aroma: 

Como o vento que refresca em progressão regular, ouvi com alegria o ronco de um 

automóvel debaixo da minha janela. Senti seu cheiro de gasolina […] que fazia florir 

agora, pelos meus dois lados, embora eu estivesse no meu quarto em penumbra, os 

acianos, as papoulas e os trevos vermelhos, embriagava-me como um aroma 

campestre, não circunscrito e fixo, como o que sentimos diante dos espinheiros-alvares 

e, retido por seus elementos untuosos e densos, flutua estradas, mudava o aspecto do 

solo, acorriam os castelos, empalidecia o céu, multiplicavam-se as forças, um cheiro 

que era como um símbolo de vigor e elastecidade, e que renovava o desejo que eu 

tivera em Balbec, de subir à janela de cristal e de aço […] (Proust, 2004, p.308). 

Esta curiosa e particular característica, que relaciona os aromas a imagens e emoções 

passadas, tem como explicação científica o facto de a classificação dos cheiros ser 

feita no sistema límbico, responsável também pelo deflagrar de emoções e registo de 

memórias (Fitzgerald, 2011, pag.352). 

Sendo assim, o olfacto contêm um papel particular e único na experiência e vivência 

de um espaço, ao qual o uso, por exemplo, de materiais naturais sem qualquer tipo de 

tratamento selante, através do seu odor natural, poderão assim provocar e permitir a 

                                            
39

 Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust  (1871 – 1922) foi um intelectual francês escritor de 

romances e ensaios, conhecido sobretudo pelo seu trabalho Á la Recherche du Temp  Perdu (traduzido 

para Em Busca do Tempo Perdido), publicado em sete partes, entre 1913 a 1927. 
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associação a outros espaços ou outras experiências passadas, ou permitindo assim, a 

criação de novas memórias e associações. 

 Mas quando mais nada subsiste de um passado remoto, após a morte das criaturas 

e a destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis porém mais vivos, mais imateriais, 

mais persistentes, mais fiéis, o odor e o sabor permanecem ainda por muito tempo, 

como almas, lembrando, guardando, esperando, sobre as ruínas de tudo o mais, e 

suportando sem ceder, em sua gotícula impalpável, o edifício imenso da recordação. 

( Proust, 2004a, p.47). 

Em suma, cada um dos sentidos interpreta um papel distinto e importante na 

avaliação e experiência do indivíduo no espaço. Com a visão, gera-se a primeira 

percepção do espaço despoletando intriga, atracção e sedução, com o tacto, através 

da materialidade, poderá ser desencadeado estados de espírito diferentes e diversas 

emoções, a audição, através de sons e ruídos, torna-se fundamental na concepção e 

compreensão do espaço, podendo criar estados de espírito tão diferentes como o 

isolamento ou proximidade, o paladar poderá ser invocado através de ligação e 

percepção de outros sentidos e por fim através do olfacto poderá estimular a criação 

de novas memórias ou mesmo a associação a experiencias e emoções passadas. As 

ferramentas que estimulam cada um dos sentidos dificilmente criarão uma arquitectura 

sensorial se forem aplicadas individualmente, no entanto, se os estímulos forem 

cuidadosamente combinados, manipulados e sintetizados numa composição 

harmoniosa para os múltiplos sentidos, os utilizadores e ocupantes do espaço poderão 

ter assim, uma experiência arquitectónica completa e rica, tornando-se não só 

ocupantes do espaço, como também parte integrante deste. 
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“Create a silent dwelling for one hundred bodies and one hundred hearts”40 

                                            

40
 Foi o que pediu o Padre Marie-Alain Couturier a Corbusier, o qual considerava ser o melhor arquitecto 

vivo.  
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4. ESTUDO DE OBRAS 

4.1. CONVENTO DE LA TOURETTE 

O Convento da Ordem Dominicana de La Tourette, representa o ultimo grande 

projecto de Le Corbusier na Europa, projectado em Eveux-sur-Arbresle, nos arredores 

de Lyon, em 1960, em França. Com o apadrinhamento do clero francês, foi o padre 

Couturier41 que convenceu Corbusier a desenvolver o plano para a igreja e convento 

da sua ordem. Inicialmente, o padre Couturier indicou que deveria ser utilizada como 

referência principal, a abadia de La Thoronet (ilustração 15), datada do séc.XII e 

contruida em Provence, perto de Toulon. Construido em estilo românico, localizada 

num terreno com um declive descendente em direcção a um riacho, o conjunto contem 

dois elementos fundamentais na sua organização: um claustro central, onde o 

conjunto é organizado em seu redor; e a igreja que domina o conjunto. A austeridade, 

a simplicidade e a correcção funcional que a abadia de LaThoronet apresentava, 

despertou a admiração do padre Couturier, pois exteriorizava com exactidão o estilo 

de vida da comunidade dominicana, seduzindo, também, Corbusier, quando o visitara 

em 1953.  

 

Ilustração 10 - Abadia de La Thoronet (Weisse, 2013)

                                            
41

 Marie-Alain Couturier (1897 – 1954) foi um padre Dominicano Francês que, com formação em artes na 

sua adolescencia, foi editor da revista L’Art Sacré, bastante influente entre os criticos de arte que não 

estavam satisfeitos pelo rumo da arquitectura e decoraçao das igrejas d sec.XIX. Couturier fora 

responsavel pela tentativa de reformular a arquitectura religiosa, tendo impulsionado o Convento de La 

Tourette (1957-1960), como também a Capela de Ronchamp(1954), ambos por Le Corbusier. 
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Ilustração 11 - Paisagem que antecede o Convento de La Tourette, em Eveux-sur-Arbresle, França. ( Costa, 2012) 

O Convento encontra-se localizado numa zona rural, num meio campestre, numa 

paisagem coberta por uma imensa manta verde aveludada que se apresentam no 

horizonte (ilustração 16). Uma espécie de pórtico, um caminho delimitado por um eixo 

arbóreo, apresenta-se como um espaço de transição, representando um 

distancianciamento gradual dos centros urbanos, imergindo assim, num novo universo. 

Ao atravessá-lo, um volume cinzenta e pesada revela-se entre as folhagens das copas 

das arvores (ilustração 17), implantado num terreno verde e sereno, num conflito 

quase agoniante, onde no entanto reina uma paz absoluta. 

 

Ilustração 12 - Aproximação ao Covento de La Tourette pelo caminho que o antecede (Kiser, 2013) 
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La Tourette, é um projecto que se destaca pela sua particularidade, sendo para isso 

necessário distinguir dois elementos de extrema importancia para tal. A primeira, 

relacionada com a escolha do terreno para a localização do convento: ao situar-se 

num declive, nas encostas de um bosque, Corbusier tomou a decisão de desligar a 

construção do eixo oblíquo do terreno, mantendo o plano superior dos volumes em 

consonância com o horizonte, não se integrando mas meramente pousando sobre o 

terreno, apenas tocando novamente no solo através de delgados pilotis (ilustração 

18). A escolha de tal localização, serve de mote para a dialética de La Tourette, pois 

natureza e arquitectura sao agentes contrários e portanto, o diálogo entre ambos é de 

contraste. No entanto quando esse diálogo existe, é importante valorizar a tensão da 

separaçao do edifício e a harmonia estabelecida com o plano natural horizontal. Esta 

atitude serve também um outro propósito, o de enaltercer o espirito do lugar, o Genius 

Loci. Le Corbusier, após a conclusão do convento, explicou à comunidade religiosa, a 

sua abordagem sobre a implantação da obra: 

Eu cheguei aqui, trouxe o meu caderno de anotaçoes como de costume, desenhei a 

estrada, desenhei os horizontes, inclui o trajecto do sol. Farejei a topografia. Decidi em 

que lugar situaria o convento, o que ainda não estava definitivamente estabelecido. Ao 

escolher o lugar, estava cometendo o ato ilícito ou válido. O primeiro gesto é a escolha, 

a natureza do terreno e, entao, a natureza da composição que será feita nessas 

condições. Aqui, nesta paisagem tao fluida, disse a mim mesmo que não assentaria o 

edifício no chão, uma vez que este ficaria escondido ou então custaria tanto quanto 

uma fortaleza assíria. Não há dinheiro e este não é o momento para fazer isso.(...) 

Vamos elevar a base das fundações em direcção à linha do horizonte no topo do 

edifício, linha esta que se harmonizará com o horizonte. E, começando por essa linha 

horizontal no topo, mediremos tudo, de lá alcançaremos o chão no momento em que o 

tocarmos. Essa é uma observação óbvia, mas é assim. É por isso que temos um 

edifício muito preciso em sua parte superior e que, descend, pouco a pouco determina 

sua organização e toca o solo quando e como pode. É algo que não está na concepção 

mental de todo o mundo, é um aspecto original do convento, muito original (Baker, 

1984, p.287). 
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Ilustração 13 - Alçado sul esquemático representando a ligação do convento com o terreno. (Baker, 1998) 

O segundo elemento importante na caracterização da particularidade do projecto é a 

elementarização dos volumes das partes funcionais, onde as funções, representadas 

por diferentes volumes, apresentam um esquema compositivo particular. A separação 

do conjunto dos volumes em “U” do volume da igreja, cria uma tensão e uma 

oportunindade dramática no conjunto, enaltecido pela verticalidade da Igreja – 

reforçado pela declividade do terreno – e a horizontalidade do convento, demarcada 

pelas linhas do balanço das celas projectadas sobre o horizonte e pela estratificação 

dos pavimentos (ilustração 19). 

 

Ilustração 19 - Esquematização da separação entre o bloco do convento e da igreja. (Baker, 1998) 
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Em La Tourette, o programa estipulado estava dividido em duas partes funcionais: um 

espaço semi-público, representado pela igreja, com nave principal, capela e sacristia, 

e um espaço privado, representado pelo convento, reservado aos monges, que era 

constituido por uma centena de celas para padres e noviços, biblioteca, oratório, 

refeitório e cozinha, espaços para lazer e conferência, sala capitular e salas de aula e 

leitura.  

 

Ilustração 20 - Planta piso 1 (Inbar, 2013) 

A construção em torno de um pátio central, como está representado em La Thoronet, 

serviu de princípio estratégico para articular as partes do programa do Convento. 

Delimitando o espaço central do pátio, os elementos do programa estão distribuidos a 

oeste, a sul e a este, formando três dos braços da composição, enquando que o lado 

norte está encerrado e dominado pela presença, volumétricamente diferenciada, da 

igreja.  

O conjunto em “U” do convento, é constituido por quatro pavimentos. O primeiro, é 

formado pelas alas do convento, em nivel com a Igreja, sendo dedicado às 

dependencias de serviços e a corredores de circulação, que cortam o pátio em cruz 

(ilustração 20);  
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Ilustração 214 - Planta piso 2. (Inbar, 2013) 

No segundo pavimento, sendo o pavimento térreo, é o acesso publico ao convento, 

feito por ponte, contendo também a maioria dos espaços comuns privados, como as 

dependencias dedicadas ao noviços, a biblioteca, o oratório e as salas de aula e 

leitura, conectadas através de um segundo nivel de corredores de circulação com a 

igreja (ilustração 21); o terceiro e quarto pavimento, sao idênticos e contêm a centena 

de celas dedicadas aos padres (ilustração 22). 

 

Ilustração 15 - Planta piso 3. (Inbar, 2013) 
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Le Corbusier aplicou o que havia de mais moderno em termos de construção civil na 

época, utilizando betão armado em evidência, simbolo do avanço tecnológico. Apesar 

da natureza e toque aspero e bruto, diferentes texturas de betão sao aplicadas a 

zonas programáticas distintas, sendo o caso das varandas das células dos padres, 

que recebem uma camada de betão com britas grandes (ilustração 23 e 24) criando 

deste modo, um padrão orgânico e distinto ao longo de toda a fachada, atribuindo-lhe 

assim, uma textura própria. 

Para além da utilização do betao armado e da grande escala do edificio que 

constrastavam claramente com a natureza e caracteristicas do lugar, outro ponto foi 

criado como estratégia para ressaltar o edificio da paisagem e intensificar a sua 

experiencia formal: a colocação do edificio é feita de modo a ser percebido 

constantemente em perspectiva, e muito pouco frontalmente, ressaltando assim 

planos, constrastes de linhas, quinas, tensões de forma e ritmo. Este método foi 

baseado na observação da Acrópole de Atenas42 durante a Voyage d’Orient43:  

O plano da Acrópole está concebido para ser visto de longe: os eixos seguem o vale e os 

falsos ângulos retos estão construidos com a maestria de um cenógrafo de primeiríssima 

categoria (...) O espectáculo é impressionante, elástico, imponentemente agudo, dominante 

(...). (Corbusier, 2000, p.39 e 154) 

                                            
42

 As Acrópoles, palavra de origem do grego “alto” e “pólis”, referem-se, como o nome indica, a cidades 

altas, geralmente edificadas nos pontos mais elevados de cada cidade, servindo originalmente como 

protecção contra invasores e inimigos, posteriormente passando a sedes administrativas e religiosas. 

Existiram várias Acrópoles construidas, no entanto, até aos dias de hoje, a Acrópole de Atenas é a que se 

destaca mais. Construida por volta de 450 a.C., sob a administração do estadista Péricles, situa-se numa 

colina rochosa de topo plano que se ergue a 150 metros do nivel do mar em Atenas, capital da Grécia, 

abrigando algumas das mais importantes edificaçoes do mundo antigo, como o Partenon, templo principal 

de Atenas, Erecteion, templo consagrado a Atena, Hefesto e ao rei Erecteu. 
43

 As anotações que formam o livro Voyages d’Orient, contendo calculos, observações e esquissos, foram 

publicadas juntamente com a Fondation Le Corbusier e redescobertas apenas em 1994, acompanharam 

a viagem de Le Corbusier ao Sudeste Europeu, as Balcans, em 1911. O termo “Orient”, utilizado no titulo 

das anotaçoes pelo proprio, corresponde a procura do primeiro classicismo, e nesta viagem Le Corbusier 

procurava entrar em contacto com as formas claras e definidas dos templos gregos, da arte islamica de 

Istambul e da cidade de Roma, de maneira a encontrar o ponto onde o classicismo e o modernismo se 

poderiam encontrar.  
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Ilustração 16 - Vista do lado noroeste do Convento. (Costa, 2012) 

 

 

 

 

Ilustração 17- Vista do lado sudeste do Convento. (Costa, 2012) 
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Ilustração 18 - Vista interior do pátio central. (Costa, 2012) 

Para além da estratégia de forte impacto visual reflectido pela utilização do betão 

armado do volume em contraste com a natureza delicada do lugar, a conecção do 

volume da igreja e do mosteiro, por serem diferenciados e separados 

intencionalmente, cria um ponto de tensão na articulação, onde existe justaposição de 

elementos verticais, horizontais e oblíquos – escadarias, corredores e cobertura da 

sacristia, respectivamente – proporcionando um espaço interior de pátio aberto, rico 

em variedade de formas interagentes e de grande intensidade sensorial na 

experimentação do mosteiro (ilustração 23 e 24). 

 

Ilustração 194 - Vista interior do pátio central. (Costa, 2012)
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Ilustração 205 - Fresta horizontal na circulação interior do Convento. (Caeiro, 2012) 

A entrada do Convento é feita pela zona de ensino, que representa o segundo 

pavimento, logo abaixo das celas. O percurso de entrada permite, o movimento ao 

longo do perímetro interno e externo do edificio, contendo variações na largura do 

corredor, tornando possivel uma organização onde exista privacidade a determinadas 

zonas, como a biblioteca, e ao mesmo tempo permite que outros tirem proveito da 

vista. No percurso interior, em volta do pátio, encontra-se o oratório dos noviços, a 

biblioteca e salas de aula. Os corredores de largura variada do percurso, contem em 

algumas zonas grandes aberturas para o interior do pátio e noutras, sao 

acompanhados por frestas horizontais na altura do olhar (ilustração 25), permitindo 

assim uma vista para o exterior e uma entrada de luz para o interior controlada. A 

iluminação da biblioteca, feita por aberturas para o pátio central e o oratório que é 

projectado para o interior do pátio, reforçam a ideia do tema mais importante do 

Convento, priorizando assim a experiência interna e privada. 

O oratório, volume que se projecta para o pátio interno, é um cubo maciço que contem 

estreitas frestas, no entanto, a maior fonte de iluminação exterior provem de uma 

chaminé na sua cobertura (ilustração 26). O cume da chaminé é fechado, logo a 

iluminação do interior do oratório é feita através de um rasgo que existe na sua lateral 

(ilustração 27). A entrada de luz continua a ser zenital, evocando a elevação de 

espirito, no entanto, a luz entra obliqua, difusa e indirecta, revelando a textura rugosa e 

áspera da parede interna do oratório.  
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Ilustração 21 - Vista do oratório pelo pátio central. (Caeiro, 2012) 

 

 

Ilustração 227 - Vista interior do oratório (Costa, 2012) 
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Ilustração 23 - Fachada de rampa de acesso interior à Igreja. (Galinsky, 2013) 

 A promenade architecturale, mais uma vez aplicada nas obras de Le Corbusier, 

demonstra ser inalienável à experiencia de La Tourette. Tendo como inicio a 

aproximação ao Convento, atravessando o caminho de acesso no bosque, onde 

sucessivos impactos sensoriais de diferentes intensidades se desdobram até que o 

espectador tome contacto com o edificio e o seu interior (ilustraçao 17), é na rampa de 

acesso à entrada da ingreja que representa o culminar da promenade. Através de um 

corredor, volume que cruza o pátio interior, de betão armado austero, com uma das 

faces com envidraçado desigual, mas ritmado (ilustração 28) o espectador é 

conduzido a uma constrastante parede metálica rotativa, dando acesso a um espaço 

pouco iluminado e de grande espiritualidade (ilustração 29). 

 

Ilustração 24 - Rampa de acesso interior à Igreja. (Galinsky, 2013) 
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 Para além da Igreja ser um volume que no exterior contem caracteristicas proprias de 

destaque, diferentes do monteiro, mas que o complementa, no seu interior várias 

caracteristicas tornam-no como um elemento de destaque. O público fica separado 

dos frades pela zona de culto - o santuário, o altar e a sacristia. O altar está situado 

sobre o cruzamento dos eixos principais do conjunto (ilustração 30) No seu interior, é 

revelado um espaço com uma atmosfera ascética emanada pela presença selectiva e 

controlada de entradas de luz natural e de fortes cores difundidas (ilustração 31 e 32). 

Funcionalmente, a organização é precisa e correcta. Todo o espaço interior da igreja 

predomina a sombra, uma atmosfera escura, convidando à oração e ao recolhimento. 

A cor, para além de estar presente nas aberturas de luz, transmintindo uma presença 

evocativa e caloroso ao espaço, auxilia tambem na identificação dos lugares 

hierárquicos, sendo utilizada nos planos de fundo dos altares individuais da capela. Le 

Corbusier, referindo-se à igreja, explica que: 

C’est avec les autels que le centre de gravité sera marqué ainsi que la valeur, la 

hiérarchie des choses. Il y a en musique une clé, un diapason, un accord. C’est l’autel, 

lieu sacré par excellence, qui donne cette note-là qui doit déclencher le rayonnement de 

l’œuvre (Ferro, 1987, p.88).
44

 

 

Ilustração 25 - Planta da Igreja esquematizando as várias zonas que a constituem. (Baker, 1998)

                                            
44

 “Os altares irão marcar o centro de gravidade, e tambem o valor, a hierarquia de todas as coisas. Na 

música, ha uma escala, um diapasão, um acorde. É o altar que, conferindo o sentido do sagrado por sua 

magnificiência, dá esse tom, estabelecendo assim o esplendor da obra em andamento.” (tradução do 

autor)  
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Ilustração 26 - Vista interior da Igreja. (Costa, 2012) 

 

 

 

Ilustração 27 - Vista interior da Igreja. (Costa, 2012) 
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Para além das caracteristicas fisicas, tácteis e do aspecto rugoso e bruto, da 

materialidade e da variedade de formas, repetidas nas celas e nos corredores e 

irregulares como no topo piramidal da capela dos noviços que se projecta e eleva no 

pátio, serem dos aspectos mais destacados em La Tourette, um outro aspecto, 

associado a um sentido, denota uma importancia extrema ao longo da experiencia do 

Convento e Igreja: o som. Como espaço de estudo, meditação e reflexao, o edificio 

tem regras de silencio. No estanto, os espaços amplificam-se, ganhando um novo 

ritmo e uma maior profundidade a cada passo. Ao mesmo tempo que é extremamente 

silencioso, o espaço torna-se uma caixa de resonância enorme, onde cada passo e 

cada fechar de porta ecoam. Cada uma destas acções de pequenas dimensões, 

ganham outras proporções pela facilidade de propagação do som e eco. Num instante, 

o eco do caminhar ocupa a presença do espaço, noutro o silêncio da falta de 

movimento remete à impressao de se estar só com o pensamento. Tanto o eco, como 

o silêncio, reverbera no espaço de La Tourette. 
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Mountain, stone, water – building in the stone, building with stone, into the mountain, 

building out of the mountain, being inside the mountain – how can the implications and 

the sensuality in the association of these words be interpreted, architecturally? The 

whole concept was designed by following up these questions; so that it all took form 

step by step.
45

 

                                            
45

 Peter Zumthor (Therme de Vals, 2013) 
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4.1. TERMAS DE VALS  

As Termas de Vals, projectado pelo arquitecto Peter Zumthor46, localizam-se no 

cantão de Graubunden, na Suiça, sobre as únicas fontes termais da região. 

Inaugurado em 1996, o projecto veio complementar um complexo de hotel, constituido 

por cinco edificios, projectados por volta de 1960 de maneira a tirar beneficio das 

termas locais. Em meados de 1980, a comunidade decidiu desenvolver o complexo de 

maneira a elevar o potencial dos beneficios naturais do lugar. A comissão da 

comunidade de Vals pretendia assim: “Creation of a contemporary thermal bath which 

has to be unique and independent, it has do have something to do with their valley, 

their mountain, but avoid clichés and provide a special atmosphere for bathing” 

(Zumthor, 1996, p.55).47  

 

Ilustração 28 - Planta do lugar com o complexo do Hotel e Termas e a respectiva ligação. (Zumthor, 1996)

                                            
46

 Peter Zumthor é um arquitecto Suiço, nascido em 26 de Abril de 1943, considerado um dos mais 

importantes arquitectos contemporâneos. Vencedor de vários prémios internacionais, como o caso do 

Pritzker (2009) e RIBA Royal Gold Medal 2013 mais recentemente, Zumthor acredita numa arquitectura 

com presença e personalidade, que apele e estimule os sentidos dos individuos e utilizadores, 

enfatizando os aspectos sensoriais de uma experiencia fenomenológica na arquitectura. Referindo várias 

vezes o filósofo Heidegger pelos seus ideiais de experiência e emoção, Peter Zumthor escreveu livros 

como Atmospheres e Thinking Architecture (1998). As suas obras mais importantes são: a Capela de 

Saint Benedicte, na Suiça (1989), as Termas de Vals, na Suiça (1996), o Museu de Arte Bregenz, na 

Austria (1997) e o Pavilhão Suiço na EXPO 2000, na Alemanha. 
47

 “A criação de um complexo de termas contemporâneo, que tem que ser unico e independente, tem de 

estar relacionado com o vale, a montanha, no entanto, esquivar-se de clichés para proporcionar uma 

atmosfera especial para os banhos” 
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Ilustração 29 - Vista exterior com cobertura jardinada e piscina exterior. (NC State University, 2012) 

 

Através de uma estrutura focada na geologia do lugar, independente e solitária, 

Zumthor  tratou do edificio como um volume maciço, onde parte da materia foi retirada 

e fragmentado, dando origem a grandes aberturas, janelas e terraços, continuando no 

entanto, a aparencia de estrutura monolitica, como se de um bloco de pedra retirada 

da montanha se tratasse. 

A Comissão fez o pedido também para que o edificio nao se tornasse uma barrreira 

entre o hotel e a vista para a montanha. Como resposta a tal, Zumthor encastrou o 

edificio na encosta. Assim, o projecto integra-se harmoniosamente com o lugar e as 

suas caracteristicas, tendo também uma cobertura com relva (ilustraçao 34), 

dissipando ainda mais, o impacto visual de uma estrutura nova com aquelas 

dimensoes no lugar. A transição do edificio para o envolvente é quase indescernível, 

sendo apenas notorio através do padrao geométrico na cobertura do edificio. Estando 

o projecto encastrado na escosta, a unica fachada direccionada para a vila que existe 

é imponente e revela bem o estilo de construção do edificio como um todo. A fachada 

é interrompida por largas aberturas, janelas e terraços (ilustração 35 e 36). 
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Ilustração 30 - Vista exterior. (NC State University, 2012)  

                     

 

 

 

Ilustração 31 - Vista exterior da fachada. (NC State University, 2012)                    
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Ilustração 32 – Fountain Hall, Corredor de acesso as termas (Chin, 2010) 

Com o intuito de, que o projecto apelasse a uma experiência que evocasse todos os 

sentidos, Zumthor tomou a decisão de não projectar uma entrada evidente para o 

complexo. Assim, no exterior, não existe qualquer entrada para o complexo das 

termas. Deste modo, é necessario passar pelo edicifio do hotel principal, onde existe 

um corredor subterrâneo que, passando debaixo da montanha, dá acesso ao interior 

do projecto, explorando assim, todo o espaço envolvente. Deixando a recepcção do 

edificio principal do hotel, entra-se num corredor que faz a transição para o complexo 

das termas. Este percurso, denominado por Fountain Hall (ilustração 37) através das 

suas caracteristicas únicas, fazem com que a transição e a entrada para as termas, 

comece a evocar a utilização de todos os sentidos, tornando assim, o primeiro ponto 

de partida para uma experiencia sensorial do espaço. Com iluminação zenital natural e 

controlada, criando um ambiente íntimo, o corredor contém uma parede de pedra 

“gneiss”48, ja utilizada para cobrir todo o complexo do seu exterior, e outra totalmente 

de betão armado. 

 

                                            
48

 “Gneiss” é uma rocha de origem metamórfica, isto é, gerada através da transformação química e/ou 

física sofridas por outras rochas, quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. 
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A parede de betão, que se situa no lado da montanha, contem cinco tubos onde 

escorre agua quente da nascente. Todo este ambiente, quer através da luz controlada, 

da materialidade das paredes, o elemento da água quente da nascente, e a 

temperatura do meio, iniciam uma experiência de percurso fenomenológico e sensorial 

para o utilizador. 

De maneira a conhecer os principios teoricos da relação de arquitectura com o 

elemento da água, os rituais de banho e as interações e utilização, Peter Zumthor 

visitou os banhos de Budapeste e Istambul, regressando com um entendimento e 

compreensão diferente da utilização desses espaços. Pretendeu criar assim, uma 

experiência de espera, imaginação e de descoberta, enquanto o utilizador percorre 

vários espaços com caracteristicas distintas, como os balnearios totalmente cobertos 

com madeira vermelha brilhante (ilustração 38). 

 

Ilustração 33 - Balnearios. (Pella, 2013) 
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Ilustração 34 - Vista interior de zona de acesso aos banhos. (Hauser, 2007) 

Após passagem pelos balneários, a entrada para a zona principal dos banhos faz-se 

de maneira não convencional, suportanto a ideia de que, a experiencia do utilizador ao 

percorrer o espaço, se assemelha a uma caverna, pois o seu interior varia à medida 

que o utilizador se movimenta e o explora (ilustração 39). Uma escadaria prolongada e 

com cobertores de grandes dimensoes, antecede a entrada para a zona principal dos 

banhos (ilustração 40). Este percurso, que se revela de movimento lento e progressivo 

e que contem fortes semelhanças à promenade architecturale de Le Corbusier, 

permite ao utilizador descobrir a elevação e posicionamento do seu corpo no espaço 

(Hauser, 1997, p.91). 

A zona principal dos banhos coném duas grandes piscinas de formas irregulares: uma 

se coloca mais posicionada ao centro do complexo, e a outra colocada no exterior. 

Estando ambas à mesma temperatura de 32º, estas grandes areas encorajam e 

permitem aos utilizadores explorar e vaguear nao só as ligações entre os vários 

espaços, como os 15 grandes blocos ocos que existem no complexo (ilustração 41). 
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Ilustração 35 - Escadaria de acesso a zona principal de banhos. (Hauser, 2007) 

 

 

 

 

Ilustração 36 - Planta do nivel dos banhos. (Pella, 2013) 
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Ilustração 37 - Modelo a representar o bloco do banho associado ao fogo. (Copans, 2001) 

Cada bloco contém um ambiente indescernivel para o exterior. O efeito surpresa é 

criado, primeiramente pelo constraste monolítico e maciço com o exterior e depois 

pelas caracteristicas especificas de cada um dos espaços intimos que é criado 

(ilustração 42). Os sentidos sao despertados e evocados de diferentes maneiras, pois 

o corpo interage com cada um dos espaços segundo as suas caracteristicas 

especificas. O nome de cada bloco define assim, as caracteristicas de cada espaço. O 

bloco de banho de fogo simboliza as temperaturas altas, sendo que a temperatura da 

àgua é superior ao dos outros banhos e a cor predominante do espaço é o vermelho 

(ilustração 43). Em contrário, no bloco de banho de gelo a temperatura é a mais baixa 

dos banhos, predominando a cor cinzenta e azul no espaço. O corpo toca assim, em 

diferentes texturas e temperaturas. 

 

Ilustração 38 - Bloco do banho associado ao fogo. (Copans, 2001) 
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Ilustração 39 - Bloco do banho associado ao som. (Copans, 2001) 

Zumthor, criou um ambiente onde os 5 sentidos sao solicitados. Num espaço 

maioritariamente fechado onde a presença do elemento água é constante, o som toma 

um papel preponderante na leitura do espaço. Tanto o som da àgua, do seu 

movimento, como o som dos passos das pessoas e dos seus movimentos, ao 

reverberar no espaço, confere-lhe uma coesão que o completa, criando assim um 

claro entendimento entre o sólido e o liquido, o recipiente e o seu conteudo. Torna 

possivel estabelecer, uma união entre o corpo, o utilizador e o espaço circundante, 

gerando uma continuidade entre o corpo, o espaço envolvente e os volumes que o 

constituiem. Um dos 15 blocos de banhos das Termas de Vals está associado ao som 

(ilustração 44). Com acesso bastante diminuido devido ao estreito canal de entrada, 

num espaço isolado e vertical, com paredes altas, o seu interior cria um sentido de 

som e de ruido particular. A ressonância de todo e qualquer barulho, permite aos 

utilizadores, a curiosidade de exploração do falar e de produzir os seus próprios sons, 

criando deste modo, uma experiencia fenomenológica e sensorial do espaço em que 

estão inseridos. 
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Ilustração 40 - Iluminação natural zenital projectando-se na pedra. (Pella, 2013) 

A iluminação, especialmente a luz natural, desempenha um papel integrante na 

experiência de cada espaço. Toda a cobertura do complexo das termas contém um 

padrão de frestas geométricas, que permite a entrada de luz zenital natural na zona 

dos banhos e na circulação (ilustração 45). Num ambiente humido, com as 

temperaturas da àgua das termas, os raios de luz zenital a atravessar a atmosfera, 

criam um ambiente mistico e sereno na experiencia do utilizador. 

Para além da utilização simultânea de luz artificial, como elemento com função de 

destaque tanto para a materialidade da àgua como para o ambiente (ilustração 46), 

existe em todo o espaço um grande contraste entre a sombra e a luz. O grande 

contraste entre luz e sombra, zonas abertas e zonas fechadas, ajudam a definir zonas 

de transição de espaços distintos, desde as zonas mais obscuras com iluminação 

zenital natural e iluminação artificial controlada, aos espaços iluminados pelas grandes 

aberturas das fachadas do complexo (ilustração 47). 
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Ilustração 41 - Vista do interior da zona principal de banhos. (Copans, 2001) 

 

 

 

 

Ilustração 42 - Vista da janela da fachada. (McCarter; Pallasmaa, 2012, p.146) 
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Ilustração 43 - Sequência de pedra. (NC State University, 2012) 

O complexo das termas, contém um forte sentido tactil, principalmente porque o 

programa assim o indica. Para além de estar semi-enterrado na topografia do lugar, o 

projecto utiliza material genuino e local. Toda a construção, quer no exterior como no 

interior, é coberto pela mesma qualidade de pedra gneiss, demonstrando uma 

continuidade da construção como um todo. A pedra é trabalhada e posicionada de 

maneira a criar uma consistência visual aparente, através dos diferentes tamanhos de 

cada pedra empilhada e por isso as junções das pedras nao coincidirem, criando um 

padrão não repetitivo (ilustração 48). A rugosidade e a horizontalidade da textura, a 

empilhagem de lages de pedra de várias espessuras, permite intensificar a noção do 

projecto nascer da topografia do lugar. 

A temperatura diversa dos vários espaços de banhos, juntamente com a cor e textura 

de cada espaço, permite tambem ao utilizador, uma experiência táctil rica. As 

temperaturas diversas dos espaços que o utilizador percorre, a textura da pedra 

rugosa e o cobre polido utilizado, permitem criar uma experiência táctil num passeio de 

estímulos sensoriais. 

O projecto das Termas de Vals, representa um propósito conceptual de junção de 

percepções num todo compreensivel, numa realidade perceptivel. Todos os elementos 

que o constituem, imagens, materiais, luz, são reconhecidos individualmente como 

elementos de qualidade e importância distina, no entanto, é o cruzamento de todos 

estes elementos que gera a identidade do projecto e a experiência fenomenológica 
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para os utilizadores do espaço. O projecto reage e afecta os utilizadores, fisicamente e 

emocionalmente, antes mesmo de tornar introspectivamente consciente do que se 

está a passar (Zaera, 2001, p.21). As Termas de Vals é um exemplo de como os 

escritos de Heidegger, influênciaram tanto o pensamento de Zumthor, como a sua 

maneira de projectar. Em Thinking Architecture, no capítulo intitulado “ Á Procura da 

Arquitectura Perdida”, Zumthor descreve a maçaneta de uma porta: 

Ainda consigo sentir na minha mão a maçaneta do portão, esta peça de metal moldada 

como as costas de uma colher. Tocava nela quando entrava no jardim da minha tia. 

Esta maçaneta ainda hoje me parece um sinal especial de entrada num mundo de 

ambientes e cheiros diversos. Recordo o barulho do seixo sob os meus pés, o brilho 

suave da madeira de carvalho encerado nas escadas, oiço a porta de entrada pesada 

cair no trinco, corro ao longo do corredor sombrio e entro na cozinha, o único lugar 

realmente iluminado nesta casa. (Zumthor, 1998, p.7) 
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Ano após ano, com as marés, o mar arrasta consigo o que já nao é necessário. Num 
ponto determinado, um maciço rochoso intercepta três linhas paralelas que unem mar e 
céu, praia e mar, junto do longo muro da marginal (...) Nada mudou. A piscina continua 
ancorada como um barco ao muro da marginal. Dali não sai. (Fleck, 1999) 
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4.2. PISCINAS DE LEÇA 

Localizado na praia de Leça, na freguesia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, o 

complexo de Piscinas de Leça da Palmeira, ou Piscina das Marés, foi uma das 

primeiras obras do Arquitecto Siza Vieira49. Inaugurada em 1966, o programa do 

projecto consiste em duas piscinas distintas, uma para adultos e uma para crianças, 

balnearios, instalaçoes sanitárias e um café. A construção do complexo de piscinas de 

agua salgada, desenvolve-se de forma linear, acompanhando a avenida paralelamente 

ao mar. A estrutura, no entanto, encontra-se recolhida enquadrando-se 

harmoniosamente na paisagem da solidez das rochas envolventes, de maneira a não 

criar qualquer barreira sensorial quer terrestre, quer maritima.  

 

Ilustração 44 - planta e alçado frontal das Piscinas de Leça. (Jodidio, 2009) 

                                            
49

 Álvaro Siza Vieira é um arquitecto Português, nascido em 25 de junho de 1933, considerado um dos 

mais importantes arquitectos contemporâneos português e mundial. Vencedor de vários prémios 

internacionais, como o caso do Prémio de Arquitectura Contemporânea Mies van der Rohe (1988), do 

Pritzker (1992), RIBA Royal Gold Medal (2009)e mais recentemente, o prémio carreira do Leão de Ouro 

(2012). Com forte influência de Le Corbusier , a linguagem arquitectónica de Siza Vieira é constituida por 

uma complexidade formal juntamente com uma aparente simplicidade de desenho e forma. Das diversas 

obras, destaca-se a Casa de Chá, em Matosinhos (1963),  Piscina de Marés, em Leça da Palmeira 

(1966), Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, no Porto (1986), Escola Superior de 

Educação, em Setúbal (1994), Pavilhão de Portugal na EXPO 98, em Lisboa e Centro Cultural e Auditório 

Fundação Iberê  Camargo, no Brasil (2002). 
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Ilustração 45 - Aproximação às Piscinas de Leça, pelo lado este. (Ilustração nossa, 2012) 

Pela necessidade de reduzir os custos de construção e para preservar a paisagem, o 

projecto tinha que ter o minimo de intrusão no terreno existente. Como não havia 

estudos topograficos disponiveis, Siza Vieira estudou o lugar e marcou a localização 

das rochas existentes, de modo a estabelecer a melhor maneira de tirar proveito e 

utilizaçao das formações rochosas, com o minimo de modificações e materiais de 

contrução. Foi assim aproveitado material do lugar para completar as piscinas, 

juntamente com a presença de muros de betão bruto delimitando e rematando os 

percursos.  

 

Ilustração 46 - Avenida junto ao complexo de Piscinas. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 47 - Entrada para o complexo de Piscinas de Leça. (Ilustração nossa, 2012) 

O complexo e o percurso interior não são totalmente cobertos, sendo assim ao ar livre. 

Apenas os balnearios têm uma cobertura inclinada de cobre, praticamente à mesma 

cota que a avenida (ilustração 52) e as instalações sanitárias que se encontram 

“escavadas” e embutidas nas formações rochosas, devidamente contidas por paredes 

de betão (ilustração 58).  

A entrada do complexo das piscinas, é feita através de uma rampa de betão suave, 

que parte da avenida (ilustração 52). Á medida que se avança na rampa, chegando 

aos balneários e à bilheteira, as paredes de betão tosco lentamente obscuram a 

paisagem, tanto do movimento da avenida como do mar. Depois de mergulhado na 

estrutura de betão, a vista torna-se reduzida e bloqueada, permitindo assim, que tanto 

o oceano como o movimento da avenida, se tornem audiveis. Desta maneira, para 

alem da forte expressão tactil transmitida pela utilização exclusiva de betão tosco que 

acompanha em todo o percurso, a audição torna-se parte importante da experiência 

sensorial do percurso. 

Depois da descida na rampa de entrada do complexo das piscinas, surgem dois 

percursos, com caracteristicas semelhantes e distintas, por optar, ambas com o 

mesmo propósito final: o redescobrir novamente a paisagem atlântica. 
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Ilustração 48 - Percurso esquematizado na planta das Piscinas de Leça. (Jodidio, 2009) 

Um dos percursos (ilustração 53), inicia-se por um corredor mais estreito do que os 

restantes, onde sobre este, se projecta um volume que devido à sua baixa cota, para 

alem de criar um jogo de sombra e de possivel repouso, torna-se um ponto de tenção 

na sua passagem (ilustração 54). Adiante, surgem duas hipóteses paralelamente de 

continuação. Um dos percursos, inicia-se pontualmente coberto quase na tua 

totalidade pela extensão da cobertura de zinco dos balnearios (ilustração 55). No final 

do corredor, surge o espaço do bar, onde através de uma parede de betão enviesado, 

o olhar é guiado para a redescoberta do panorama das piscinas e da vista atlântica. 

 

Ilustração 49 - percurso dentro do complexo. (Ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 50 - Percurso que irá dar a zona do café, vista sul-norte. (Ilustração nossa, 2012) 

 

Ilustração 51 - Percurso que irá dar a zona do café, vista norte-sul. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 52 - Divisória entre dois percursos distintos. (Ilustração nossa, 2012) 

O outro percurso (ilustração 57), apresenta-se como um corridor mais largo, sem 

qualquer cobertura, onde um rasgo horizontal acompanha a parede, dando assim 

iluminação natural às instalações sanitárias (ilustração 58), cuja entrada se apresenta 

no final do percurso. A cor das paredes de betão são de uma tonalidade de cinzento 

mais clara do que a cor das rochas, e esta justaposição de materias demonstra a 

apreciação de Siza Vieira em preservar as qualidades naturais evitando qualquer tipo 

de imitação (ilustração 59). Ao finalizar o percurso, o panorama atlântico torna-se 

novamente a paisagem dominante, direccionado pela parede de betão enviesada. 

(ilustração 60). 

 

Ilustração 53 - Interior de instalações sanitárias. (Ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 54 - Percurso, vista norte-sul. (Ilustração nossa, 2012) 

                                 

 

 

 

Ilustração 55 - Complexo de Piscinas, vista norte-sul. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 56 - Percurso esquematizado na planta das Piscinas de Leça. (Jodidio, 2009) 

O outro percurso (ilustração 61), inicia-se através dos balneários, espaço de cota 

baixa, coberto pelo bloco maciço de betão e cobertura de zinco, onde predomina o uso 

de madeira, tanto nas suas divisórias como em vigas no interior (ilustração 62). 

Pontualmente na escuridão, existe uma entrada de luz zenital, que pelo enorme 

contraste, confere grande dramatismo à experiência do espaço (ilustração 63). Após 

saida dos balneários, retorna-se à luz atlântica, no entanto, a paisagem é ainda 

bloqueada por um largo corredor murado pelas paredes de betão tosco (ilustração 64). 

 

Ilustração 57 - Entrada para balneários. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 58 - Interior de balneários. (Ilustração nossa, 2012) 

                                 

 

 

 

Ilustração 59 - Percurso interior, vista norte-sul. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 60 - Fresta no percurso, vista sul-norte. (Ilustração nossa, 2012) 

Assiste-se a um jogo aos sentidos, pela forma como saindo do espaço escuro dos 

balneários, não se ve mas volta-se a ouvir e cheirar o mar e de como pontualmente as 

paredes de betao se interrompem numa fresta que permite observar por detras da 

barreira pela primeira vez, no entanto, com a vista pré-orientada e sem observar o mar 

(ilustração 65). No final do corredor largo, uma espécie de pórtico ou propileus50 

(ilustração 66 e 67) apresenta-se, antecedendo a interrupção dos paredões, 

permitindo finalmente, a contemplação do mar, da vista atlântica (ilustração 68). 

 

Ilustração 61 - Espécie de portico no percurso, vista norte-sul. (Ilustração nossa, 2012) 

                                            
50

 Propileus é a porta que servia de entrada, na Grécia Antiga, para uma acrópole.  
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Ilustração 62 - Interior do pórtico, vista sul-norte. (Ilustração nossa, 2012) 

 

                                 

 

 

Ilustração 63 - Piscinas e Oceano Atlântico, vista noroeste. (Ilustração nossa, 2012) 
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A piscina dos adultos, é contida por um muro de betao armado baixo e formaçoes 

rochosas estendem-se nos seus limites. Enconta-se um pouco mais afastada do 

complexo, projectando-se quase para o interior do Oceano. Pela baixa altura dos 

muros de betão que a envolvem, praticamente de qualquer angulo, a altura da agua do 

oceano e da agua da piscina parecem a mesma, conectando assim visualmente, a 

piscina dos adultos com o vasto Oceano Atlântico, tornando assim, quase como uma 

extensao de cada um (ilustração 69). 

A piscina das crianças está contida através de um muro de betão curvo, que parte de 

um lado e de outro, de formaçoes rochosas (ilustração 70). 

A partir do momento que se entra no complexo, identifica-se que a promenade 

architectural é o tema essencial do projecto. Desde a lenta descida pela rampa de 

entrada, onde se perde a vista atlantica e citadina e se mergulha num complexo de 

muros de betão armado toscos e frios, a forma como se manipula os sentidos ao 

através dos muros de betão, cortar e dividir a paisagem sendo apenas possivel avistar 

o ceu por cima e tornar o mar audivel, e como a maioria da circulação é feita em torno 

da periferia do recinto, tendendo no entanto, em ultima instância, para o interior onde 

estão localizadas as piscinas. 

Mesmo após mais de 40 anos, a Piscina de Leça continua a ser um projecto de grande 

qualidade sensorial. Juntamente com a Casa de Chá da Boa Nova, ambas em Leça da 

Palmeira, Matosinhos, e ambas dos primeiros projectos de Siza Vieira, as Piscinas de 

Leça foram  distinguidas como Monumento Nacional em 2011, em concelho de 

Ministros. Em reacção a tal notícia, Siza Vieira afirmou: “Normalmente prestamos mais 

atenção à arquitectura clássica, palácios, monumentos e igrejas, e desprezamos a do 

nosso tempo. Esquecemo-nos que a arquitectura é um continuum" (Andrade, 2011).  
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Ilustração 64 - Piscina de adultos. (Ilustração nossa, 2012) 

                                 

 

 

 

Ilustração 65 - Piscina de crianças. (Ilustração nossa, 2012) 
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Siza’s architecture emerged from an epoch that sought to recover from the betrayals of 

language and the misuse of history. The sense of language’s remoteness, the 

uncertainty of our own relationship to inherited forms and even to the historical soil on 

which we build, is codified in an architecture that joins subject, land, and language, 

without suggesting that there is anything natural about such a grouping. (Levit, 1996)
51

 

                                            
51

 “A arquitetura de Siza surgiu de uma época que procurava recuperar as traições da linguagem e do uso 

indevido da história. A sensação de afastamento da linguagem, a incerteza da nossa própria relação às 

formas hereditárias e até mesmo para o solo histórico em que nós construímos, é codificada em uma 

arquitetura que une sujeito, terra e línguagem, sem sugerir que há algo natural sobre um tal agrupamento” 

(tradução do autor) 



Arquitectura multisensorial : percepção, sensação e sentidos 

Nuno Alexandre Godinho Madeira                                                                                                                                 106 



Arquitectura multisensorial : percepção, sensação e sentidos 

Nuno Alexandre Godinho Madeira                                                                                                                                 107 

4.3. MUSEU SERRALVES 

O Museu de Serralves é um edificio implantado na Quinta de mesmo nome, 

circundado juntamente com outros edificios, por um grande parque. Siza Vieira fora 

convidado no início dos anos 90, a projectar um museu que tivesse em consideração 

condições particulares de espaço e de integração paisagistica. Tendo os primeiros 

estudos sido efectuados em 1991, a construção iniciou-se cinco anos mais tarde.  

O novo museu, projectado por Siza Vieira, vinha estabelecer um novo nucleo de modo 

a centralizar as funções de exposição, que até a altura tinham sido dirigidas pelo 

edificio principal do Parque, a Casa Serralves. A sua implantação localizou-se numa 

parte do terreno nao arborizada e devido ao seu declive natural, permitiu semi-enterrar 

o edificio. Deste modo, o impacto do edificio no envolvente foi minimizado, evitou o 

abate de arvores e facilitou o acesso do público ao Museu, feito por uma nova entrada 

aberta na Rua D. João de Castro. 

 

Ilustração 66 - Portão de entrada da Fundação Serralves (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 67 - Piso 1, nível inferior do museu. (Serralves, 2013) 

O programa do museu consiste em salas de exposição do museu, um auditório e 

espaços de apoio referentes a estes, livraria, biblioteca, esplanada e restaurante, sala 

de serviçoes educativos e sala de multiusos, espaços estes distribuidos em 4 piso.  

O piso 1, é o nivel inferior do museu, onde se localiza a biblioteca, com duplo pé-

direito e a continuação do espaço do museu com salas de exposição (ilustração 72). O 

piso 2, sendo o piso de acesso à biblioteca, contém uma mezzanine, o bar do auditório 

o foyer do auditório e o auditório. Ambos os pisos estão enterrados, aproveitando 

assim o declive do terreno (ilustração 73). 

 

Ilustração 68 - Piso 2, acesso à biblioteca. (Serralves, 2013) 
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Ilustração 69 - Piso 3, entrada do museu e auditório. (Serralves, 2013) 

O piso 3, representando o piso térreo, contém a entrada do museu e entrada do 

auditório. Para alem das salas de exposição, existem espaços de apoio a entrada do 

museu como a recepção, o bengaleiro e a livraria (ilustração 74). O nivel superior do 

museu, representando o piso 4, contém uma sala multiusos e outra de serviço 

educativo, como também o restaurante e respectiva esplanada ao ar livre (ilustração 

75).  

Logo após a entrada no museu, um átrio de planta quadrada com duplo pé-direito e 

iluminação zenital estabelece a distribuição e ligação entre estes dois ultimos pisos. 

 

Ilustração 70 - Piso 4, nivel superior do museu. (Serralves, 2013) 
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Ilustração 71 - Pátio de entrada, com bilheteira ao fundo, sentido norte-sul. (Ilustração nossa, 2012) 

No exterior, o projecto é desenvolvido ao longo de um eixo longitudinal, cujo terreno 

apresenta um declive de cerca de 5,3%, no sentido norte-sul. O nivel mais elevado 

corresponde à entrada do público no Museu, através de um muro que circunda a 

Quinta. Essa abertura, conduz a um pátio de entrada (ilustração 76). Um percurso 

coberto por uma pala, passa pela bilheteira e segue para um segundo pátio (ilustração 

77). O jogo de sombras, a perspectiva acentuada pelos limites dos volumes do 

projecto e a utilização de granito e reboco pintado a cobrir o exterior do Museu e 

percursos, promove uma experiencia sensorial acentuada a quem se dirige para a 

entrada no Museu. 

 

Ilustração 72 - Entrada de museu, com bilheteira, sentido sul-norte. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 73 - Pátio criado pela tensão entre auditório e museu. (Ilustração nossa, 2012) 

O volume do auditório cria, com o volume principal do museu, um segundo pátio. Uma 

árvore de grande copa, que ja existia na localização, anterior a intervenção, encontra-

se “abraçada” pelos dois volumes (ilustração 78). Este pátio serve de distribuição para 

a entrada do auditório e entrada para o museu. No exterior, o jogo de sombras, os 

materiais utilizados e as percepectivas acentuadas, tomam o mesmo propósito para 

com a experiência dos utilizadores no exterior do edificio (ilustração 79). 

 

Ilustração 74 - Entrada do auditório, com vista para o pátio. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 75 - Banco e vão de ligação com o exterior. (Ilustração nossa, 2012) 

Uma das principais premissas no desenvolvimento do projecto era a relação que o 

edificio, o espaço contruido, teria que estabelecer com o exterior, com a natureza 

envolvente. Através de amplas janelas e vãos, tanto no exterior (ilustração 80), como 

no interior do museu (ilustração 81), essa relação entre o espaço contruido e a 

vegetação exterior foi estabelecida. A vegetação que foi introduzida no exterior do 

museu, é originária do Norte de Portugal, e através de grandes maciços verdes e de 

clareiras, esta paisagem veio acentuar a importancia da luz como elemento 

potenciador de diferentes perspectivas sobre o edificio e os espaços que o envolvem. 

Ao entrar no museu, depois de passar pela recepção e bengaleiro, localiza-se o 

grande átrio de planta quadrada, com duplo pé-direito e iluminação zenital, situado no 

centro dos eixos de orientação longitudinal e transversal que definem o edificio 

(ilustração 82). Deste modo, para alem de funcionar como pólo ordenador da 

geometria do edificio, o átrio funciona também como centro de orientação e 

distribuiçao para os vários serviços que o edificio oferece. 
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Ilustração 76 - Janela interior do museu, com vista para o exterior (Ilustração nossa, 2012) 

                           

 

 

Ilustração 77 - Átrio de entrada (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 78 - Sala de exposição com inuminação zenital e abertura para exterior. (Ilustração nossa, 2012) 

Todas as 14 salas de exposição do museu estão interligadas, proporcionando assim 

ao utilizador, um percurso de experiências distintas e sentidos diferentemente 

evocados, entre espaços que se precedem. Outros aspectos a salientar prendem-se 

com a presença de perspectivas longas, sugerindo aos visitantes prolongamentos para 

o exterior ou “fugas” para o jardim, tornando possivel pontualmente a ligação com o 

exterior natural (ilustração 83). Esta ligação poderá ser feita através de grandes vãos 

ou de elementos que se projectam para o exterior e que se destacam na simplicidade 

de fachada exterior. (ilustração 84). 

Prescindindo de uma fachada monumental, a condição do edifício enquanto museu 

acentua-se antes pelo modo como cada elemento interage entre si, proporcionado ao 

visitante uma perspectiva harmoniosa do espaço. As salas de exposição ocupam a 

maioria do nivel terreo de acesso ao museu, e cada uma delas, como os percursos 

que as ligam (ilustração 85), contêm caracteristicas proprias que as notorizam e 

diferenciam, como a escala, a proporção, forma de iluminação directa ou indirecta, 

artificial ou natural, o tipo aberturas e pavimento. O pavimento difere conforme as 

salas, entre carvalho e mármore e as paredes e os tectos são de gesso e estuque 

pintado.  
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Ilustração 79 - Abertura exterior da sala de exposição da ilustração anterior. (Ilustração nossa, 2012) 

 

 

 

Ilustração 80 - Percurso de ligação entre salas de exposição. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 81 - Sala de exposição com abertura exterior e iluminação natural e artificial. (Ilustração nossa, 2012) 

A combinação de iluminação artificial e natural em certas salas de exposição 

(ilustração 86 e 87), para além de permitir a interacção momentânea do espaço natural 

exterior do museu, permite também despoletar ao utilizador sensações distintas 

mesmo tratando-se do mesmo espaço. O som e o eco são também elementos que se 

destacam ao percorrer os diferentes espaços e percursos. A utilização de diferentes 

pavimentos em certas salas, mudando entre carvalho e mármore (ilustração 88) e as 

diferentes escalas de cada sala e percurso (ilustração 89), permite através do 

movimento dos utilizadores, provocar som e eco, que se alastra perante o espaço. 

 

Ilustração 82 - Sala de exposição com abertura exterior e iluminação natural e artificial. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 83 - Ligação entre duas salas de exposição distintas. (Ilustração nossa, 2012) 

 

 

Ilustração 84 - Escadaria de acesso do piso 3 a piso 2. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 85 - Vão de porta de separação entre duas salas de exposição. (Ilustração nossa, 2012) 

Para além da iluminação, e das escalas diferentes de cada espaço no museu, a 

materialidade e o toque corresponde a grande parte da experiência fenomenologica do 

museu. Algumas salas de exposição contêm separação através da utilizaçao de 

mármore no interior do vão, permitindo assim não só distinguir fisicamente cada sala 

de exposição, como também tactilmente, através da textura e da sensibilidade a 

materiais distintos como o mármore e o estuque pintado das paredes (ilustração 90 e 

92), ou os diferentes pisos de mármore e carvalho (ilustração 91).  

A organização do espaço de exposição responde também a alguns pedidos da 

direcção artística, permitindo percursos inesperados e oferecendo uma maior 

flexibilidade e funcionalidade à realização das actividades. Algumas portas separam as 

salas de exposição, permitindo assim a possibilidade de criar diferentes rotas ou 

organizar exposições distintas simultaneamente (ilustração 92). 

A utilização de situações extremas e contrapontos, entre escalas, iluminação e 

materialidade, torna assim possivel a criação de um mapeamento mental da estrutura 

das salas e das suas ligações, criando um elo de ligação na percepçao de cada 

espaço e na sensação do utilizador ao percorrê-lo. 
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Ilustração 86 - Passagem de pavimento de marmore para pavimento de carvalho entre salas de exposição. (Ilustração nossa, 2012) 

 

 

 

Ilustração 87 - Vão de porta de separação entre duas salas de exposição. (Ilustração nossa, 2012) 
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5. CONCLUSÃO  

Visando a problemática da expressão meramente visual de muita da arquitectura 

contemporânea, perdendo o carácter e qualidades de identificação do Homem com a 

obra e o Lugar, o presente trabalho apresentou uma análise a fundamentações 

fenomenológicas, estudos cientificos e estudo de quatro projectos, através dos quais 

se podem perspectivar estratégias de intervenção de qualidade e sensibilidade, com o 

objectivo de proporcionar experiências multisensoriais aos utilizadores num espaço. 

Neste sentido, foi necessário primeiramente a compreensão dos fundamentos da 

fenomenologia, sendo analisadas no Capitulo 2, três abordagens distintas, que 

procuram proporcionar a experiência do fenómeno ao Homem. Com Edmund Husserl, 

no final do séc. XIX, a fenomenologia consolidava-se como linha de pensamento. A 

consciência teria um papel fundamental na experiência do fenómeno, sendo estudado 

o modo como o conhecimento do mundo era observado e processado, na consciência 

individual de cada indivíduo. Merleau-Ponty, no inicio do séc. XX, apontava o corpo 

como sujeito de percepção arquitectural, referindo que a relação do “corpo-sujeito” 

com o Mundo, nao poderia ser compreendida independentemente. Segundo Merleau-

Ponty, “Não haveria espaço se nao tivesse corpo”. Com Norberg-Schulz, foi feita a 

primeira aproximação de fundamentos fenomenológicos em arquitectura. É enfatizada 

a relação do Homem com o meio envolvente, associando ao Lugar um espirito e 

carácter, cujo fenómeno vai para além das relações espaciais – o Genius Loci. 

No Capitulo 3, numa abordagem relacionada à experiência do corpo no espaço, 

analisaram-se várias noções e factores, que poderão proporcionar uma melhor 

compreensão e relação dos mesmos. A percepção e sensação representam duas 

noções fundamentais para a compreensão da relação do Homem com o espaço. A 

sensação relaciona-se com o corpo físico, o que é irracional e intrínseco, e a 

percepção relaciona-se com a mente, o que é extrínseco e racional. Estudou-se 

tambem as noções de tempo e memória, referindo o pragmatismo do pensamento de 

Henri Bergson, que procura a possibilidade de uma percepção pura, apenas possivel, 

com o afastamento de qualquer memória que possa afectar a experiência. Abordou-se 

o conceito de promenade architecturale de Le Corbusier, referindo a importância de 

movimento, pois esta acção é preponderante para a percepção, sensação e 

entendimento do espaço, das suas caracteristicas e virtudes. Finalizando o Capitulo 3, 

referiu-se criticamente o pendor do sentido visual na arquitectura contemporânea; 
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estuda-se a possibilidade de uma arquitectura sem visão, através da experiência do 

arquitecto Carlos Mourão Pereira e a importância da estimulação de outros sentidos 

que proporcionem uma melhoria no entendimento e ocupação do espaço.  

Finalmente, no Capitulo 4, analisaram-se quatro casos de estudo de projectos que 

oferecem ao utilizador, uma experiência devidamente estimulada de espaço, percurso 

e Lugar, conotando-se como uma arquitectura multisensorial. Analisaram-se assim o 

Convento de La Tourette, em França, projectado por Le Corbusier, as Termas de Vals, 

na Suiça, projectado por Peter Zumthor, as Piscinas de Leça e o Museu de Serralves, 

em Portugal, projectado por Alvaro Siza Vieira. 

A criação de uma sensibilidade e metodologia multisensorial para arquitectura é um 

processo complexo, visto cada intervenção necessitar de uma experiência sensorial 

individual, relacionada com a função do espaço ou Lugar. Projectar é antecipar e essa 

capacidade de previsão, a procura da antecipação do uso e do “vestir a pele do 

utilizador” num espaço, deve ser tomado como objectivo fulcral em arquitectura. A 

criação de uma arquitectura multisensorial não pode ser, portanto, reduzida a uma 

única formula. Será necessário que todos os elementos trabalhem juntos, incluindo a 

influência do Homem, o seu movimento e a sua sensibilidade, para que, todos os 

elementos combinados harmoniosamente, resultem numa sensibilidade multisensorial 

no projecto, que proporcione uma experiência única e completa do espaço ao 

individuo. 
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ANEXO 

 

Transcrição: entrevista com o Arquitecto Carlos Mourão Pereira, no seu 

atelier na Rua Forno do Tijolo, no dia 16 de Maio de 2012, em Lisboa. 

 

Nuno Madeira – Sendo um arquitecto, cuja sensibilidade esteja 

desenvolvida obrigatóriamente mais do que o comum, e tendo perdido 

a faculdade visual quando ja exercia a profissão, como considera a 

importância dos sentidos na percepção de um espaço? 

 

Carlos Mourao Pereira –  Na percepção, posso te dizer que os sentidos, 

ao nível da qualidade do espaço e da nossa percepção, encontram-se muito 

relacionados com o tempo. Havia uma experiência no ensino secundário, 

que se fazia a físico-quimica, com a longa utilização de ovos na sala. O 

cheiro era bastante intenso, no entanto, ao fim de algum tempo, o cheiro 

deixava de ser tao intenso ou até inexistente, havendo assim uma 

habituação através do tempo. Imagina que existe uma vista deslumbrante 

nesta sala, tu poderias dar bastante importância a esse facto, pois estás cá 

por pouco tempo, no entanto, os meus colegas que estão ca a trabalhar há 

mais de um ano, não lhe iam dar a mesma importância. Os sentidos contêm 

um certo tempo que se forem estimulados sempre da mesma maneira, a 

sua percepção esvanece-se.  

No meu caso, agora estou mais sensivel a questões sensoriais de tacto, de 

olfacto e audição, que não tinha tanto conhecimento antes. Em geral o meu 

conhecimento era muito visual, como o da maioria dos arquitectos. Repara 

que, a informação de edifícios, que não conhecemos e não visitámos, 

chega-nos através de literatura ou televisão. Na televisão, essa informação 

é somente constituida por conhecimento manipulado de imagens e 

estimulos visuais. Na literatura, as partes descritivas são muito pobres. Não 

são publicadas memórias descritivas completas e o que lês, acaba por ser 

uma crítica ou uma breve síntese do espaço, face à interpretação do espaço 

do jornalista que o escreve. Toda estas informações pobres e incompletas 

faz com que cries um conhecimento de imagem de espaços que nunca 
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visitaste. Imagina que já me aconteceu, ter lido e visto informação sobre um 

projecto, um edifício e que depois de o visitar, fiquei com outra impressão. A 

nível olfactivo existem grandes decepções depois de visitar certos espaços. 

Dou o exemplo de uma visita que fiz a uma sala de estudo toda nova, 

estreada há pouquissimo tempo, no entanto, quando cheguei lá cheirava 

pessimamente! Era um espaço interior e havia alguma falta de ventilação, 

mas não era por isso que cheirava tão mal. O revestimento do espaço era 

de plásticos e com mistura de colas, que juntamente com a fraca ventilação 

da sala, criava um cheiro terrivel. Como componente olfactiva é terrivel, 

porque através de umas fotografias, de umas imagens da sala, até pode ter 

uma aparência agradável visualmente e com revestimentos do melhor que 

ha, mas cheirava bastante mal! 

Os projectos nas publicações cumprem o gosto para serem publicados, mas 

falta depois muita informação olfactiva, táctil e auditiva que se desconhece, 

criando meramente uma imagem visual. 

 

NM – A visão, poderá continuar a ser o sentido mais importante na 

ocupação e percepção de um espaço? 

 

CMP – É importante referir que, a análise visual de um espaço é sempre 

dependente, consoante os conhecimentos de cada indivíduo. Será preciso 

uma aprendizagem para se apreciar certos edifícios, e outras vezes não é 

preciso noutros edifícios. É com certeza importante, o espaço funcionar 

bem, em todos os sentidos, ser completo. A arquitectura sem a visão, como 

sem outro qualquer sentido, acaba por se tornar incompleta e a sua leitura 

também. É muito mais rica a tua percepção de espaço, porque vês, do que 

a minha. Consigo ter um conhecimento diferente através dos outros 

sentidos, mas para tentar ter um entendimento completo de um espaço, 

tenho que pedir aos meus colaboradores para me descreverem as coisas. 

Aí, a memória tem um papel preponderante. Qualquer pessoa a partir dos 4 

anos de idade possui memória visual. Dessa maneira, ao tocar em qualquer 

material ou espaço, forma-se uma imagem mental baseada em memórias 

próprias que já tenho. Da mesma maneira que ao ler um livro, tu ficas com 

uma ideia do espaço que te é descrito, no entanto nunca o viste. Eu fiquei 
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cego aos 36 anos e no meu caso, tive uma experiência que me deu um 

conhecimento visual bastante específico no campo da arquitectura, pois já 

trabalhava nessa altura. Ao entrar num espaço, desde que seja possivel 

perguntar do ponto de vista visual como esse espaço é, consigo adquirir e 

correspondência de imagem mental que me dá um conhecimento e que me 

faz preferir ou nao, determinadas situações ou objectos. Essa imagem 

mental aliada a toda a informação dos outros sentidos, consigo ter um 

conhecimento bastante descritivo do espaço.A visão é falível como qualquer 

outro dos sentidos, em relação ao tempo e está também associada aos 

outros sentidos. Tomando o exemplo de um edificio bastante ruidoso, torna-

se impossível uma analise visual e sensorial de qualidade, pois existe 

incomodo, perturbação. A comunicação visual tem um enorme valor na 

nossa sociedade, no entanto, nao corresponde ao que é, tendo imensas 

falhas de comunicação. Um espaço se for visitado, dá-nos um entendimento 

sensorial imediato e através da comunicação visual, certos aspectos como a 

incidência de luz ou outras manipulações são virtuais, não correspondendo 

à realidade.  

 

NM – A visão continua a ser um sentido com grande importância na 

descrição. No entanto, como é que, sem o seu recurso, descreve um 

edificio? 

 

CMP – Quando se visita um edificio, as pessoas tocam no edificio com os 

pés. Esse acto involuntário, já faz com que tenhas uma noção do espaço 

que estás a habitar. Através do movimento, de te deslocares no espaço, 

esse acto produz sons, vibrações, que te dão também uma percepção 

desse espaço. Eu por exemplo, quando quero ter a percepção do espaço e 

quando não tenho ninguêm que me possa descrevê-lo, bato palmas e 

consigo perceber a dimensão do espaço onde estou, incluindo outras 

caracteristicas, como se tem boa absorção ou não, por exemplo. A 

informação táctil é importantíssima, sendo que os aspectos tácteis são 

aqueles que melhor definem a qualidade do espaço. Se fores a um espaço, 

que te sintas desconfortavel a nível táctil, é possivel que mesmo que todos 

os outros sentidos estejam bem estimulados, não o consigas ocupar 
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durante muito tempo. Por exemplo, esta mesa, tem qualidades tácteis 

bastante agradáveis - passa a mão pelo tampo - no entanto, estas arestas 

sao terríveis, não são confortáveis ao apoiar os braços. Estas cadeiras 

também não têm qualidades tácteis nenhumas. Repara que nestes 

parafusos salientes nas pernas da cadeira, imaginando que passas com a 

perna e te arranhas ou te arranca um pêlo, nunca mais irás pensar nela da 

mesma maneira.   

 

NM – É possivel então considerar que, através do tacto ou de um 

“sexto” sentido, se pode ter a percepção de várias situações que 

normalmente seriam identificadas pela visão, como por exemplo, um 

sentido de vertigem, de ritmo, de balanço ou de pressão? 

 

CMP – Sem dúvida, através do som, do eco, do vento. O tácto torna-se um 

instrumento fundamental na leitura do espaço e das suas características. 

Essa associação está bastante ligada à cinestesia, isto é, à percepção 

relativamente ao movimento corporal, sem recorrer à visão. 

 

NM – O movimento é assim uma acção fundamental no 

reconhecimento e leitura do espaço que se habita. 

 

CMP – Sem dúvida. O movimento aliado aos outros restantes sentidos. É 

das acções mais importantes, pois é essa interacção do corpo e utilização 

da totalidade do espaço que ocorrem as variações de percepção e toda 

essa riqueza de experiência é dada pelo movimento, mesmo sem a visão. 

 

NM – O que mudou na sua sensibilidade e maneira de pensar e 

projectar, como utilizador e como arquitecto, depois de perder o 

sentido visual? 

 

CMP – Existe obviamente um maior conhecimento de todas as questões 

relacionadas com acessibilidade. Naturalmente existe um conhecimento 

inconsciente, pois nem sempre sabemos bem o que aprendemos, mas 

sabemos que reagimos de maneira diferente. Os meus projectos tem 
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evoluido e ha situações que vejo nos anteriores e que agora não os faria. 

Claramente uma situação que anteriormente fazia era cultivar a aresta viva, 

planos geométricos definidos. São pormenores que sempre considerei 

muito estimulantes visualmente, e no fundo, quando se vê, não se sente 

necessidade de pôr as mãos em tudo o que observa, quer seja uma 

superfície acutilante ou que aparente menos agradável ao tácto. Quando 

nos privamos da sensibilidade vísual, uma pessoa explora o espaço através 

dos outros sentidos e aí sim, apercebemo-nos de situações que eram 

desprezadas. Agora acabo por desenhar espaços mais orgãnicos, quer 

tenha sido um processo inconsciente ou nao. É importante salientar que, no 

entanto, o que é orgânico não é necessariamente funcional. Ao nível dos 

acabamentos e das formas, existe uma preocupação de suprimir as arestas 

vivas e ter em atenção ao toque de todos os materiais utilizados. Existe um 

leque enorme na diversidade humana que deve ser tomada em atenção, de 

modo ao projecto responder a todos e a todas as necessidas. Tenho pena 

que muita da arquitectura portuguesa recente produzida se esqueça disso, 

tendo mesmo as que mais gosto, pontos negativos nesse aspecto. Como 

por exemplo, tratamentos de superficies que visualmente podem ser 

estimulantes mas depois, quer um invisual, uma pessoa idosa ou mesmo 

um jovem, o seu toque seja aspero e incomodativo. A utilização de certos 

materiais em mobiliário, como ja dei o exemplo destas cadeiras, visualmente 

poderá ser estimulante, no entanto, não deixam de tornar o espaço com 

várias armadilhas.  
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