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RESUMO
A arquitectura é a única arte que tem a capacidade de envolver o homem
colocando-o no seu centro, como seu protagonista. Contudo isto nem sempre acontece e
construir passa a ser um acto sem significado que pretende mostrar apenas os últimos
avanços tecnológicos sem existir realmente uma dedicação de tempo suficiente a pensar
nas relações que ali irão existir. Claro que a evolução tecnológica veio ajudar e muito a
arquitectura e obviamente sem muitos desses avanços e novas descobertas, quer de
materiais quer de processos, não teria sido possível construir muita da arquitectura de
qualidade que hoje temos o prazer de apreciar. O que se pretende é recuperar as
relações primordiais entre homem-espaço-natureza numa tentativa de recuperar a
essência da arquitectura, que muitas vezes se perde entre a abstracção pura e o
minimalismo obsessivo e que resulta numa população cada vez mais homogénea.

Conceitos tão primitivos como o estereotómico - caverna e o tectónico - cabana
podem servir de ferramentas para essa reflexão. Não se trata de voltar ao passado e
negar a modernidade, mas sim recuperar o significado essencial de porquê e para quê
construir. Como se irá relacionar o homem com o que o rodeia, como se irá apropriar do
espaço, que tipo de emoções irá sentir e como o próprio espaço pode influenciar tudo
isso, são questões que devem estar presentes no pensamento de quem projecta.
Projectar segundo uma ideia, um significado, voltar à simplicidade das relações mais
inatas, ideias que emocionem o homem e o façam feliz.

PALAVRAS-CHAVE
Estereotómico | Tectónico| Caverna | Cabana | Arquitectura
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ABSTRACT
Architecture is the only art that has the capacity to involve man by placing it at its
center as its protagonist. However, this does not always happen and building becomes an
act without meaning that aims to show only the latest technological advances without
actually having a dedication of sufficient time to think about the relationships that will
exist there. Of course technological evolution has helped a lot of the architecture and
obviously without many of these advances and new discoveries, both of materials and of
processes, it would not have been possible to build much of the quality architecture that
we have the pleasure to enjoy today. The aim is to recover the primordial relations
between man-space-nature in an attempt to recover the essence of architecture, which is
often lost between pure abstraction and obsessive minimalism and which results in an
increasingly homogeneous population.

Concepts as primitive as the stereotomic - cave and tectonic - hut can serve as
tools for this reflection. It is not a question of returning to the past and denying
modernity, but rather recovering the essential meaning of why and what to build. How
man will relate to his surroundings, how he will appropriate space, what kind of emotions
he will feel, and how space itself can influence all of these are issues that must be present
in the thinking of the person who projects. To project according to an idea, a meaning, to
return to the simplicity of the most innate relationships, ideas that excite man and make
him happy.

KEYWORDS
Stereotomic | Tectonic| Cave | Cabin | Architecture
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INTRODUÇÃO

No período actual, marcado pela perda de valores, onde a sociedade se está a
tornar cada vez mais homogénea, vivendo muitas vezes da imagem sem se preocupar
com o conteúdo, deparamo-nos em muitos casos com a Arquitectura, a seguir este
mesmo caminho. O caminho da pura abstracção no qual se pretende apenas mostrar os
grandes avanços tecnológicos, vendo a Arquitectura frequentemente preocupada apenas
com a forma e vazia de sentido; este facto poderá levar, certamente, a uma perda da
própria essência da Arquitectura. Qual o sentido das coisas, quais as relações que irá ter o
homem com o espaço e com a natureza, com que objectivo se constrói, são algumas das
questões que devem estar presentes no pensamento arquitectónico.
Em oposição a esta perda de valores, pretende-se levar o leitor a reflectir sobre
alguns conceitos que se consideram importantes nesta tentativa de recuperar as relações
primordiais entre o homem, o espaço e a natureza, relações essas que lhe são inerentes e
que se considera importante que se recuperem. Ao observarmos muitos dos espaços
contemporâneos, essa procura do sentido do objecto arquitectónico torna-se ainda mais
intensa e necessária. Muitos desses espaços não têm um porquê de existir, não têm uma
razão de ser; isto pode afectar negativamente as relações que ali possam existir, visto que
a arquitectura só faz sentido quando o homem participa nessa experiência. Assim, esta
reflexão torna-se importante numa tentativa de encontrar, ou reencontrar, o sentido
próprio da arquitectura. O repensar a arquitectura, o questionar do porquê e para quê se
constrói, é na verdade para o homem um desejo de renovação constante e inevitável.

Inserida na unidade curricular de Projecto III, a presente dissertação é
desenvolvida no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado do Curso de Arquitectura da
Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto. As motivações
relacionadas com a escolha do tema surgiram com a leitura do livro do Arquitecto Alberto
Campo Baeza, Pensar com as mãos. Após dez meses a viver em Roma, ao abrigo do
programa Erasmus, a aluna regressa a Portugal e, na procura sobre o tema para esta
dissertação, através desse livro, trava conhecimento com conceitos, nomeadamente os
termos estereotómico e tectónico, entendidos como métodos construtivos e como duas
13

formas opostas de ver a arquitectura; conceitos estes que a aluna já utilizava nos vários
trabalhos académicos que realizou, ainda que de uma forma inconsciente. Era como se
tivesse encontrado a teoria da prática que realizava. Nada faria mais sentido do que ser
esse o tema escolhido. Esta descoberta impulsionou o interesse e a vontade de querer
saber mais, de perceber o que significavam estes dois “novos” conceitos, resultando
numa pesquisa muito mais abrangente no âmbito da Teoria da Arquitectura e até mesmo
da Filosofia.
Esta dissertação tem como objectivo mostrar que este olhar para as origens é tão
fundamental como olhar para o futuro, tendo como referências o exemplo de dois
arquitectos contemporâneos e reconhecidos internacionalmente, Sou Fujimoto e Alberto
Campo Baeza. Estes através das suas teorias e das suas obras mostram que conceitos tão
primitivos como a caverna e a cabana, associados respectivamente ao estereotómico e ao
tectónico, podem ser utilizados no discurso arquitectónico de hoje. Ambos acreditam que
é necessário este olhar para o passado para pensar o futuro, numa tentativa de recuperar
a essência da própria Arquitectura, projectando espaços que criam no Homem as mais
diversas emoções e potenciam os mais diversos tipos de interacção com o espaço e com a
natureza envolvente. Embora muitas das vezes, as teorias de Sou Fujimoto sejam mais
experimentais e conceptuais, ambos partilham ideias em comum, acreditam que para
projectar a arquitectura do presente e do futuro é necessário primeiro perceber como ela
foi feita até aos nossos dias.
Pretende-se levar então o leitor a percorrer conceitos tão primitivos como a
caverna, a cabana e até mesmo o conceito de floresta; que são basilares no
desenvolvimento desta dissertação, abordando também a importância da história, da
memória, da ideia que sustenta a arquitectura, do homem que habita o espaço, da
natureza, da emoção, do plano horizontal, do céu e da terra, das origens e do futuro.
Falar-se-á destes e de outros conceitos que o arquitecto, como se de um compositor de
música se tratasse, deve saber usar na quantidade certa cada um dos elementos, para
criar uma composição que procure essencialmente a Beleza, como defende Alberto
Campo Baeza.
A investigação realizada tem um carácter fundamentalmente bibliográfico sobre a
definição de Tectónica e a sua origem. Como principais referências, foram analisadas as
obras de Gottfried Semper, destacando, o livro Die Vier Elemente der Baukunst, publicado
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em 1851, e Der Stil, em 1860, onde Semper apresenta a sua teoria dos quatro elementos
e cria um verdadeiro manual de apoio ao artista numa tentativa de teorização da
arquitectura. De destacar também a importância de Kenneth Frampton, responsável pela
visibilidade que a tectónica tem tido nestas duas últimas décadas, graças a Studies in the
tectonic culture, publicada em 1995, considerada a mais importante obra sobre a
tectónica. Uma obra mais recente, publicada em 2006, de um autor não tão mediático,
mas com um valor incalculável, o livro El muro de Jesús Aparicio Guisado, é o resultado da
sua tese de doutoramento na Universidade de Columbia, onde foi aluno de Kenneth
Frampton e privou com Alberto Campo Baeza. Na apresentação deste livro, Frampton
refere-se a ele como uma tese fora do comum, sofisticada e desafiante, de valor
inestimável, tanto para quem ensina arquitectura como para quem a exerce. La casa de
Adán en el Paraíso, de Joseph Rykwert, publicada em 1999, foi fundamental na reflexão
da importância do regresso às origens e o papel que a cabana primitiva teve ao longo da
História, sendo considerada o modelo primordial do edifício. Relativamente à
arquitectura estereotómica e à arquitectura tectónica, associadas aos conceitos de
caverna e cabana, as principais referências são: o livro El muro, citado anteriormente; as
obras de Campo Baeza, Pensar com as mãos; A ideia construída; Principia Architectonica;
Ideia, Light and Gravity; Poetica Architectonica, fundamentais para a elaboração desta
dissertação; bem como o livro de Sou Fujimoto, Primitive Future, de 2008, entre outras
publicações e artigos sobre o mesmo.
Foram também considerados contributos importantes: Mies van der Rohe pelas
suas obras; Martin Heidegger, pela sua teoria sobre o habitar e o Ser-no-mundo. Ao longo
de todo o trabalho estão referenciadas obras de vários autores, através do texto e de
imagens que se consideraram relevantes para complementar e explicar os temas
enunciados, bem como diversos artigos e documentos electrónicos de diferentes origens.
A presente dissertação divide-se em quatro capítulos, sendo que o primeiro
consiste numa contextualização histórica generalizada do tema abordado. Dado que os
conceitos, Estereotómico e Tectónico, derivam da noção de Tectónica, considera-se
importante este enquadramento da mesma na História da Teoria da Arquitectura. O
segundo capítulo fala sobre o porquê de propor este regresso às origens e apresenta de
forma breve os conceitos de caverna, cabana, casa e lar, relativamente à sua simbologia.
No terceiro capítulo procura-se apresentar especificamente os conceitos de
15

estereotómico e tectónico, nomeadamente, em relação ao tipo de arquitectura que
definem e as suas características, analisando-os em relação a vários pontos em comum: o
processo e método construtivo, os materiais utilizados, o tipo de relação do espaço com a
envolvente e a importância do lugar, o tipo de relação do homem com o espaço e o tipo
de emoção que cada arquitectura provoca. Por último, no quarto capítulo serão
apresentados os casos de estudo, exemplos de obras de Sou Fujimoto e Alberto Campo
Baeza, com o propósito de demonstrar como as suas teorias se reflectem nas obras que
realizam, numa intenção clara de mostrar que conceitos tão primitivos podem ser
utilizados nos dias de hoje e no futuro, enriquecendo o discurso arquitectónico na
tentativa de recuperar a sensibilidade humana e principalmente a poética da narrativa
arquitectónica.
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INTRODUÇÃO À NOÇÃO DE TECTÓNICA

A tectónica é um termo de difícil definição. Essencialmente por não ser um
exclusivo da arquitectura e, porque ao longo da história não foi um tema de presença
constante, acabando por provocar algumas ambiguidades no seu debate e significado.
Visitar um pouco o seu percurso histórico poderá ajudar nesta compreensão, que já à
partida se adivinha complexa. A tectónica, termo que deriva do Grego, tekton, significa
carpinteiro ou construtor, referindo-se à arte de fabricação de objectos em geral; e do
Sanscrito, taksan, estando relacionado com a carpintaria, correspondendo ao verbo
tektainomai. “A conotação poética do termo surge pela primeira vez em Safo onde
tekton, o carpinteiro, é dado o papel de poeta. No geral o termo refere qualquer artesão
a trabalhar com materiais rígidos excepto o metal. No séc. V a.C. o termo sofre mais uma
alteração: de algo específico e material, como carpintaria, para a noção mais genérica de
fazer, envolvendo a ideia de poesis.”1 Depois dos gregos, o termo “tectónico” é pela
primeira vez utilizado em inglês em 1656, num glossário, onde significava “pertencente
ao construir.” - um século após a primeira utilização em inglês do termo arquitecto, em
1563. O termo foi retomado por teóricos e historiadores no séc. XIX, entre eles Karl
Botticher e Gottfried Semper na Alemanha, embora estes teóricos não defendessem a
continuidade da produção feita por engenheiros, como acontecia no século XVIII; as suas
reflexões foram, sem dúvida, influenciadas pelos conhecimentos técnicos desenvolvidos
nessa altura.

Segundo Kenneth Frampton, em Studies in Tectonic Culture: The Poetics of
Construction in the Niniteenth and Twentieth Century, o termo tectónica surge pela
primeira vez em alemão, através de Karl Otfried Muller, que publica em 1830, o
Handbuch der Archaologie der Kunst – Manual de Arqueologia de Arte, referindo que
tectonische poderia ser aplicado a vários tipos de arte, “como utensílios, vãos, habitações
e lugares de encontro que se formam e desenvolvem, por um lado devido à sua
aplicabilidade, por outro, devido à sua conformidade com sentimentos e noções de
1

FRAMPTON, Kenneth. 1998. Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica, Associação dos
Arquitectos Portugueses, Lisboa, Contemporânea Editora, Matosinhos. p. 23. Edição original: Frampton,
Kenneth, 1995. Studies in tectonic culture: the poetics of construction in nineteenth and twentieth century
architecture. USA: Massachusetts Institute of Technology.
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arte”2. Paralelamente a esta ideia, Georg Germann, no seu livro La doctrine de la
tectonique de Botticher, publicado em 2000, considera que a noção de tectónica surge
com as reflexões de Karl Friedrich Schinkel, também em 1830. A utilização do termo
“tectónica” no campo da arquitectura é sustentada pela atenção dada às relações entre
os aspectos culturais, estéticos e materiais. A tectónica adquire um significado mais
concreto no período fundador alemão, Grunderzeit, no séc. XIX, onde os seus maiores
impulsionadores foram dois teóricos de grande importância, Gottfried Semper (18031879) e Karl Botticher (1806-1889). Estando estes inseridos no contexto típico do séc. XIX
e em particular na Alemanha, onde o debate arquitectónico se centrava essencialmente
na noção de estilo, a materialidade da arquitectura era um assunto elementar, onde
muitos tentavam responder à questão feita por Heinrich Hubsch: “Em que estilo
deveremos construir?”3. Para os teóricos que discutiam estes temas, a partir desta altura,
a construção passou a ser a essência da arquitectura e começaram a considerar os
diversos estilos arquitectónicos como resultado das diferentes técnicas e dos próprios
materiais de construção. No séc. XVIII a tectónica começa a tornar-se autónoma da
arquitectura, iniciando uma nova compreensão da física da construção. O conhecimento
técnico da construção passou a ser parte fundamental para a compreensão da
arquitectura, sendo que a partir deste século passa também a existir uma divisão entre a
profissão de arquitecto e de engenheiro, que até então não acontecia.

Karl Botticher, arqueólogo e discípulo de Schinkel, refere-se à tectónica
nomeadamente no seu mais importante trabalho, Die Tektonic der Hellenen – A tectónica
dos Helenos, publicado entre 1843-1852 em três volumes, onde defende que o tectónico
se refere a qualquer actividade relacionada com o construir. A tectónica é para Botticher,
uma combinação de actividades, considerando que é com a arquitectura que a tectónica
atinge o seu apogeu. “Em Die Tektonic, Botticher, falando do Templo Grego, mantém que
o conceito -tectónico- de cada parte se pode entender como realizado com dois
elementos: a forma do núcleo e a forma artística. Em cada parte, a forma do núcleo é a

2

MULLER, Karl Otfried, 1847. Ancient Art and its Remains, or a Manual of the Archeology of Art,
trad. J. Leitch, Londres, p. 7. In: FRAMPTON, Kenneth. 1998. Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica,
Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, Contemporânea Editora, Matosinhos. p. 23.
3
FRAMPTON, Kenneth. 1998. Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica, Associação dos
Arquitectos Portugueses, Lisboa, Contemporânea Editora, Matosinhos. p. 11.
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estrutura funcional mecânica e estaticamente necessária; a forma artística, por outro
lado, é apenas uma caracterização pela qual a função mecânica-estática se manifesta.
Podemos ver nas considerações anteriores o conceito tectónico de Botticher: adicionar,
mediante a forma artística, a expressão e a caracterização da forma do núcleo.” 4 É a
partir destes conceitos, coreform, o estado ontológico da estrutura, e artform, o papel
representacional do ornamento, que Botticher desenvolve as noções de interpretação da
arquitectura grega, Werkform, Kunstform e Tektonik. “A primeira noção, Werkform,
significaria “a forma operacional dos membros da arquitectura, ideal e económica, mas
sem expressão”5; a segunda, Kunstform, “a forma artística dos membros da arquitectura,
o ornamento auto-referencial ou analógico do sistema, a forma terminada” 6. Já a noção
de Tektonik faria a ponte entre as duas primeiras, significando a arquitectura na qual “as
formas obedecem à estática e ao material, e são ao mesmo tempo uma demonstração do
seu sistema”7.

Gotffried Semper, influenciado por Karl Otfried Muller, dá mais um passo na
tentativa de definir a tectónica, no seu livro Die vier Elemente der Baukunst – Os Quatro
Elementos da Arquitectura, de 1851, onde questiona a concepção neoclássica da cabana
primitiva apresentada pelo Abade Laugier, atribuindo à tectônica conotações
etnográficas, afastando-se claramente da tríade vitruviana de utilitas, fermitas e venusta.
O Abade Marc-Antoine Laugier (1713-1769), foi um dos grandes teóricos franceses do
séc. XVIII e grande impulsionador da teoria da cabana primitiva como origem da
arquitectura. Em 1753, publica de forma anónima, o Essai sur L’Architecture, que embora
tenha o nome de ensaio, foi considerado um dos tratados mais influentes desse século.
Laugier procura na natureza a inspiração para a cabana primitiva e defende que esta é a
base da arquitectura, feita com troncos e folhas, troncos mais fortes na estrutura vertical
em forma de quadrado; sobre esta, troncos mais finos com folhagem formam uma
cobertura de duas águas. . Esta cabana foi retratada por Charles Eisen, numa gravura para

4

GUISADO, Jesús M. Aparício. 2006. El muro. Madrid: Biblioteca Nueva. Pág.168.
GERMANN, Georg. 2000. La doctrine de la tectonique de Botticher, Faces, Genebra. Nr.47, pág. 11
In: FRAMPTON, Kenneth. 1998. Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica, Associação dos Arquitectos
Portugueses, Lisboa, Contemporânea Editora, Matosinhos. p. 23.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
5
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1.
Gravura de Charles Eisen, que retrata a ideia de cabana de Laugier, para a capa da segunda edição
do seu livro, Essai sur L’Architecture. 1755.
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a capa da segunda edição do livro publicada em 1755, já assinada pelo autor. Esta
representação da cabana primitiva é feita de forma a compreender a arquitectura grega,
que para Laugier, foi o primeiro passo para a arquitectura ocidental e origem da
arquitectura clássica. Para Laugier, a cabana é a origem do templo grego, onde os troncos
verticais resultam em colunas, os troncos horizontais sobre a estrutura resultam no
entablamento e a cobertura inclinada resulta no frontão.
Para Semper a noção de tectónica tinha um sentido diferente daquele que tinha
para Botticher; as reflexões deste restringiam-se apenas à arquitectura grega e aos seus
ornamentos, focando o seu interesse no detalhe das partes; enquanto para Semper a
noção de estilo estava relacionada com a arquitectura grega, entendida segundo a
hipótese vitruviana que defendia que o templo grego em pedra tinha origem na
arquitectura primitiva em madeira. Na obra de Gottfried Semper, Dier Stil, à qual se
dedicou mais de trinta anos, composta por dois volumes e publicada a partir de 1860,
onde o autor procura definir regras e princípios gerais que servissem de orientação na
produção arquitectónica, com uma clara intenção de tentar criar uma teoria geral da
arquitectura.
Nestas obras, Semper reflecte sobre a noção de estilo e sobre a policromia da
arquitectura, onde explica qual considera ser a origem da arquitectura, apresentando
também o que para ele são os quatro elementos fundamentais. Refere-se ainda a alguns
fenómenos da expressão da construção, relacionados com a sua teoria da transformação
de material, que podem servir de base a uma reflexão sobre o projectar arquitectónico.
Gottfried Semper em Dier Stil realiza uma ampla investigação sobre a arte de criar
produtos artísticos em geral a partir da culturas primitivas, adicionando ao conceito de
tectónica uma dimensão antropológica, tendo como objectivo perceber o que conduz a
cada estilo, mas sem focar apenas a sua observação no templo grego e no gótico como
faz Karl Botticher. Contudo, influenciado também por este, Semper considera que o
material e os procedimentos técnicos usados na produção de qualquer produto artístico
são os princípios fundamentais do seu estilo e sofrem alterações no tempo, dependendo
do lugar, entre muitas outras circunstâncias.
As teorias de Semper adquirem grande valor, destacando-se claramente do que
tinha sido feito até então; onde os elementos construtivos, como colunas, entablamento
e elementos decorativos serviam para explicar a arquitectura clássica. A interpretação
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que Semper propõe fazer em relação à arquitectura baseia-se em quatro funções
essenciais do edifício: abrigar, elevar, cobrir e fechar. Semper pretende, nomeadamente
com Der Stil, concentrar todos os argumentos na tentativa de teorização da arquitectura,
com a intenção de chegar a uma teoria geral que possa ser aplicada em qualquer
contexto. Uma parte deste seu trabalho centra-se numa tentativa de explicar e perceber
a arquitectura, seja ela primitiva ou clássica; outra, apresenta regras e premissas para a
arquitectura contemporânea. Entre os seus argumentos mais importantes e com maior
destaque estão: a origem têxtil da arquitectura; o princípio do revestimento; a teoria da
transformação material; o nó ou junta como o primeiro símbolo artístico; a cabana
primitiva na qual ele identifica os quatro elementos e as quatro técnicas a eles associadas,
bem como os materiais utilizados em cada uma.
Esta discussão prolonga-se por todo o séc. XIX, onde o debate foi perdendo
sentido e obteve muitas derivações por parte dos discípulos de Semper. Mesmo sob a
forte influência de Semper, da sua teoria e da “arte-de-revestir” (Bekleidungskunst),
August Schmarsow, em 1896, destaca a concepção espacial da arquitectura em
detrimento da concepção tectónica da mesma, defendendo que o espaço é definido pela
“progressão frontal do corpo através do espaço em profundidade” 8. Schmarsow, baseia a
sua tese na de Gottfried Semper e como muitos outros arquitectos até à data, ele
considerava a cabana primitiva como o abrigo original; mas, pela primeira vez, esta foi
compreendida como uma matriz espacial, ou como lhe chamou, Raumgestalterin, a
geração de espaço. Ele, mais que qualquer outro teórico do final do séc. XIX, incluindo
Semper, que “entendeu a evolução da arquitectura como desenvolvimento do sentir do
espaço pelo Homem, aquilo a que chamou Raumgefuhl.”9 A partir deste momento, o
espaço passou a fazer parte do pensamento arquitectónico, dado que considerava
praticamente impossível pensar no espaço sem destacar o movimento do sujeito no
tempo.

8

FRAMPTON, Kenneth. 1998. Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica, Associação dos
Arquitectos Portugueses, Lisboa, Contemporânea Editora, Matosinhos. p. 32.
9
Ibidem. p. 19.
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OS QUATRO ELEMENTOS DA ARQUITECTURA DE GOTTFRIED SEMPER

O recuperar da teoria semperiana considera-se importante numa perspectiva de
voltar a considerar todos estes conceitos, primitivos muitos deles, mas que podem fazer
diferença no enriquecimento do discurso arquitectónico actual.
É notória a preocupação que Semper tem em explicar a origem da arquitectura,
apresentando nessa tentativa dois fundamentos; o primeiro relaciona-se com o têxtil,
onde defende que o tecido, como objecto, está na origem da arquitectura, este gesto de
protecção do próprio corpo, o acto de vestir, está relacionado com as primeiras
construções, onde o nó é considerado o primeiro símbolo artístico; o segundo argumento
prende-se com a teoria que apresentou no ensaio de 1851, Os Quatro Elementos da
Arquitectura e também desenvolvida em Der Stil. Esta obra é na realidade um manual
prático para o artista e considerado por muitos como a maior obra sobre este tema do
séc. XIX. Em Der Stil, Semper fala dos factores técnicos e materiais que levaram à criação
dos artefactos em diversas épocas e diversos lugares, referindo-se nomeadamente à
China, Médio-Oriente, Egipto, Grécia e Roma, desde a Idade média à Renascença. A
importância que Semper concede à técnica que considera ter sido a primeira a existir, o
têxtil, é claramente perceptível pois, em Der Stil, atribui-lhe praticamente todo o primeiro
volume, enquanto as outras técnicas se concentram todas no segundo volume. Embora,
com esta obra, Semper não apresente uma resposta objectiva à pergunta de Hubsch 10,
acaba por conseguir uma reflexão teórica muito mais complexa que pretendia dar
atenção à superfície da arquitectura como meio de combater a degeneração estilística
que caracterizou aquela época.
Na introdução do livro, Harry Mallgrave afirma que Der Stil, é como um manual de
estética prática para o artista, “Apesar do título, Estilo não é tanto manual para a criação
da arte mas para orientar o seu surgimento, para ensinar os factores que condicionam a
forma. Não é a história da arte ou a história do estilo; por contrário, procura revelar a
necessidade intrínseca do estilo - historicamente nos seus princípios constituintes. O livro
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“Em que estilo deveremos construir?” In: FRAMPTON, Kenneth. 1998. Introdução ao Estudo da
Cultura Tectónica, Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, Contemporânea Editora, Matosinhos. p.
11.
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2.
Modelo da cabana caribenha, vista por Gottfried Semper ao visitar a Exposição Universal de Londres,
1851.
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não é uma teoria abstracta da Beleza mas uma teoria concreta de estilo, isto é, uma
análise do material, técnica, e dos pré-conceitos de estilo.”11 Para além de este ser um
manual prático como afirma Mallgrave, que reflecte sobre como se cria a arte e quais os
factores que estão na sua origem, baseando-se em ideias evolucionárias da época,
Semper considera a arte como a natureza, ambas com a sua história evolutiva. Estas
ideias já estavam presentes em Semper antes de começar a escrever Der Stil, fazendo
com que ele sentisse necessidade de procurar nas práticas construtivas os factores que
estão na origem das formas; o seu pensamento teria como base, para além das reflexões
sobre as origens, as condições do desenvolvimento histórico da arquitectura. Semper
caracteriza o tectónico como uma arte que tem como modelo a natureza, mais
especificamente a sua uniformidade e as leis com as quais existe e cria, não os seus
fenómenos concretos. O âmbito do tectónico é o mundo dos fenómenos. Semper, com
esta definição, afirma que o homem tenta tornar clara a lei da natureza no objecto que
adorna, evidenciando a ordem cósmica e a ornamentação, alcançando assim o tectónico.
Em relação à procura das origens, o pensamento de Semper remete para Vitrúvio,
na ideia de que a cabana primitiva era o modelo do templo clássico grego; mas acaba por
rejeitar em parte essa teoria, ao não relacionar a cabana primitiva a um modelo do
templo grego pois considerava que esta busca das origens não se deveria centrar numa
procura de um modelo ideal concreto e físico, mas sim na busca de princípios que
estariam ligados à criação arquitectónica. Este regresso às origens feito por Semper,
deve-se ao facto de ele considerar que o conhecimento das construções primitivas,
construções “pré-arquitecturais”, era essencial, pois estas forneceriam os princípios para
a produção arquitectónica e o seu desenvolvimento posterior.
Ao visitar a Exposição Universal de Londres, em 1851, viu um modelo de uma
cabana, em Trinidad, que viria a servir de modelo ilustrativo e representativo da sua
teoria dos quatro elementos. Elementos esses que ele considerava fazerem parte da
habitação

primordial:

as

fundações/podium;

o

lugar

do

fogo/lareira;

a

estrutura/cobertura e a membrana de encerramento/revestimento, sendo que para ele o
que realmente interessava era o aspecto simbólico de cada um.

11
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or, Pratical Aesthetics. 1ª ed. Los Angeles: Getty Research Institute, p. 18.
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3.
Izabel Amaral.
Esquema que traduz graficamente a Teoria dos Quatro Elementos de Gottfied Semper, onde a cada técnica está
relacionado um elemento arquitectónico e um material primitivo. A traço interrompido estão representadas as várias
combinações que podem existir entre técnica e material.
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Este exemplo da cabana permite uma identificação clara dos elementos da
arquitectura antiga que surgem na sua forma mais original: a lareira ao centro; o podium
circundado por uma armação de paus; a cobertura sustentada por colunas; e esteiras
como revestimento que encerra o espaço, funcionando como parede. Estes elementos
estão na origem das quatro técnicas fundamentais, consideradas por Semper: o têxtil, a
arte da tecelagem usada para fazer tapetes e tecidos que, utilizados verticalmente,
tinham a função de encerrar o espaço; este utilizar do tecido na vertical foi a versão mais
primitiva da parede; a cerâmica, que está associada à lareira, o lugar do fogo que permitia
cozer a argila; a carpintaria (tectónica) inicialmente realizada com madeira, considerada a
arte de construir edifícios e entendida também como a arte das junções; e a
estereotomia, que tem a sua origem no pódium/fundações, entendida como arte de
cortar pedra. Depois dos quatro elementos, das quatro técnicas é possível identificar os
quatro materiais essenciais para Semper: as fibras têxteis, a argila, a madeira e a pedra.
A estrutura de Der Stil tem como base a definição destes quatro materiais,
apresentados segundo as suas propriedades técnicas, plásticas e de durabilidade,
designadamente - tecido, argila, madeira e pedra. Os capítulos são assim divididos e
correspondem às quatro matérias-primas e respectivas actividades: tecelagem, cerâmica,
tectónica (carpintaria) e estereotomia (alvenaria). É possível então perceber que a teoria
de Semper está estruturada segundo uma lógica combinada de 4x4x4, onde cada
elemento está relacionado com uma técnica e seu respectivo material bruto presente na
arquitectura primitiva. Semper considerava o contexto da relação entre elementostécnicas-materiais como o princípio do desenvolvimento formal arquitectónico. A forma
material e a forma simbólica da arquitectura, que Semper considera fundamentais para a
concepção de um estilo arquitectónico correcto, são geradas por estas diversas relações.

Considerando que estes elementos estão na origem da arquitectura, e “Com base
nesta taxinomia, Semper classificou o trabalho da construção em dois procedimentos
fundamentais: a tectónica da estrutura em que componentes leves e lineares são
montados de modo a formar uma matriz espacial, e a estereotomia das fundações, onde
a massa e volume se formam conjuntamente através do empilhamento repetitivo de
elementos pesados. Nesta última a capacidade da alvenaria para suportar cargas, que no
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4.
Padrões têxteis, segundo Gottfried Semper.
Princípio do revestimento como a origem da Arquitectura.
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caso da pedra maciça ou tijolo, é evidente na origem etimológica grega da palavra
estereotomia: stereo=sólido, tomia=cortar. Esta dicotomia tectónica/estereotómica é
intensificada pela diferenciação que a língua alemã faz entre duas categorias de paredes;
die Wand, referindo uma parede leve ou tabique, e die Mauer para designar muro ou
parede maciça.”12 A diferenciação feita entre os elementos pesados e os leves denota
ainda que: “ a construção em madeira revela na sua qualidade tênsil uma afinidade com o
têxtil e cestaria, enquanto a alvenaria tende, como material compressivo, para a sua
substituição por tijolo ou pisé e posteriormente por betão armado.” 13 Percebe-se aqui,
claramente, a origem dos conceitos de Arquitectura Tectónica e da Arquitectura
Estereotómica que serão desenvolvidos posteriormente.
A cada material bruto estava associada inicialmente uma técnica, mas, ao longo do
tempo, as relações entre material e técnica foram-se tornando mais complexas. Acontece
que um material tipicamente usado e relacionado com uma determinada técnica pode
ser usado noutra, mantendo o seu significado simbólico; como por exemplo, no templo
grego a pedra é trabalhada e colocada como se de uma construção de madeira se
tratasse; ou como uma alvenaria feita de camadas de pequenos tijolos pode ser
comparada ao têxtil; ou até mesmo um cesto, onde o material e a técnica se relacionam
com o têxtil, mas a sua forma corresponde à cerâmica. A estas combinações e interrelações de materiais e técnicas, onde valores técnicos e simbólicos de uma determinada
técnica são associados a outra, Semper chama de “teoria da transformação de material”,
(Stoffwechseltheorie).
Para Semper, o material, - a forma e a função que devem desempenhar, estão
intimamente ligados, visto que cada técnica está associada a uma forma, a um material
específico e a um propósito de ser. Exemplo deste pensamento é a membrana de
revestimento vertical, a parede, elemento que inicialmente era realizado por fibras
vegetais e só depois por argila, pedra ou madeira; - teve como primeira função a
separação vertical entre interior e exterior, a criação do espaço e só depois a segurança e
a durabilidade. Semper relacionou a ideia arquitectónica com a criação do espaço
resultante de elementos verticais, tapetes, defendendo que o princípio do revestimento
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Ibidem. p. 25.
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era o mais antigo princípio formal da arquitectura. Esta ideia de que o têxtil é a essência
da parede é sustentada pela pesquisa que fez, onde percebeu que muitos povos da
Antiguidade, nomeadamente: gregos, assírios, egípcios e chineses, usavam tapetes
pendurados verticalmente como elementos delimitadores do espaço, mesmo quando já
existiam paredes sólidas por detrás destes.

Independentemente desta evolução da parede para materiais mais resistentes e
duráveis, o revestimento manteve o seu sentido originalmente têxtil, sendo para Semper,
o responsável por incrementar o desenvolvimento arquitectónico. Como o material é o
seu argumento principal, Semper explica através dele a forma artística dos objectos e da
arquitectura, defendendo uma arquitectura onde a relação material e forma seja a mais
coerente. Em Der Stil, Semper também se refere ao metal e à metalúrgica, mas consideraos menos relevantes, apresentando-os numa categoria à parte, pois para ele a
arquitectura deveria ser monumental e o metal podendo ser trabalhado de maneira a
obter formas delgadas, estaria a aproximar-se de uma arquitectura imaterial,
contrariando o seu pensamento.

É de reconhecer o esforço feito por Semper na criação de uma teoria geral. Mas é
necessário admitir que as quatro categorias que ele apresenta não abrangem a
diversidade de materiais que existem hoje, para a produção arquitectónica. Mesmo
depois de ter visto o Crystal Palace de Joseph Paxton, em 1851 aquando da Grande
Exposição, Semper não mostra grande interesse sobre a construção metálica, que surgia
nessa altura; nem mesmo pelo vidro, pois a sua visão da arquitectura continuava a ser
clássica, típico da sua época. “Para Semper, é o contexto da relação entre elementos,
técnicas e materiais que seria o princípio do desenvolvimento formal da arquitectura.
Enfim, essas relações explicariam os mecanismos internos que governam as relações
entre a forma material e a forma simbólica da arquitectura, e que seriam essenciais,
segundo Semper, à criação do estilo arquitectónico correcto.” 14
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KENNETH FRAMPTON E O RECUPERAR DA TEORIA DE SEMPER

Falando de Semper e Frampton, o primeiro aspecto a destacar em relação aos dois
autores, os contributos de ambos ocorrem em períodos de crise no meio arquitectónico.
Nomeadamente, a de Semper, no final do século XIX, inserida no debate crítico do
eclectismo, e a de Frampton, no final do século XX, contextualizada na crítica ao pósmodernismo. Tanto um como outro têm como preocupação central a relação entre a
arquitectura e a sua materialidade construtiva considerada de maneira artística. A
reflexão de Semper tem como tema central, a noção de estilo, baseada na arquitectura
grega, enquanto a de Frampton dedicada à noção da tectónica, tem como base os
mestres modernos. Nos dois casos, as reflexões que inicialmente seriam sobre como
compreender a arquitectura acabam por resultar em verdadeiras teorias doutrinais da
mesma. Os dois autores defendem também que a estética deve estar combinada
eticamente com a matéria construtiva, visando a questão da qualidade arquitectónica e
baseiam os seus argumentos, em noções fundadoras da disciplina, nomeadamente na
distinção entre construção e arquitectura. Para Semper, os elementos que estão na
origem da arquitectura são: a cabana primitiva e as quatro técnicas associadas aos quatro
elementos fundamentais por ele identificados. O discurso de Frampton centra-se em
temas mais contemporâneos, como a topografia, a metáfora corpórea, a etnografia e a
tipologia. “Em resumo, pode-se dizer que na evolução do pensamento do século 19 ao
final do século 20, a reflexão sobre a materialidade da arquitectura passa primeiro pela
discussão sobre a noção de estilo, e, depois, renasce do debate moderno que privilegiou a
discussão sobre a noção de espaço, tendo como palavra-chave a noção de tectónica.”15
A tectónica é vista por Semper, como referido anteriormente, como sinónimo de
carpintaria, que por sua vez ele considera o paradigma da arquitectura, estando
relacionada com a ideia de que o templo grego em pedra tem derivação da arquitectura
primitiva em madeira, ideia que foi defendida desde Vitrúvio à Renascença. Para Semper,
as características e propriedades físicas do material e as referências estéticas externas
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que a técnica pode integrar, estão na origem da expressividade da tectónica. No séc. XX,
os arquitectos deram continuidade ao uso do termo Tectónica, embora tenha sido de
uma maneira não tão presente, dado que a discussão estava centrada na noção de
espaço e na sua função, como defendiam nos seus discursos, Bruno Zevi, Siegfried
Giedion e Le Corbusier, sendo que o debate sobre a tectónica em torno da construção e
da materialidade era tido como secundário. À época, considerava-se como dado
adquirido que devia existir uma relação directa entre os meios construtivos com as
técnicas e a física da construção.
A tectónica surge na crítica do fim do período modernista, como refere Kate
Nesbitt no seu livro Uma Nova Agenda para a Arquitectura, publicado em 2006, estando
inserida nos principais temas do debate arquitectónico contemporâneo, a par da
fenomenologia, entre outros temas. Esta discussão sobre o simbolismo da arquitectura é
recuperada devido à crise do movimento moderno, com contribuições nomeadamente de
Robert Venturi e Aldo Rossi. Paralelamente a estes discursos mais conhecidos, Peter
Collins, em 1960, seguido de Eduard Sekler em 1965, retomam o termo tectónica numa
tentativa de, a partir de uma reflexão sobre aspectos construtivos da arquitectura,
sustentar uma crítica ao modernismo. Embora o ensaio de Collins tenha sido curto e
pouco conhecido, é de destacar a sua proposta de a tectónica se tornar uma nova
disciplina, ou até ciência, que deveria ser leccionada nas escolas de arquitectura. Por sua
vez, o texto de Sekler está inserido na discussão sobre a noção de estrutura das artes e da
arquitectura, considerando que a tectónica demonstra uma relação indissociável entre a
expressão artística e lógica construtiva e que por isso deve voltar a estar presente no
debate arquitectónico. Sekler considera que “A ‘estrutura’ como princípio e ordem
imanente realiza-se ‘pela construção’, mas é apenas ‘o arquitectónica’ que torna visível a
estrutura e a construção e confere-lhes uma expressão artística”16, definindo a tectónica
como “o domínio da criação do espírito puro cujo objectivo é provocar emoções plásticas
de acordo com a expressão do inventor” 17 e acrescenta que “ (…) a expressão tectónica e
a sua relação com a estrutura e a construção merecem, na minha opinião, tanta atenção
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quantos alguns outros conceitos – como o espaço e a função – aos quais se têm
interessado até agora de maneira preponderante.”18
É notória a importância que o tema volta a ter no discurso arquitectónico
internacional, mas é com Kenneth Frampton que a Tectónica atinge o seu auge.
Frampton, após a década de 60, retoma a noção de tectónica, nomeadamente em três
momentos: em Towards a Critical Regionalismo: Six Points for na Architecture of
Resistance, texto publicado em 1983; depois em Rappel à l’Ordre: The Case of the
Tectonic, publicado a primeira vez em 1990; e por último, em Studies in the Tectonic
Culture, publicado em 1995, livro este considerado a maior obra sobre o tema, com um
enorme reconhecimento internacional, sendo responsável pela popularidade que a
tectónica adquiriu até hoje.
Nos dois textos iniciais, Frampton foca-se essencialmente na dimensão material,
construtiva e táctil da arquitectura onde a tectónica é apresentada como forma de
combater o pós-modernismo e a sua abordagem cenográfica. No primeiro ensaio, apesar
de a grande discussão se centrar na importância fenomenológica na especificidade do
lugar, ele associa o conceito de tectónica ao conceito de topografia e especialmente ao
de place-form, carácter do lugar ou forma do lugar, como forma de contrariar o uso que
se faz da tecnologia sem ter o lugar em consideração.
No segundo ensaio, cita Vittorio Gregotti, que afirma, “(…) O pior inimigo da
arquitectura moderna é o conceito de espaço considerado exclusivamente em termos das
suas exigências técnicas e económicas, indiferente à ideia do local”. 19 Nesta linha de
pensamento, Tadao Ando, considera que projectar inclui a necessidade de descobrir e
criar a arquitectura que o próprio lugar está a pedir, afirmando, “Sem sentimentalismos,
eu almejo transformar o lugar através da arquitectura ao nível do abstracto e do
universal. Apenas desta maneira a arquitectura pode repudiar o domínio da tecnologia
industrial para se tornar “grand art” no seu verdadeiro sentido. 20
Outra contribuição importante é a de Standford Anderson, que Frampton cita no
seu primeiro texto, de 1983, para quem o conceito de tectónica se refere “não apenas à
18
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actividade de produzir a construção materialmente necessária […] mas, antes, à
actividade que eleva a construção ao nível de produto artístico”21. Frampton, ainda no
seu primeiro ensaio, cita Ricoeur apresentando a grande questão: “como se tornar
moderno e regressar às origens; como reviver uma antiga, adormecida civilização e
participar na civilização universal.”22 Será que para alcançar a modernidade se deve
esquecer o passado, as antigas civilizações e culturas, que são as bases da civilização
actual, ou é importante olhar para o passado, com o intuito de aprender com ele,
continuando a fazer história e valorizando as origens? “Ricoeur sugere que sustentar
qualquer tipo de cultura autêntica no futuro dependerá da capacidade de gerar formas
vitais de cultura regional ao mesmo tempo que nos apropriamos de influências externas a
nível da cultura e da civilização.” 23
É possível identificar duas realidades distintas e opostas, a civilização e a cultura,
que se relacionam com dois extremos arquitectónicos, high-tech e Pós-modernismo,
qualquer atitude que não esteja relacionada com um destes pólos levará a confrontações.
Estes dois opostos acabam por se relacionar num ponto, o nó ou junta; o nó a que
Semper se refere. “As inflexões de Frampton são as tensões presentes no nó ou
articulação tectónica no sentido de conciliar duas estruturas diferentes entre si. O nó
amarra, sintetiza, confronta, interpreta duas contradições.”24
Frampton critica a alta tecnologia, o high-tech, pois considera que este tipo de
arquitectura está exclusivamente preocupado com a expressividade estrutural e não
considera outros factores ontológicos da arquitectura, criticando também por outro lado
os historicismos do Pós-modernismo, que se relacionam com a arquitectura cenográfica.
Para Frampton o essencial não é apenas a preocupação com a estrutura e a construção, o
High-tech, nem o lirismo da recuperação nostálgica das formas passadas, do Pós-
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modernismo, mas sim a poética da construção. O edifício não deverá ser apenas
construção, nem apenas representação. Segundo Frampton, a união entre estes dois
opostos dá origem à tectónica, referindo que, “a tectónica encontra-se suspensa entre
uma série de opostos, sobretudo o ontológico e o representacional.” 25 Antes de
Frampton, Karl Botticher, nos seus textos, já se referia a esta distinção quando falava dos
conceitos de coreform e artform, onde a primeira é a linguagem representacional da
segunda. Semper também se refere a estes conceitos mas atribui-lhes o nome de técnicoestrutural e simbólico-estrutural. Frampton baseia-se neste aspecto simbólico da
arquitectura, que refere Semper, para fundamentar a poética da tectónica.
“Poder-se-á assim dizer que o construído existe invariavelmente como resultado
da constante interacção de três vectores convergentes: topos, typos e tectónico. E se a
tectónica não favorece nenhum estilo em particular pode, em conjunção com o lugar e
tipo, servir para contrariar a presente tendência da arquitectura em derivar a sua
legitimidade de discursos que lhe são exteriores.”26 Quando as formas construtivas
acompanham os procedimentos materiais, é possível identificar outro tipo de ontologia, o
construtivamente estereotómico relacionado com o sobrepor partes que irão formar um
todo, que trabalha à compressão, estando associado ao telúrico, à massa pesante que
tende para a terra e à obscuridade; e o construtivamente tectónico associado a estruturas
compostas por vários elementos, que trabalha à tensão, estando relacionado com a
leveza, com a imaterialidade que tende para o céu e para a luz. “Uma vez mais, a
construção define-se entre estes dois opostos, e isto remete ao nó semperiano como
elemento primordial tectónico de união entre ambos.”27 É esta ligação que faz a transição
do estereotómico para o tectónico. Para Frampton esta articulação, o nó/junta, é a
essência da arquitectura, “a junta como elemento tectónico primordial, como ligação
fundamental em torno da qual a construção se torna no ser, ou seja, onde se articula
como uma presença em si mesma.”28 Frampton destaca a importância do aspecto
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material da arquitectura como fenómeno inserido na experiência do homem na terra,
considerando a tectónica, juntamente com a consciência do lugar e a dimensão táctil,
como um dos princípios fundamentais para a autonomia arquitectónica em oposição ao
carácter cenográfico aplicado à estrutura portante.
“Apesar da importância crítica da topografia e da luz, o princípio fundamental da
autonomia arquitectónica reside na tectónica em vez da cenografia: isto é, esta
autonomia está incorporada nos ligamentos revelados da construção e da maneira em
que a forma sintáctica da estrutura explícita resiste à acção da gravidade. É óbvio que
este discurso da carga suportada (viga) e o suporte de carga (coluna) não pode existir
onde a estrutura é mascarada ou de outra forma oculta. Por outro lado, a tectónica não é
para ser confundida com o puramente técnico, por isso é mais do que a simples revelação
da estereotomia ou da expressão do esqueleto da estrutura.”29
Frampton na introdução de Studies in a Tectonic Culture, amplifica a noção de
tectónica mencionando os fundamentos do termo desenvolvidos por Karl Botticher e
Gottfried Semper, esta obra foi um marco na história crítica e da teoria da arquitectura
do final do séc. XX. A tectónica é assim utilizada como teoria analítica, interessada na
relação espaço-homem, tendo como objectos de estudo obras de arquitectos como Frank
Lloyd Wright, Auguste Perret, Mies van der Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon e Carlo Scarpa.
“Sem pretender negar o carácter volumétrico da forma arquitectónica, este estudo
procura mediar e enriquecer a prioridade dada ao espaço por uma reconsideração dos
modos construtivos e estruturais pelos quais, por necessidade, se têm que realizar.
Desnecessário será dizer que não me estou a referir à mera revelação da técnica
construtiva mas ao seu potencial expressivo. Entendida como manifestação de uma
poética de construção a tectónica é arte, mas no que diz respeito à sua dimensão
artística, ela não é nem figurativa nem abstracta”30. O discurso de Frampton, tem como
foco o espaço arquitectónico e a sua dimensão material e táctil, destacando as ligações
entre a expressividade arquitectónica e a sua materialização construtiva. Segundo esta
visão e depois de estudar as obras dos grandes mestres, Frampton assinala uma corrente
tectónica no Movimento Moderno, existindo um apropriar do potencial expressivo da
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estrutura e dos materiais e técnicas construtivas com intuito de atingir uma qualidade
estética autêntica e intrínseca à produção arquitectónica. Esta relação indissociável entre
expressividade e materialidade é inerente à arquitectura, bem como a todo o produto
artístico. Frampton em relação à tectónica, a nível etimológico, considera-a inicialmente
como uma actividade relacionada com a “arte de fabricação”, referindo-se à dimensão
artística da própria construção do edifício, sendo que o importante para ele é a poética da
construção. Neste seu livro, ele apresenta uma nova reflexão teórica sobre a produção
moderna baseada na tectónica, onde a relevância da consciência construtiva é crucial na
acção de projectar como forma de atingir a “boa forma arquitectónica”.
Frampton baseia a sua argumentação na etimologia do termo, cruzando as várias
definições e usos da tectónica, tendo como resultado a sua utilização em diversos
sentidos. Na análise das obras que faz, apoia a sua argumentação em fundamentos
teóricos da tectónica, como por exemplo nas dicotomias estereotómico/tectónico,
ontológico/representacional, que têm como base as teorias de Semper e Botticher e na
dicotomia tectónico/atectónico, que ele define a partir das reflexões de Sekler. “Para
Frampton, a tectónica refere-se, não unicamente à estrutura, mas à pele da construção (o
envelope), e, assim, ao seu aspecto representacional, demonstrando que a construção é
uma complexa montagem de elementos diversos. A arquitectura, para Frampton,
encontra-se suspensa entre uma condição de realização humana e o desenvolvimento da
tecnologia, exprimindo certos estados e condições, como a durabilidade, a
instrumentalização ou a condição humana do homem.”31
Ao longo dos anos, a reflexão de Frampton sobre a noção de Tectónica foi-se
desenvolvendo e esta foi adquirindo diversos significados e sentidos, nomeadamente,
como refere Réjean Legault: “Num primeiro sentido, a palavra tectónica descreve
geralmente a ideia da ‘construção considerada de modo artístico’. Num segundo sentido,
o termo refere-se principalmente à ossatura/esqueleto leve tencionada (light tensile
skeleton frame), um sentido derivado da própria etimologia do termo tectónica. Num
terceiro sentido, mais genérico, o termo é utilizado para designar toda a forma
construída, incluindo assim a categoria do ‘estereotómico’ que remete à ideia de peso, da

31

AMARAL, Izabel, 2009. Quase tudo que você queria saber sobre tectónica, mas tinha vergonha
de perguntar. São Paulo. p. 162. [Consult. 2013-11-26]. Disponível na www: <URL:
http://www.periodicos.usp.br/posfau/article/viewFile/43644/47266>.

39

compressão de uma alvenaria portante. Num quarto caso, tectónica é utilizada para
descrever o modo de trabalhar e de montar um material, como nas expressões ‘tectónica
do metal’ ou ‘tectónica da madeira’. Enfim, num último caso, Frampton faz uso do termo
‘atectónico’, uma noção tomada de empréstimo a Edward Sekler, e que faz referência a
um modo de expressão no qual a lógica estrutural de uma obra é escondida ou suprimida.
Face à confusão engendrada pelo uso do termo, uma clarificação semântica da parte de
Frampton será bem-vinda.”32 São estes múltiplos sentidos que tornam a noção de
tectónica complexa e que dificultam a interpretação das reflexões de Frampton. Ora usa o
termo tectónica como substantivo como o usa como adjectivo; também o usa como
instrumento de análise ou como instrumento de descrição; ou como método construtivo
ou como expressão arquitectónica. Sendo que em alguns casos o significado da tectónica
está também associado à reflexão da noção da própria arquitectura. Frampton é, aliás,
alvo de várias críticas por esta diversidade de significados que a tectónica adquire nos
seus textos. Numa tentativa de esclarecer e definir melhor esta noção, ele retoma o tema
posteriormente, no ensaio de 1998, Between Earthwork and Roofwork, Reflections on the
Future of the Tectonic, e no discurso inaugural do 20º congresso da UIA em Beijing, Junho
de 1999, intitulado The Seven Points of the Mileniun: an untimely manifesto.
Independentemente das críticas ao seu trabalho, a verdade é que Frampton,
responsável pela recuperação de um dos debates de maior importância da disciplina
arquitectónica, foi e continua a ser um contributo essencial na reflexão da complexa
relação da arquitectura com a materialidade da construção. “Ao relermos e
reinterpretarmos muitos dos textos destes autores, embora passada mais de uma década
depois da sua primeira edição, ficamos com o sentimento de que foram escritos hoje. Ao
relembrarmos a tectónica como a “poética estrutural”, estamos a contrariar a banalização
da produção, a collage ou o copy paste de informação abstracta, potenciados pela
“velocidade informativa” e a afirmar o valor intemporal da criação do architekton.”33
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A TECTÓNICA NA ACTUALIDADE

“Não há dúvidas que a variedade de sentidos associados ao termo tectónica
durante os dois últimos séculos levou a uma grande ambiguidade de aplicação, existindo,
de um lado, sua compreensão como sistema construtivo, como arquitectura de sistemas
construtivos leves (principalmente em referência à madeira), como uma arquitectura na
qual a lógica do sistema construtivo é deixada aparente, e, em aplicação mais geral,
associada à arquitectura como “arte da fabricação”, na qual a construção é o veículo da
sua expressão artística. O importante é que, apesar da polissemia e das contradições,
Frampton, com a questão da tectónica, forneceu munição para novas perspectivas
analíticas, ultrapassando a discussão centrada quase exclusivamente na noção de espaço,
típica do modernismo, bem como as discussões sobre a imagem e o significado, típicas do
pós-modernismo.”34
Nos últimos anos, já não existindo a necessidade de estar inserida num discurso
crítico, a tectónica tornou-se num tema com um alcance mais vasto, passando a ter um
carácter essencialmente teórico e pedagógico. De destacar o curso académico que
decorreu na Escola de Arquitectura de Madrid no ano lectivo, 2000-2001; nesse ano
intitulado de Estereotómico y Tectónico teve como regente Alberto Campo Baeza e entre
os professores assistentes Jesús Aparicio Guisado, autor do livro El muro, dois autores
muito importantes na execução desta dissertação. Este curso que todos os anos aborda
um tema diferente, de entre os vários temas basilares da arquitectura, neste ano de início
do novo milénio teve como tema o Estereotómico e o Tectónico, conceitos considerados
importantes para dar resposta às diversas questões que surgem sobre a arquitectura,
com um forte carácter pedagógico no que diz respeito à análise quer da arquitectura
clássica, como a dos mestres modernos, como as novas correntes que surgem no
presente. No final da introdução do enunciado, pode ler-se: “Queremos centrar-nos no
pensamento do arquitecto como criador com os instrumentos da razão para chegar a
uma necessária formalização, que seja capaz de traduzir e expressar com a sua forma e os
seus materiais o que o arquitecto quer desses espaços. Uma vez mais queremos falar de

34

AMARAL, Izabel. 2009. Quase tudo que você queria saber sobre tectónica, mas tinha vergonha de
perguntar. São Paulo. p. 163. [Consult. 2013-11-26]. Disponível na www: <URL:
http://www.periodicos.usp.br/posfau/article/viewFile/43644/47266>.

41

construir ideias. Do arquitecto como construtor de ideias”.35 Ainda no seguimento do
pensamento de Frampton, destaca-se a obra de Anne Beim, Tectonic visions in
architecture, de 2004; a tese de doutoramento de Anne-Marie Schmidt, The tectonic
practice in the transition from pre-digital to digital era, concluída em 2007; o livro
colectivo, Le project tectonique, de Chupin e Simonnet, publicado em 2005, tendo sido a
primeira obra sobre o tema em francês; conta com a colaboração de diversos autores e
com introdução de Frampton. Em 2007, realizou-se em Eindhoven, na Holanda, o
Tectonics 2007: Making Meaning, um congresso que procurou uma abordagem
multidisciplinar sobre a tectónica, no qual existiu um concurso para estudantes onde
estes foram desafiados a projectar sobre o tema.

“Mas voltando à teoria de Semper, o que significaria o estudo das inter-relações
entre técnicas hoje em dia? Quais seriam as suas implicações sobre o projecto de
arquitectura? Existem de facto “transformações de matérias” dentro do projecto, que se
passem a um nível técnico ou num nível simbólico? Lembremos que, como dizia Semper,
o material é uma chave para compreender a forma artística e a forma arquitectónica, não
obstante não é suficiente para estabelecer esta forma: “O material serve apenas à ideia; é
mais ou menos conveniente a este ou àquele objectivo artístico, e é escolhido em
consequência, sem afectar os princípios básicos da arte”. As categorias de materiais e
técnicas aos quais se refere Semper podem certamente ser consideradas ultrapassadas,
pois se referem a técnicas artesanais e não correspondem mais à realidade da
arquitectura industrializada desde o final do séc. XIX. No entanto, o raciocínio que lhes é
subjacente nos conduz a dizer que estas categorias e a Stoffwechseltheorie ainda têm
muito a nos oferecer, feitas algumas actualizações analíticas.”36
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II

CAVERNA. CABANA. CASA. LAR

43

44

O REGRESSO ÀS ORIGENS

“Grande parte da Arquitectura que hoje vemos construída tem pouco interesse e
há razões claras para isso. O capricho e a superficialidade substituíram os princípios
vitruvianos e estão a colocar de pé uma Arquitectura contemporânea que se desmorona,
que se desfaz nas mãos. Apenas o regresso ao ponto de partida, à origem, poderá
continuar a abrir novos caminhos para o futuro da Arquitectura.” 37
Este retorno às origens é recorrente no desenvolvimento humano, não sendo
apenas uma preocupação casual, como afirma Rykwert: “O regresso às origens é uma
constante do desenvolvimento humano e nesta questão a arquitectura conforma todas as
demais actividades humanas. A cabana primitiva – o lugar do primeiro homem - não é,
pois, uma preocupação acidental dos teóricos nem um ingrediente casual de mitos ou
rituais. O retorno às origens implica sempre um repensar do que se faz habitualmente,
uma tentativa de renovar a validade das acções quotidianas, ou simplesmente um
recordar da aprovação natural (ou mesmo divina) que permite repetir essas acções
durante uma estação. No actual repensar porquê e para quê construímos, a cabana
primitiva manterá, creio eu, a sua validade como recordação do significado original – e
portanto essencial – de todo o edifício para as pessoas; isto é, o significado da
arquitectura. (…) Creio, pois, que a cabana primitiva continuará a oferecer um padrão a
quem se preocupe com o edifício, uma cabana que talvez esteja situada sempre fora do
alcance do historiador e do arqueólogo, num lugar a que chamo Paraíso. E o paraíso, não
esqueçamos, é uma promessa, além de uma recordação.”38
O perceber que parte do edifício pertence à terra, estereotómico, e que parte se
desliga dela, tectónico, ou o considerar que todo o edifício trabalha em continuidade com
a terra, ou que pelo contrário, estabelece com ela contactos mínimos, pode ajudar
efectivamente à produção do novo organismo arquitectónico. “É típico da nossa época
secular que tenhamos que ignorar as conotações cósmicas destes dois métodos de
construção dialogicamente opostos: por uma lado a afinidade entre a estrutura e a
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imaterialidade do céu; por outro a tendência da massa para gravitar para a Terra e com
ela fundir a sua substância.” 39
Como refere Campo Baeza, “Estes dois termos, retirados de Gotfried Semper
através de Kenneth Frampton, são para mim, desde há algum tempo, um instrumento
eficaz na construção de uma arquitectura mais precisa.”40 Estes dois conceitos
arquitectónicos, são fundamentais tanto para entender o que os arquitectos fazem como
para compreender como o fazem. Campo Baeza sublinha exactamente esta ideia, quando
afirma: “Julgo que nos próximos anos este mecanismo de análise arquitectónica através
das categorias de tectónico e estereotómico, em suma um mecanismo capaz de
concretizar os temas da Luz e da Gravidade, pode ser extremamente útil aos arquitectos
tanto para desenvolver as suas ideias como para pôr de pé as obras que as
materializam.”41
Já para Sou Fujimoto, o pensar sobre a arquitectura do futuro é pensar sobre a
arquitectura primitiva, dos primórdios da humanidade. “A procura das origens nunca
trata do passado. É sempre uma busca de princípios fundadores, motivada pelo desejo de
dar forma ao futuro. As origens são sementes conceptuais, princípios generativos
maduros para o seu desenvolvimento.”42 Para o arquitecto japonês, “considerar a
arquitectura do futuro inovadora é surpreendentemente equivalente a reflectir sobre a
arquitectura primitiva.”43
Sou Fujimoto afirma ainda que, o futuro da Arquitectura é a caverna, não que
defenda a não-arquitectura ou o regresso ao estilo de vida primitivo, como ele próprio
argumenta, “Não defendo o regresso à natureza ou à montanha, mas acho que seria
agradável
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contemporânea.”44 Este regresso às origens, à caverna, que Sou Fujimoto defende,
prende-se com a ideia de que os espaços não deveriam ser definidos segundo uma função
específica, pretendendo assim que o homem tenha mais liberdade na apropriação do
espaço e que recupere a relação intuitiva com o mesmo. Sou Fujimoto também se refere
ao conceito de floresta, defendendo que os espaços que o homem habita deviam
explorar esse conceito quando se fala da relação entre interior e exterior.
«Sou Fujimoto não é dogmático. Não diz que o racionalismo e o funcionalismo nos
fizeram perder coisas. ”Perdemos algumas, mas ganhámos também. Não quero negar a
história da arquitectura. É muito importante, essas camadas de história – umas vezes
perdemos, outras transformamos. O que eu gosto é de voltar atrás para compreender
como é que as coisas se passavam há muito tempo.”» 45 Com este regresso às origens Sou
Fujimoto pretende voltar ao início, à condição original, para assim construir uma nova
relação entre o homem e o espaço, uma relação intuitiva e que o homem deve ter a
liberdade de explorar. “Imaginar voltar no tempo a um momento antes da arquitectura se
converter em arquitectura, e observar o instante exacto em que começou a arquitectura.
Não seria para reescrever a história antiga de Roma ou da Grécia, mas sim para visualizar
o momento em que a arquitectura surgiu das flutuações de um campo nubloso, proteico,
junto a um trilho vago e originário dos domínios do homem.” 46
Existem várias abordagens neste acto de regressar às origens, mas embora os
conceitos que cada arquitecto explora sejam diversos, têm uma coisa em comum, a
procura da primeira referência, da essência da arquitectura. Como refere Rykwert, esta
busca pelas origens é recorrente e irá continuar a acontecer; e como defende Sou
Fujimoto, o regressar aos primórdios não se trata de voltar ao passado, mas sim de
procurar os princípios fundadores para construir o futuro; ou como refere Campo Baeza,
o recuperar, no seu caso, dos conceitos de estereotómico e tectónico pode potenciar a
criação do novo organismo arquitectónico. “Mas porquê fazer isso tudo agora? A resposta
está numa aguda consciência histórica, uma sensação de impasse dentro do
desenvolvimento das possibilidades da arquitectura. Nem nas certezas racionais do
44
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movimento moderno nem o abandono lúdico do pós-modernismo e seus sucessores
apresentam uma base viável para a germinação de novas verdades na disciplina. Para
Fujimoto, apenas através da contemplação rigorosa das origens é possível que o lastro
dos hábitos da construção de lugares acumulado durante séculos possa ser deixado de
lado, e possa vislumbrar-se a capacidade da arquitectura para transformar o próprio
sentido de habitar.” 47

“Quando, no princípio da História da Humanidade e da Arquitectura, Adão foi
expulso do Paraíso e precisou de procurar abrigo para si e para Eva, teve duas
possibilidades: refugiar-se na caverna com os animais ou, mais tarde, criar com as suas
próprias mãos uma cabana. A primeira prendia-o a um lugar. A segunda permitia-lhe
maior mobilidade e, portanto, uma maior liberdade. Gotfried Semper chamou
Estereotómica àquela arquitectura da Caverna e Tectónica à da Cabana.” 48

Para melhor entender estes conceitos talvez seja necessário regressar às origens,
ao Homem primitivo, que encontrou na caverna o seu primeiro refúgio para se proteger
das intempéries e dos ataques dos predadores, tendo de se adaptar às características de
um espaço não desenhado para ele viver, sendo depois capaz de construir a cabana,
percebendo que poderia escolher o sítio onde viver, supondo-se assim que estaria dado o
primeiro passo para a arquitectura. A cabana primitiva foi para muitos teóricos e
arquitectos ao longo da história e provavelmente continuará a sê-lo, o arquétipo do
edifício, funcionando como recordação do significado primordial, o significado da própria
arquitectura, como se nela se concentrasse toda a sua essência.
Diferentes culturas naturalmente têm diferentes visões, mas quando se fala em
relação ao objecto arquitectónico, acredita-se que é possível encontrar características
comuns em todas elas, que tem que ver com a própria condição humana.
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A CAVERNA COMO PRIMEIRO ABRIGO DO HOMEM

“A caverna é o organismo estereotómico que concede ao homem a protecção e a
estabilidade desejadas. A caverna é assim a primeira casa.”49

Como defende Aberto Campo Baeza, o Homem primitivo, Ser inteligente mas
racionalmente ainda pouco desenvolvido, encontrou na caverna o seu primeiro local de
refúgio, onde se poderia proteger dos predadores e das intempéries. A caverna foi o
primeiro abrigo do homem, claramente não construída por ele, mas onde teve a
liberdade de escolher a que achava melhor para si. Inicialmente foi isto, apenas a
necessidade de protecção, estando estes espaços relacionados com a protecção materna,
o interior do útero e com a Terra; só depois, o homem pensa em modificar esse espaço
cavernoso para melhor servir as suas necessidades. “Ali alisaria o “terreno” para
conseguir esse “plano horizontal básico” onde poderia repousar e dormir. Depois
fabricaria algo parecido com uma “porta” para poder fechar aquele refúgio. Podemos
imaginar que no princípio, aquela porta seria uma grande pedra rolante, como referem
alguns relatos bíblicos a propósito dos sepulcros.” 50 A porta de pedra certamente evoluiu
para uma de madeira; com essa madeira com que também caçava, terá começado por
fazer objectos que lhe fossem úteis, fazendo a primeira versão do que viria a ser uma
mesa. Com a madeira também surgiu o fogo, que permitia ao homem cozinhar e aquecer
o espaço.
“E podíamos continuar a nossa recolha de palavras básicas, fulcrais: terreno,
porta, assento, mesa, fogo, tecto, que se relacionam com a casa, com a vida naquela
caverna, naquela “arquitectura ESTEREOTÓMICA”. E com certeza que dentro da caverna
escavaria orifícios para formar espaços habitáveis. O arquitecto começava a emergir. E a
estrutura? A estrutura estava lá. Tudo trabalhava a compressão num organismo pétreo
contínuo. A conquista do espaço arquitectónico, ESTEREOTÓMICO, era o escavar, o
SUBTRAIR. E um dia um raio de sol viria a infiltrar-se através de qualquer fenda e a LUZ,
sólida e radiante, marcaria a sua presença. E o nosso homem primitivo alargaria a fenda
49
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5.
Exemplo de uma caverna natural.
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para ter mais LUZ e criaria a janela, capaz também de tornar possível a visão controlada
do exterior.”51 O estereotómico está assim relacionado com espaços que dão a sensação
de terem sido escavados na terra, segundo o método de subtracção da matéria.

O homem, ao sentir necessidade de aumentar o espaço, escavava as camadas
mais macias até a rocha o permitir. Inicialmente, escavando a pedra, depois trabalhando
o adobe, o espaço estereotómico passaria a ser feito de tijolos e betão, mas mantendo
sempre as suas características inerentes, um espaço que vive para o interior mantendo
apenas as relações necessárias com o exterior.

“O estereotómico – a terra, a rocha, o pétreo, o pesado, o obscuro – acolheu o
homem nas suas entranhas. E aquela racionalidade, com toda a sua capacidade de
criação, deixou as marcas da sua imaginação, da sua memória, naquelas paredes através
da pintura.”52
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“O primeiro edifício”, segundo Eugène Emmanuel Viollet-leDuc, 1875.
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A CABANA PRIMITIVA COMO ARQUÉTIPO DO EDIFÍCIO

“E podemos imaginar que poderá ter-lhe passado pela cabeça a ideia de mudar de
sítio, como faziam os animais voadores. E, de imediato, vem-nos à mente a imagem da
CABANA.”53

O homem no desenrolar do tempo, começou a dominar o espaço da caverna e a
perceber que poderia ser ele próprio a construir o seu espaço, como que um acto de
imitação em relação a outros animais, deixando assim de estar preso a um local específico
e passando a ter liberdade para escolher o sítio onde viver. O poder criativo do homem
revelou-se na caverna através das pinturas nas paredes, enquanto na cabana acaba por se
revelar através da mais primitiva arquitectura.
Mesmo que inconscientemente, o Homem compreendeu as leis da gravidade e
começou assim a construir a cabana com troncos, folhas e pedras; procurando sempre
um terreno horizontal, onde lhe fosse possível estabelecer-se. “E podemos imaginar
aquela primeira construção primitiva elaborada com troncos e com ramos unidos através
de um sistema elementar a que agora chamamos de nós e de articulações. E imaginamolo cónico, mais do que cúbico. E mais coberto de ramos do que de tábuas.”54
A cabana primitiva foi de facto um tema de grande interesse e discussão entre
arquitectos, construtores e teóricos ao longo da história e acredita-se que continuará a
ser. Este interesse deve-se à constante procura da natureza autêntica do edifício, da casa,
crendo-se que a cabana tenha sido a primeira habitação. “Guardaria talvez, por ser a
primeira, a natureza essencial e, por isso, justa da habitação? O facto é que repensar e
validar as acções actuais e quotidianas nesse campo parece passar pela necessidade de
recuperação das razões e dos significados primeiros.”55
Contudo, dessa procura constante pelo primeiro edifício não resultou nenhuma
descoberta em concreto, a cabana primitiva, como o Paraíso, pertencem a um passado
idealizado cheio de especulações, um passado de fantasia que nunca poderá ser
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alcançado. Como refere Rykwert, no livro La casa de Adán en el Paraíso, ainda hoje se
discutem as verdadeiras motivações que levaram o homem a sair da caverna e a construir
a cabana. Alguns, como Mies van der Rohe e Auguste Choisy, defendem que o homem
construiu a cabana inicialmente para se defender das intempéries e dos predadores;
outros como o historiador André Leroi-Gourhan e Le Corbusier acreditam que a cabana
surgiu da vontade do homem controlar os fenómenos dos quais se começa a tornar
consciente. “Tal pensamento é, pois, partidário da ideia de que a casa primitiva não
surgiu simplesmente de uma necessidade do homem, mas, acima de tudo, com o
despertar de uma postura reflexiva que, entre outros, significava dar um sentido às coisas
em si”.56 Le Corbusier defendia que o homem daquela época era capaz de criar segundo o
seu instinto, referindo que “a grande arquitectura está na própria origem da humanidade
e que é o produto imediato do instinto humano.”57 Para Corbusier não existe homem
primitivo, mas sim meios primitivos. Idealizando e construindo a casa como uma
reprodução das suas próprias proporções, o homem estrutura o espaço a partir do seu
corpo. Este construtor primitivo foi capaz de alcançar duas condições fundamentais da
arquitectura: “primeira, ao medir com unidades derivadas do seu corpo (a polegada, o pé
etc.), o homem fazia os seus edifícios «à medida do homem, à escala humana, em
harmonia com o homem»; e segunda, que, «ao deixar-se levar pelo instinto até ao uso de
ângulos rectos, de eixos, de quadrado e do círculo (…) a geometria é a linguagem da
mente».”58

O tectónico, ao contrário do estereotómico, relaciona-se com construções que em
vez de nascerem da terra pousam sobre esta, permitindo ao homem nómada escolher o
sítio onde viver e aumentar quer os espaços da edificação, quer o número de construções
consoante o aumento do núcleo populacional. Este tipo de construção vive segundo o
método de adição; dada a necessidade que o homem tem de se proteger foi adicionando
os vários elementos que constituíam a edificação.
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A CASA COMO LUGAR SEGURO

“Porque a casa é o nosso canto no mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso
primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo.” 59

Depois da cabana, o Homem domina o espaço físico definido, com mais
consciência sobre como controlar a luz e a gravidade; aperfeiçoa a Arquitectura e o acto
de se refugiar tornou-se no habitar e, assim, concebeu a casa. Para Campo Baeza a
Arquitectura é a manifestação mais humana da cultura e afirma que: “Se o homem como
animal se refugiou nas cavernas, e como ser racional construiu a cabana, o homem como
ser culto, criador, concebeu a casa como morada para habitar. E é neste ponto que nos
encontramos.”60
À casa foram associadas características de ordem natural, racional e até mesmo
divina. A primeira casa do Homem, quer tenha surgido por necessidade de protecção e
abrigo ou, já sob o desejo de domesticar e controlar o espaço natural através de meios
simbólicos, foi associada às construções animais, como um acto de continuação dos
ritmos da natureza. “Por integrar o primeiro grupo de edifícios, a casa pode ser
considerada o ponto de partida de todo o pensamento sobre o espaço construído.” 61
O ser humano, através da casa, é capaz de tornar o caos isento de significado num
cosmos organizado e definido, afastando-se do desconhecido, atribuindo valor e
significado a um determinado espaço, fundando assim um lugar, uma área delimitada e
separada da envolvente que funciona como referência da identidade individual e familiar.
“Mais do que a projecção de uma imagem com evidentes características paradisíacas, a
casa é, sobretudo, uma projecção do próprio homem, um reflexo do seu ser. Congrega
um conjunto de factores que a tornam num retracto do morador e da família. Através
dela, o homem reproduz os seus limites, as suas fronteiras com o mundo. Revelam-se
memórias, desejos, esperanças, medos, rituais, ritmos pessoais e hábitos quotidianos. Por
isso, a habitação é também retracto de uma época e da sua maneira de ver as relações
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humanas. Nesse sentido, a casa ultrapassa a condição de espelho da alma, possibilitando
uma espécie de auto-análise que leva à revalorização da própria humanidade. Quando o
homem se vê projectado no exterior, torna-se, potencialmente, um pensador de si
mesmo.”62
A casa é para o Homem o centro do seu universo: “É o lugar onde o Homem
«habita» no seu mundo, onde se encontra «em casa» e sempre pode voltar «ao lar».”63 É
um local de amparo e transmite ao homem segurança; é, na verdade, o seu pequeno
cosmos onde ele pode viver, sonhar e encontrar-se consigo próprio, tendo a casa como
principal função dar ao homem essa paz. O homem precisa de se distanciar de todo o
caos envolvente, onde existe o perigo e falta de protecção, pois sem a casa ele seria um
eterno fugitivo de um mundo ameaçador. “Entendida dessa forma como lugar, ou seja,
como espaço contido dotado de valor e partícipe das actividades inerentes à vida, a
arquitectura faz referência à identidade do ser humano, ao tempo que introduz o debate
do estar seguro.”64 Construir este centro, este ponto de referência passa a ser o grande
desafio, a grande missão do homem, pois como defende Heidegger, o homem precisa de
aprender a habitar, o habitar é uma característica fundamental da vida humana. “Assim,
concebido como extensão do corpo, o espaço arquitectónico carrega, tal qual o próprio
corpo, a imagem da totalidade, através da condição natural de microcosmos particular e,
por que não dizer, modelo reduzido do nosso Universo”65
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2.5

O LAR E O HABITAR
“A casa servirá ao desenvolvimento de uma retórica arquitectónica capaz de

deslocar a linguagem da filosofia, num procedimento que levará a filosofia a ser um
pensamento sobre a habitação.”66

Como refere Rykwert no seu livro, Vitrúvio foi o primeiro entre outros teóricos,
como Semper, a considerar que o fogo está na origem da casa, sendo o elemento central
da habitação está também na origem do homem-social. Com o descobrimento do fogo o
homem percebeu que poderia tirar partido dele tanto para o aquecimento da casa, para a
iluminação e como para a confecção de alimentos. Nas construções primitivas o fogo
tinha todos estes significados a nível da sua utilidade e também possuía um significado
simbólico, pois este era a alma da casa. Com o passar do tempo o seu simbolismo foi
desaparecendo, deixou de ser o elemento central e organizador da casa, mantendo
apenas a sua funcionalidade.
A palavra de uso corrente, Lar, deriva então deste fogo central primitivo, da lareira
que fornecia conforto ao homem dentro da sua habitação. Este conceito de conforto foi
sendo mais abrangente, ao longo dos tempos, estendeu-se ao resto da casa, dado que
hoje quando se fala do conceito “lar”, refere-se à totalidade do espaço da habitação e
não apenas ao local do fogo. “O fogo humaniza o lar: murmura, geme, sofre na sua luta
contra a escuridão, ao mesmo tempo que acalma e consola o homem solitário.” 67
O habitar surge antes de toda a arquitectura, como a própria condição existencial
humana. “O espaço por nós construído, por sua vez, é uma resposta à condição do nosso
habitar que, nesse processo, aparece como intenção primeira e essencial, o sentido
próprio da arquitectura. A arte de criar espaços tem o compromisso de superar a
realidade concreta da matéria, a fim de constituir lugares – autênticos espaços do
habitar- aos quais atribuímos valor e com os quais nos identificamos. À imagem do ser
humano, firma-se a união entre matéria e espírito, o equilíbrio que nos possibilita exercer
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A Cabana de Heidegger.
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com plenitude a condição de existir no mundo.”68 Habitar não é apenas viver em ou estar
em; “habitar é habitar no mundo, ser no mundo, existir” 69, sendo que só é possível
habitar quando existe um limite espacial definido. “Este domínio limitado é uma précondição para criar uma arquitectura de resistência em relação à civilização.” 70 Esta ideia
de que o lugar deve ser o pré-requisito da arquitectura, está relacionada com os trabalhos
de terra, a terraplanagem ou pódium, que Semper enuncia como o segundo dos quatro
elementos que define como fundamentais da arquitectura. “Habitar significa, pois: ter um
lugar fixo no espaço, pertencer a esse lugar e estar enraizado nele.” 71
Como defende Heidegger no seu texto Construir, habitar, pensar, - para habitar é
preciso primeiro questionar e perceber o sentido das nossas acções. Para isso o homem
deve regressar às suas origens, às suas raízes. O acto de construir é tão importante como
o de saber o porquê de construir e entender o verdadeiro significado desta acção. “O que
legitima e dá consistência ao pensamento de Heidegger é este retorno: somente através
dele poderemos transformar um mero alojar-se num autêntico habitar, e é
propositadamente que se utilizam aqui os vocábulos “mero” e “autêntico”, sempre
presentes na sua crítica às consequências do uso indiscriminado e irreflectido da técnica
moderna”72 Construir e pensar são essenciais para o habitar, o homem só consegue
construir se for capaz de habitar. Ao tentarmos perceber o que significa habitar e
construir devemos ter presente que a construção pertence ao habitar e é ele que lhe dá a
essência. “Já é um enorme ganho se habitar e construir se tornarem dignos de se
questionar e, assim, permanecerem dignos de se pensar.”73

Heidegger, obcecado pela palavra baun, habitar, defendeu sempre o regresso a
uma relação equilibrada com a natureza, apelando para um habitar modesto, capaz de
68
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estar em harmonia com o nosso passado. Esta questão sobre o sentido do ser, do “seraí”, dasein, é o ponto de partida desta ideia de regressar às perguntas iniciais, como
objectivo essencial da filosofia. Na casa habita quem se questiona sobre si mesmo e é
este pensamento que habita a casa, mas não é só na casa que habita o homem, habita
também na cidade e no mundo. Ainda, a palavra baeun, que significa construir, significa
também cuidar, proteger. “(…) O carácter fundamental do habitar é este cuidar.”74

Heidegger faz referência a uma casa camponesa típica da Floresta Negra, uma
cabana que lhe foi cedida pela Universidade de Friburgo; ele e a sua mulher refugiam-se
ali da cidade e de tudo os que possa perturbar, encontrando a calma típica das
montanhas. Feita de materiais naturais que a ligam ainda mais à terra e à natureza, a
cabana é um espaço para pensar. Com isto, Heidegger não defende o regresso a este tipo
de habitações e métodos construtivos, ele usa esta cabana como um exemplo de um
habitar, como o habitar foi capaz de construir. “Repensar o ser, retornar às origens da
filosofia; repensar a casa, voltar a interpretar o seu sentido existencial: trata-se de um
único trabalho, de uma mesma tarefa, com o que necessariamente se confronta a
alienação tecnológica moderna.” 75

Heidegger “soube, definitivamente, devolver ao pensamento filosófico um papel
crucial no desenvolvimento das ideias arquitectónicas.” 76
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O ESTEREOTÓMICO E O TECTÓNICO
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8.
Campo Baeza.
Esquiço que ilustra uma das suas premissas, “Architectura sine ideia vana architectura est”
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“ARCHITECTURA SIN IDEIA VANA ARCHITECTURA EST”

“Quando alguém se questiona sobre o futuro da Arquitectura, apenas podemos
responder, não poderia ser de outra forma, que o futuro está nas ideias.” 77

Campo Baeza acredita que o futuro da Arquitectura prende-se com uma ideia de
originalidade que resulte numa forma com sentido de ser, que não resulte apenas numa
criação de formas engenhosas mas vazias de significado. Defende uma arquitectura
profunda e serena, construída com razão e lógica, uma arquitectura que perdure no
tempo e na memória, que sirva e emocione o homem e que no fundo o faça feliz.
“Definitivamente, o Futuro da Arquitectura está nas ideias. Nos arquitectos que pensam.
Nos que têm ideias e são capazes de as construir. Dedicando para isso todo o tempo
necessário. Dominando a Gravidade e controlando a Luz. E colocando sempre o Homem
no centro. Procurando a Beleza para dá-la aos homens. E numa Sociedade disposta a
usufruir da Cultura e a deixar-se presentear com este prodígio simples que é a
Arquitectura.”78

“A IDEIA é o QUÊ que se quer fazer. Respondendo às questões do contexto, da
História, da função. Tendo o Homem como centro.”79 Os arquitectos devem pensar no
que querem construir dedicando o tempo necessário a cada ideia. “A IDEIA, o porquê,
será tanto mais precisa quanto melhor responda a estas questões: onde, para quê e
como.”80 Arquitectura sem ideia não representa nada, é uma construção sem sentido, o
arquitecto deve-se preocupar em ter ideias, mas ideias que possam ser construídas, que
se consigam materializar. “Porque a verdadeira Arquitectura, ideia construída, permanece
para sempre. Tornando real o desejo firme de perdurar. Com o aroma da eternidade.” 81

Os avanços da Arquitectura vivem directamente ligados aos avanços da
tecnologia, e só através de alguns desses avanços é que a Arquitectura atingiu o seu
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esplendor. Campo Baeza defende que se a Tecnologia for usada como protagonista, para
além da Arquitectura, as formas resultantes serão apenas isso, uma forma, um esqueleto
e não um ser vivo. Pois o uso da tecnologia deve ser adequado, tirando o melhor partido
dela, como uma ferramenta de materialização da Ideia.

“Não podemos construir nada que antes não tenhamos pensado. E não devíamos
pensar nada que não pudéssemos construir. É preciso sonhar, mas ao mesmo tempo
sermos capazes de tornar esses sonhos realidade. A Arquitectura tem a misteriosa
capacidade de materializar ideias. Por isso temos repetido tantas vezes que a
Arquitectura é ideia construída.”82 Como refere Campo Baeza, enquanto as formas
podem desaparecer, as ideias pelo contrário são indestrutíveis. “As formas destroem-se
com o tempo, mas as ideias permanecem, são eternas.” 83 Um bom arquitecto não pode
ter ideias que não possam ser construídas, nem deviam ser construídas obras que fossem
vazias de ideias. Como defendia Vitrúvio, com a tríade, utilitas, firmitas e venustas; a
arquitectura deve ser funcional, cumprindo da melhor maneira o propósito para o qual foi
criada; deve ser bem construída; e deve procurar alcançar a Beleza. Alcançar tudo isto só
é possível se existir uma ideia concreta que a sustente. “A História da Arquitectura é uma
História de Ideias, de ideias construídas, de formas que materializam e põem em pé essas
ideias. Pois sem Ideia, as formas são vazias. Sem Ideias, a Arquitectura é VÃ. Seria pura
forma vazia.”84

Jésus Aparicio Guisado, publica em 2006 um livro intitulado, El muro, com a clara
intenção de explicar de forma simples, os conceitos que Gottfried Semper definiu e que
foram recuperados por Kenneth Frampton. Aparicio tem como elemento central do seu
livro, a parede, embora o tema seja bastante teórico, o autor acentua, logo à partida, que
pretende que este seja tanto teórico como prático, usando assim constantemente
exemplos de edifícios e croquis da sua autoria, para demonstrar os conceitos que
apresenta. Colocando uma questão a si mesmo, será a parede apenas um elemento físico
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pertencente a uma construção ou poderá também ela representar uma ideia, inserida no
próprio conceito arquitectónico como elemento que materializa e sintetiza ideias e visões
arquitectónicas. Aparicio considera que a arquitectura surge da mesma maneira que a
parede, do encontro entre ideia e matéria, existindo sempre uma ligação entre ambas,
defendendo que “as intenções arquitectónicas materializam-se nas suas paredes de duas
maneiras: materializando a ideia e idealizando a matéria.” 85 O autor acredita que para se
ser um bom arquitecto, para além de ser necessário saber o que fazer e como fazer, é
importante reflectir sobre o porquê de agir dessa maneira.

“Arquitectura é como a poesia. Quando se descobre que é possível tornar
materiais, palpáveis, tangíveis, conceitos que aprecem abstractos é que realmente somos
poetas, ou arquitectos. Com a misteriosa capacidade que os arquitectos têm de
materializarem as suas ideias, de as construírem.” 86

85

GUISADO, Jesús M. Aparício. 2006. El muro. Madrid: Biblioteca Nueva. p. 11.
BAEZA, Alberto Campo. 2013. Principia Architectonica. Casal de Cambra: Caleidoscópio - Edição e
Artes Gráficas, SA. p. 12.
86

65

9.
Alberto Campo Baeza. Casa De Blas. 2000.
Madrid, Espanha.
O plano horizontal estereotómico. Entre o céu e a terra.
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O PLANO HORIZONTAL, ENTRE O CÉU E A TERRA

“Com Semper e com Frampton, diríamos que o horizonte é a misteriosa linha que
separa o mundo estereotómico ligado à terra pesada do mundo tectónico ligado ao céu, à
luz.”87
Como afirma Campo Baeza no seu livro Principia Architectonica, o plano
horizontal, é um dos mecanismos básicos da Arquitectura e poder-se-á dizer de uma
forma mais poética que é a linha que separa o céu e a terra. “O plano horizontal coloca
em relação o Homem na terra com o céu físico, graças à gravidade, do qual o corpo
humano depende, pois o homem tem a melhor sensação de equilíbrio quando se situa
num plano absolutamente horizontal. E, sendo esse plano limite, separação, é também
um plano onde esses dois mundos, o tectónico e o estereotómico, se encontram.” 88
“Quando o homem estabelece primeiro o plano horizontal, está a fazer algo mais
importante do que satisfazer meramente uma necessidade física de estabilidade exigida
pelas inexoráveis leis da gravidade.” 89 O homem primitivo ao apropriar-se da caverna,
inicialmente, procura nela zonas planas onde possa fazer o fogo e depois outras zonas
mais pequenas onde se possa deitar e sentar. Quando deixa a caverna, a primeira coisa
que faz é procurar ou construir um lugar plano onde se possa estabelecer.
Porteriormente, ao construir a cabana o homem cria um plano horizontal elevado do
chão, feito com troncos, alcançando assim a liberdade. Este plano horizontal da cabana é
pela primeira vez um plano móvel, tectónico. A cabana em oposição à caverna, dá
liberdade ao homem.
Assim, podemos considerar que existem dois tipos de plano horizontal: o plano
horizontal estereotómico - o pódio, e o plano horizontal tectónico - a plataforma. Um
pódio estereotómico é um plano horizontal, uma construção pesada e maciça que
pertence à terra, vivendo em continuidade com esta e funcionando como um só, como se
tivesse nascido dela. O pavilhão de Barcelona de Mies Van der Rohe é um exemplo de um
pódio estereotómico, um envasamento maciço, pétreo, que se fixa ao lugar.
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Mies Van der Rohe.
Pavilhão de Barcelona. O pódio estereotómico.
Casa Farnsworth. A plataforma tectónica.
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Na Casa Malaparte de Adalberto Libera, o arquitecto criou um plano horizontal
superior, tornando a casa num autêntico pódio estereotómico, que pretende ser o
principal plano da casa, podendo esta ser comparada a uma pequena acrópole. Não é
apenas o utilizar a cobertura plana, esse plano superior com vista sobre o mar, é a
essência da casa. Como afirma Campo Baeza, “Nunca ninguém voltou a repetir um espaço
assim tão radical. Nem ele nem nenhum outro arquitecto. O plano horizontal plano, nu,
radical, puro, como plano principal da Arquitectura.”90
Pelo contrário, a plataforma tectónica, é um plano horizontal que tende para o
céu, o contacto com o solo é feito pontualmente e apenas o necessário como se de uma
mesa se tratasse, podendo até mesmo ser comparado a um tapete voador, porque é essa
leveza que uma construção tectónica pretende alcançar. “Quando Mies Van der Rohe
constrói a Casa Fransworth, realiza uma operação que vai muito além de fazer apenas
uma lindíssima casa leve e transparente. Pela primeira vez na História da Arquitectura,
estabelece de forma consciente, como arquitecto, o plano horizontal plano flutuando no
ar.”91 A Casa Fransworth é efectivamente um espaço transparente compreendido entre
dois planos horizontais, sendo que umas das características principais da casa é a questão
da colocação do plano horizontal do chão à altura dos olhos do espectador. Esta altura foi
meticulosamente estudada para que esse plano se transforme numa linha para o
observador, acentuando ainda mais essa ideia de leveza.
A Ville-Savoye, de Le Corbusier é outro exemplo em que o plano horizontal é
elevado do chão, mas neste caso está elevado um piso acima do solo. Ambos são
exemplos de planos que quase flutuam no ar. Campo Baeza considera que a Casa
Farnsworth de Mies pode ser comparada com uma balsa, enquanto a Ville-Savoye pode
ser comparada à coberta de um navio. Nesta linha de pensamento, Campo Baeza também
compara a casa de Utzon, em Porto Petro em Maiorca, a um cais em frente ao mar.
“Se Mies ergue o plano como que para ser percorrido em pontas de pés e Le
Corbusier se afasta mais para construir a sua palafita, Utzon constrói a plataforma, o seu
envasamento, com um sentido porventura mais primitivo. E uma vez definido esse pódio
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Campo Baeza. Entre Catedrais. 2009.
Cádiz, Espanha.
O plano horizontal tectónico sobre a terra.
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com pedra, pedra sobre pedra, ergue sobre ele os seus templos também à maneira
grega.”92 Nos três exemplos, o plano horizontal é a base do estabelece do homem sobre a
terra; nos dois primeiros este estabelecer faz-se de uma forma tectónica, com ligações
pontuais com o solo; enquanto que no terceiro, exemplo este plano horizontal pertence à
terra, - é claramente estereotómico.
O plano horizontal, nomeadamente, o plano horizontal elevado é um mecanismo
que está presente em muitos dos projectos de Mies, utilizando-o quase sempre à altura
dos olhos do espectador, onde num horizonte próximo esse plano se torna uma linha. Um
aspecto importante de realçar é que, consoante o tipo de plano, o acesso a este é feito de
forma diferente, sempre através de escadas e nunca de rampas. Quando Mies propõe um
plano horizontal estereotómico, coloca as escadas lateralmente, como se tivessem sido
escavadas na própria pedra daquele pódio pesado e robusto; são degraus, na sua maioria
contínuos, para que o acesso seja feito o mais rápido possível, como no Pavilhão de
Barcelona. Quando, pelo contrário, propõe um plano horizontal tectónico, uma
plataforma, os degraus são frontais, leves, como se flutuassem no ar. Aqui, Mies não faz o
acesso num só lance, mas sim um percurso lento, criando uma plataforma a meio, dando
tempo ao homem para contemplar a leveza desse plano horizontal, como na Casa
Farnsworth. Outro exemplo mais recente, que utiliza o plano horizontal como plano
principal, é o projecto Entre Catedrais, em Cádiz, de Alberto Campo Baeza, num lugar em
frente ao mar, entre a Nova e a Velha Catedral. O projecto pretende valorizar um dos
locais mais importantes da história da cidade; assim nessa praça foi criado um plano
horizontal elevado e este é na verdade o protagonista de toda a obra, não sendo apenas
uma cobertura plana que se aproveita, mas sim, propositadamente pensada para que
essa cobertura fosse o plano principal do edifício. A criação de uma plataforma elevada
com o objectivo de proteger as escavações arqueológicas existentes, como se fosse um
tapete voador, permite executar a função principal que era pedida, mas, para além, disso
oferece a cobertura à cidade. Um espaço de qualidade que não existia anteriormente
naquele centro histórico. O homem ao subir a este plano superior quase que se esquece
do frenesim da cidade e do barulho dos carros, pois, ao fazer este elevar do chão, a rua
em frente desaparece da vista ficando só a arquitectura e o mar para comtemplar.
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Uma das coisas a referir é que na aresta frontal deste plano não foi colocada
nenhuma guarda de protecção, tendo sido apenas colocada nas laterais, para que não
houvesse nenhum elemento a perturbar a visão sobre o mar. Sobre esta plataforma foi
criada uma estrutura leve para protecção da chuva e do sol, em todo o projecto. A cor
predominante é o branco e, assim, acentua ainda mais a sua leveza e luminosidade.

“O pior inimigo da arquitectura moderna é a ideia de espaço considerada apenas
em termos dos seus requerimentos económicos e técnicos independentes da ideia de
lugar. (…) De facto, através do conceito de lugar e do princípio de sedentarização, o
ambiente torna-se a essência da produção arquitectónica. Deste ponto de vista, novos
princípios e métodos podem ser antevistos para projectar. Princípios e métodos que dão
precedência à implantação numa área específica [sic]. Este é um acto de conhecimento
do contexto que nasce da sua modificação arquitectónica [meu ênfase]. A origem da
arquitectura não é nem a cabana primitiva, nem a caverna, nem a mítica ‘Casa de Adão
no Paraíso’. Antes de transformar um apoio em coluna, um telhado em tímpano, antes de
colocar pedra sobre pedra, o homem colocou a pedra no terreno para reconhecer um
lugar num universo desconhecido para o reconhecer e modifica-lo.”93

Poderiam ser aqui elencados inúmeros exemplos de planos horizontais, tectónicos
e estereotómicos, que provam a importância deste estabelecer do homem sobre a terra.
Desde Stonehenge, passando pela Acrópole de Atenas, a acção inicial do homem foi
encontrar ou criar um plano horizontal. “Vimos já algumas questões acerca do plano
horizontal e percebemos que não é antigo nem moderno, nem clássico nem vanguardista.
É um mecanismo, uma situação, que se relaciona com os temas mais básicos do homem
na sua condição de ser físico dependente da lei da gravidade, que não pode evitar. Ou,
melhor ainda, percebemos que se a Arquitectura não pode deixar de contar com a
gravidade como ingrediente necessário, a questão do plano horizontal continuará a ser
um tema inevitavelmente básico.” 94
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INTRODUÇÃO À ARQUITECTURA ESTEREOTÓMICA E À ARQUITECTURA TECTÓNICA

A arquitectura estereotómica está associada ao conceito de caverna, onde o
homem primitivo, se refugiou para se proteger das intempéries e dos ataques dos
animais. É uma arquitectura pesada, maciça, que assenta na terra como se a ela
pertencesse; é a arquitectura do pódio e do envasamento. O espaço estereotómico
procura abrir-se, buscando a luz através do mecanismo de subtracção.
A arquitectura tectónica está relacionada com o conceito de cabana, que permitiu
mais mobilidade ao homem primitivo, que assim poderia escolher o local onde viver. Esta
arquitectura é leve, vive de um sistema estrutural de nós e juntas, onde a construção é
articulada, assentando na terra como se estivesse em bicos de pés. É a arquitectura que
se tem de defender da luz, utilizando para isso o mecanismo de adição.

“Arquitecturas estruturalmente diversas: contínua, trabalhando basicamente a
compressão, a arquitectura ESTEREOTÓMICA da CAVERNA; descontínua, articulada,
trabalhando a flexão, a arquitectura TECTÓNICA da CABANA. Dois modelos de ordem
estrutural que mais tarde darão lugar a fortes derivações espaciais.” 95

O edifício estereotómico tem um desenvolvimento tridimensional, transmitindonos a ideia de matéria contínua e está relacionado com a pedra e a terra. Semper fala-nos
do “mundo de dominação expressado na pedra: a monumentalidade” 96 e a sua relação
com o estereotómico. O tectónico, pelo contrário, significa vestir-se, estando relacionado
com roupa, com cobrir, proteger-se; relacionado com o conceito de estrutura. “O espaço
estereotómico procurará abrir-se e utilizará a SUBTRAÇÃO como mecanismo, do mesmo
modo que o espaço tectónico procurará fechar-se e utilizará como mecanismo a
ADIÇÃO.”97 Podemos ainda dizer que uma das grandes diferenças entre o estereotómico
e o tectónico está no detalhe. No estereotómico o detalhe é interno, não aparente; no
tectónico o detalhe é externo, aparente.
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ARQUITECTURA ESTEREOTÓMICA E A CAVERNA

O termo estereotómico advém da palavra estereotomia, que deriva do grego
stereos (sólido) e tome (corte), sendo a ciência que estuda o corte; também podendo
designar a arte ou técnica de cortar ou dividir com rigor os materiais de construção.
O estereotómico é uma forma de pensamento que integra o universal na
arquitectura, esta integração excede a natureza para se tornar na exaltação da ideia.
Pode dizer-se que a arquitectura estereotómica tem como protagonista a ideia, estando
em descontinuidade com o lugar e com a natureza envolvente. Assim, o arquétipo
estereotómico é a caverna.

Esta arquitectura é caracterizada pela continuidade da massa, da matéria, onde os
elementos que a constituem, como suportes, paredes e cobertura funcionam como um
todo, onde a força da gravidade é transmitida de forma contínua e as partes constituintes
funcionam como uma unidade estrutural. “As suas paredes são contínuas e na sua
espessura integram função, material e forma como um todo de matéria. O que suporta,
encerra e cobre é um todo.”98 É uma arquitectura que assenta na terra como se dela
nascesse; é estática, maciça e pesada. Podemos analisar a parede estereotómica como se
de um tecido se tratasse, onde todas as fibras dos vários materiais e das diversas cores se
lêem em conjunto, - o que suporta também é o que encerra -; não há distinção entre
estrutura e os outros elementos constituintes. O limite do espaço estereotómico são as
paredes e, mesmo tendo portas e janelas, este espaço não vive da sua relação com o
exterior, é um espaço introspectivo sem continuidade com a natureza. “A arquitectura da
caverna apenas incorpora no seu espaço a natureza morta que o cria (a rocha). O material
rochoso, porém, transcende a sua própria natureza e transforma-se em matéria capaz de
sublimar a ideia”99.
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O Panteão, em Roma, é na verdade, a ideia de caverna construída no séc. II;
resulta num espaço central esférico encerrado; “o tijolo transcende a sua natureza
transformando-se, em espessura murária, em sombra, luz, forma e espaço” 100. O espaço
estereotómico do Panteão é apenas invadido pelo céu e pelo sol. Este espaço está
desvinculado do lugar, pois, do interior perde-se a referência da envolvente que o rodeia.
Assim, o Panteão tanto poderia estar em Roma, como num outro qualquer lugar, pois as
únicas condicionantes que o lugar tem são o clima e a latitude. Esta possibilidade de
mudar a localização, acontece porque a arquitectura estereotómica não vive do lugar,
não é um espaço contínuo com o exterior envolvente. Neste caso, o óculo central
funciona como uma janela para o céu, onde os dois elementos, o céu e o sol são comuns
a quaisquer lugares, variando apenas a sua cor e a sua inclinação respectivamente. A
abertura na cobertura é claramente resultado da subtracção da matéria e não da não
construção da mesma. “O quadro de céu, sol e luz circunscrito no óculo tem um carácter
estático e eterno. É um recinto plano sagrado que, quando é transgredido por algo móvel
e temporal, volta a pôr a sua enfase naquela quietude por contraposição. Por exemplo,
uma ave cruzando o óculo do Panteão torna-o humano e vivo e com escala.” 101 Outra
envolvente não resulta noutra matéria, pois a matéria é a parede que encerra o espaço e
que apenas se une com o exterior através do óculo e da grande porta de bronze.

“O espaço estereotómico nasce de uma ideia universal desvinculada do lugar e por
isso tem um carácter mais íntimo, introvertido e espiritual” 102.
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ARQUITECTURA TECTÓNICA E A CABANA

O termo tectónico deriva do grego, tektonikós, relativo a carptinteiro, à estrutura
e construção; e do latim, tectonicu, que significa arquitectónico; sendo que tectónica é a
arte de construir edifícios. Aqui falaremos do termo tectónico como uma forma de
pensamento que integra a natureza na arquitectura. Esta integração vai para além do
meramente formal para se tornar na exaltação da matéria. A matéria tonar-se assim a
protagonista da ideia de arquitectura, tendo forma, função e ideia próprias. O arquétipo
da arquitectura tectónica é a cabana. Tendo a cabana como exemplo, é fácil perceber
como se integra a natureza viva na arquitectura. Estamos assim perante a sublimação da
matéria. Neste tipo de arquitectura, tanto o espaço exterior como a matéria da parede,
do edifício, são matéria arquitectónica; sendo o espaço tectónico formado por estes dois
elementos.
O plano tectónico ao contrário do estereotómico é descontínuo, resultando numa
montagem de peças possíveis de identificar no todo, como uma rede de nós onde se
identificam cada uma das partes e cada uma delas tem forma, materia e função próprias.
É um plano que utiliza o mecanismo de adição para se fechar, estando relacionado com o
acto de vestir-se, de se proteger, de se cobrir, como já foi referido anteriormente.

Para melhor compreendermos o espaço tectónico é preciso entender os
elementos que compõem esta arquitectura. O primeiro elemento é o solo que vive em
continuidade com o exterior, com a natureza; o homem encontra-se num espaço
horizontal que é contínuo com esta. O segundo elemento é a cobertura; estando na
natureza o homem precisa de se proteger das intempéries. O plano horizontal cria assim
a sombra na luz e enfatiza o espaço horizontal em continuidade com a natureza. O
terceiro elemento fundamental são os suportes, a estrutura, que precisa de existir para
sustentar a cobertura. O facto de os elementos com maior presença, na arquitectura
tectónica, serem os planos horizontais, o solo em continuidade com o exterior e a
cobertura. O plano vertical acaba por ter mais impacto visual, pois, é ortogonal à vista do
homem, daí se concluir que a natureza é matéria tectónica, a envolvente exterior é
arquitectura.
81
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A casa Farnsworth, de Mies van der Rohe, é um dos exemplos de arquitectura
tectónica. Esta obra é o que podemos chamar de ideia de cabana construída no séc. XX.
Aqui o espaço interior e o exterior são como um só, a natureza faz parte do espaço
interior. Esta casa tem como elementos arquitectónicos, um plano envidraçado, um plano
de travertino, perfis metálicos e um exterior. É um espaço aberto, apenas limitado pelas
árvores e pelo horizonte; o plano vertical é constituído por perfis em forma de H, que são
os suportes do plano de vidro transparente, sendo o seu solo um plano de mármore
travertino. O plano de vidro, embora sendo um material transparente, torna-se numa
matéria fundamental ao espaço; as aberturas resultam da não construção e não da
subtracção de um plano que pudesse ter existido. Observando o espaço, percebe-se
perfeitamente que os planos são descontínuos e podemos identificar os elementos pela
sua função, pelo material ou pela forma, onde as várias partes constituem o todo,
característica da arquitectura tectónica. “A Farnsworth é uma cabana, uma materialização
moderna do sonho do abade Laugier, um único espaço onde se desenvolvem todas as
funções. Uma peça puramente “tectónica”, segundo a doutrina de Semper.” 103

Esta obra tem uma particularidade, não deixando de ser visto como um exemplo
de arquitectura tectónica, ela possui também características estereotómicas: “a casa
Farnsworth é uma arquitectura de peças estereotómicas perfeitas unidas de forma
tectónica. A soldadura é uma nova maneira de união que possibilita a coexistência de
elementos estereotómicos, horizontais e verticais, geometricamente perfeitos e o
conceito tectónico. O tectónico já não tece nem une as uniões tal e qual como eram
entendidas anteriormente. Nesta casa a soldadura é um novo tipo de nó, um nó invisível
que ao fim se transforma num continuum de matéria uniforme (aço).”104 O plano
horizontal do chão é tanto estereotómico como tectónico, pois, embora o seu material
seja estereotómico, mármore travertino, construído em continuidade, sem nós, ele não
está em continuidade com o solo, o elevar deste plano do solo torna-o tectónico. Com a
cobertura acontece o mesmo, ela é uma peça de matéria contínua, estereotómica, mas
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dá a ideia de que está suspensa no ar e não suportada por pilares, característica
tectónica.

“É possível afirmar que os conceitos materialização, continuum e estereotómico
estão conectados, como também estão a desmaterialização, discontinuum e tectónico. A
Farnsworth, pois, tem ambas as ideias: materialização nas suas peças e desmaterialização
nas conexões.”105
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A LUZ COMO MATÉRIA

“A luz é o material mais luxuoso com que os arquitectos trabalham. E, como é
gratuito, às vezes não lhe damos o devido valor. E não pode existir Arquitectura sem luz,
como não pode existir Música sem ar: Architetura sine luce nulla Architetura est.”106

Campo Baeza afirma: “é quando o arquitecto descobre que a luz é o tema central
da Arquitectura que começa a ser um verdadeiro arquitecto.” 107 Mas para que a luz tenha
esta importância é necessário que exista sombra e, a combinação destes dois factores
pode resultar em espaços que emocionam o homem verdadeiramente.
O arquitecto conta um pequeno exemplo disto mesmo, nas suas aulas combina
sempre com os seus alunos que quando visitarem o Panteão em Roma os que se
emocionassem lhe enviariam um postal, a maior parte deles escreveu “chorei”. E é o que
lhe acontece sempre que visita aquele lugar. “No Panteão de Roma, a sabedoria do
arquitecto leva-o a delimitar a máxima quantidade de luz com a máxima quantidade de
sombra. E assim o óculo luminoso é cercado pela mais profunda sombra que torna ainda
mais luminosa, se possível for, aquela luz divina vinda do alto.” 108 Pelo contrário, na Casa
Fransworth de Mies a luz não é sólida, é uma luz difusa que inunda todo o espaço: “E ali a
luz suspensa no ar evoca “o sopro da brisa suave” com que o profeta descreve a presença
da divindade.”109

Em relação aos dois tipos de arquitectura que temos vindo a falar, podemos dizer
que o espaço estereotómico tem de procurar a luz para existir. Para isso usa o método de
subtracção da massa, da matéria, perfurando e escavando as paredes para que a luz entre
no espaço, aproximando-se assim do conceito de escuro-claro. “O espaço estereotómico
valoriza a luz e a visão graças à obscuridade cega da matéria.”110
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Inicialmente, as aberturas existiam apenas nos planos verticais, nas paredes,
depois com o surgimento do vidro em grandes dimensões foi possível abrir rasgos no
plano horizontal; assim, o espaço estereotómico pode ser tanto de carácter horizontal
como vertical. “Só o Panteão, lugar reservado aos deuses, ousa abrir esse orifício superior
a céu aberto.”111 O espaço estereotómico tem necessariamente de subtrair matéria para
a luz entrar, pois sem luz ele simplesmente não existiria.

Por outro lado, as aberturas no plano tectónico são descontinuidades entre a
matéria que emoldura o exterior e que resultam da não construção e da adição de
matéria, podendo assim dizer-se que este tipo de espaço se aproxima do conceito de
claro-escuro. “O espaço tectónico valoriza a obscuridade na luz natural que o rodeia e da
qual nasce.”112 O espaço tectónico tem assim de se proteger da luz que o invade, mas
mantendo as suas características, espaços que vivem para o exterior, numa relação
directa com a envolvente.

Campo Baeza faz uma comparação entre a luz e o sal como tempero culinário, se
for bem utilizado, o sal na quantidade certa faz com que o prato fique perfeito, sal a mais
torna a comida intragável e sal a menos torna-a insonsa. Por isso o segredo está em
estudar e perceber a quantidade certa de sal, isto é, de luz na Arquitectura.
“Se a luz é matéria e o principal material da arquitectura deve ser utilizada com
um conhecimento preciso, quase matemático, controlado como são as estruturas através
do seu cálculo exacto. Num claro trabalho de investigação.”113
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A RELAÇÃO COM A NATUREZA

“Pessoa e ambiente são partes constituintes de um sistema integrado de
correlações, cuja compreensão torna-se necessária para o entendimento de quaisquer
aspectos da relação humano-ambiental.”114

A relação entre homem e natureza é inata. O homem sempre viveu nela. Hoje o
homem cria um ambiente artificial controlando onde e como quer que a natureza seja. A
Arquitectura também está e sempre esteve ligada à natureza pois foi dela que surgiram
os primeiros materiais que o homem utilizou para as suas construções e ainda hoje
mesmo com toda a evolução que houve, continua a ser a fonte de matérias-primas.

O que se pretende reflectir aqui é que a natureza pode ser encarada de duas
maneiras: aquela que está inserida na arquitectura, onde a natureza também constrói o
espaço, fazendo parte dele; ou aquela que não faz parte da arquitectura, onde o espaço é
mais fechado e sem relação tão directa com a sua envolvente. Respectivamente,
podemos associar estas duas visões a dois métodos construtivos diferentes e
considerados opostos: a cabana tectónica que integra a natureza, usando-a como matéria
que também participa na construção do espaço e a caverna que se fecha sobre si mesma
e que não precisa da envolvente directa para existir.

O espaço estereotómico é limitado aos planos que o encerram. É um espaço que
apenas mantém contacto com o exterior através de aberturas pontuais, como portas e
janelas. Estando no interior desse espaço, perde-se a referência da envolvente mais
próxima; apenas o céu e o sol, elementos abstractos da natureza e geologicamente mais
estáveis integram esta arquitectura. A continuidade da massa, da matéria, que define o
espaço estereotómico resulta na descontinuidade espacial entre o interior e o exterior.
Ao contrário da arquitectura estereotómica, o espaço tectónico vê a natureza
como parte integrante; esta também constrói o espaço, sendo que o edifício está
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vinculado a um lugar específico. “A ideia tectónica é sensível ao lugar que é corpo,
matéria da mesma”115. Outra envolvente, outro lugar, resultaria numa noutra
arquitectura. O espaço tectónico vive em continuidade com o exterior, sendo o seu limite
espacial o horizonte. Esta arquitectura tem um carácter móvel, nómada, nascendo da
necessidade. Relacionando-se com o lugar onde se estabelece, não existindo portas,
janelas, pois o clima, a paisagem e as árvores formam a arquitectura tectónica. As
aberturas no plano tectónico são descontinuidades entre a matéria que emoldura o
exterior e resultam da não construção. Esta descontinuidade da matéria acontece para
que o espaço tectónico viva em continuidade com a natureza que o rodeia, onde o
exterior faz parte do interior. E, a natureza viva, em constante mudança; também ela é
parede tectónica.

Sou Fujimoto com as suas obras, ao trazer a natureza para o edifício, pretende
equilibrar a balança entre a natureza e a arquitectura, entre o natural e o artificial. Para o
arquitecto, este uso da natureza não se prende com questões ecológicas, mas sim com a
intenção de criar novos espaços, novas experiências arquitectónicas. Por vezes, a
natureza é inserida na arquitectura, outras vezes é a arquitectura que se insere na
natureza. Em ambas as situações, a natureza funciona como elemento que potencia a
complexidade espacial e de emoções que resultam da relação com o espaço. O que
defende Fujimoto é a ideia de natureza e arquitectura como uma relação de
continuidade, criando uma arquitectura baseada nas emoções que a natureza
proporciona, mas sem a imitar.

Na mesma linha de pensamento, Campo Baeza afirma que: “Ora esta indissociável
relação da Arquitectura com a Natureza, seja inserindo-se nela ou transformando-a, não
nos pode levar nunca a esquecer que o trabalho dos arquitectos é a criação de algo
artificial”116 e que “Arquitectura e Natureza convivem perfeitamente, dialogam, mas
nunca se fundirão nem se confundirão. Isso seria não ter percebido nada.” 117
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A EMOÇÃO NA RELAÇÃO HOMEM-ESPAÇO

“De que maneira transforma a Arquitectura o homem que faz com que ele passe
da serenidade à comoção dos sentimentos?” 118
A arquitectura tem a capacidade de provocar emoções de tal grandeza no homem,
que mais nenhuma outra arte consegue. Deste conceito abstracto e tão difícil de definir
conseguimos apenas identificar possíveis causas e efeitos, falando em relação à
Arquitectura, a emoção tanto pode ser espacial ou temporal, sendo que muitas vezes
existe uma combinação entre as duas.
A emoção espacial está normalmente associada à arquitectura estereotómica,
visto que ela acontece através do movimento do homem num espaço estático, na
quietude do tempo, como se o tempo parasse à medida que o homem percorre o espaço.
Por outro lado, a emoção temporal está associada à arquitectura tectónica, provocada
por elementos não arquitectónicos, o homem estático emociona-se com o movimento
dos elementos que o rodeiam, nomeadamente a paisagem, a luz, o sol, o céu... É possível
afirmar que a emoção espacial acontece ao percorrer um espaço; na procura, no
caminho; enquanto a temporal pressupõe a contemplação, do homem estático que se
emociona com o passar do tempo.
Mais um vez o Panteão é um bom exemplo para percebermos o conceito
estereotómico, pois é um espaço encerrado por paredes, sem relação com o exterior,
resultando num espaço íntimo, fechado, introvertido, onde a parede é matéria da
arquitectura. “Esta valorização interior da matéria inerte no pensamento estereotómico,
no panteão, na caverna, supõe uma emoção da alma, do espirito vazio de sentidos.” 119 O
espaço estereotómico tanto pode ter um carácter horizontal, como vertical. Neste caso, o
Panteão resulta então num espaço vertical feito de matéria estática, inanimada, invadido
pelo exterior infinito e em movimento através do óculo central. É esta luz que invade o
espaço e a visão que une o interior com o exterior, que cria a emoção.
A Casa Malaparte, como já foi referido anteriormente como exemplo de uma
construção estereotómica, é um espaço que nasce das aberturas, resultantes da
subtracção de matéria, e que deixam a luz entrar criando assim o espaço, a arquitectura.
118
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Como diz Jesus Aparicio Guisado “Na escuridão não existe espaço nem
emoção.”120 Neste caso, a emoção acontece quando o interior escuro é invadido pela luz
exterior e pelas vistas incríveis. As aberturas no plano estereotómico emolduram o
exterior e neste quadro de natureza estática, quando passa um barco ou um pássaro,
voltam a trazer escala humana ao recinto sagrado, como diz Jesus Aparicio: “Os objectos
(a ave e o barco de pesca) não só dão escala humana à visão, mas também transformam
em espaço o plano do quadro, fazem temporal o eterno, dão vida à natureza morta,
petrificada, na parede; fazem móvel o imóvel.” 121
O espaço tectónico, ao valorizar a envolvente natural, designadamente a matéria
viva, biológica, e a matéria morta, geológica, presume uma emoção dos sentidos. “O
espaço tectónico é horizontal e compreende-se em movimento. O homem, ser móvel no
espaço contínuo, emociona-se com o que o rodeia.”122 Neste tipo de arquitectura os
planos verticais tendem a ser reduzidos ao essencial com a intenção de quase
desaparecerem quando se olha para a envolvente, pois como já foi dito, a envolvente
constrói o espaço tectónico e este necessita de referências estáticas para que se crie a
emoção do movimento. “O espaço tectónico é horizontal e compreende-se em
movimento. O homem, ser móvel no espaço contínuo, emociona-se com o que o
rodeia.”123
Para Aparicio a emoção está directamente relacionada com as paredes
conformadoras do espaço, considerando a parede um tradutor de emoções e, estas
emoções, no espaço tectónico, são conseguidas através das ausências de parede.
“Não é em vão que a Arquitectura é a única criação artística que nos envolve, na
qual entramos e no interior da qual nos movemos. Quando estamos perante ou no
interior destes espaços, naqueles que realmente valem a pena, o tempo parece que pára,
que se suspende, que se consegue tocar com as mãos. Ninguém negará a emoção
profunda, a suspensão do tempo, que sentimos quando entramos no Panteão de Roma.
Ali o tempo pára e emocionamo-nos.”124
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SOU FUJIMOTO
Arquitectura teórica e sensorial. Conceito de caverna e floresta. O Futuro Primitivo

Sou Fujimoto nasceu em 1971, em Hokkaido no Japão, tendo-se licenciado em
Arquitectura em 1994 na Faculdade de Engenharia na Universidade de Tóquio. Ao
terminar a faculdade, Fujimoto confessou que se sentia inseguro e que precisava de
perceber que caminho iria seguir. Ao contrário da sua geração, não quis trabalhar para
nenhum arquitecto já estabelecido nem fez nenhuma colaboração. Passou sim, alguns
anos, alimentando o seu conhecimento, num trabalho de pesquisa incessante, colocando
questões a si próprio e reflectindo sobre assuntos que considerava essenciais. Como o
próprio afirma: “Queria pensar em arquitectura por mim mesmo, de forma original;
decidi então prosseguir individualmente. Foi um tempo muito decisivo na estruturação do
meu pensamento, não apenas arquitectónico, mas global também. Lia muitos livros, em
particular sobre ciências naturais - interessava-me muito a teoria de Einstein, o modo de
pensar sobre o mundo, a natureza, quem somos, as nossas relações com as coisas
naturais. Quis encontrar algo novo na arquitectura através de um entendimento
global.”125 No ano 2000 acabaria por abrir o seu próprio atelier em Tóquio, Sou Fujimoto
Architects.
Reflectindo também sobre as relações entre a cidade e a natureza, baseando-se,
nomeadamente, na sua vivência em Tóquio e também na sua terra natal, onde a natureza
fazia parte do seu dia-a-dia, uma das bases da sua investigação é esta oposição entre
natural e artificial. Durante a sua formação académica estudou os grandes arquitectos
ocidentais modernos, como Le Corbusier e Mies Van der Rohe e, ao terminar os estudos,
questionou-se como ir além dos grandes mestres. Inspirando-se na cidade de Tóquio que,
simultaneamente, sendo artificial, também se assemelha a uma floresta natural - “tem
esta atmosfera ambígua que se manifesta nas diferentes escalas, áreas escondidas,
pequenos universos que produzem diferentes ambientes”,126 - comparando a sensação
de viver em Tóquio com o brincar numa floresta. Inicialmente, este conceito de floresta
foi aplicado em espaços pequenos, mas Sou Fujimoto também já o aplicou em grandes
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edifícios públicos, como na Biblioteca Universitária de Arte de Musashino, em Tóquio. Sou
Fujimoto percebeu que estes conceitos natural-artificial e natureza-cidade podem não ser
conceitos opostos, tendo-se interessado pelos espaços “entre”, explorando essa nova
dimensão que existe entre interior e exterior, entre artificial e natural. Defendendo que a
casa e a cidade não são coisas diferentes e que pode existir uma continuidade entre elas,
compreendendo a casa como o espaço mais privado e assim mais protegido da cidade.
Este conceito de continuidade entre casa e cidade é o conceito chave da sua arquitectura
e resulta da sua experiência pessoal: “Comecei por viver num pequeno apartamento de
uma divisão. Nessa altura, achei que a atmosfera dentro de casa e o caminhar pelas
estreitas ruas nalguns bairros de casas de dois pisos me fazia sentir parte de uma grande
casa. Como se parte da cidade fosse a minha casa também. Gradualmente, a casa e o
espaço privado dissolvem-se na cidade. Este tipo de sentimento foi muito surpreendente
para mim, e era para mim uma forma muito confortável de viver.”127 O explorar esta nova
dimensão de espaços intersticiais relaciona-se também com o regresso à condição
original, ao primitivo, sem concepções já definidas, para assim explorar ao máximo as
relações entre espaço e homem. A House N, em Oita, no Japão, explora precisamente
isso: “três caixas, uma caixa grande, uma média e uma pequena – caixa dentro de caixa,
dentro de caixa.”128 Estas várias camadas de parede com aberturas, fazem com que
existam zonas exteriores, zonas onde o exterior entra, mas não totalmente, e zonas mais
privadas, não existindo assim, uma fronteira entre interior e exterior.
Sou Fujimoto insere-se na nova geração de arquitectos japoneses cujas obras são
normalmente brancas e abstractas, procurando ser o mais minimalistas possível,
seguindo o lema de Mies “menos é mais”, mas que resultam na verdade mais num
exemplo de inovação tecnológica do que na procura de algo mais. Acredita: “que não
existe futuro algum para a arquitectura na prolongação da abstracção pura do séc. XX. É,
o nivelamento e a frieza obsessivas que esse tipo de refinamento minimalista apenas
conduz à perda da sensibilidade da vida humana, e dá lugar a uma população cada vez
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mais homogénea e asséptica. Dito isto, tal homogeneização impregna profundamente os
habitantes das grandes cidades.”129 As obras de Sou Fujimoto, embora pareçam também
estar inseridas neste tipo de arquitectura do cubo branco, puro e abstracto, seguem uma
linha bem diferente. “Fujimoto está a investigar como deveria ser a arquitectura para
restabelecer a sensibilidade da vida humana. Poderia dizer-se que os seus experimentos
são orientados para a recuperação das interacções humanas e para o restabelecimento
das relações primitivas entre as pessoas e a natureza.”130
A Arquitectura deve ser funcional, mas Sou Fujimoto acredita que, por um lado, a
arquitectura excessivamente preocupada com a funcionalidade não permite que haja a
liberdade de usos e formas de apropriação do espaço que pretende dar com as suas
obras. “Como o físico em que nunca se converteu, que paira sobre os milésimos de
segundo posteriores ao big bang, Fujimoto imagina as condições primordiais em que
surgiu a arquitectura. O mundo anterior às paredes, aos tectos, aos móveis, em que o
sentido de espaço é puramente uma questão de proximidade e distância. Refúgios
parecidos a cavernas numa matriz de matéria, nos quais o habitar se converte na
improvisação de um lugar.”131 Sou Fujimoto, através de formas simples cria espaços
complexos, usa a ideia de caverna, inspirada nas cavernas primitivas que foram o
primeiro espaço que o homem habitou, para criar cavernas artificiais. O conceito de
caverna tem implícito a característica de ela não ter sido pensada nem criada pelo
homem. Fujimoto, ao criar estas cavernas primitivas pretende que o homem tenha um
contacto mais directo e natural com o espaço. Fujimoto não cria simplesmente os
espaços livres e vazios; dependendo do cliente e dos requisitos do edifício, ele deixa
indicações, pistas, para o homem estabelecer as relações com o espaço, mas deixando
sempre, à responsabilidade de cada um a decisão de como o usar. A ambiguidade nestes
espaços é sempre propositada, pois a ideia é que a relação seja espontânea e que o

homem tenha a liberdade para o usar como pretender; um espaço pode servir para vários
fins, não existindo maneiras pré definidas para a sua utilização.
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Em 2008, Sou Fujimoto lançou a sua primeira monografia, Primitive Future, o
futuro primitivo que ele tanto fala. Aqui apresenta uma lista com dez pontos de partida
para a Arquitectura: 1. Ninho ou caverna; 2. Notas sem pentagrama – a nova geometria;
3. Separação e conexão, 4. A cidade como casa – a casa como cidade; 5. Um lugar
parecido com uma árvore; 6. Nebuloso; 7. Guru-guru (espiral); 8. Jardim; 9. Antes da casa,
a cidade e o bosque; 10. Antes da matéria e do espaço. É segundo estes pontos que Sou
Fujimoto realiza a sua arquitectura, que embora resultem em arquitectura bastante
diferentes denotam uma certa consistência formal. Acredita-se que este Futuro Primitivo
servirá de reflexão e de ferramenta para muitos arquitectos.

“As escavações de Fujimoto nos profundos estratos de pedra da imaginação
primordial da arquitectura lançam formas ao presente numa chuva de faíscas, cujos
flashes brilhantes iluminam as possibilidades da arquitectura do futuro.” 132
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Sou Fujimoto. House N. 2008.
Oita, Japão.
Esquema comparativo entre a casa convencional e a casa do futuro.
Vista exterior.

108

HOUSE N, OITA

Inspirando-se na ideia de floresta, na sensação de estar protegido mesmo estando
no exterior e no conceito de espaços “entre”, Sou Fujimoto idealizou a Casa N, projectada
entre 2006-2007 e construída entre 2007-2008, em Oita no Japão. Neste como em outros
projectos de Sou Fujimoto, a fronteira entre interior e exterior é muito difusa e é isso
exactamente que o autor pretende explorar, levando ao limite o eliminar dessa mesma
fronteira. “Infinitas variáveis informam novas condições tais como “uma casa adquirindo
semelhanças de uma cidade” ou “exterioridade produzida por uma extensão infinita de
interioridade.””133
A casa é constituída por 3 caixas: uma pequena, uma média e uma grande;
dispostas na lógica de uma caixa dentro de uma caixa, que por sua vez está dentro de
outra caixa. Vista do exterior, a casa dá a ideia de ser uma nuvem, uma sucessão de
planos brancos com aberturas dispostas de forma abstracta que nos remete para essa
nebulosidade. Este conceito de nuvem, que não é mais do que um conjunto de partículas
de água, mais ou menos densas, suspensas na atmosfera e que criam uma densidade
possível de atravessar, é exactamente essa imagem que Sou Fujimoto pretende, sendo
que é essa densidade que cria a protecção relativamente à envolvente. A caixa exterior
faz delimitação face à envolvente mas não totalmente, assemelhando-se também a uma
floresta que vista de fora parece densa e cerrada, mas que à medida que nos
aproximamos percebemos que podemos percorrê-la com liberdade. Sou Fujimoto
compara também a Casa N a uma ruína, pois as aberturas no volume exterior parecem os
vazios nos quais poderiam ter existido janelas; normalmente a ruína é o fim da
arquitectura, mas para Sou Fujimoto pode também ser o início dela.
A disposição das caixas faz com que o interior da caixa grande seja também
exterior, não só por causa das grandes aberturas não envidraçadas que possui mas
também por ser o exterior da caixa intermédia e o interior desta é o exterior da caixa
mais pequena. A casa resulta de uma gradação de densidades, o interior e o exterior são
contínuos criando os tais espaços “entre”, espaços intersticiais ambíguos e difusos.
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O volume maior que delimita o lote, contém o jardim interior semicoberto, que é
na verdade um exterior controlado. O volume intermédio, também ele possui várias
aberturas mas, neste caso, elas são envidraçadas, contendo o verdadeiro espaço da
habitação, sendo o interior do exterior coberto. O volume mais pequeno possui também
várias aberturas mas nenhuma delas é envidraçada, sendo o espaço mais interior e
protegido da casa. Os espaços da habitação são contínuos e fluídos, sendo sempre
difusos, pois não há limites concretos na definição das áreas.
A luz que entra na casa é distante e muitas vezes difusa, como os raios de sol que
atravessam as árvores numa floresta ou como os que são filtrados por uma nuvem, não
sabendo ao certo de onde ela vem. Como o limite exterior da casa é infinito, a envolvente
exterior é também ela nebulosa.

Sou Fujimoto compara a Casa N a uma boneca matrioska, pois a casa vive das
várias camadas umas sobre as outras, onde todo o espaço é intermédio, nem é casa nem
é cidade, é uma gradação de distâncias e aproximações. “Poder-se-ia dizer que a
arquitectura ideal é um espaço exterior que se sente como um interior e um espaço
interior que dê a sensação de estar no exterior. Numa estrutura nidificada, o interior é
invariavelmente o exterior e vice-versa. A minha intenção era fazer uma arquitectura que
não tratasse do espaço ou da forma, mas que simplesmente expressasse a riqueza que
existe “entre” a casa e a cidade.” 134
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FINAL WOODEN HOUSE, KUMAMOTO

Para além do conceito de floresta e de nuvem já referidos anteriormente, Sou
Fujimoto também recupera o conceito primitivo de caverna. Exemplo disso é a sua obra,
Final Wooden House, construída em 2008, em Kumamoto, no Japão, uma casa feita de
blocos de madeira com 35cm de altura e com um telhado de vidro. “Queria criar uma
arquitectura de madeira definitiva. Pensei que, com esta cabana, que poderia considerarse uma casa pequena e primitiva, seria possível criar uma proposta arquitectónica
simultaneamente nova e primitiva.”135
Sou Fujimoto usa a madeira por estar associada às primeiras construções
japonesas, recuperando assim essa ideia primitiva. A casa é feita unicamente por toros de
madeira de secção quadrada de 35cm empilhados e encaixados entre si, resultando num
exercício de versatilidade. Esta medida exacta não é escolhida ao acaso, para Sou
Fujimoto os 35cm são múltiplos de uma unidade básica, uma unidade de 35cm dá para
sentar, duas unidades resultam na altura de uma secretária e com 3 unidades permite
que se trabalhe em pé. Com 8m de lado, a casa tem a forma de um cubo, visto do
exterior, sendo que o interior vive de um jogo aparentemente aleatório de cheios e vazios
que criam o espaço. O interior é criado pela remoção de alguns toros, sendo que a área
livre resulta num espaço mínimo para habitar; espaço esse que se desenvolve em espiral
desde a entrada até à cobertura e, apesar de ser um espaço condicionado e exigir
adaptação por parte do homem, obrigando a contorcer-se para se movimentar; é
multifacetado e ambíguo, mas ao mesmo tempo, ordenado.
Para o autor, esta será a casa ideal do futuro, um espaço-caverna que explora ao
máximo as relações entre o corpo humano e o espaço: “Quero voltar atrás, a uma
condição original, a elementos realmente primitivos de relacionar o corpo humano e o
espaço.”136 A ideia é que as pessoas se apropriem do espaço como quiserem e como se
sentirem mais confortáveis, não existindo função definida para cada bloco; um bloco
tanto pode ser um banco, como uma mesa, como uma cama; isso irá depender da função
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que o utilizador lhe quiser dar e das necessidades que for tendo. É um universo de
hipóteses à disposição do utilizador para ser explorado.

“Esta pequena casa foi criada para experimentar uma forma de vida primitiva na
natureza, com os amigos e a família e afastados da cidade. Perante uma oportunidade
como esta, Fujimoto deseja sem dúvida devolver às pessoas a cabana original, através de
um espaço análogo a uma caverna, sem mobiliário, escadas nem pisos.” 137
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PRIMITIVE FUTURE HOUSE, BASILEIA

A casa do futuro primitivo foi o conceito que Sou Fujimoto atribuiu ao projecto de
um pavilhão para a exposição Design Miami/Basel 2008, que decorreu em Basileia, num
concurso organizado pela revista Casa Brutus. A ideia era criar um museu de arte
contemporâneo-imaginária na cidade do México. Embora a exposição fosse durar apenas
quatro dias, Fujimoto não se limitou a construir mais um pavilhão, mas encarou o
projecto como um protótipo da casa do futuro.

Questionando-se sobre como poderia ser a casa do futuro, Sou Fujimoto concluiu
que deveria ser uma casa transparente, um lugar entre o natural e o artificial. Criou então
um volume rectangular com duas águas, totalmente feito em acrílico transparente, com
orifícios aleatoriamente dispostos que servem de vaso para as árvores que devem crescer
em torno do edifício. A ideia é que a vegetação vá crescendo sobre a casa; nos meses
mais quentes ela servirá de protecção do sol intenso e nos meses frios deixará entrar a
luz. O espaço vive assim em directa relação com a vegetação, inspiração que resulta das
tradições japonesas: ikebana138 e bonsai. A casa existe entre o natural e o artificial, um
elemento artificial e preciso e um elemento natural e em constante mudança, são dois
opostos mas que Sou Fujimoto acredita serem compatíveis. A intenção é que o pavilhão
possa ser transportado para qualquer parte do mundo, trocando as árvores por
vegetação local e assim o edifício poder renascer nesse sítio como algo indígena.

Este é mais um teste aos conceitos teóricos que desenvolve onde propõe algo que
é ao mesmo tempo primitivo e futurista e que concretiza as ideias que tem vindo a
explorar.
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HOUSE BEFORE HOUSE, TOCHIGI

A casa antes da casa, foi projectada em 2007 e construída em 2008 numa zona
residencial em Utsunomiya, em Tochigi no Japão. Construída pela empresa Tokyo Gas,
umas das maiores empresas de distribuição de gás no Japão, para o projecto sumika; a
empresa convidou quatro arquitectos japoneses para projectarem unidades residenciais,
prédios e pavilhões, nos quais a maior fonte de energia fosse o gás natural e fossem
espaços passíveis de melhor a relação com a natureza, explorando os cinco sentidos,
numa lógica de quebrar a tendência da criação de espaços monótonos e homogéneos.
Pensada para uma família de duas a quatro pessoas, a ideia de Sou Fujimoto era
criar um lugar que sugerisse um futuro primitivo, que fosse ao mesmo tempo novo e préhistórico, cheio de oportunidades para jogos espaciais, pensado de uma nova maneira,
mas que ao mesmo tempo se aproximasse da forma arquitectónica da casa. A casa
explora o conceito de as pessoas não viverem só no interior dos espaços; o exterior
também é espaço habitacional. Composta por dez prismas metálicos brancos dispostos de
forma aparentemente aleatória sobre a parcela, onde alguns dos prismas estão
interligados por meio de escadas, também elas metálicas e brancas, a casa é formada por
um conjunto de espaços interiores, exteriores e intersticiais. Sobre estes pequenos
volumes empilhados crescem grandes árvores. Para Sou Fujimoto esta imagem
assemelha-se “a uma pequena montanha porosa ou a uma aldeia cuja densidade surgiu
de forma espontânea e natural.”139 Alguns dos espaços da habitação só têm acesso pelo
exterior, pois as coberturas dos volumes também fazem parte do espaço sendo
prolongamentos do interior e são usados como jardim ou terraço. Sou Fujimoto compara
estes espaços exteriores-interiores a uma caverna, pois a ideia é que os habitantes se
apropriem deles conforme queiram atribuindo-lhes o uso que entenderem; são espaços
nos quais o homem tem de se adaptar, tal como numa caverna natural.
“Acredito que a casa não tem que ser necessariamente uma casa. Uma casa é um
lugar para a vida humana. E um lugar para a vida humana não está condenado a ser uma
casa. Creio que as pessoas habitam num território muito maior onde as casas incluídas. Se
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as rastrearmos até às suas origens, as casas e as cidades seriam indistinguíveis. As casas e
os bosques também. Sendo assim, acredito que é possível criar um lugar que seja
simultaneamente casa, cidade e bosque. Um lugar análogo a um planeta Terra em
pequeno, e portanto, a mais primitiva e por sua vez a mais futurista das arquitecturas.” 140

Um aspecto interessante e importante de referir é que o facto de não existir
hierarquia entre os vários volumes e serem todos de proporções similares, nenhum se
destaca nem influencia a escolha para determinada função. A força do projecto não está
nos elementos que o compõem mas sim nas relações que existem entre eles. A casa para
além dos espaços interiores, é composta também por outros espaços: o debaixo da caixa,
o rodeado de caixas, o sobre a caixa, a escada, o jardim, o terraço, o sob as árvores; aqui
podem ser exploradas as relações de proximidade, densidade e de protecção. Os espaços
habitacionais são mínimos e o mais primitivos possível mas, em contrapartida existem
muitas zonas sem função, espaços “entre” que os habitantes têm a liberdade de explorar.
Cada volume tem sempre uma das faces totalmente feita em vidro, para que a relação
com a envolvente seja constante, pois o espaço interior não se restringe àquelas quatro
paredes, ele é prolongado para o exterior. Aqui, o exterior é interior também, segundo o
conceito de Sou Fujimoto de espaços interior-exterior e vice-versa.

A vivência que Sou Fujimoto pretende trazer para este projecto é a mesma que ele
teve na sua infância e quando viveu em Tóquio. Os volumes e os espaços vazios são
sentidos com a mesma intensidade, pois os espaços interiores não são considerados
como espaços fechados e as zonas exteriores e as ligações que existem entre elas estão
directamente relacionadas com os interiores. Para Sou Fujimoto as memórias de infância
de brincar e se perder na floresta são muito semelhantes à experiência de viver em
Tóquio e foram essas recordações que o influenciaram.
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BIBLIOTECA, MUSASHINO ART UNIVERSITY, TOQUIO
Projectada em 2007 e concluída a sua construção em 2010, a nova Biblioteca
concretiza a primeira fase do projecto, com a construção de 6500 m2, sendo que a
segunda fase será converter o edifício onde funcionava a antiga Biblioteca em galeria de
arte.
Quando questionado sobre como projectar uma biblioteca na era da informação e
da tecnologia, Sou Fujimoto pensou em como relacionar o corpo humano com uma coisa
que pode não ser física e admitiu que era um desafio, mas um desafio bom, pois durante
o processo pode surgir algo novo. Sou Fujimoto pensou então utilizar o conceito de
floresta, pois numa floresta estamos rodeados por muita coisa, muita informação em que
a maior parte dela não faz sentido e só passa a fazer sentido quando procuramos alguma
coisa em concreto, uma autêntica floresta de livros. Como se a floresta fosse o campo
onde existem os vários tipos de informação, quer a mais física e palpável, quer a
tecnológica e não figurativa.
“Ao imaginar o aspecto que teria a biblioteca definitiva, pensei em livros, estantes,
luzes e lugares. Imaginei logo uma estante contínua que se desenvolve em espiral para
formar uma lugar que, em si mesmo, se converta numa biblioteca. A continuidade da
estante, que parece estender-se indefinidamente, é a própria biblioteca.”141 Esta espiral é
totalmente feita por estantes em madeira, com 9m de altura, até ao tecto tendo várias
aberturas para manter o espaço fluido e interligar as várias zonas; uma zona que parece
distante é de acesso mais fácil do que parece. A biblioteca é como uma floresta infinita de
livros, com capacidade para 200.000 livros disponíveis em dois andares, sendo que
100.000 são de consulta livre e os restantes estão em arquivo fechado. As estantes
formam também o perímetro do edifício e continuam até ao exterior com a mesma
forma, criando uma parede que indica exactamente o que o espaço é, uma biblioteca.
Sou Fujimoto, no livro Primitive Future, refere-se a este conceito de espiral, como o guruguru, que é uma forma de espiral antiga ainda por explicar e afirma, “a configuração
facilita todas as necessárias sincronicidades de infinito e finito, deambular e referência,
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totalidade e individualidade, ordem e caos, estranheza e afinidade inerentemente
encontradas numa biblioteca.”142
Sou Fujimoto explora assim dois conceitos opostos, a necessidade de existir
ordem, de uma organização espacial rígida e sistemática que permita a procura eficaz dos
livros e, ao mesmo tempo, permitir o deambular pelo espaço, que sem um objectivo
concreto nos pode levar a fazer descobertas inesperadas. Para conciliar estas dualidades,
Fujimoto usa a espiral que consegue incluir essas duas formas de estar no espaço. A
rigidez da estrutura permite ler com atenção e organizar o espaço e as aberturas nas
estantes permitem o deambular. O espaço é quase como um labirinto organizado, para
além do percurso criado pela forma da espiral, as várias aberturas criam novos caminhos
e visualmente não é possível apropriar-se do espaço de uma só vez dando assim a ideia
de camadas atrás de camadas. O espaço da biblioteca é formado por um único
compartimento, apenas dividido pela espiral que tem o seu início no centro do edifício,
onde tem marcado no chão a organização dos vários sectores de livros e que se
desenvolve até ao exterior.
“Desta maneira, o lugar é facilmente compreensível, mas não todo visualmente
abrangente, o que produz uma dualidade entre compreensão e incompreensão.” 143
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CAMPO BAEZA
A procura incansável da Beleza. A caverna, a cabana e a casa.

Alberto Campo Baza, arquitecto espanhol, nasceu em Valladolid em 1946, cresceu
em Cadiz e acabou por estudar na Escola de Arquitectura em Madrid, tendo terminado a
licenciatura em 1971 e o doutoramento em 1982.
Em 1976 inicia a sua actividade como docente, em Espanha e internacionalmente.
Deu aulas em Zurique (1989-1990), em Dublin (1992), em Nápoles (1993), Virgínia e
Copenhaga (1996), Lausanne (1997) e Filadélfia (1986 e 1999). Participou em inúmeras
conferências, exposições e seminários um pouco por todo o mundo. Foi diversas vezes
premiado em concursos de arquitectura e viu as suas obras destacadas nas mais
prestigiadas revistas da espécie. “E apesar de todo este alarido, nunca deixou de
comparecer pontualmente às suas aulas na Escola de Arquitectura de Madrid. Não tem
carro, nem televisão, nem relógio, nem telemóvel. E na sua biblioteca há mais livros de
Poesia do que de Arquitectura. No seu ateliê não há mais do que três pessoas. E confessa
que é muito feliz.”144

Tem como referências da Escola de Madrid os arquitectos Rafael Aburto e
Francisco Cabrero, Francisco Javier Sáenz de Oíza e Alejandro de la Sota. A nível
internacional tem como referências Le Corbusier, Terragni, Louis Kahn e Mies Van der
Rohe. Embora que com Mies van der Rohe tenha uma relação ambígua, a máxima de
Campo Baeza, “mais com menos”, contraria a de Mies, “menos é mais”, mas as
influências deste arquitecto são notórias, nomeadamente quando falamos da Luz. Campo
Baeza fala-nos do “light is more” ou até mesmo do “light is much more”, baseados no
modelo de Mies, “less is more”, fala também no “impluvium de Luz” e não se cansa de
dizer que “a Luz constrói o tempo” e “a Gravidade constrói o espaço”.
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Estereotómico
Alberto Campo Baeza. Casa Gaspar, 1992.

Alberto Campo Baeza. Casa em Gaucin, 1992

Cádiz, Espanha.
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Tectónico
Alberto Campo Baeza Oficinas Zamora, 2012.
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Defende que o futuro da Arquitectura está nas ideias, “Architectura sine ideia,
vana Architectura est”, que precisa do seu tempo para ser bem feita, como se de arroz
falássemos145. É completamente contra a arquitectura do Klennex, como lhe chama, do
usar e deitar fora, construída à pressa e muitas vezes sem ter uma razão de existir.

Acredita que um arquitecto deve ser um compositor, que deve compor como se
de um músico se tratasse, compor como um poeta ou até mesmo um cozinheiro. “Em
arquitectura lidamos com ingredientes como se estivéssemos a cozinhar com eles,
implementamos palavras como um poeta faz e tratamos de notas como um músico faria.
Nós tentamos fazer as mais maravilhosas composições que não só sirvam as pessoas e
cumpram as funções que podem ser expandidas pelos utilizadores, mas também para
fazer com que vivam felizes e tocá-los emocionalmente”146.
Campo Baeza refere que para ele o grande objectivo da Arquitectura é alcançar a
Beleza e, com isto, emocionar o homem e fazê-lo feliz. “Porque é a partir das ideias
guiadas pela razão, e erguendo-as, materializando-as, construindo o espaço com a
gravidade e o tempo com a luz, que podemos chegar a alcançara Beleza. Essa Beleza que,
como dizia Platão, é o esplendor da Verdade.”147

Projectar casas continua a ser o grande interesse de Campo Baeza. Decidiu
agrupá-las em categorias: o “cubo”, “hortus conclusus” e as “belvedere”. As casas “cubo”,
resultam num espaço diagonal com duas cotas de piso desfasadas, atravessadas por uma
luz zenital também diagonal, como a Casa Ansencio. As casas do tipo “hortus conclusus”
resultam em espaços que funcionam numa lógica e aberto-fechado-aberto, um espaço
central ladeado pois dois pátios, como a Casa Gaspar. As casas “belverede” resultam num
pódio maciço na base e sobre este uma casa transparente, a cabana sobre a caverna,
normalmente situadas em locais elevados com vistas interessantes, como a casa De Blas.
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Campo Baeza. Casa de Blas. 2000.
Esquiço . Estereotómico e Tectónico como instrumentos do pensamento arquitectónico.
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Campo Baeza considera também o estereotómico e o tectónico como mecanismos
arquitectónicos essenciais, bem como a memória e a História. O arquitecto usa
recorrentemente estes conceitos nas suas obras e não se cansa de falar deles, como
veremos de seguida.
A História como fonte de conhecimento, não para a imitar mas para entender e
estudar como as coisas eram feitas. “Uma Memória que, longe de nos prender ao
passado, nele se apoia e insta o arquitecto a elevar-se e a voar para o futuro.”148 A sua
intenção não é apenas fazer arquitectura que seja funcional, que responda aos requisitos
propostos ou que seja bonita para ser fotografada, o que ele pretende é que a sua
arquitectura seja arrebatadora e que faça feliz quem vive ou trabalha nela. Os seus
projectos têm sempre algo que surpreende, sempre cheios de simbolismos e significado.

“Pois a IDEIA, a LUZ e a GRAVIDADE são os três componentes principais dessa
Arquitectura a que decidi chamar de ESSENCIAL. Essa Arquitectura que proclama MAIS
COM MENOS. Como uma reflexão sobre aquele “menos é mais” de Mies Van der Rohe.
Um mais que pretende colocar o homem, com a complexidade da sua Cultura, no centro
do mundo criado, no centro da Arquitectura. Um menos que, para além de todo o
minimalismo, pretende ir ao centro da questão, com “apenas o exacto número de
elementos necessários” capazes de traduzir materialmente as ideias. IDEIA, LUZ e
GRAVIDADE. Nada mais e nada menos.”149
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Alberto Campo Baeza. Olnick Spanu, 2008.
Nova Iorque, EUA.
Vista do interior.
Vista do exterior.
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OLNICK SPANU, NOVA IORQUE

Com a premissa de integração na envolvente, erguendo-se sobre a incrível
paisagem, a casa incorpora-se harmoniosamente nela. A casa Olnick Spanu está inserida,
como diz o autor, num “lugar onde os crepúsculos têm mil cores conforme a água cria mil
reflexos. Um lugar onde o ar é limpo e calmo e ameno. Um lugar muito perto do paraíso,
poderia se dizer.”150
A casa é constituída por dois pisos sendo que, o piso inferior é um pódio
estereotómico, com 37m de comprimento, 16,4m de largura, 3,5m de altura, e assenta na
terra como se nascesse dela, onde as principais aberturas estão na fachada voltada para o
rio Hudson, a oeste. Estas aberturas são como que escavadas no próprio betão e têm
apenas a dimensão necessária. Este piso resulta numa caixa pesada de betão, reforçando
a sua ligação com a terra e contempla a zona de quartos e casas de banho. Assim, a zona
mais privada da habitação vive protegida do exterior, mantendo a privacidade dos seus
habitantes, pois o espaço estereotómico vive para o interior com relações pontuais com a
envolvente exterior. Esta caixa estereotómica tem a sua cobertura plana para criar um
pódio de contemplação da paisagem, com as suas paredes de betão pesado, tem a
cobertura em mármore travertino para que esta possa ser acessível. Na fachada oposta
ao rio, a fachada voltada a este, existe uma única grande abertura, a entrada principal da
casa que nos leva a uma zona central que funciona como galeria, onde se podem ver
obras de Arte Povera e peças de arte contemporânea italiana. Os proprietários da casa
são coleccionadores de arte, Nancy Olnick and Giorgio Spanu, apósterem vivido um ano
em Roma e terem ficado apaixonados pela Arte Povera, decidiram expor na sua casa a
arte italiana.
O primeiro andar tem uma linguagem completamente diferente do inferior; a
ideia é abrir o espaço para a envolvente e ela também fazer parte da arquitectura, tendo
um papel fundamental no espaço. Este piso tectónico tem as suas paredes totalmente em
vidro e uma cobertura plana e leve assente em dez pilares redondos. A caixa de vidro tem
28,6m de comprimento e 7,6m de largura; a cobertura está a uma altura de 2,7m e tem
30,5m de comprimento e 12m de largura; os pilares dispostos numa malha
150
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Nova Iorque, EUA.
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de 6x6m são todos eles brancos. Na fachada oeste foram colocados fora da caixa de vidro
enquanto os posteriores estão colocados no interior da mesma. Com esta acção, Campo
Baeza, quer enfatizar ainda mais a transparência e leveza desta construção que parece
uma mesa com dez pés sobre um pódio que a eleva sobre a paisagem. O espaço está
organizado em três zonas distintas, zonas essas, que são divididas através de duas caixas
brancas que albergam serviços: a norte a cozinha e a sul serviços e escadas de acesso ao
piso inferior. A cozinha e uma pequena zona para refeições ficam voltadas para o lado da
piscina; na zona central, entre as caixas existe uma ampla área de estar e uma grande
mesa de jantar; na zona a sul, um local de reflexão e contemplação, uma espécie de
pensatorio, a área em torno da lareira. Estas caixas brancas têm uma característica que é
importante referir, nenhum desses volumes toca no tecto. O facto de não existir esse
contacto com a cobertura reforça ainda mais a leveza do volume.
De uma aparente simplicidade, com espaços amplos e linhas rectas, mas com o
uso racional e depurado dos materiais naturais, a casa vive da natureza que a rodeia. O
construir uma peça estereotómica como base e sobre ela uma peça tectónica de tal
leveza tem a clara intenção de enaltecer a beleza da paisagem envolvente, pois esta casa
vive do lugar para o qual foi idealizada. Aqui estão presentes os dois conceitos que temos
repetido ao longo da dissertação e que Campo Baeza não se cansa de referir e utilizar nas
suas obras, a Olncik Spanu é a cabana sobre a caverna, a leveza tectónica sobre a pesada
peça estereotómica. O piso inferior em betão é o pódio perfeito para a contemplação e
estabelecimento do homem sobre a terra, sobre o pódio o homem estático emociona-se
com a envolvente em constante mudança.
“Tal como o HORIZONTE separa ou une a terra com o céu, assim parece que o
homem quando estabelece (table, mesa) o seu plano horizontal com a Arquitectura está a
estabelecer o lugar em que, erguendo-se sobre a terra, é capaz de tocar o céu com as
mãos. E assim se refugia na caverna para descansar, para dormir, e sobe à cabana para
viver, para sonhar mais perto do céu e das estrelas.”151
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Alberto Campo Baeza. Caja Granada General Bank. 2001.
Granada, Espanha.
Vistas do exterior.
Vistas do interior com diferentes momentos de luz.
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CAJA GENERAL, GRANADA

O projecto Caja General foi o vencedor do concurso lançado em 1992 pelo Caja
Granada General Bank para a sua sede; esta proposta foi a vencedora entre as mais de
mil que se candidataram, tendo sido inaugurada quase 10 anos depois, em Junho de
2001.
Localizado nos arredores de Granada, um território disperso, a intenção de Campo
Baeza foi criar um forte elemento de referência. O edifício é composto por um pódio
maciço em betão com dois pisos, que contemplam áreas de estacionamento, centro de
processamento de dados e arquivos. Sobre este pódio assenta um grande cubo,
construído com o mesmo material, também estereotómico, um cubo pesado e maciço
que assenta sobre o pódio como se fosse uma escultura sobre um pedestal de exposição.
Arestante área em torno do edifício principal funciona como praça. A orientação do
edifício principal faz com que resultem duas fachadas a sul e duas a norte. As fachadas a
sul servem os escritórios open space, são definidas com uma malha de 3x3m que cria um
“brise-soleil”, para controlar toda aquela poderosa luz, com as janelas também elas
colocadas a 3m de distância da face exterior da fachada. “As conexões sem emendas e o
alinhamento preciso criam um perfil tão rigidamente plano, tão desprovido de variação e
articulação, que os nichos quadrados parecem ter sido milagrosamente esculpidos num
único bloco monolítico de betão que constituiu a forma primordial do edifício. As pesadas
sombras das cavidades apenas aguçam a forte leitura do recuo das janelas na
escuridão.”152 Nas fachadas a norte, que servem os escritórios individuais, as aberturas
são feitas em bandas horizontais de pedra-vidro-pedra e funcionam à face exterior das
paredes e recebem uma luz natural homogénea e constante.
No interior do edifício existem quatro grandes colunas que têm as mesmas
dimensões e estão colocadas à mesma distância umas das outras como as colunas da
Catedral de Granada, uma obra renascentista projectada por Gil Siloé com quase cinco
séculos. Aqui, Campo Baeza utiliza mais uma vez a memória como instrumento para a
criação e inspiração dos desafios da arquitectura actual. Na Catedral o material usado foi
152
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Granada, Espanha.
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a pedra, na Caja General foi o betão armado claro, mas ambos criam a mesma emoção ao
estar nesse espaço inundado de luz.
No interior desta grande caixa estereotómica existe uma caixa tectónica, de
estrutura leve em aço e vidro, que alberga a zona de escritórios. A sul, os escritórios open
space, como são espaços de maior dimensão e com mais funcionários e, por necessitarem
de mais luz, esta não entra só pela fachada exterior, mas também pela fachada interior
em vidro voltada para o grande átrio de luz. Este átrio é um verdadeiro “impluvium de
luz”, como lhe chama Campo Baeza. No tecto foram criadas grandes clarabóias sobre as
quatro colunas, propiciando assim, a entrada de diferentes intensidades de luz.
Pode dizer-se que a Caja Granada é na realidade uma caverna, que se protege do
exterior como uma fortificação, protegendo-se da luz forte e abundante. Protege-se da
luz controlando-a e deixando-se invadir de forma soberba. “O chão desta imponente
caverna é o coração do projecto, o verdadeiro palco sobre o qual acontece o drama
arquitectónico de Campo Baeza.”153
Este projecto é uma vez mais um exemplo da mestria de Campo Baeza,
nomeadamente no controlo da luz, na precisão das medidas e no domínio dos elementos
naturais e artificiais. Com o objectivo de alcançar a beleza e, criar um ambiente emocional
forte. E, como o próprio Campo Baeza confessa, a cada vez que lá volta sente o coração
bater mais forte, principalmente em dias de sol.
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Alberto Campo Baeza. Casa do Infinito. 2014.
Cádiz, Espanha.
Vistas do exterior. Um plano horizontal infinito em frente ao mar.
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HOUSE OF THE INFINITE, CÁDIZ

A Casa do Infinito, projectada em 2012 e construída em 2014 em Cádiz, Espanha,
resulta da ideia do arquitecto de erguer sobre aquele lugar paradisíaco um plano infinito
em frente a um mar também ele de horizonte infinito. Campo Baeza afirma que até à
data, esta foi a residência mais ousada que ele criou.
No local onde o mar Mediterrâneo se cruza com o Atlântico, Campo Baeza
construiu a casa como se fosse um cais, um pódio estereotómico que parece nascer da
terra ali mesmo em frente ao mar. Ao posicionar-se assim, com o seu plano superior
horizontal e poderoso, estende e reforça o horizonte até ao mar e ao céu azul. A casa é
toda ela revestida a mármore travertino romano, relacionando-se elegantemente com a
cor da areia envolvente. Campo Baeza chega mesmo a compará-la com uma acrópole:
“Os romanos estiveram ali há um par de séculos. Bolônia, as ruínas das pequenas fábricas
romanas onde elaboravam o garum e os templos destinados aos seus deuses, está logo ali
na esquina. Em sua homenagem, construímos nossa residência como uma acrópole em
pedra, em travertino romano.” 154
A casa é uma grande caixa com 20 metros de largura, a frente de mar, e 36 metros
de comprimento, sendo que apenas foram utilizados os primeiros 12 metros de
comprimento para área habitacional; área que foi dividida pelos dois pisos. A casa parece
ter uma extensão muito maior, porque no terraço superior, o plano principal foi
prolongado até se fundir com a terra. Sob este plano horizontal superior foram criados 3
planos verticais, também eles em travertino, para protecção do vento forte que
normalmente se faz sentir. Ao atravessar o muro principal, o acesso à casa é feito através
de umas escadas que foram escavadas na superfície superior do pódio; para além das
escadas, foi também criada uma piscina e uma zona de estar em escadaria. O piso inferior
é constituído por um espaço central comum que, para além de dar acesso à praia dá
também acesso a seis suites. Por outro lado, o piso superior contempla as áreas sociais da
casa, uma cozinha com uma grande área de refeições e uma sala de estar com uma
grande varanda, ambos os espaços estão voltados para a frente de mar. As zonas sociais
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têm vãos maiores e as suites têm vãos de menores dimensões. No piso superior,
clarabóias circulares ajudam a levar luz aos espaços interiores. Os espaços interiores são
todos em tons de branco e, quando inundados de luz resultam em espaços plenos de paz
e serenidade que nos levam ao infinito.

“Queríamos que esta residência fosse capaz de não só parar o tempo, mas
também, permanecer na memória e no coração dos homens. A residência do infinito.” 155

155

Ibidem.
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Alberto Campo Baeza. Oficinas Zamora. 2012.
Zamora, Espanha.
Enquadramento na envolvente.
Vista do exterior.
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OFICINAS ZAMORA, ZAMORA

Mais uma obra de Campo Baeza em Espanha, em Zamora, para a sede do
Conselho Consultivo de Castella e León; o projecto é de 2007 e o edifício foi construído
em 2012. De referir que este projecto foi o vencedor do prémio BigMat Internacional
Architecture Award em 2015, tendo sido escolhido entre cerca de 750 outros projectos.

Situado mesmo em frente à Catedral de Zamora e respeitando o caminho do
jardim do antigo convento, Campo Baeza criou um edifício contemporâneo mas que
respeita e compreende a envolvente existente. Este edifício está inserido na categoria a
que Campo Baeza denomina de “hortus conclusus”, conceito já referido anteriormente.
Foi criada uma caixa estereotómica, robusta e pesada, composta por muros de pedra e
aberta ao céu. Tanto o piso dessa grande caixa como os seus muros são feitos com a
mesma pedra da Catedral. Foram criados dois pátios, com forma irregular, em cada um
dos extremos que permite o acesso ao edifício. Dentro dessa caixa estereotómica foi
criada uma outra caixa mas neste caso, com as fachadas todas em vidro, mais
propriamente uma fachada dupla do tipo Mure Trombe. O plano exterior e o interior da
fachada são ambos em vidro, sendo que o plano exterior é feito com grandes vidros de
6m x 3m unidos apenas com silicone estrutural; são separados por aletas também elas
em vidro, o espaço vazio que resulta entre eles tem as dimensões de uma parede sólida,
sendo que esta área vazia é ventilada para manter o edifício fresco durante os meses
mais quentes.

Esta fachada em vidro explora ao máximo a ideia de leveza, pretendendo dar a
ideia de que o edifício é todo feito em vidro, como se fosse feito de ar, como refere o
autor, “construir com ar, o sonho permanente de cada arquitecto.” 156
Na esquina do muro voltada para a Catedral foi colocada uma pedra de maior dimensão,
com 2,50m x 1,5 m x 0,5m, como refere Campo Baeza, “uma verdadeira Pedra Angular. E
gravado nela: HIC LAPIS ANGULARIS MAIO MMXII POSITO”157. Num dos cantos do edifício,
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onde por mestria o volume dá a ideia de ser todo construído em vidro, verdeiro Vidro
Angular, foi gravado: “HOC VITRUM ANGULARIS MAIO MMXII POSITO”.

Mais uma vez os conceitos de que temos falado durante toda a dissertação estão
presentes no discurso de Campo Baeza em relação a esta obra: “A caixa de pedra feita
com a MEMÓRIA. Com a Piedra Angular enraizada na terra,”158 fazendo referência ao
estereotómico; e “A caixa de vidro feita com o FUTURO. Com o Vidro Angular fundido
com o céu,”159 fazendo referência ao tectónico.
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Ibidem.
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CONCLUSÃO

O olhar para o passado e regressar às origens é uma constante no
desenvolvimento do ser humano. No caso da Arquitectura, o pensar porquê e para quê
construímos levou-nos a esta viagem por conceitos primitivos, na procura da sua
essência. Pensar o futuro é também olhar o passado, na procura de princípios fundadores
que nos possam levar à conquista de uma relação natural entre homem-espaço-natureza.

Tendo feito uma contextualização histórica e revisitando o percurso da Tectónica,
foi-nos possível perceber como surgem os conceitos de Estereotómico e Tectónico. Estes
conceitos estão relacionados com dois tipos de Arquitectura: a Estereotómica da caverna
e a Tectónica da cabana.

O reflectir sobre estes conceitos, não pretende somente apelar ao regresso às
origens e ao estilo de vida primitivo mas, entender quão fulcral este olhar para a História
nos é importante no projectar do futuro. O percurso feito leva-nos ao conhecimento de
como utilizar hoje, na Arquitectura que pretendemos criar, os conceitos do passado.

A presente dissertação não tem a pretensão de afirmar como deverá ser a
Arquitectura ou qual o caminho que ela deve seguir.
Pretende antes, que consigamos utilizar o estudo sobre Estereotómico e Tectónico
feito ao longo de toda a dissertação num possível enriquecimento de tudo quanto
possamos vir a realizar no futuro!
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