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 “[...] in order to take part in modern 

civilization, it is necessary at the same time 

to take part in scientific, technical, and 

political rationality, something which very 

often requires the pure and simple abandon 

of a whole cultural past. It is a fact: every 

culture cannot sustain and absorb the shock 

of modern civilization. There is the paradox: 

how to revive an old, dormant civilization and 

take part in universal civilization ...” 

(Ricoeur apud Frampton, 2007, p. 314) 

  



 

 

  



 

APRESENTAÇÃO 

 
Regionalismo e Caráter:  

um estudo de 4 casos do séc. XX 
 

Ana Georgina Figueira Freitas dos Santos 
 

A troca de informações entre diferentes realidades artísticas e culturais surge como um 

princípio fundamental para a distinção entre civilizações e respetivas regiões, pois só 

reconhecendo a própria identidade cultural é que nos tornamos conscientes das demais. 

A arquitetura emerge como meio que contribui para a materialização deste fenómeno. 

Ao longo da história da arquitetura emergem inúmeras práticas arquitetónicas 

associadas a este fenómeno. No entanto, o presente estudo dedica-se a quatro obras 

de diferentes arquitetos, de diferentes contextos culturais, que pretendem distinguir uma 

identidade arquitetónica íntegra em pleno século XX. Desse modo, propõe-se em 

primeiro lugar, um estudo da evolução do pensamento arquitetônico segundo esse 

sentido, seguido de contextos culturais e obras de arquitetos que se enquadram nas 

diferentes gerações da modernidade e que demonstram diferentes interpretações deste 

fenómeno de cruzamento de culturas na génese da sua prática.    

Procura-se entender o que levou vários arquitetos a adotar este fenómeno, e como o 

fizeram de modo consistente, distinguindo-os de práticas e metodologias que 

condicionam o bom funcionamento da arquitetura enquanto ferramenta fundamental 

para o quotidiano do homem. 

Palavras-chave: Regionalismo, Regionalismo Crítico, Lugar, Caráter, Tectónica. 

 

 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 
Regionalism and Character:  

a study of 4 cases of the 20th century  
 

Ana Georgina Figueira Freitas dos Santos 

 
The exchange of information, that exists between different cultural and artistic realities, 

is one of the fundamental principles that establish the distinction between different 

civilizations and their regions. Only by recognizing our own cultural identity one will be 

aware of the many cultures that surround us. The architecture emerges as a mean that 

contributes to the materialization of this phenomenon. 

Throughout the history of architecture, there are many examples of these architectural 

practices associated with this phenomenon. Nevertheless, this study will focus on four 

architectural works of four architects, from different cultural contexts, which try to 

distinguish their architectural identity during the XX century. 

Firstly, it is proposed a study of the evolution of the architectural thinking, followed by a 

cultural context and architectural works. These examples belong to different generations 

of modernity and each one of them evidences a different interpretation of the cultural 

crossing phenomenon in architecture. 

In this thesis, one aims to grasp the reason why some architects decided to adopt this 

movement, and how they use it in a consistent way in their work, differentiating from 

other practices and methodologies, that condition the good functioning of architecture as 

a fundamental tool in every day of mankind. 

 

Keywords: Regionalism, Critical Regionalism, Place, Character, Tectonics. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos séculos constatamos que, desde a Roma Antiga até à atualidade, a 

arquitetura tem um papel significativo no que diz respeito à cultura, uma vez que é 

através dela que reconhecemos a diversidade cultural de cada região. Contudo, este 

papel nem sempre foi constante, pois ao longo da história da civilização deparamo-nos 

com boas e más utilizações, nomeadamente, adaptações incorretas e forçadas de 

métodos construtivos e estéticos exclusivos de regiões dominantes. 

Para um melhor entendimento da arquitetura na atualidade contemporânea, surge a 

necessidade de entender todo o seu percurso cultural desde a modernidade. Deste 

modo, o presente trabalho pretende aprofundar as migrações culturais na base da 

prática arquitectónica, levantando questões sobre a mesma. Nesse sentido, é no 

pensamento regionalista na arquitetura que encontramos bases para a nossa 

investigação. 

A presente dissertação emerge de diversas questões que surgiram ao longo do percurso 

académico. Ao ingressar no curso de Arquitetura, desde logo nos apresentam premissas 

fundamentais para várias abordagens aos respetivos exercícios práticos nas unidades 

curriculares de Arquitetura Projeto, em que uma delas é o reconhecimento da pré-

existência. O trabalho com a envolvente, segundo um sentido de integrar a obra 

arquitetónica no lugar a intervir, direciona-nos para outra premissa: projetos de 

referência. Com o processo de observação e estudo de obras de outros arquitetos - 

modernos e contemporâneos -, pretende-se interpretar e entender como eles, por meio 

dos seus métodos projetuais, desenvolvem respostas e soluções que se enquadram às 

características do lugar em que se inserem e às condições dos seus utilizadores. 

À semelhança do que acontece no mundo académico, assistimos frequentemente à 

procura de influências, contágios e inspirações vindos de outros meios, outras 

experiências e culturas. Desse modo, surge um grande interesse em compreender as 

migrações culturais que estão subentendidas - umas vezes mais diretamente do que 

outras - em toda a evolução da arquitetura enquanto fator que promove cultura.  

Assim, importa aqui ressaltar o modo como os arquitetos adaptam as identidades 

culturais de regiões de modo a adquirirem novos conteúdos ou, vice-versa, adaptando 

conteúdos para serem integrados numa identidade específica. Segundo Kenneth 
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Frampton, este processo surge através de uma postura crítica na arquitectura através 

do Regionalismo, mais por conhecido regionalismo crítico. 

No entanto, o conceito de Regionalismo pode, por vezes, ser alvo de más 

interpretações, pois a tendência é ser vinculado a sentidos nacionalistas, autóctones, 

vernaculares e chauvinistas. No que diz respeito à presente investigação, pretendemos 

desmistificar estas associações e revelar, em simultâneo, a versatilidade da postura 

regionalista que, na realidade, resulta de um confronto entre o universal e o regional, 

entre o global e o local. 

Dedicam os a primeira parte deste trabalho - o capítulo "Regionalismo na Arquitetura" - 

ao enquadramento histórico e teórico desta postura na arquitetura. Nele evidenciamos 

a evolução do pensamento segundo vários arquitetos e filósofos, alicerçando as suas 

posturas a um contexto histórico.  

Empenhamos um maior foco no século XX, dado que é neste século que o avanço da 

tecnologia gera um maior impacto nas áreas artísticas, sociais, políticas e económicas. 

No contexto das artes, deparamo-nos com a rutura com o pensamento clássico, o que 

resultou na criação de novos movimentos artísticos e, por sua vez, numa reestruturação 

da linha do pensamento regionalista. Sendo a globalização uma constante ameaça às 

particularidades que definem e distinguem civilizações e respetivas regiões, o 

regionalismo na arquitetura ressurge neste enquadramento a partir duma atitude de 

resistência que contesta essa universalização e desencadeada pelo desenvolvimento 

da crítica na Teoria da Arquitetura. Em função disso, introduzimos um enquadramento 

teórico que clarifica a evolução da teoria geral na arquitetura moderna e pós-moderna, 

mais especificamente, o modo como surge e se relaciona com a prática e como 

relaciona as várias àreas que se tornaram bases fundamentais para uma prática 

arquitetónica específica. A teoria regionalista ganha assim novo ênfase no contexto da 

pluralidade de posturas correspondente ao período Pós-Moderno.  

É durante período que surgem inúmeras teorias no discurso regionalista, todas 

partilhando as mesmas bases e que lhe fornecem as suas particularidades: a região e 

o regionalismo. Como a teoria Regionalista demonstra, as regiões contem 

características e singularidades que as distinguem entre si - seja em questões 

climáticas, topográficas, culturais, políticas, etc. -, pela que tomamos conta de uma série 

de identidades culturais que, por sua vez, fomentam a existência de vários 

regionalismos. 
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Desse modo, focamo-nos no desenvolvimento teórico de dois críticos da Arquitetura que 

nos fornecem enquadramentos sobre a teoria crítica regionalista ao longo do capítulo 

"Regionalismo Crítico". Embora de diferentes épocas, Lewis Mumford e Kenneth 

Frampton pronunciam-se numa mesma atitude crítica face a homogeneização cultural 

e revelam uma postura historicista na Arquitetura. Mumford emerge no panorama 

moderno e destaca-se por elevar a postura regionalista como mediadora entre o local e 

o global. Por outro lado, Frampton participa no debate regionalista opondo-se às 

carências que o Pós-Modernismo apresentava frente às realidades sociais, culturais e 

económicas. Ambos consideram que uma região deve manter a sua identidade cultural 

através da arquitetura, na condição desta estar em constante revisão, de modo a 

acompanhar a realidade atual e as novas necessidades dos seus indivíduos, dando no 

entanto, abertura a influências e conteúdos externos. Cada um na sua época, 

apresentam-nos enquadramentos contextualizados com as carências do movimento 

moderno. Importa referir que, ao aprofundar o pensamento de Frampton, torna-se 

necessário explorar a dimensão fenomenológica na arquitetura, a partir da qual o crítico 

fundamenta o seu argumento. 

Assim sendo, a arquitetura embora (ou antes de ser) uma arte, surge primeiramente 

duma necessidade básica de abrigo das intempéries e a partir dum sentido de 

segurança por parte do Homem, tornando-se, numa ferramenta primordial na sua 

sobrevivência. Do mesmo modo que o Homem evolui, as suas necessidades 

quotidianas sofrem modificações que causam, inevitavelmente, repercussões no seu 

modo de habitar o espaço. Na fenomenologia deparamo-nos com questões acerca das 

origens da construção e na criação do lugar como espaço com caráter. Lugares que, 

por meio de estruturas relacionais com o meio ambiente, transmitem significados que 

auxiliam o homem a orientar-se e a se identificar com e no mundo. Desse modo, 

introduzida no contexto arquitetónico pelo filósofo alemão Martin Heidegger, a 

fenomenologia revela-se como uma teoria que explora a arquitetura em termos 

existenciais, para além disso, o modo como o lugar emerge remete-nos para a cultura 

tectónica, que é a constante capaz de materializar. 

É com base em todas as premissas aqui mencionadas que dedicamos o capítulo 

“Regionalismo na Modernidade” à vida e obra de quatro arquitetos. Todos eles revelam, 

nas suas metodologias, as respostas para este fenómeno de migrações culturais, 

encontrando em culturas estrangeiras, soluções para as suas práticas arquitetónicas, 

quer num contexto nacional como internacional. São arquitetos de gerações diferentes 
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que, por sua vez, lidam com as diferentes fases do Movimento Modernista, até ao início 

do período que o sucede. O arquiteto finlandês Alvar Aalto é apresentado como 

representante da primeira fase, Carlo Scarpa como o da segunda fase, Jorn Utzon como 

o da terceira fase e, por fim, no contexto nacional, Álvaro Siza Vieira como representante 

da quarta e considerada última, fase moderna. 

Analisando os contextos em que cada um surge, verificamos que, embora seja comum 

a todos, uns destacam-se mais pela sua relação com o lugar e outros elaboram mais o 

factor tectónico nas suas produções arquitetónicas. Importa ressaltar que, foram 

escolhidos dois arquitetos do Norte da Europa, e outros dois do Centro-Sul, de modo a 

constatarmos o processo de adaptação de culturas na periferia europeia. Nesse 

seguimento, torna-se necessário fornecer um contexto cultural específico para cada um, 

com o objetivo de, compreendermos a evolução dos métodos que aplicam até à criação 

dos projetos que evidenciamos como apoteose das suas práticas projetuais num 

enquadramento de pluralidade cultural.  

As obras, por sua vez, variam entre caráter público e privado.  A Câmara Municipal de 

Saynatsalo de Aalto apresenta-se como um edifício inovador, na medida em que nele 

se combinam ambas vivências. A Banca Popolare di Verona de Scarpa surge nessa 

mesma direção, mas acomodando menos a parte pública, ao contrário da Igreja de 

Bagsvaerd de Jorn Utzon que emerge como edifício completamente destinado a receber 

o público. Por fim, surge a última obra que se distingue com caráter totalmente privado, 

que é o caso da habitação de Siza, a conhecida Casa Beires. 

Deste modo, o que pretendemos neste trabalho, é compreender como arquitetos de 

diferentes países lidaram com as crises na arquitetura do seu tempo e, ao mesmo 

tempo, conseguiram manter uma identidade cultural, que emerge a partir da conjugação 

do nacional com influências estrangeiras e, em simultâneo, submetida a uma constante 

revisão da sua parte tecnológica. 

  



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   27 

2. REGIONALISMO NA ARQUITETURA 

2.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO: CLÁSSICO AO MODERNO 

A presença de um pensamento regional na Arquitetura remonta à época da Roma 

Antiga, quando Vitrúvio1 elabora o seu reconhecido tratado, Dez livros sobre a 

Arquitetura, com o intuito de fornecer um conjunto de metodologias e ferramentas 

projetuais que garantiam uma identidade ao Império Romano que se encontrava em 

expansão. Sobre esta obra, importa ressaltar o confronto entre as realidades que nos 

são apresentadas. Vitrúvio compara uma Arquitetura Regional, específica duma região, 

com a Arquitetura Grega e Romana. Após a identificação de tipos e características, o 

autor verifica uma diversidade de edificados nos vários contextos geográficos e 

culturais, que resultam de diferentes condicionantes impostas pela natureza, apontando, 

assim o ambiente físico das regiões como fator determinante desta diversidade 

construtiva. (Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 4)   

Em adição a estas questões arquitetónicas, Vitrúvio apresenta ainda as implicações 

políticas que ocorrem duma divisão desigual de regiões em termos de qualidade, pois 

para além das questões físicas e climáticas definirem a especificidade duma região, 

também os seus habitantes a moldam: 

Thus, just as climate and physical conditions influence buildings, so do they shape human 
beings. Consequently, […] just as the extreme physical conditions […] of the North dictate 
buildings with strongly sloping roofs, among other features, and at the opposite extreme 
the physical conditions of the South lead to buildings with almost flat roofs, so these 
extreme environmental conditions create extremely different kinds of people, different in 
physical constitution and in behavior. (Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 5) 

Ou seja, por um lado, Vitrúvio reconhece que os edifícios devem adaptar-se ao seu 

contexto, dando origem a dita diversidade regional, mas, por outro, apoia uma doutrina 

política que reitera que o pensamento formal dos edifícios Clássicos Greco-Romanos 

deve ser implantado globalmente, independentemente de se enquadrarem ou não nas 

condições que as regiões proporcionam. Assim, estimula um padrão clássico como 

regra universal e global de modo a fomentar uma identidade regional que, neste caso, 

representa o Império Romano em todas as regiões do mundo. Esta teoria subsiste ao 

                                            
1 Marcus Vitruvius Pollio – Arquiteto e engenheiro romano, que viveu no século I (a.C.) durante o período 
do Imperador Augusto. É reconhecido pela sua publicação, De Architectura (Dez livros sobre a Arquitetura), 
que se revela como o único tratado europeu do período greco-romano. 
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longo dos anos posteriores, associada ao papel da Arquitetura na formação das várias 

identidades étnicas, sendo mesmo incorporada em teorias chauvinistas mais tarde, no 

séc. XIX e XX. 

“His linking character to region is not an acceptance of regional cultural variation, which 
is central to social and cultural identity, so much as a region-based chauvinism, a 
precursor to nationalist movements that would give regionalism part of its negative 
association.” (Canizaro, 2007, p. 17) 

Com a decadência do império romano sobram apenas ruínas. Nesta altura, a capital foi 

transferida para Constantinopla2 pelo novo imperador3 e o império torna-se cristão. 

Segundo o propósito de defender o que restava da Roma Antiga contra este novo 

império que se erguia - o papado -, construiu-se nesta “nova” Roma o primeiro manifesto 

da construção regionalista. Denominada por Casa dei Crescenzi4, reunia elementos 

característicos e representantes da antiga Roma. Liane Lefaivre e Alexander Tzonis 

descrevem-na como uma torre que incorpora uma colagem caótica de fragmentos 

pertencentes a antigas edificações romanas, intercaladas com imitações da escultura 

antiga, frisos, ornamentos, volutas e inscrições. Salientam que a intenção por trás desta 

colagem é clara: promover uma ideia de renovatio5 da Roma Antiga. Desse modo, os 

autores consideram-na como um manifesto arquitetónico duma identidade regional e 

emancipação política, pois observam a inclusão do conceito regional num movimento 

cultural/político – movimento regionalista.(Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 15)     

                                            
2 Constantinopla, atualmente Istambul, foi a capital de vários impérios na antiguidade. 
3 Imperador Constantino I (272-337 d.C.), também conhecido como Constantino Magno, foi o imperador 
romano que uniu a antiga instituição do império com a nova instituição da igreja cristã.   
4 Casa dei Crescenzi (1040-1065), construída por Nicola dei Crescenzi, a sua estrutura é a mais antiga da 
pós-antiguidade que ainda permanece em Roma. É também considerada como dos últimos exemplos da 
arquitetura doméstica romana medieval. 
5 Renovatio, entende-se neste contexto como um ressuscitar do Império Romano sob a sua égide e, desse 
modo, reinvindicar a liderança para a construção de um novo mundo global em analogia ao império romano 
global. 
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Ilustração 1 – Casa dei Crescenzi (Raffaella, 2015) 

 
Ilustração 2 – Casa dei Crescenzi 

(Raffaella, 2015) 

 

Esta obra é da autoria de Nicolaus Crescenzi, líder do partido popular republicano 

regionalista que lutava por uma emancipação do domínio imperial e papal, opta por 

expressar os seus ideais políticos através da arquitetura. Renovatio, para Crescenzi, 

representava o oposto do programa de globalização dos imperadores e do Papa, 

defendendo uma renovação do senado. Por outras palavras, pretendia a criação de um 

governo republicano regionalista para uma Roma soberana. Estas aspirações faziam 

parte de um movimento republicano mais amplo que, à época, alastrava-se pelo norte 

de Itália com a intenção de implantar consulados municipais para resistir ao império 

romano sagrado. Contudo, esta iniciativa não se concretiza, pois, por volta de 1155, é 

abolida pelo Papa Adriano IV que recupera o controlo total e restaura novamente o 

império universal. Contudo, esta iniciativa de Crescenzi não foi em vão, pois ela 

incentivou a que outras aplicações arquitetónicas fossem surgindo ao longo da evolução 

do pensamento sobre a região. (Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 16) 

Ainda em 1155, Roma estava preparada para prosseguir a sua reconstrução e 

reivindicar o seu lugar como o centro universal do mundo. Sob o propósito de 

acompanhar o crescimento da Igreja, surgem novos tipos de edificados que 

providenciavam funcionalidade, conforto, e, acima de tudo, uma imagem de 

superioridade que suportasse o poder religioso a nível global. Criava-se uma “nova 

arquitetura” com base em novas necessidades, mas sob a mesma ideia de renovatio e 

universalidade, essencial para a campanha de globalização da Igreja. Assim, em 1198, 

o Papa Nicolau III modifica o interior de um palácio, adicionando-lhe espaços exteriores. 

A arquitetura continuava a enquadrar-se como Clássica Romana de modo a expressar 

a universalidade da Igreja, no entanto, a planta do edifício que se mostrava aberta para 

o exterior e o integrava com o interior, é considerada regional. Torna-se, assim, evidente 

que o novo elemento era o espaço exterior privado, isto é, o jardim. Podemos observar 
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uma forte ligação entre estes jardins romanos “modernos” com as tradicionais Villas 

romanas, sobre as quais Lefaivre e Tzonis clarificam que:  

“During Roman times, when this new building complex fusing building and garden was 
invented, it was aimed at emperors, a powerful elite, and the very rich, and was intended 
to enable, in a location not far from the urban center and in close contact with nature, 
enjoyment combined with business and administrative functions.”(Lefaivre e Tzonis, 
2012, p. 19) 

Referem-se à villa urbana6 que, em contraste com a villa rustica7 que se encontra no 

campo, combina uma estrutura urbana com uma rural e situa-se relativamente perto da 

cidade. Ao empregar precedentes arquitetónicos da elite da Roma antiga nestas “novas” 

vilas, indica uma intenção de renovatio na sua conceção, ou seja, emerge duma 

articulação de ambas elites – Roma antiga com a Igreja -, e materializa-se no que se 

considera como a típica “casa de férias” regional. Estes espaços exteriores mostravam-

se particularmente adequados para acolher as recentes cerimónias, onde política e lazer 

eram combinados. Ao longo destes cenários, deparamo-nos com outro tipo de alusão 

ao passado quando são integrados trabalhos de arte como esculturas e/ou pinturas nas 

paredes e ornamentos. Para esse efeito, contratavam-se artistas contemporâneos para 

recriarem ambientes de carácter antiquado e que remontassem para os modelos 

universais da história Romana ou Grega8. 

 
Ilustração 3 – Villa urbana (Cittá di Castello, 2018) 

 
Ilustração 4 – Villa rustica (Carolis; Fergola) 

 

Para além deste registo, outro modo de expressar esta analogia entre o novo império 

religioso e o anterior império romano, envolvia organizar estas garden-villas de acordo 

com o cânone universal clássico. Esta combinação entre edifício e espaço exterior torna-

se propícia para que fossem também integrados nos tratados da construção, regras de 

composição de jardins. O texto mais importante sobre Arquitetura neste período é de 

                                            
6 Villa Urbana, trata-se duma vivenda rodeada por jardins nos arredores das cidades. 
7 Villa Rustica, trata-se duma exploração agrícola sob o comando de um capataz onde trabalhavam colonos 
arrendatários e escravos. 
8 Caso não fossem contratados artistas extraiam-se esculturas verdadeiras do solo romano e recolocavam-
se nestes pátios e jardins. 
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Leon Battista Alberti9, On the Art of Building10, em que o autor determina que a 

organização espacial dos jardins deve seguir as mesmas regras universais de ordem e 

regularidade aplicadas nos edificados. Contudo, apesar desta junção entre edifício e 

jardim numa única composição se ter tornado essencial e representativa duma ordem 

universal, apresentava-se contranatura e destrutiva: 

This led to a deep spatial unity between building and garden [...] with the rooms and the 
outdoor spaces conceived of as complementary parts of a single composition. Numerable 
schemes were invented following the principle [...] However, in creating these amazing 
spatial compositions of abstract beauty and order, based on abstract norms, universal 
classical rules, and an internal logic from above, the architects of the period disregarded 
the identity and particularities of the existing grounds and the region. (Lefaivre e Tzonis, 
2012, p. 21) 

 
Ilustração 5 – Villa Albani, (Piranesi, 1773) 

 
Ilustração 6 – The villa d’este in Tivoli, (Piranesi, 1773) 

 

Estas garden-villas não eram submetidas ao lugar, mas sim ao contrário. Exigiam uma 

reformulação da paisagem natural do local que, através de escavações massivas, 

movimentos e nivelamentos de terra, dava origem a lugares planos em que a sua 

identidade original era removida, tornando-se semelhantes a todos os outros. 

Funcionava quase como um transplante de modelos que, para além de contrariarem as 

particularidades naturais locais, suscitavam uma destruição de estruturas regionais 

construídas pelo e para o Homem.  

What is interesting is that regionalism in architecture was never by definition anything but 
variant and changing. Chameleonic in character, it always adapted to situation and 
environment, physical, cultural and political. If the Classical universal in the Roman times 
becomes the regional in the time of Crescenzi, by the seventeenth century it takes yet 

                                            
9 Leon Battista Alberti (1404–1472). Arquitecto, artista, poeta e filósofo, Alberti foi um humanista italiano e 
homem da renascença. É autor do desenho de fachada do Palácio Rucellai, em Florença, e da fachada da 
Igreja Santa Maria Novella, na mesma cidade. Escreveu a obra De re aedificatoria, um tratado de 
arquitectura, influenciado pelo trabalho de Vitrúvio e pela arte da antiguidade e apenas publicado após a 
sua morte. 
10 De re aedificatoria (On the Art of Building, 1452), surge como o primeiro tratado clássico arquitetónico, 
profundamente influenciado pelo trabalho de Vitrúvio, no renascimento italiano.  
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Kingdom’ such as ‘fleurs de lys and other devices used by its Kings, Princes and 
Seigneurs’” (apud Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 24)   

 
Porém, contrariamente a Philibert, a maioria dos seus colegas arquitetos franceses 

procuravam aperfeiçoar a sua técnica clássica ou promovê-la através de livros. Esta 

orientação clássica ia ao encontro dos ideais do Rei de França à época, Luís XIV, que 

pretendia construir o seu próprio garden-chateâu para que fosse o maior e o mais 

perfeito palácio no mundo. Estabelecido no exterior de Paris, o palácio de Versalhes, 

com a sua estrutura clássica, torna-se no ícone arquitetónico do poder francês, apesar 

de ir contra os ideias que Philibert defendia, pois, a inspiração em elementos e 

ambiências características das paisagens francesas, deu lugar às típicas formas 

geométricas de alto rigor e simetria italianas. Em termos regionais, estes ambientes 

“transplantados” suprimem o sentimento de pertença e integração das regiões 

envolventes. (Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 24) 

Com isto, criou-se uma variante arquitetónica do Clássico ajustada à cultura francesa. 

Esta, como em Roma, era apreciada somente pela elite, revelando, de igual modo, uma 

intenção política de universalidade e globalização, pois nesta altura, os franceses 

pretendiam um reconhecimento internacional como centro universal de conhecimento e 

arte - em vez de Itália -, e uma reorganização interna das suas regiões sob um poder 

absolutista. Para além do exemplo francês, assistimos ainda na segunda metade do 

séc. XVII a um período de severas crises pela Europa, das quais emergiram inúmeras 

imobilizações regionais. Em Inglaterra por exemplo, o poder movia-se na direção oposta 

comparativamente ao de França, distanciando-se de um modelo centralizado e 

uniformizante, e distribuíndo o poder pelas diferentes classes sociais.(Lefaivre e Tzonis, 

2012, p. 32-34)     

Ao longo do séc. XVIII, inúmeras publicações pela Europa relatam um fenómeno 

significante na vertente paisagística. Fala-se duma nova abordagem, um regionalismo 

emancipatório por parte dos ingleses que determinou novas regras de projetar e estilo. 

Eram contra o cânone clássico, pois consideravam-no como a grande causa da rutura 

entre as construções e a sua envolvente. Nesse seguimento, os jardins ingleses 

relacionavam-se com a paisagem natural de modo distinto com o propósito de constituir 

uma forte relação entre o edifício e o lugar. Procuravam inserir características na 

arquitetura inspiradas na natureza e em particularidades locais, segundo três novos 

ideais: liberdade, natureza e região. Contudo, este modelo revela-se uma vez mais 
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contraditório, pois parte igualmente duma manipulação topográfica que se pretendia 

perfeita. Não obstante, este modelo quebrou com os dogmas clássicos e universais e 

adotou valores regionais naturais. Denominado como Movimento Pitoresco11, Lefaivre e 

Tzonis reconhecem-no como o primeiro movimento na Europa a contrapor a doutrina 

universal da arquitetura Clássica, a favor do particular, do natural e do regional. (Lefaivre 

e Tzonis, 2012, p. 46) 

Enquanto que no início deste século (XVIII) o Movimento Pitoresco, de carácter 

regionalista, dominava com as suas estratégias espaciais que distinguiam os vários 

grupos étnicos, no final do século, sob os mesmos ideais, reinava um diferente 

regionalismo que destacava um passado comum a estes grupos. Por outras palavras, 

este novo regionalismo, encontra na memória uma identidade enquanto nação que, 

garantia a autonomia e a existência destes grupos. Esta relação entre emancipação de 

grupos e uma construção de identidade coletiva que surge de modo rudimentar em 

Inglaterra, é conhecida por regionalismo romântico e obtém uma significante 

repercussão no povo alemão.  

Efetivamente, ideias de um regionalismo ligado a uma emancipação étnica expressas 

no movimento inglês, encontram o seu expoente num manifesto sobre a Catedral de 

Estrasburgo12, sob o título de Von Deutscher Baukunt, na segunda metade do séc. XVIII. 

Esta obra, da autoria de Johann Wolfgang von Goethe13, teve um grande impacto nos 

anos seguintes, influenciando não só o modo como a Arquitetura Gótica era vista, mas 

também os edifícios no geral.  

                                            
11 Movimento que se desenvolve a partir da noção italiana de pitoresco – que caracteriza algo pela sua 
beleza ou singularidade por ser digno de ser pintado ou por ser semelhante a uma pintura – e a partir do 
movimento romântico, no final do século XVIII, em Inglaterra. 
12 Devido à sua localização, a cidade de Estrasburgo foi sempre alvo de disputa regional entre França e 
Alemanha. De modo a evitar equívocos, importa aqui ressaltar que falamos num contexto em que a cidade 
se encontrava no domínio alemão.  
13 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), poeta, dramaturgo, romancista, filósofo e crítico de arte e de 
literatura, é uma figura importante do movimento Romântico internacional e alemão, assim com da literatura 
e da filosofia alemã. 
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Ilustração 9 – Catedral de Estrasburgo 

(Vistaverde, 2017) 

 
Ilustração 10 – Interior Catedral de 

Estrasburgo (Pechinsky, 2017) 

 

Durante anos, o território alemão foi invadido por forças estrangeiras que impunham o 

uso de línguas e expressões estrangeiras aos seus indivíduos, o que acabava por 

influenciar negativamente os seus habitantes, tal como aconteceu a Goethe que sofreu 

uma crise de identidade. É nesse cenário de incerteza que o jovem poeta introduz uma 

nova abordagem na arquitetura que se alicerçava numa ideia de nação por ela 

materializada. Ao focar-se na Catedral de Estrasburgo, Goethe afirma que deixa de se 

revelar como uma estrutura agressiva de partes e passa a transmitir uma ideia de 

artefacto com unidade. Assim, em vez de assumir esta Catedral como parte integrante 

da Arquitetura Gótica, Goethe nomeia-a como Arquitetura Alemã, o que nos leva ao 

ponto central da sua intenção. Na verdade, pretendia um novo modo de interpretar uma 

obra arquitetónica que, embora seguisse uma uniformidade estabelecida por outra 

região, continha beleza própria e era capaz de fornecer uma identidade singular à região 

em que se integra.      

“One of the important points made here by Goethe is that in contrast to the universalist, 
rationalist, ‘paternalist’ ways through which classical buildings were designed, following 
a canon imposed from ‘another region of the world’, producing a ‘uniformity’ ‘that presses 
upon the soul’, the cathedral can be admired without any knowledge of rules, ‘without the 
need for an interpreter’. Opening up a new approach to understanding a work, Goethe 
suggests that one needs only to ‘feel one’s way in’ [...]. 

Forming this emotional alliance with the building helps the spectator imagine being part 
of a forlorn region and an absent community, and as a result to rise above feelings of 
rejection, shame, impotence, and alienation imposed by foreign oppressors, developing 
a sense of pride, empowerment, and liberation. […] 

Thus, as opposed to classical buildings, which can be analyzed and judged explicitly and 
rationality, because they are grounded on a universal objective canon – the precondition 
being that the spectator has to have prior knowledge of this canon – someone looking at 
Strasbourg Cathedral is invited to be drawn into an intimate state of familiarization; 
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Goethe called it […] an emotional, subjective, inexplicable relationship with the building, 
establishing an effective affinity bond with it.‘” (Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 61- 62) 

Embora esta reivindicação de identidade não corresponda à realidade - pois como é do 

conhecimento geral, os edifícios góticos são de origem francesa -, Lefaivre e Tzonis 

apontam que a essência do seu argumento está nos valores visuais que passam a 

corresponder a aspirações nacionalistas. Logo, concluímos então que, segundo Goethe, 

não existe um critério universal na Arquitetura, mas sim vários, e todos distintos e 

regionais à sua maneira. Refere-se aos indivíduos que habitam as regiões, os seus 

residentes. Isto vai ao encontro do pensamento de Johann Gottfried Herder14 que 

defende que o processo de evolução de um grupo de indivíduos para uma nação, 

caracterizada por crenças, conceitos e vivências distintas, é produto exclusivo duma 

região, igualmente caracterizada pelo seu clima e topografia. 

Após as guerras napoleónicas no início do séc. XIX, com o declínio dos antigos impérios, 

aproximava-se uma nova realidade política na Europa. No seguimento da Revolução 

Industrial15, com a descoberta de novos mercados e do aumento demográfico, a Europa 

dá início a um novo período de expansão colonial. As mentalidades e necessidades 

mudam e as correntes clássicas de caráter universalista tornam-se obsoletas, 

conferindo assim um grande foco em torno da questão regionalista.  

Era urgente uma redefinição do mapa europeu e das suas futuras regiões, e, 

consequentemente, novas identidades nacionais/regionais. Após os manifestos de 

Goethe sobre a Arquitetura, houve um aumento de movimentos nacionalistas pelo 

mundo ao longo do século, tornando assim claro que a Arquitetura e o Design tinham 

adquirido um papel político fundamental a favor da emancipação de vários grupos 

étnicos.(Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 76)  

Posteriormente, ao longo do séc. XIX, estas ideias que sustentam o regionalismo 

romântico amplificam-se sob a forma de estudos folclóricos, cujo propósito era identificar 

particularidades arquitetónicas comuns em edificados, de modo a determinar possíveis 

                                            
14 Johann Gottfried Herder (1744-1803) crítico, teólogo e filósofo alemão, foi a principal figura do movimento 
literário Sturm und Drang e um inovador na filosofia da história e da cultura, tornando-se num precursor do 
movimento romântico. 
15	Importante processo de profundas transformações económicas e sociais, com origem em Inglaterra e 
no século XVIII, enquanto consequência da expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII e 
do aumento de riqueza que permitiu impulsionar o progresso tecnológico nas técnicas de produção e na 
criação de máquinas. Todo este processo se alastrou desde a indústria, aos produtos e ao modo de vida 
das pessoas daquela época. 
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enclaves regionais. Por consequência, deu-se uma vasta implantação de novos edifícios 

com tais características “regionais”, que asseguravam os limites e a identidade das 

regiões e, caso a arquitetura local não proporcionasse protótipos, avançavam com 

estudos históricos e arqueológicos a fim de criar o cânone regional necessário. A criação 

destes cânones “regionais” mal fundamentados, aplicados tanto em edifícios públicos 

como em privados, surgiram maioritariamente de disputas étnicas territoriais ou conflitos 

políticos. Torna-se, assim, evidente que a Arquitetura e o Design tinham-se tornado 

ferramentas que promoviam a identidade e autonomia duma região de modo a obter 

independência política legítima. Nesta fase, Lefaivre e Tzonis referem este regionalismo 

(romântico) como uma arquitetura que apenas suportava o novo estilo de vida, uma 

atividade comercial, que se evidenciava: o turismo.(Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 18-19)  

Esta dinâmica globalizante presente na colonização europeia, reúne as condições 

favoráveis à criação duma instituição que promovesse produtos e materiais de topo, e, 

sobretudo, à reunião de artesãos e comerciantes internacionais. “The colonial products 

were about to become objects of mass consumption, and the World Fairs acted a 

marketing machines.” (Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 103) As denominadas Feiras 

Internacionais, espalharam-se pelo mundo com um único objetivo: estimular a 

globalização através do comércio de produtos regionais, sem grandes pretensões 

culturais. Nesta época e numa primeira fase, tratavam-se de exibições onde diversas 

expressões arquitetónicas culturais eram apresentadas através de cenários meramente 

informativos sobre técnicas e configurações específicas de um local. Lefaivre e Tzonis 

apontam que o regionalismo perdera o seu vínculo com os movimentos de 

emancipação, a fim de se tornar uma base de campanhas políticas e comerciais 

chauvinistas. (Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 103-104) 

“This is the professional architecture of the genius commercialii of tourism and 
entertainment which […] offers – for a good price – to alleviate the pain of atopy and 
anomy of contemporary life in as-if settings, simulacra of places, facades, masks of 
environments offering the illusion of participation in their internal activities. In other words, 
commercial regionalist works that give the feeling of ‘a world being there’, a make-believe 
regional entity of easy access […] an architectural pornography of sorts, targeting the 
economically privileged in the second part of the nineteenth century […]” (Lefaivre e 
Tzonis, 2003, p. 18) 

É no fim deste século (XIX) que assistimos ao início da rutura com o passado nas áreas 

artísticas. Apesar das vantagens económicas e políticas que a Revolução Industrial, 

juntamente com os novos mercados, apresentou inicialmente ao mundo, o seu impacto 
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nas cidades e nos seus indivíduos revelou-se bastante prejudicial16. Em resposta a esta 

industrialização acelerada e às alterações sociais, os arquitetos da época reagiram ao 

fracasso da arquitetura na resposta às necessidades sociais criando uma nova 

arquitetura. Reconhecido como Modernismo, este movimento revelou-se 

completamente antagónico ao pensamento clássico, pois defendia uma aliança entre o 

design e a tecnologia, esta última como estímulo da sociedade em elevar os níveis de 

qualidade das classes sociais. Numa primeira fase, este movimento promove uma 

arquitetura universalista que combina novos materiais com tecnologia avançada, e, 

numa segunda fase, rejeita os ideais estilísticos tradicionais e históricos, abolindo 

principalmente a questão da ornamentação. 

Diante esta industrialização progressiva, emerge a crítica sobre a máquina e os avanços 

tecnológicos, que frisa a falta duma identidade cultural numa época em que a máquina 

é a grande ferramenta duma sociedade em mutação. À medida que se aproxima do final 

do século XIX, observamos em Inglaterra a manifestação de um movimento que 

buscava um retorno ao artesanato, acusando a mecanização de promover uma 

qualidade de design e produção vulgarmente inferior; e de contribuir para a supressão 

das tradições vernaculares. Arquitetos como Augustus Pugin17 e John Ruskin18, e 

artistas como William Morris19 defendiam e valorizavam o artesanato criativo como 

alternativa à produção em série, em prol de conferir valores estéticos à arquitetura e aos 

objetos e mobiliário do quotidiano – em que estes últimos são reconhecidos mais tarde 

como função do designer. Morris desenvolveu aspetos formais do movimento com base 

numa inspiração em elementos naturais e no passado medieval. É neste clima de 

descontentamento que William Morris funda as primeiras oficinas de artesãos, onde 

combina o desenvolvimento artístico com fins económicos, servindo o estilo de vida 

                                            
16 A Revolução Industrial estimulou desde produções em massa de bens materiais de qualidade reduzida 
nas habitações, ao aumento excessivo de populações e indústrias nas cidades juntamente com outros 
problemas sociais, políticos e económicos. Tais como: condições de trabalho de baixa qualidade para a 
classe dos trabalhadores, trabalho infantil, a Saúde Pública e Expectativa de Vida, entre outros. 
17 Augustus Pugin (1812-1852), arquitecto inglês, escritor e teórico, opôs-se à descaracterização provocada 
pela industrialização e defendeu um regresso à produção artesanal através do trabalho resultante da 
relação entre artista e artesão.  
18 John Ruskin (1834-1900), artista plástico e filósofo inglês, foi um dos responsáveis pelo movimento do 
Gothic Revival. Defendeu o trabalho artesanal como algo essencial ao bem-estar da sociedade em 
detrimento do trabalho mecânico, industrializado e de produção em massa, considerando-o como algo sem 
qualquer valor estético. 
19 William Morris, (1834 – 1896). Contemporâneo e seguidor de Ruskin, foi um dos fundadores do 
movimento Arts and Crafts, que se manifesta numa constante procura de soluções estéticas para todos os 
gestos da vida, pretendendo, no âmbito deste movimento, realizar uma renovação da arquitetura doméstica. 
Uma preocupação decorativa e funcional que levou William Morris a uma utópica e constante tentativa de 
democratizar o bom gosto 
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comunitário. Este foi o pensamento que delineou o movimento inglês Arts and Crafts20, 

e teve eco em movimentos semelhantes um pouco por toda a Europa. 

Na última década do século, o conceito de modernidade na arquitetura variava 

consoante a região, tendo apenas em comum a produção em série e os novos materiais 

introduzidos: o ferro, o aço e o vidro. Contra o classicismo das Beaux-Arts21, emerge o 

movimento que dita o fim dos revivalismos na arquitetura e que se foca em formas 

artísticas e tradições vernaculares locais. Rege-se por alguns dos princípios 

estabelecidos por William Morris, nomeadamente, atenuar a divisão entre as belas artes 

e o artesanato pela valorização dos ofícios, porém, ao contrário de Arts and Crafts, este 

movimento intercala a inspiração da natureza com a produção industrial, fornecendo 

formas inovadoras que exploram a elegância e leveza da construção em metal e vidro. 

A sua designação varia consoante o país, sendo conhecida como: Secession, 

Jugendstil, Liberty, ou Art Nouveau. Dado que a Europa procurava uma renovação em 

termos formais, após uma rejeição dos historicismos – ressalve-se que isto não significa 

rejeitar tradições mas sim as influências clássicas e renascentistas dos séculos 

passados -, Henry-Russell Hitchcock qualifica a Art Nouveau como a primeira fase duma 

Arquitetura moderna na Europa sob a premissa de que: “it offered the first international 

programme for a basic renewal that the nineteenth century actually set out to 

realize”.(apud Curtis, 1996, p. 54)   

Em resposta a esta rutura total com o passado e às profundas modificações 

provenientes na sociedade, no mundo das Artes, emergiram pela Europa inúmeras 

tendências artísticas sob o intuito de moldar a Arte Moderna. Denominadas como 

vanguardas europeias, as manifestações artístico-literárias definiram as duas primeiras 

décadas do séc. XX e provocaram uma rutura da arte moderna com a tradição cultural 

do século anterior. No advento da tecnologia, das consequências da Revolução 

Industrial, da primeira Guerra Mundial e da atmosfera política que resultou destes 

acontecimentos, emerge um sentimento nacionalista pela Europa. Surgem como novas 

expressões artísticas, fundamentadas nas várias correntes ideológicas que se criaram 

em confronto com as mudanças sociais, económicas, políticas e filosóficas. Estas 

manifestações destacaram-se pela radicalidade com que influenciaram a arte a nível 

                                            
20 Movimento com origem em Inglaterra, na segunda metade do século XIX, e influenciado pelas ideias de 
John Ruskin e William Morris, que reclamava o regresso da mão do artesão e artista em vez da produção 
em massa e da utilização da máquina. 
21 Beaux-Arts, ou Classicismo Beaux-Arts, tratou-se de um movimento que usou como base e influência os 
cânones clássicos, gregos, romanos, as suas regras e tradições, e valores renascentistas na valorização 
da proporção e da técnica enquanto fundamentais características na representação. 
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internacional, tratando de fornecer novas perspetivas sobre padrões estéticos 

inovadores que se adequavam ao novo século. 

Num panorama americano, surge o americano Lewis Mumford que, igualmente contra 

o classicismo imperialista das Beaux-Arts, tinha como principal objetivo reconstruir o 

conceito de regionalismo. O seu livro, Sticks and Stones, American Architecture and 

Civilization (1924), aborda a história da arquitetura americana onde identifica uma 

arquitetura regional:  

“an architecture based on the perception of “place”, derived from “achievements in 
science … experiments in democracy” which will “not be stifled” as they had been in the 
“imperial” framework that would “serve economically” without “depleting resources” “for 
the benefit the capital city.” (apud Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 19) 

No seu livro, reestrutura o conceito regionalista, eliminando o caráter comercial e 

chauvinista ao reenquadrá-lo num novo contexto relevante para as novas realidades da 

época e relacionando-o com custos políticos e ambientais que resultavam do mau uso 

de recursos. Considerava a Arquitetura como uma área artística capaz de dar forma e 

ordem à civilização democrática, pois tem como prioridades a organização territorial, a 

comunidade e a sua saúde. Desse modo, admite que é essencial o reconhecimento do 

sentido lato da palavra região, afirmando que é somente através de vínculos físicos e 

culturais estabelecidos com um lugar, que se manifesta a realidade de “oferta e 

demanda” e a escala de interação social.   

No final da década de 1920, Mumford era considerado como o principal crítico de 

arquitetura nos Estados Unidos. Por essa mesma razão foi convidado por Alfred Barr22, 

juntamente com Philip Johnson23 e Henry-Russell Hitchcock, para organizar a exposição 

sob o título de Modern Architecture: International Exhibition no MoMA (Museu de Arte 

Moderna em Nova Iorque). Nesta exposição estreia-se a nova arquitetura que se 

explorava pela Europa graças aos avanços tecnológicos, que Johnson e Hitchcock 

apelidam de Estilo Internacional. Esta arquitetura destacava-se pelo novo tipo de 

construção que formavam volumes altamente retilíneos, com superfícies planas 

despidas de qualquer tipo de ornamentação e espaços interiores amplos, onde novos 

                                            
22 Alfred Barr (1902–1981) historiador de arte americano, foi o primeiro director do MoMA em Nova Iorque. 
23 Philip Cortelyou Johnson, (1906 – 2005). Importante arquitecto modernista Americano, autor da 
reconhecida Glass House – trabalho desenvolvido no âmbito da sua tese de mestrado, quando aluno de 
Marcel Breuer, em Harvard – foi o primeiro arquitecto a receber o reconhecido prémio Pritzker em 1979. No 
início da sua carrerira foi director do MoMa, Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque, e faz parte da geração 
de arquitectos responsáveis pelo desenvolvimento do Estilo Internacional na arquitectura moderna, no 
século XX. 
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desenvolve a sua própria definição de regionalismo25, em que o distingue de antigos 

regionalismos, assumindo que este nasce apenas duma síntese de tendências regionais 

combinadas com universais. 

Durante cerca de 20 anos (1932-1952) os EUA foram palco da controvérsia entre o 

Estilo Internacional e o Regionalismo, em que o MoMA se tornou o impulsor central de 

ambas metodologias. Estas adquiriram prestígio e reconhecimento em períodos 

alternados, pois dependia de quem se encontrasse na frente da direção do Museu: ou 

um defensor duma arquitetura internacional ou duma arquitetura regionalista. Lefaivre e 

Tzonis esclarecem que, entre 1932-1937, deu-se o período de ascensão do Estilo 

Internacional em que Johnson era o curador do Museu, enquanto que, na década de 

1937-1947, o Regionalismo dominava.(Lefaivre e Tzonis, 2012, p. 112-120) 

É no final desta década que Lewis Mumford publica um dos seus artigos mais 

controversos na sua coluna Sky line26. Expressava a sua insatisfação com a adoção de 

um modernismo europeu, alegando que este se alimentava de simbolismos superficiais 

em vez das alternativas emancipatórias que os avanços tecnológicos propunham, 

favorecendo, uma substituição da arquitetura revivalista histórica que a precedia por 

uma estética anti-humanista igualmente vaga. Acusa os arquitetos de abandonarem a 

causa emancipatória social da modernidade em função do “personalismo” de Hitchcock, 

e da nova monumentalidade27. Posto isto, contestava que a arquitetura moderna se 

revelava excessivamente restritiva e que não demonstrava qualquer tipo de apreço por 

expressões locais, independentes e regionais.(Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 25) 

What was called functionalism was a one-sided interpretation of function, and it was an 
interpretation that Louis Sullivan, who popularized the slogan “Form follows function”, 
never subscribed to. The rigorists placed the mechanical functions of a building above its 
human functions; they neglected the feelings, the sentiments, and the interests of the 
person who was to occupy it. […] A house, as the Uruguayan architect Julio Vilamajó has 
put it, should be as personal as one’s clothes and should fit the family life just as well. 
This is not a new doctrine in the United States. (Mumford, 2007, p. 291) 

                                            
25 Abordamos esta definição de Mumford sobre regionalismo de modo mais pormenorizado no subcapítulo 
“Perspetiva de Lewis Mumford e Kenneth Frampton”    
26 Publicado na revista New Yorker em 1947. 
27 Nova monumentalidade é um termo que foi introduzido pela primeira vez no discurso arquitetónico após 
a Segunda Guerra Mundial por Sigfried Giedion, Jose Luis Sert e Fernand Léger. O efeito do termo vem da 
reformulação necessária da categoria dos monumentos dentro do campo da arquitetura moderna. Deste 
modo, em 1943, os três autores publicam o ensaio, Nove Pontos sobre Monumentalidade, em que apelam 
a uma nova monumentalidade como tarefa fundamentalmente moderna com base em nove pontos. 
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Como Mumford diz, esta doutrina já não é novidade nos EUA. É num clima de crescente 

insatisfação frente ao modernismo europeu que se apoderava da arquitetura americana, 

que Hugh Morrison traça a sua analogia. À semelhança de Richard Neutra, verifica que 

os movimentos artísticos considerados globais - como o caso do Estilo Internacional e 

os vários movimentos aqui estudados –, obtêm um impacto que, inevitavelmente, varia 

consoante o lugar integrante: 

In short, for a space of time French Gothic was the International Style of its day, but as 
time passed and its seeds were spead abroad, they grew up in new soils and produced 
new plants: national, regional, Gothic styles. They were all Gothic, which is to say that 
they were all modern and creative expressions of their lands and their cultures, but they 
were not […] all the same kind of Gothic. (Morrison, 2007, p. 282) 

Neste caso específico, Morrison distingue o Estilo Internacional pois, ao contrário de 

todos os movimentos que o precedem, é o que se mostra revolucionário em termos de 

construção e formas de habitar a arquitetura. Posto isto, e tendo em conta o passado 

colonial presente no solo americano, e as condições locais (climatéricas, políticas, 

sociais, etc.), Morrison prevê a criação de vários regionalismos modernistas. Estes, 

devidamente adaptados ao local, devem estar sempre em concordância com os 

progressos universais:   

[…] During a trip to Europe in 1937, I noticed distinct signs of a trend away from 
International Style Modern toward national modern styles in Sweden, Germany, […] and 
Holland. 

[…] A trip across this country in 1939 leads me to think that the same thing is beginning 
to happen here. Our great size and the great range of climate, materials, topography, and 
past architectural traditions lead me to believe that American architecture will develop into 
Regional Modernisms. 

[…] But because there are difficulties does not mean that we should evade them. 
Conservatism and climate do not mean that we cannot have a modern architecture. They 
only mean that it will be a different kind of modern. And that kind, when we have it, will 
be our own. (Morrison, 2007, p. 283-284) 

A perspetiva de Mumford vai ao encontro da de Morrison. No seu texto Bay Region 

school of Architecture, identifica um grupo de arquitetos regionalistas que exemplificam 

este tipo de arquitetura, combinando inspirações internas com externas. Por outras 

palavras, exalta a modernidade praticada nesta região, ao mesmo tempo que absorve 

as aprendizagens universais sobre a ciência e tecnologia e as reconcilia com as 

vontades e necessidades dos clientes, tendo sempre em atenção o ajustamento ao 
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clima e à envolvente natural. Mumford observa que esta pertence à região e em 

simultâneo transcende-a. 

So I don’t propose to join the solemn gentlemen who, aware of this natural reaction 
against a sterile and abstract modernism, are predicting a return to the graceful 
stereotypes of the eighteenth century. Rather, I look for the continued spread, to every 
part of the country, of that native and humane form of modernism which one might call 
the Bay Region style, a free yet unobtrusive expression of the terrain, the climate, and 
the way of life on the Coast. […] The style is actually a product of the meeting of Oriental 
and Occidental architectural traditions, and it is far more truly a universal style than the 
so-called international style of the nineteen-thirties, since it permits regional adaptations 
and modifications. (Mumford, 2007, p. 291)          

Em resposta às críticas de Mumford no MoMA, Alfred Barr organiza um simpósio sobre 

a grande questão que se imponha na época: What is happening to Modern Architecture? 

(1948). Reuniu grandes arquitetos e historiadores do período pós-guerra e pôs em 

confronto as duas metodologias que dividiam a arquitetura americana. Johnson - que 

voltara a ser curador do museu - contava com o apoio de Gropius - defensor do 

funcionalismo da Bauhaus - e mostrava-se contra o regionalismo de Mumford sob o 

argumento de que este era baseado em preconceitos sentimentais e chauvinistas. A 

razão pela qual o MoMA tenta retaliar contra Mumford é devido ao impacto que as suas 

declarações regionalistas tinham obtido nas gerações mais jovens. Contudo, apesar da 

campanha anti-regionalista promovida pelo MoMA e pelos CIAM se ter tornado 

dominante na manifestação arquitetónica da costa leste, não tardou muito até revelar 

as suas limitações. 

Esta postura anti-regionalista confirma-se na obra de Sigfried Giedion28 - Space, Time 

and Architecture -, onde o autor omite a menção de um dos arquitetos mais 

reconhecidos da Europa, Alvar Aalto. Efetivamente, no início da década de 1950, o 

Estilo Internacional era alvo de grandes críticas a nível nacional e internacional, e que 

se torna ainda mais evidente na celebração dos 20 anos de Estilo Internacional, em que 

Hitchcock e Johnson organizam a exposição Built in USA29 (1952), e entre os projetos 

apresentados, são escassos aqueles que se enquadram no estilo.  

                                            
28 Sigfried Giedion (1888-1968), historiador de arquitetura suíço que se destacou por publicar a história 
tecnológica da arquitetura e a sua mecanização, influenciando toda uma geração de arquitetos. Como 
membro fundador do CIAM em 1928, foi um importante ideólogo e propagandista dos ideais do CIAM em 
geral, das visões de Le Corbusier em particular. Tornou-se um dos maiores defensores do movimento 
moderno, a sua influência foi considerável e generalizada em escolas de arquitetura da década de 1940, 
principalmente através da sua obra altamente seletiva Espaço, Tempo e Arquitetura (1941). 
29 Nesta exposição encontramos a casa Farnsworth de Mies van der Rohe, o Centro Técnico General 
Motors de Eero Saarinen, a Caesar cottage de Marcel Breuer, as Residências do MIT de Alvar Aalto, o 
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Entre a geração mais jovem de arquitetos surge J.B. Jackson30 que, através da sua 

revista Landscape, critica a geração do MoMA e dos CIAM pela sua perspetiva limitada 

sobre a arquitetura. Acusa-os, principalmente, na exposição de 1952, por ignorarem a 

realidade vernacular na arquitetura e paisagem americana. 

Built in USA contains not one specimen of these new vernacular forms. Out of more than 
fifty examples considered worthy of inclusion by the editors almost a third are expensive 
suburban private houses. There are expensive office buildings […], expensive 
laboratories […] and expensive apartment houses. By far the greatest number of the 
buildings have not been obliged to adapt themselves to their immediate surroundings… 
(Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 30) 

Para Jackson, esta exposição resulta da exclusividade que o MoMA dedicava aos 

arquitetos que se limitavam a seguir os princípios dos mestres da Bauhaus. 

Responsabiliza a escola alemã pela reprodução de um modernismo europeu no museu 

que, segundo o autor, não se enquadra num contexto americano pois não fornece 

resoluções para as questões que se erguiam face ao caráter cenográfico - que se tornou 

inerente à prática arquitetónica americana. 

We have learned to discard meaningless ornament and academic design, we have 
learned to use new techniques, a new kind of beauty, and a new kind of architecture as 
well as a new kind of architect has evolved, both well suited to the problems of our times. 
But as we have grown adept at using the new idiom, we have become aware of its 
shortcomings. 

[…] Not only does the style see little virtue in using local materials and forms, it sees little 
virtue in trying to ‘blend’ with its surroundings. … It is worth remembering that neither city 
planning nor landscaping were part of the original Bauhaus curriculum: the house was all 
that mattered then. […] Function is thought of almost entirely in terms of interior 
organization […] not in terms of its effect on the passing public. This means, of course, 
that exterior decoration, façade treatment, adaptation to the surroundings are held to be 
minor importance […] The result is a carnival of extravagant taste, an architecture 
partaking more of advertising or theatre and landscaping than of pure space arrangement 
and the balance of tense contrary forces. (Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 30-31) 

Lefaivre assinala os manifestos de Mumford e Jackson como precursores do que se 

pode chamar Rebelião Regionalista americana. Esta tendência, que insurge contra os 

ideais dos CIAM e do Estilo Internacional, só obtém repercussões por volta da década 

                                            
Centro de Graduação de Harvard de Gropius, a casa de vidro de Johnson. Contudo, entre as obras 
selecionadas como Estilo Internacional, emergem clássicos do regionalismo, como a casa Tremaine de 
Richard Neutra, a casa Healy de Paul Rudolph e a casa de Herbert Jacobs de Frank Lloyd Wright. 
30 John Brinckerhoff Jackson, (1909 – 1996). Escritor, editor, artista, enquanto desenhador de paisgem, e 
crítico de arquitectura no New York Times, de origem francesa. O seu trabalho incidiu sobre a paisagem e 
sobre a ideia de paisagem vernacular, e depois dos crusos em arquitectura, escrita e desenho, escreveu 
vários ensaios, textos e artigos que, amis tarde, serviram de base para a sua revista Landscape. 
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de 1960, quando surgem obras como Architecture without Architects31 de Bernard 

Rudofsky32, e projetos como o Sea Ranch (1966) de Charles Moore33. (Lefaivre e Tzonis, 

2003, p. 32) 

 
Ilustração 13 – Condominio Sea ranch (Taylor, 2011)  

 

Em plena década de 1950, o Estilo Internacional perde o seu fascínio tanto na profissão 

como no público em geral. Os seus principais protagonistas tomam diferentes rumos, 

mais próximos das convicções regionalistas – em 1954 Giedion proclamara-se 

regionalista. Era oficial, o regionalismo tinha substituído o Estilo Internacional. Lefaivre 

distingue dois momentos que evidenciam essa transição: o estabelecimento das 

embaixadas americanas pelo mundo e o programa dos Hotéis Hilton em Atenas, Cairo 

e Istambul34. Lefaivre refere-se ao programa das embaixadas como uma espécie de 

regionalismo kitsch temático e superficial. As embaixadas falharam em estabelecer-se 

com a envolvente, pois eram resultado de tentativas de “transplantar” referências 

                                            
31 Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture (1964), é um dos 
manifestos regionalistas mais significantes do período pós-guerra.  
32 Bernard Rudofsky, (1905 – 1988). Arquitecto, escritor, coleccionador, professor, designer e hisotriador 
americano, de origem na República Checa, reconhecido pelo seu principal trabalho Architecture Without 
Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture, onde é criticada a maneira como o mundo 
ocidental ensina e aprende a História da Arquitectura através, apenas, de algumas culturas selecionadas, 
ignorando todas as outras e a relação íntima que sempre se estabelece entre a cultura e o local e a própria 
construção que se desenvolve. 
33 Charles Willard Moore (1925-1993, arquiteto, professor e escritor americano. Foi assistente de Louis 
Kahn na Universidade de Princeton, e um dos mais importantes arquitetos pós-modernistas e que do seu 
trabalho se pode destacar a reconhecida Piazza d’Italia, em New Orleans.  
34 Dois dos maiores e mais internacionais programas de construção, em que os arquitetos comissionados 
tinham como prioridade conciliar novos tipos de construção mais económicos com sensibilidades locais e 
topográficas. 
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culturais diretamente para os edifícios, em que muitos deles revelaram-se desastrosos 

em termos estéticos e funcionais. O mesmo acontece com a cadeia hoteleira Hilton, que 

Lefaivre designa como agregados de fragmentos temáticos da cultura leste e oeste. 

Nesta fase, fosse num contexto estrangeiro ou nacional, nos EUA prosperava um 

regionalismo kitsch superficial sobre o qual Lefaivre aponta como exemplo a Disneyland 

e a arquitetura de consumo em massa que se materializava no que se tornara a 

novidade arquitetónica, o centro comercial. (Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 32-33) 

 
Ilustração 14 – Embaixada dos E.U.A. em Dublin (1959), John M 

Johasen (Archaic, 2016)  

 
Ilustração 15 – Embaixada dos E.U.A. em Bagdade (1955), 

Josep Lluís Sert (Korody, 2014) 

 

Este regionalismo temático não era o mesmo que Mumford defendia. Na realidade, 

nunca publicou um manifesto sistemático em que expusesse o seu paradigma. Torna-

se necessária uma leitura extensiva de todos os seus livros e artigos pois, como Lefaivre 

esclarece, estes refletem uma evolução do pensamento regionalista desde o 

renascimento. Era completamente distinto de tudo o que já tinha sido escrito antes e, 

tratava-se duma nova abordagem sobre a qual não havia informação, para além dos 

seus registos. Por outro lado, no contexto europeu, observa-se uma crescente aderência 

à tendência regionalista ao longo da década de 1950. 

As the decline of nationalist movements turned sour, becoming jingoistic and even racist 
during the twentieth century, a highly debased regionalist architectural movement, 
transforming itself once more, became a political instrument deprived of a genuine 
emancipatory function and served instead as a tool of totalitarian repression and 
intolerant chauvinism. It massively employed typified folkloristic motifs, leading to over-
familiarizing, “as if” settings in the second quarter of the twentieth century. (Lefaivre e 
Tzonis, 2001, p. 5)   

É importante referir que o contexto europeu foi alvo duma série de eventos e reações, 

submetendo o regionalismo arquitetónico a revisões e alterações. Falamos dos vários 

nacionalismos, das migrações urbanas em larga-escala como consequência da 

revolução industrial, das sequelas que as guerras deixaram, da reconstrução pós-
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guerra, e da rápida modernização do trabalho e estilo de vida que afetou todas as 

culturas.  

A arquitetura fascista35 evidencia-se como forte exemplo desses nacionalismos. 

Estabelecida entre guerras, a arquitetura fascista foi um estilo de arquitetura 

desenvolvido por arquitetos de sociedades fascistas no início do século XX em vários 

países – Alemanha, Itália, Espanha e Portugal -, que se estruturou a partir dos ideais 

estéticos de Roma antiga. No entanto, os edifícios não possuem um design ostensivo, 

apesar das suas grandes escalas e das simetrias, demonstram grande simplicidade 

devido à inexistência de detalhes e qualquer tipo de decoração. Esta prática 

arquitetónica trata-se maioritariamente de propraganda geopolítica, tanto Benito 

Mussolini em Itália como Adolf Hitler na Alemanha, por exemplo, utilizaram esta como 

ferramenta para unificar os cidadãos das suas nações, de modo a dar início a uma nova 

época de cultura nacionalista e exibir domínio absoluto da nação. 

 
Ilustração 16 – Campo Zeppelin, (Stiftung denkmal fur die 

ermordeten juden europas, 2018) 

 
Ilustração 17 – Palazzo della Civiltà (Blankenbehler, 

2015) 

 

Tendo tudo isto em vista, em comparação com a América, a Europa fornecia fortes 

bases para debates regionalistas e modernistas, os quais se focam mais no significado 

e em identidades culturais coletivas no lugar da estética. Nesse sentido, as gerações 

posteriores eram confrontadas com duas realidades: ou continuavam a desenvolver o 

Estilo Internacional de modo acrítico, estabelecendo um maneirismo, e o 

institucionalizavam como método; ou, propunham ensaios e alternativas, no seguimento 

dos ideais dos mestres do Moderno, sob o intuito de reformular uma nova “tradição” 

                                            
35 Um estilo que ganhou popularidade no final da década de 1920 com a ascensão do modernismo, 
juntamente com o nacionalismo associado aos governos fascistas na Europa Ocidental. O estilo 
arquitetónico reflete os valores do fascismo como uma ideologia política que se desenvolveu após a 
Primeira Guerra Mundial. A filosofia é definida por um povo fortemente nacionalista governado por um 
governo totalitário. A visão de uma nação forte, unificada e economicamente estável parecia atraente para 
a Europa Ocidental após a destruição física e económica na sequência da Primeira Guerra Mundial, o que 
contribuiu para a ascensão do fascismo.  
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moderna. Uma tradição reconhecida universalmente, mas concretizada de modo distinto 

consoante a região em que se integrasse. (Montaner, 2001, p. 9-14)   

Importa referir ainda que os países escandinavos se destacaram pela inventividade com 

que elaboraram uma modernidade adaptada à cultura nórdica. O trabalho do arquiteto 

finlandês Alvar Aalto é o mais referenciado e reconhecido como um dos mais 

influenciáveis. O arquiteto já se distinguia no período pré-guerra por se distanciar de 

qualquer tipo de cânone arquitetónico universal e, em simultâneo, do regionalismo 

nacionalista e da arquitetura folclórica escandinava. A sua preocupação com a 

identidade do sítio, os materiais, o clima e, acima de tudo, em criar uma arquitetura que 

respondesse às necessidades do Homem, revela uma distância crítica com a arquitetura 

finlandesa precedente e com o Estilo Internacional.  

 

 
Ilustração 18 . Capela Ronchamp, Le Corbusier 

(Fracalossi, 2012)  

 
Ilustração 19 – Ópera de 
Sydney (Weston, 2008, p. 

188) 

 
Nesse mesmo registo, embora pertencente a uma geração mais jovem, surge o 

arquiteto dinamarquês Jorn Utzon que partilha duma mesma especial preocupação com 

o lugar e os materiais, articulando sempre uma intenção regionalista com os avanços 

tecnológicos construtivos. Esta abordagem tornou-se global nos anos 50, pois coincide 

com a eclosão da arquitetura da “terceira geração” do modernismo – da qual Utzon faz 

parte -, e que tinha como principal objetivo promover uma continuidade das propostas 

dos mestres submetendo-as a uma constante renovação. Ao longo desta e da 

subsequente década, uma das manifestações pela qual esta geração mais se destacou, 

foi na busca de novas formas a partir de novas técnicas construtivas, realçando a 

questão da materialidade e um caráter escultórico. Pretendiam uma individualização no 

lugar da produção em série, uma diversidade formal em vez da repetição modular. 

Observa-se esta nova “tradição” da arquitetura moderna em edifícios como a Capela de 
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Ronchamp projetada por Le Corbusier36, a Ópera de Sydney de Utzon, o terminal TWA 

de Eero Saarinen37 e a Filarmónica de Berlim de Hans Scharoun38.   

 

 
Ilustração 20 - Terminal TWA, Eero 

Saarinen (Perez, 2010) 

 
Ilustração 21 - Filarmónica de Berlim, Hans Scharoun (Tripomatic, 2018) 

 

Verifica-se que, ao longo da 2º metade do séc. XX e em resposta ao ponto de partida 

que as vanguardas tinham estabelecido, um vasto panorama de continuidades, 

revisões, críticas e evolução daquilo que é considerado ser a Modernidade. Embora a 

abordagem fosse a mesma – revisão formal, relação com o contexto, atitude humanista, 

reestruturação do tecido urbano -, os discursos dos arquitetos revelavam-se cada vez 

mais distintos entre si, pois emergiam de diferentes contextos culturais que requeriam 

abordagens específicas. A nova “tradição” moderna que se manifestava na década de 

50 obteve maiores repercussões na década seguinte, onde observamos novas 

correntes e conceções cada vez mais distantes do Movimento Moderno. “Se durante o 

pós-guerra a ideia que predominava entre arquitetos e críticos era consciência da 

                                            
36 Charles Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965), mais conhecido pelo pseudónimo profissional “Le 
Corbusier”, foi um arquiteto e pintor suíço que se tornou uma das figuras mais importantes da arquitetura 
no século XX. Admirador da arquitetura da Grécia Antiga, estudou os usos da razão áurea e da sequência 
de Fibonacci. Le Corbusier desenvolveu uma extensa atividade académica e teórica e publicou muitos 
artigos sobre os seus estudos arquitetónicos. Sendo a funcionalidade uma das grandes premissas do seu 
pensamento, uma das principais contribuições foi a interpretação da casa enquanto máquina de habitar, 
em concordância com os avanços industriais. Ainda propôs a utilização de novos materiais como o betão 
armado, largos planos envidraçados e outros. Uma das suas constantes preocupações foi também o plano 
urbano, criando novas planificações adequadas à vida moderna. As suas ideias tiveram grandes 
repercussões no urbanismo do século XX. 
37 Eero Saarinen (1910-1961). Arquitecto e designer, filho de Eliel Saarinen, famoso arquitecto, e Loja 
Saarinen, conhecida artista. Uma personalidade que se distinguiu pelo design de mobiliário, partilhando o 
desenvolvimento e exploração de novos materiais com o seu amigo Charles Eames – antes de este último 
trabalhar com Ray Eames. 
38 Hans Scharoun (1893-1972) foi um importante arquiteto expressionista alemão, responsável pela 
reconhecida obra Berlin Philharmonic Concert Hall. Atento seguidor e admirador do trabalho de Bruno Taut, 
fez parte do grupo Der Ring, a partir de 1925 – grupo formado para defender o movimento moderno. 
Participou, também, na exposição da Deutscher Werkbund. 
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continuidade, no começo dos anos sessenta se estende a ideia de crise do Movimento 

Moderno.” (Montaner, 2001, p. 110) Era o início duma nova fase em que se procuravam 

novas estratégias, tanto na vertente teórica como na prática, de modo a estruturar novos 

sistemas de aprender e projetar arquitetura. São inúmeras as razões que levaram ao 

surgimento de diversas posturas e metodologias arquitetónicas neste período. Razões 

de natureza política, social e cultural que acompanhavam a evolução da sociedade e 

passaram a ter um papel significante no mundo arquitetónico. Não existe um momento 

específico que dite o fim do Modernismo, pois aconteceu de um modo gradual à década 

de 1960, quando se dá uma maior consciencialização deste novo período. A década de 

1970 é reconhecida como a Pós-Modernidade.  

2.2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO: MODERNO E PÓS-MODERNO 

It would be possible to produce a more or less objective definition of the concept of 
architectural theory, but it would run the risk of turning out to be unhistorical, since it would 
assume a constancy of meaning that the term might not have; the criteria for such a 
definition require historical legitimation, but this can only be provided for one period at a 
time. Moreover, such a definition quickly assumes a categorical character; that is, it would 
be taken as the measure of anything and everything that has been called, or has claimed 
to be, architectural theory.  

[...] The longer one studies the subject the clearer it becomes that an abstract, normative 
definition of such a kind is both impracticable and historically indefensible. However, it is 
possible to arrive at a much narrower definition if the history of architectural theory is 
taken as the sum of what has been consciously formulated as such: as the history of 
thought on architecture as recorded in written form. (Kruft, 1994, p.13) 

Na obra A History of Architectural Theory, Hanno-Walter Kruft39 apresenta uma 

introdução onde procura definir a Teoria da Arquitetura. Tendo como plano de fundo a 

arquitetura da Antiguidade – tratado de Vitrúvio -, Kruft questiona até que ponto pode 

uma teoria ser extrapolada com base numa arquitetura subsistente. Antes de fazermos 

comparações ou expormos linhas de desenvolvimento que nos permitam concluir que 

existem fatores constantes, Kruft esclarece que toda a arquitetura se baseia em variados 

princípios, mas que estes não se devem articular. Pois, “one can reconstruct these 

principles, but one cannot reexperience the state of mind behind them.” (Kruft, 1994) 

                                            
39 Hanno-Walter Kruft (1938-1993) é autor, entre outras obras importantes, do livro História da teoria da 
arquitectura, que se trata da primeira pesquisa, muito completa, sobre a teria da arquitetura ocidental desde 
Vitruvius até aos dias de hoje, onde o autor organizou e analisou as correntes e os pensamentos dos 
teóricos da arquitetura, desenvolvidos nos últimos mil anos.  
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Logo, deste tipo de análise histórica podemos retirar apenas certas convenções 

arquitetónicas, sobre as quais Michel Toussaint comenta que: 

O entendimento que Vitruvio tinha da Teoria da Arquitetura [...] não resistiu aos avanços 
da ciência a partir do século XVII [...], enquanto século XIX foi plural e o século XX 
ressuscitou a Teoria nos processos de racionalização e mecanização da produção da 
Arquitetura, bem como do crescente prestígio do modelo científico [...] e não apenas o 
uso dos conhecimentos científicos, a par do reconhecimento da Filosofia como um 
campo de apoio e respostas. (Toussaint, 2009, p. 159) 

No entanto, Kruft considera a teoria da Arquitetura como parte integrante da Teoria de 

Arte porque vê esta como uma das peças essenciais que completam um tema mais 

amplo. Desta associação resulta uma possível definição por parte de Kruft, em que 

afirma, que a teoria arquitetónica compreende qualquer modelo teórico sobre a 

arquitetura que se baseie em categorias estéticas.  Deste modo, entende-se que o autor 

enquadra tudo na estética, mesmo quando critica a mesma. “On the other hand, there 

is a danger that a history of architectural theory may get taken over by the history of 

aesthetics, technology, society, culture, and so on [...]” (Kruft, 1994, p. 18) Toussaint 

salienta que, na citação precedente, Kruft aponta uma variedade de vetores para a 

compreensão da Arquitetura. Embora não reconheça o domínio da Estética, assume 

que a teoria não constitui regra para a Prática, o que nos leva a crer que, para Kruft, a 

Teoria da Arquitetura é vista como um conjunto de reflexões de carácter especulativo, 

à margem da produção da Arquitetura, associadas à estética40. (Toussaint, 2009, p. 160)  

No seu artigo, The limits of Theory, Mari Hvattum41 recorre a um texto de Nietzsche que 

aborda os usos e desvantagens da História, onde entende a História como o “mantra” 

do pensamento do século XIX, enquanto observa a teoria como o seu equivalente no 

século XX. Sobre isto Hvattum dá continuidade, reconhecendo que:  

“O acreditar na exigência da ‘teoria’: a ideia que qualquer disciplina académica precisa 
de uma base teórica e metodológica, tem sido considerada como inquestionável no 
discurso académico do século XX. Dos sonhos, do século XIX, [...] até às esperanças 
estruturalistas de uma teoria global do pensar e fazer a arquitectura, a construção de 
uma ‘teoria da arquitetura’ tem sido uma preocupação central no discurso moderno sobre 
o ambiente construído. […] No entanto, a despeito das persistentes exigências para a 
existência de uma ‘teoria da arquitectura’, não se chegou a qualquer consenso sobre os 
limites ou o objecto de tal construção […] talvez tenha chegado o momento para refletir 

                                            
40 Estética, “ […] ramo da filosofia que trata especulativamente da Arte.”(Toussaint, 2009) 
41 Mari Hvattum (), arquiteta e historiadora, é atualmente professora de história e teoria da arquitetura na 
Escola de Arquitetura e Design, em Oslo, embora já tenha lecionado em muitas outras importantes escolas 
de arquitetura na Europa. É, também, membro fundador da OCCAS, onde desenvolveu e coordenou um 
projeto de pesquisa, entre 2008 e 2012: “Rotas, Estradas e Paisagens: Práticas Esteticas no caminho”.   
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– no espírito de Nietzsche – sobre os ‘usos e desvantagens da teoria da arquitetura”. ( 
apud Toussaint, 2009, p. 161-162) 

Numa primeira instância, assume uma definição da teoria que resulta da afirmação 

sistemática de princípios, do qual julga obter uma explicação coerente dos fenómenos 

em questão. Deste modo, num contexto moderno, Hvattum considera a emergência da 

teoria como um sinal de progresso “[…] o acontecimento pelo qual o homem moderno 

se emancipa de dogmas e superstições e se aventura num caminho, sempre em 

evolução, do pensamento racional.”(Toussaint, 2009, p. 162) No entanto, Stephen 

Toulmin42 questiona se esta orientação para a teoria no início dos tempos modernos 

não será produto de um clima de crise. Ao qual Hvattum responde com o exemplo do 

Discurso do Método (1637) de René Descartes43, pelo facto de ter sido criado em 

tempos de crise cultural. Porém, embora fruto duma crise, este discurso de Descartes 

revelou-se fundamental para a vida intelectual até hoje.  

Sugere ainda o tratado do abade Laugier como exemplo desta hipótese de crise. Refere-

se ao tratado Essai sur l’architecture onde Marc-Antoine Laugier44 mostra a sua crítica 

à tradição e à mimetização de obras antigas. Lutava assim contra a arbitrariedade da 

arquitetura que incorporava o estilo Barroco, mas principalmente o estilo Clássico que, 

segundo Laugier, produzia apenas cópias depreciativas das formas mais puras e 

originais da Antiguidade. Uma leitura atenta dos escritos de Laugier será sempre 

necessária para um melhor entendimento dos processos teóricos que permitiram a 

evolução da arquitetura como disciplina prática. Evolução esta que permitiu uma prática, 

focada em executar obras seguindo os múltiplos sistemas normativos que foram 

surgindo no séc. XVIII, progredir para uma arte com bases teóricas e conceptuais que 

                                            
42 Stephen Toulmin (1922-2009) filósofo, autor e professor inglês que desenvolveu os seus trabalhos no 
âmbito do raciocínio moral, desenvolvendo argumentos práticos a ser utilizados na avaliação da ética por 
trás das questões morais. 
43 René Descartes (1596-1650), filósofo, físico e matemático francês notável pelo seu trabalho nas áreas 
da filosofia, ciência e matemática, é uma das principais figuras no panorama da Revolução Científica, 
considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da História do Pensamento Ocidental. 
Através da sua sugestão de fusão da álgebra com a geometria permitiu a criação da geometria analítica e 
do sistema de coordenadas. 
44 Marc-Antoine Laugier (1713-1769), um sarcedote jesuíta, foi um dos mais importantes pensadores 
franceses do século XVIII que se debruçou sobre a problemática da arquitetura como disciplina do 
pensamento. Escreveu duas importantes obras dedicadas a esta disciplina, sendo a primeira Essai sur 
l’Architecture (Ensaio sobre a Arquitetura) e a segunda Observations sur l’architecture (Observações sobre 
a Arquitetura). O primeiro é considerado um dos poucos tratados sobre Arquitetura escritos no século XVIII, 
sendo um dos mais influentes. O segundo livro, embora menos difundido que o anterior, foi muito importante 
pois nele o autor realizou uma admirável interceção a favor do estilo gótico durante os revivalismos no 
século XIX. 
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promoveram uma grande energia criativa durante o séc. XIX, em direção a uma 

conscientização intelectual durante o séc. XX.  

A arquitetura moderna deve a pensadores como Laugier, muitos dos seus conceitos e 

ideias que formaram a disciplina nos últimos dois séculos. Ainda que, observa Hvattum: 

“[...] ele desmantelou um milénio de velhas tradições do pensamento arquitetónico, 
substituindo um classicismo definido eticamente por uma mais redutora teoria da forma 
arquitetónica funcional-estrutural (...) A teoria de Laugier deu à arquitetura uma certa 
legitimidade científica, mas também estreitou radicalmente o que era considerado como 
legítimo para discutir. Isto, Toulmin lembra-nos, é o preço que pagamos para a nossa 
consciência teórica: a descontextualização da razão e o estreitamento do domínio da 
razão.”(apud Toussaint, 2009, p. 162) 

Hvattum finaliza considerando a Teoria como um: 

“instrumento para a introspeção dos alicerces da sociedade humana, exigindo [...] uma 
transparência da história e da cultura. Pressupõe um mundo no qual todos os factores 
históricos, espirituais e práticos estão presentes e definidos, deste modo o resultado da 
sua interação poderia ser calculado e servir de paradigma para um estilo correto. [...] a 
arquitetura pode ser entendida como um campo que soluciona problemas e o seu 
sucesso pode ser garantido por uma cuidadosa submissão ao método”.(apud Toussaint, 
2009, p. 163)  

Contudo, Hvattum alerta para os limites do pensamento racional no seguimento do 

pensamento de Immanuel Kant45, afirmando que a partir de um certo ponto torna-se 

inviável teorizar no seu estrito sentido, sobrando apenas o “pensar”. Nesta sequência 

Hvattum escreve que a experiência arquitetónica representa tal limite, o que a leva a 

sugerir uma diferente abordagem à teoria que procura “uma contemplação da prática, 

não a partir de um ponto abstracto de objectividade distante, mas uma reflexão e 

interpretação participativas.”. (apud Toussaint, 2009, p. 164) Procura alargar os limites 

impostos à teoria no pensamento arquitetónico, ponderando a hipótese de esta explorar 

a reflexão sobre à prática em si.   

Christian Girard46, no seu livro Architecture et Concepts Nomades (1986), reconhece a 

história desta disciplina como uma nebulosa teórica47 onde pelo menos três núcleos se 

                                            
45 Immanuel Kant (1724-1804). Filósofo alemão do século XVIII, um dos principais pensadores do período 
moderno. Desde as questões da moralidade até à natureza do espaço e do tempo, Kant é reconhecido, 
ainda, pelo seu importante pensamento sobre o racionalismo, que tem Descartes como seu maior expoente, 
e o empirismo, segundo Hume. Interessou-se pela razão humana – racionalismo – e pela relevância da 
experiência enquanto processo de aquisição e produção de conhecimento – empirismo. 
46 Christian Girard (1949-), arquiteto francês, professor e teórico de arquitetura, é mestre em planeamento 
urbano e regional e desenvolve a sua prática arquitetónica em paralelo com um compromisso com o ensino 
e a produção teórica na Escola de Arquitetura Paris-Malaguais, da qual é um dos fundadores. 
47 Termo utilizado por Michel Toussaint. 
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destacam: o doutrinário, o histórico e o teórico. Adverte-nos para a “exigência teórica” 

que, desde os tempos de Vitrúvio, estabeleceu uma distinção nas profissões de 

construção. Acerca desta exigência esclarece que “É preciso entendê-la como a 

exigência de explicações e de produção ao mesmo tempo doutrinária, histórica e teórica 

[...]” sendo que “[...] para estabelecer distinções claras entre elas [...] subsiste a 

realidade de uma exigência que tem origem no projecto, bem como na preocupação de 

legitimidade e que passa pela combinação destas três facetas.” (apud Toussaint, 2009, 

p. 170) Torna-se claro que, para Girard, uma relação entre a Teoria da Arquitetura e a 

Prática é fundamental.  

Isto vai ao encontro do pensamento de Christian Norberg-Schulz48 que escreve na sua 

obra, Intentions in Architecture:  

The theory of architecture should render an account of the characteristic dimensions of 
the building tasks, as well as the formal structures, and of the relations between these 
two aspects of the architectural totality. [...] The theory has to be based upon empirical 
knowledge (architectural history), but aims at helping the creative architect to plan and 
predict, to compare and criticize. (Norberg-Schulz, 1965, p.87)  

Constatamos aqui que o arquiteto norueguês não assume a Teoria como substituto da 

experiência direta da arquitetura (prática), nem como norma para a mesma, considera 

apenas que juntas contribuem para uma melhor compreensão do ato de projetar. Para 

Norberg-Schulz a arquitetura não se limita ao aspeto formal, trata-se de um elemento 

integrante da experiência do quotidiano.  

The responsibility of the architect as the one who more than anybody else gives form to 

our environment, can only be based upon a clarification of the purpose and means of 

architecture. (Norberg-Schulz, 1965, p. 24)  

Tendo a célebre expressão form follows function49 como plano de fundo, o arquiteto 

norueguês coloca inúmeras questões que são organizadas em três categorias:  

Firstly we have the questions concerning the relationship between buildings and those 
who use them, that is, the prerequesites and effects of architecture. Subsequently follows 

                                            
48 Cristian Norberg-Schulz, (1926 - 2000). Arquitecto, teórico e historiador da arquitectura alemão. Estudou 
arquitectura no Instituto Politécnico de Zurich e, em 1950, após ter finalizado o curso, juntamente com outros 
arquitectos como Jorn Utzon, Arne Korsmo, Svere Fehn, entre outros, fundou o grupo PAGON. Foi 
professor em várias universidades, como Yale University, Oslo School of Architecture and Design e 
Massachusetts Institute of Technology. Os trabalhos que desenvolveu sobre História da Arquitectura são 
bastante reconhecidos, principalmente pelas suas preocupações ao nível da fenomenologia, influenciado 
pelos ideais de Heidegger.  
49 Expressão proferida por Louis Sullivan (1856-1924). 
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the question about the organization of the means, seen independently of their effects. 
Finally we question wether particular means correspond to particular prerequesites and 
effects. (Norberg-Schulz, 1965, p. 24)  

Deste modo, submete a arquitetura à semiótica50 afirmando que, ao responder a estas 

questões, a Teoria torna-se completa.  

Outros autores como Vittorio Ugo e Roberto Masiero, na sua obra La Questione 

Architettura, referem-se a um universo teórico que inclui a Teoria, a Crítica e a História. 

Sobre isto, Norberg-Schulz já tinha concluído que a Teoria da Arquitetura serve como 

base do conhecimento para a disciplina, sobre a qual outras áreas integrantes do 

universo teórico assentam:  

“A teoria considera a arquitetura como um objeto, sem explicar a experiência da 
arquitetura, a produção de obras arquitetónicas ou de problemas ligados à formação dos 
arquitetos. A Teoria não se ocupa de problemas mais específicos como a crítica 
arquitetónica ou a investigação histórica. Estes quatros domínios não se incluem na 
teoria, mas constituem, no entanto, as suas aplicações mais importantes” (apud 
Toussaint, 2009, p. 171).  

Neste seguimento, Ugo e Masiero consideram que “uma teoria consiste num conjunto 

de proposições historicamente verificáveis/falsificáveis entre a sua aplicação à obra 

projetual e a reflexão crítica, estética e racional”, cujo objetivo sobre a arquitetura, 

“institui e descreve a estrutura e limites do campo de legitimidade disciplinar, no âmbito 

de uma cultura e de um pensamento que, por sua vez, contribui para a sua formação.” 

Partindo da ideia que criticar significa “um separar, escolher, selecionar, pôr de parte, 

valorizar, decidir, julgar, interpretar, explicar”, torna-se claro a ênfase que dão ao papel 

da Crítica neste universo. Pressupõe um ato de juízo com o intuito de julgar um objeto, 

avaliando os preceitos a reter ou os que se formam. E é com base nisto que ambos 

consideram a Crítica como a própria prática do pensamento, apresentando-se como 

intermediária entre a Teoria e a História no universo teórico arquitetónico e, por sua vez, 

também na relação deste com a Prática. (Toussaint, 2009, p. 172-173)   

Para concluir o discurso sobre estas três entidades, Ugo e Masiero definem os papéis 

de cada uma num contexto de relação entre o universo teórico (teoria) e a experiência 

direta da arquitetura (prática), permitindo o enquadramento duma Prática num contexto 

disciplinar.  Definem então a Teoria como detentora duma capacidade de síntese e 

                                            
50 Semiótica tem origem e raiz grega na palavra “semeion”, que se traduz em signo, e é “a arte dos sinais”. 
A semiótica é a área que estuda a construção de significado, ou seja, a forma como o homem atribui 
significado a tudo o que o rodeia: o processo de signo, semiose.  
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enquadramento; a História como a disciplina que reconhece e ordena os factos sobre 

os quais este universo se debruça e a Crítica como determinadora de critérios, 

salientando o seu valor. 

A partir do presente estudo dos vários autores, chegamos à conclusão que neste 

universo que forma a teoria, coexistem vários tipos de conhecimento com base em 

diversos paradigmas, do científico ao filosófico, que se mostram adequados na 

Arquitetura. Apesar das diferentes assimilações do que é verdadeiramente a teoria, 

cada autor tem a sua proposta. Isto demonstra uma rica variedade de posturas 

relativamente à Teoria, em que, como Toussaint assinala, nenhuma rejeita a referida 

variedade de conhecimentos em torno da Arquitetura. 

Assim, como Michel Toussaint expõe numa primeira instância, constata-se que a 

Arquitetura não foi capaz de se estruturar enquanto disciplina organizada tornando-se 

vulnerável a uma certa instabilidade. Todavia, apesar do diagnóstico pessimista, 

Toussaint reconhece que a Arquitetura enquanto disciplina tem objetivos, conceitos e 

métodos próprios, faltando apenas uma sistematização que muitos julgam ser 

impossível face a uma prática que se encontra em permanente mudança. 

Afinal a disciplina existe entre e com vários paradigmas de conhecimento, e em diálogo 
com diversas disciplinas, das artísticas às científicas, passando pelas técnicas, 
procurando respostas compreensíveis para uma Prática que exige sínteses para 
preencher o seu papel no contexto da produção da Arquitetura, que se desenvolve em 
equipa com profissionais de muitas e diversas formações, e num tempo contemporâneo 
que, na cultura popular e económica, privilegia o arquitecto/artista/autor em detrimento 
da equipa e da complexidade inerente. A Arquitetura enquanto disciplina sobreviveu a 
milénios de transformações sociais, económicas, técnicas e de saberes, fornecendo 
sempre uma visão holística [...], entrando em crise quando essa visão holística foi posta 
em causa. (Toussaint, 2009, p. 178) 

As gerações passadas assistiram à formação da Teoria da Arquitetura, que consistia 

maioritariamente em artigos escritos por e para arquitetos. Várias investigações sobre 

o universo teórico arquitetónico do século passado revelam uma multiplicidade de 

questões relevantes para o funcionamento da disciplina. Num panorama 

contemporâneo, a falta de domínio duma questão ou de um único ponto de vista é, 

segundo Kate Nesbitt51, característico de um período pluralista por norma conhecido 

                                            
51 Kate Nesbitt é arquiteta e docente na Universidade de Virginia. Obteve o seu grau de mestrado em 
arquitetura pela Universidade de Yale, frequentou o Instituto de Arquitetura e Estudos Urbanos de Nova 
Iorque e a Universidade de Copenhaga. 
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Ainda que, a maioria destes temas estejam igualmente presentes na Teoria da 

Arquitetura do período precedente, Nesbitt frisa que tanto o tema do Corpo como do 

Lugar não são reconhecidos pelo Modernismo devido ao seu foco em acomodar o 

coletivo ao invés do indivíduo.   

A Teoria Pós-moderna manifesta-se de modo pouco percetível como consequência 

duma grande variedade de terminologias que descrevem as inúmeras posturas. Para 

evitar conflitos ou más associações, Nesbitt simplifica ao restringir o leque de atitudes 

pós-modernistas, face ao Modernismo, a duas principais: o anti-moderno e o pro-

moderno. Em que a primeira, como o próprio nome indica, procura uma quebra com a 

modernidade oferecendo alternativas orientadas para o futuro ou baseadas em 

revivalismos da tradição. A abordagem pro-moderna revela-se oposta, pois pretende 

transformar ou complementar muitas das ideias que fundamentam a modernidade. Por 

meio destas, deparamo-nos com teorias críticas e afirmativas desde resistentes e 

reacionárias, até progressivas e conservadoras. (Nesbitt, 1996, p. 42-43) 

A Teoria Pós-moderna compreende então vários temas arquitetónicos enquadrados em 

paradigmas teóricos relevantes, que nos ajudam a compreender a produção 

heterogénea de Arquitetura durante a transição entre períodos e a sua ligação com a 

Arquitetura Moderna. Esta teoria revela-se crítica, otimista e intelectual, desafiando 

mentalidades e oferecendo modelos críticos e éticos de pensamento. (Nesbitt, 1996)     

Tipos de Teoria 

Tendo como base a definição de Teoria da Arquitetura segundo Kate Nesbitt, em que 

considera esta como “[...] a discourse that describes the practice and production of 

architecture and identifies challenges to it”, e que difere da História e da Crítica pela sua 

natureza especulativa, antecipatória e catalítica. Informa-nos sobre como esta opera em 

diferentes níveis de abstração com o propósito de avaliar a profissão do arquiteto, as 

suas intenções e a sua relevância na sociedade actual. Deste modo, é essencial frisar 

que a Teoria se apresenta sob diferentes posturas em relação à apresentação da 

matéria em questão.  Sendo as mais comuns denominadas por: positiva, prescritiva, 

proscritiva e crítica. (Nesbitt, 1996, p. 18) 
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Na sua obra, Paul-Alan Johnson53 debruça-se sobre inúmeras concepções sobre a 

Teoria na Arquitetura, sendo uma delas a proposta de Jon Lang. O autor destaca que 

esta visa um enquadramento que integre as ciências do comportamento na arquitetura, 

desse modo, Lang propõe duas instâncias básicas para a fundamentação de qualquer 

teoria sobre a vontade humana. Destas duas, temos a teoria positiva descrita pelo autor 

como aquela que “[...] deals with the world as it is [...]”(Johnson, 1994, p. 18). Esta, 

conhecida também como descritiva, consiste em discursos e declarações que 

pretendem descrever e esclarecer a realidade, sendo capaz inclusive de prever futuras 

realidades. Tem como objetivo, a partir de um único discurso explicativo, dar a hipótese 

de se retirar um vasto número de discursos descritivos. Johnson esclarece a importância 

desta, citando Lang:  

an explicit positive theoretical base is necessary for any discipline if it is to respond to the 
issues that face it, conduct the research necessary for its progress, develop logical 
normative statements for its actions, and understand the limits of its understanding. 
(Johnson, 1994, p. 19) 

Sobre a outra teoria que Lang propõe, Johnson descreve-a como a que “[...] posits the 

world as it might be [...]”(Johnson, 1994, p. 18). A teoria prescritiva, que Lang se refere 

como a teoria normativa, pretende criar um tipo de regulamento de produção por meio 

de padrões ou normas, manifestos, princípios de design e filosofias consequentes duma 

posição ideológica sobre o que deve prevalecer no universo em questão. Por outras 

palavras, “Prescriptive theory offers new or revived solutions for specific problems; it 

functions by establishing new forms for practice.”. (Nesbitt, 1996, p. 17)  

Semelhante a esta teoria de Lang, é a teoria proscritiva que, a partir de um conjunto de 

normas, define o que deve ser evitado no design. Deste modo, uma boa arquitetura é 

definida pela ausência de atributos considerados negativos nestes termos. Nesbitt 

esclarece que esta revela-se como teoria conservadora que impõe uma qualidade 

consistente ao restringir, por exemplo, preferências de estilo e materiais. 

Por fim, a teoria crítica mostra-se como a mais elaborada de todas estas escritas, pois 

avalia o construído e as suas relações com a sociedade. É especulativa, interrogativa e 

por vezes utópica. Associa-se, por norma, a uma orientação de cariz político ou ético e 

estimula a mudança. Nesbitt sugere o Regionalismo Crítico54 de Kenneth Frampton 

                                            
53 Paul-Alan Johnson é autor da importante e reconhecida obra The theory of Architecture: Concepts, 
Themes and Practices (1994), onde se afirma que a teoria arquitetónica não direciona a prática mas é, em 
si, uma forma de prática reflexiva. 
54 Tema que abordaremos no capítulo Regionalismo Crítico. 
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como um bom exemplo de teoria crítica, pois este teórico propõe resistência a uma 

universalização da arquitetura a partir de particularidades das tradições da construção 

local.    

Teoria Crítica        

Em meados dos anos 1960, já verificámos que a Arquitetura Moderna não dispunha das 

ferramentas para resolução das questões que se erguiam na época, surgindo a crítica 

pós-moderna. Apresenta-se como resposta à crise em que a profissão se encontrava, 

manifestando-se por meio de eventos como exibições, publicações e na criação de 

instituições teóricas. Esta institucionalização da Teoria torna-se evidente na fundação 

de duas instituições em Nova Iorque e em Veneza, o Institute for Architecture and Urban 

studies (IAUS) e o Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IAUV). Estas, 

desenvolvidas por Concelhos de arquitetos, opunham-se ao sistema educacional 

arquitetónico existente e davam grande destaque ao discurso e divulgação da Teoria. 

Entre os teóricos mais influentes neste período estão os arquitetos italianos, que 

compõem as escolas de Arquitetura de três cidades: Roma, Milão e Veneza. A fim de 

ocupar o cargo de professor na IAUV, Manfredo Tafuri55 muda-se para Veneza e cria o 

Instituto da História da Arquitetura. Juntamente com um grupo de colaboradores, atrai a 

atenção dos vários interessados na teoria crítica e no Marxismo ao expor os seus artigos 

nos quais considera uma relação entre o Marxismo e a Arquitetura.  

Os anos 1960-1970 num contexto italiano são de intensa politização, onde se discute 

frequentemente sobre o compromisso dos intelectuais com as necessidades sociais. 

Por parte dos arquitetos houve grande adesão a partidos políticos de esquerda, como 

por exemplo, Bruno Zevi56 estava ligado ao Partido Socialista e Tafuri ao Partido 

Comunista. Assim, os arquitetos trabalhavam com base em ideais sociopolíticos que 

definiam a sua forma de abordar e entender o problema colocado à Arquitetura que, em 

nenhum caso, fica desvinculado da problemática social que o determina. No caso de 

Tafuri, já tinha sido exposto ao fenómeno marxista em Roma, mas seria só em Veneza 

                                            
55 Manfredo Tafuri (1935-1994) téorico da arquitetura italiana, historiador marxista especializado na época 
renascentista e na era moderna. Tornou-se conhecido na segunda metade do séc. XX pelas suas críticas 
radicais à “crítica operativa” partidária de historiadores da arquitetura e críticos anteriores, como Bruno Zevi 
e Sigfried Giedion. Influenciado pela turbulência política e ascensão da esquerda radical, desafiou as ideias 
de que a Renascença era a idade de ouro e acreditava que a teoria da arquitetura se encontrava em 
constante revisão a nível crítico, teórico e ideológico.  
56 Bruno Zevi (1918-2000), arquiteto, historiador, professor e autor italiano de várias obras. Zevi foi uma voz 
crítica sobre a “classicização” da arquitetura moderna e do pós-modernismo. The Language of Architecture 
é um dos seus livros mais reconhecidos, onde estabelece sete princípios para codificar a linguagem 
arquitetónica de Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe e Wright. 
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que se tornaria mais activo a nível político. Adere ao núcleo de Mario Tronti57, Alberto 

Asor Rosa58 e Massimo Cacciari59 que estavam prestes a assumir voz activa no Partido 

Comunista Italiano (PCI). 

Manfredo Tafuri adquire uma reputação a nível internacional quando publica o seu 

primeiro livro, Teorias e História da Arquitectura (1968), traçando uma crítica ideológica 

da Arquitetura num amplo contexto histórico.  

[...] a crítica da arquitectura moderna foi obrigada a proceder [...] com base em binários 
assentes num empirismo despreconceituado [...] A tal ponto, que só houve uma autêntica 
crítica da arte moderna, sobretudo entre os anos 20 e 40, aquela de quem teve a 
coragem de fazer derivar os seus métodos de análise não dos sistemas filosóficos pré-
constituídos, mas do contacto directo e empírico com os problemas radicalmente novos 
perspectivados pelas vanguardas.  

Alega que foi através desse empirismo crítico60 que os seus antecessores:  

[...] superaram os limites dos instrumentos de pensamento do seu tempo, extraindo das 
poéticas da arte moderna uma capacidade de ler os fenómenos novos no seu carácter 
de processo aberto, de perpétua mutabilidade, de captação do casual, do não racional, 
do gestual, do absurdo. (Tafuri, 1979, p. 5-6)  

Torna-se evidente o abandono de um saber histórico sustentado pela erudição, 

proveniente do século iluminista, por uma narrativa mitológica fundamentada em 

princípios predefinidos, em historiadores como Sigfried Giedion e Nikolaus Pevsner61 

(pré-guerra), bem como em Leonardo Benevolo62 e Bruno Zevi (pós-guerra). Embora 

Tafuri os tenha reduzido todos como agentes duma “crítica operativa” que “[...] substitui 

                                            
57 Mario Tronti (1931-), filósofo e político italiano, é considerado um dos fundadores da teoria do operaísmo 
nos anos 1960. Tronti, influenciado filosoficamente pelo trabalho desenvolvido por Galvano Della Volpe, 
desenvolveu e dedicou-se à formulação de uma política com o objetivo de renovar o marxismo tradicional, 
baseando a teoria na prática. 
58 Alberto Asor Rosa (1933-) crítico, autor, político e professore universitário italiano de formação marxista, 
participante no Partido Comunista Italiano. Junto com Mario Tronti, colaborou em revistas como Quaderni 
rossi, Working Class e foi também editor da revista Contropiano. 
59 Massimo Cacciari (1944-) professore e um dos pensadores italianos contemporâneos mais importantes. 
Foi co-fundador e co-diretor de algumas das revistas que marcaram a vida política, cultural e filosófica 
italiana entre a década de 1960 a 1990, como Angelus Novus, Contropiano, Laboratorio Político, Centauro 
e Paradosso. Conhecido internacionalmente, ensina em várias universidades europeias. Combinou sempre 
as atividades científicas e culturais com um forte compromisso civil e político que o levou a ocupar o cargo 
e Presidente da Câmara Municipal de Veneza. 
60 Termo utilizado por Manfredo Tafuri na sua obra. 
61 Nikolaus Pevsner (1902-1983), historiador alemão de arquitectura e arte, é autor de importantes trabalhos 
que analisam o nascimento do design moderno, é, por isso, um dos grandes pioneiros da história do design 
– destacam-se entre as suas obras: Pioneers of the Modern Movement, Pioneers of Modern Desgin e The 
Buildings of England. 
62 Leonardo Benevolo (1923-2017), arquiteto e historiador italiano, desenvolveu um extenso trabalho sobre 
a história da arquitetura italiana, principalmente sobre história crítica e planeamento urbano. O livro História 
da Arquitectura Moderna é uma das suas principais obras, traduzido para muitos idiomas e publicado nos 
anos 1960. 
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o rigor analítico por juízos de valor já constituídos, válidos para a acção imediata.”(Tafuri, 

1979, p. 195), os seus discursos mostravam diferentes prismas. 

Historiadores como Pevsner e Giedion representam, nas suas obras teóricas, uma 

adoção de um modo de observação e apresentação da arquitetura moderna por meio 

de princípios, ou seja, a consolidação de um prisma canónico. Por outras palavras, num 

leque de obras construídas fazem uma síntese, de modo a escolher apenas aquelas 

que consideravam representantes de um determinado estilo. Ambos defendem a 

existência duma unidade verdadeira que se evidencia nos exemplos selecionados, e 

fazem da história uma introspeção. 

Encontramos uma atitude oposta na obra de Leonardo Benevolo, onde defende a 

inexistência duma verdade única, isto é, “princípios” como elementos dominantes da 

conduta e da produção. Trabalha uma perspetiva de transformação e adaptação do 

discurso historiográfico a fim de facilitar a compreensão duma narrativa sequencial, 

onde confronta o leitor com uma série de questões. Ou seja, não pretende assentar os 

preceitos duma interpretação crítica alternativa que permita fazer história, trata apenas 

de contar uma história. Não há crítica em si, só informação ordenada que tende a 

destacar-se de modo objetivo. (Vázquez Ramos, 2015)  

Bruno Zevi, como Benevolo, quando confrontado por uma diferente realidade (período 

pós-guerra) também se distancia desse confronto entre conceitos e princípios. Zevi, 

embora reconheça as obras (de Pevsner e Giedion) como as mais destacadas histórias 

da arquitetura moderna, considera estes historiadores superados e as suas obras 

obsoletas pois acusa-as de “uma posição mental ao mesmo tempo positivista e abstrata-

figurativa (que alterou a objetividade histórica)”. (Zevi, 1970, p. 10) Pretendia ir além 

destes textos não só de um ponto de vista temporal como metodológico, uma vez que 

“nenhuma (dessas histórias) analisou a passagem essencial da arquitetura moderna da 

fase funcionalista, em seu sentido eminentemente económico e mecanicista, para uma 

fase humanizadora”. (Zevi, 1970, p. 10) Desse modo, contrapõe estes preceitos 

abstratos com o intuito de combater o conformismo instalado no campo histórico-crítico 

da arquitetura moderna e direcionar o pensamento arquitetónico para uma função social, 

proporcionando um amplo consenso e assim uma educação arquitetónica popular.  

Uma crítica moderna, viva, social e intelectualmente útil, ousada, não serve [...] apenas 
para preparar para o prazer estético das obras históricas, mas serve também e sobretudo 
para pôr o problema do ambiente social em que vivemos, dos espaços citadinos e 
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arquitectónicos dentro dos quais se passa a maior parte dos nossos dias, a fim de que 
os reconheçamos, os “saibamos ver”. (Zevi, 1977, p. 143-144)  

A sua intenção passa por historicizar a metodologia do processo de projeto, criando uma 

relação entre a atualidade e o conhecimento científico do passado sem recorrer a uma 

perspetiva tradicionalista. Em resposta a este distanciamento do tradicional, Zevi exige 

uma revisão da historiografia arquitetónica de modo a criar uma bibliografia própria da 

arquitetura moderna. A sua finalidade seria descredibilizar uma atitude baseada em 

ideologias capitalistas presente na arquitetura, funcionando como uma crítica em termos 

arquitetónicos à tragédia cultural que atingia as sociedades (capitalistas) do pós-guerra. 

Denominada como “crítica operativa”, esta fixa-se nos processos de produção 

arquitetónica. “Se, na verdade, quisermos ensinar a saber ver a arquitectura, devemos, 

antes de mais, propor-nos a clareza de método.” (Zevi, 1977, p. 15) 

No entender de Zevi, como Tafuri, era fundamental um retorno à documentação de 

modo a contrariar a postura dos historiadores anteriores, proporcionando pela primeira 

vez uma bibliografia.  Mas, Tafuri critica Zevi, do mesmo modo que os outros autores 

mencionados, por usarem a história em benefício do presente, tornando-a inválida 

enquanto meio de conhecimento. Considera a crítica como método de esclarecimento 

frente aos problemas colocados pela história: 

Criticar significa, na realidade, apreender a fragrância histórica dos fenómenos, submete-
los ao crivo de uma rigorosa avaliação, revelar as suas mistificações, valores, 
contradições e dialécticas íntimas, fazer explodir toda a sua carga de significados. Mas 
quando mistificações e destruições geniais, historicidade e anti-historicidade, 
intelectualismos exasperados e mitologias desarmantes se interligam de um modo tão 
indissolúvel na produção artística, como se verifica no período que estamos a viver 
actualmente, o crítico vê-se obrigado a instaurar uma relação extremamente 
problemática com a praxis operativa, tendo em conta em especial a tradição cultural em 
que se move. Todas as armas do crítico que abrace a causa da revolução apontam 
contra a velha ordem, revolvem até ao fundo as suas contradições e hipocrisias, 
construindo uma bagagem ideológica nova que pode igualmente desembocar numa 
criação de mitos [...]. Mas quando a revolução [...] atingiu os seus objectivos, faz-se sentir 
a falta do apoio que a crítica encontrava anteriormente no seu compromisso total com a 
causa revolucionária. (Tafuri, 1979, p. 21)  

Afirma que, tal como a arquitetura, para não renunciar a sua tarefa específica a crítica 

deve inovar-se de modo contínuo. Apontando como direção a história do movimento 

inovador, de modo a descobrir as suas “carências, contradições objectivos traídos, 

fracassos e, principalmente, demonstrando a sua complexidade e carácter 

fragmentário.”(Tafuri, 1979, p. 22) Embora estejam (Zevi e Tafuri) relativamente em 

concordância no que toca ao papel da História na Arquitetura, as suas visões sobre o 
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futuro da arquitetura revelam-se opostas. Zevi argumenta ter fé na arquitetura enquanto 

ferramenta que estabelece ordem cultural, e defende uma postura orgânica, à qual 

permanece comprometido ao longo da carreira. (Vázquez Ramos, 2015)  

[...] todos vivemos numa cidade que está em decomposição hipertrófica, em que a falta 
de uma visão urbanística impede as possibilidades de evolução de comunidades 
orgânicas, em que uma arquitectura de especulação, casada com turvos sonhos de 
retórica monumental, destrói os ambientes sacros da nossa herança artística espiritual. 

Uma história moderna, orgânica, da arquitectura não se dirigirá, portanto, apenas ao 
compartimento estético e intelectual do nosso ser, nem à secção cultural ou à nossa 
emotividade. (Zevi, 1977, p. 144)      

Sob outra perspetiva, Tafuri acha estes esforços inúteis perante a montagem de 

diferentes fragmentos arquitetónicos que nos deparamos na cidade, argumentando que 

nela estes são absorvidos e privados da sua autonomia. A escola de Veneza63 é 

conhecida pela sua radicalização das teorias críticas iniciais, que parte duma análise 

que engloba a relação entre a civilização capitalista e a cultura da Arquitetura.  

“The Venetians have an outlook on modernity that is rather pessimistic, not to say cynical. 
Their analyses of modern architecture and its discourse provide a highly charged criticism 
that holds that every attempt at synthesis, every attempt to create a unified culture, is 
ideological and therefore false.”.(Heynen, 1999, p. 5-6)  

Tafuri formula uma crítica a todo o ciclo do modernismo64, no seu artigo Toward a 

Critique of Architectural Ideology (1969), onde assume que este é um desenvolvimento 

da visão utópica das vanguardas em prol dos ideais capitalistas. A infraestrutura 

filosófica desta crítica de ideologias provém do trabalho de Massimo Cacciari cuja 

postura baseia-se no pensamento negativo65. Os seus estudos filosóficos, que mostram 

o seu fascínio com a obra de Martin Heidegger66 e Walter Benjamin67, demonstraram 

                                            
63 Escola de Veneza, aqui referimo-nos especificamente ao grupo de historiadores e teóricos reunidos em 
torno da figura de Tafuri. 
64 Tendo em conta que o Autor não reconhece a existência do período pós-moderno. 
65 Pensamento Negativo, segundo Cacciari, representa a abordagem filosófica que enfatiza a natureza 
irredutível das contradições e a posição central que o fenómeno da crise ocupa no desenvolvimento 
capitalista. “Negative thought registers the leaps, the ruptures, the innovations that occur in history, never 
the transition, the flow, the historical continuum.”(Heynen, 1999) 
66 Martin Heidegger, (1889 - 1976). Importante escritor e filósofo alemão, é considerado um dos maiores 
pensadores fenomenológicos do século XX. A sabedoria que adquiriu e desenvolveu através do contacto 
com o seu mestre e professor Husserl, a respeito do fenómeno e da estrutura da experiência consciente, 
influenciou muitos outros filósofos por todo o mundo. O seu pensamento envolvia uma descrição rigorosa 
das “coisas em si”, ou seja, as experiências conscientes do quotidiano, e surge com a intenção de romper 
com as abstrações filosóficas do idealismo do século XIX. Não considerava a consciência como uma 
abstração, mas sim como “consciência de”, algo permeado com o humor, emoções e camadas contextuais 
de significado, essenciais para a percepção. 
67 Walter Benjamin (1892-1940) foi um filósofo, autor e crítico literário alemão. Uma das mentes mais 
influentes do séc. XX associado à Escola de Frankfurt, Benjamin combinou, numa vasta obra, matérias 
como a teologia, a teoria da linguagem e o marxismo. 
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ser de grande importância para os seus colegas na história arquitetónica, principalmente 

o seu conceito de pensamento negativo. As ideias apresentadas neste artigo dão origem 

ao livro mais intrigante de Tafuri, que condensa os seus pontos de vista sobre a 

arquitetura moderna e que revela parte do seu percurso sob os auspícios da Escola de 

Frankfurt – Architecture and Utopia. Tafuri e os seus colegas no Instituto da História da 

Arquitetura, foram fortemente influenciados por Walter Benjamin e outros membros da 

Escola de Frankfurt, divulgando as suas ideias na comunidade arquitetónica.   

Na sua primeira obra – Teorias e História da Arquitectura - já se distingue uma 

orientação marxista, mas no seu livro Architecture and Utopia o autor assume 

“Rereading the history of modern architecture in the light of methods offered by an 

ideological criticism, understood in the strictest Marxist acceptance of the term [...]”. 

(Tafuri, 1976, p. vii) Onde traça o desenvolvimento da arquitetura com base na 

modernização capitalista desde o período iluminista. A sua principal afirmação centra-

se no entendimento do percurso da arquitetura moderna como parte integrante da 

infraestrutura económica do capitalismo, e que toda esta desenvolve-se apenas 

segundo estes parâmetros. O livro frisa essa submissão ideológica por parte da 

arquitetura, expondo vários momentos ao longo de dois séculos de história 

arquitetónica.  

Essencialmente, Tafuri observa o processo de modernização como um 

desenvolvimento social definido por uma racionalização em constante expansão, e uma 

atividade de planeamento cada vez mais abrangente. Reconhece que, neste processo, 

as vanguardas realizam vários encargos que nos direcionam para essa modernização. 

Hilde Heynen esclarece-nos acerca disso:  

For instance the “program” of the avant-garde includes the aim of trivializing the shock 
experience that is typical of the new, rapid tempo of urban life. The method adopted for 
this is the technique of montage. The principle of montage involves the combination of 
elements – theoretically of equal value – that are drawn from different contexts and 
related to each other in a nonhierarchical way. (Heynen, 1999, p. 130)  

O desenvolvimento deste princípio artístico prefigura, portanto, um processo de 

assimilação ao qual o indivíduo é submetido, porque, como Heynen explica, promove 

uma destruição de valores como princípio dinâmico de evolução. (Heynen, 1999, p. 130-

131)  

Manfredo Tafuri acredita, portanto, numa analogia entre a economia monetária (que 

rege todo o sistema capitalista) e as características específicas das Vanguardas, 
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defendendo que com a técnica de montagem reproduz uma indiferença de valores 

inerente à economia monetária. “The laws of production thus became part of a new 

universe of conventions, explicitly put forth as “natural”.” O autor aponta esta como a 

razão pela qual os movimentos das vanguardas não partilham o interesse em criar uma 

certa aproximação com o público. Frisa que “Doing nothing other than interpreting 

something necessary and universal, the avant-garde could accept temporary 

unpopularity [...]”(Tafuri, 1976, p. 89), pois o que se pretendia, continua Tafuri, era uma 

quebra com o passado como condição essencial de modo a obter o seu valor como 

plano de ação. 

The break with the past is materialized in the “destruction of the values” that forms the 
precondition for further development. The destruction of values is elevated by the avant-
garde to the status of the only new value. This profanation is essential to the further 
development of the capitalista system [...] (Heynen, 1999, p. 131) 

Historiadores como Manfredo Tafuri promoviam um campo de pesquisa complexo que 

procurava discordar e provocar. Georges Teyssot esclarece que Tafuri tinha um grande 

interesse na história pois nela podia descobrir “[...] uma oposição de caracteres, um 

choque de interesses, ou uma guerra entre grupos sociais.” (Teyssot, 2010, p. 289), com 

o propósito de procurar uma linha divisória que explicaria certa cadeia de eventos. 

Deparamo-nos, portanto, com uma série de oposições que este propõe, por exemplo, a 

sua oposição inicial começa com a teoria versus prática, mais tarde foca-se nas teorias 

versus história (Teorias e História da Arquitectura), projetos de arquitetura versus utopia 

(Architecture and Utopia) e muitos outros foram surgindo. “Enquanto alguns escritores 

procuram a harmonia por todos os sítios, Tafuri procurava traços de desarmonia.” 

(Teyssot, 2010, p. 290) O que nos leva a questionar sobre qual foi a verdadeira 

contribuição do próprio: 

“Se tivesse de mencionar a maior contribuição de Tafuri para a nossa disciplina [...] diria 
que não é tanto algum livro em particular que ele tenha escrito [...] mas antes que ele 
mostrou que a teoria na arquitectura, que está atulhada de várias disciplinas, incluindo a 
história, não tinha de servir este ou aquele tipo de arquitectura. Foi a real 
instrumentalização, a obrigação de a teoria produzir formas arquitectónicas, que ele pôs 
em questão. [...] ele tentou cortar qualquer relação directa entre a história e teoria da 
produção, e a produção da arquitectura, ou pelo menos colocou uma série de pontos de 
interrogação entre as duas.” (Teyssot, 2010, p. 281-282)     

O que Teyssot pretende afirmar com isto é que, para Tafuri, é a própria autonomia do 

trabalho, seja do historiador ou de qualquer prática teórica, que permite que a crítica 

seja efectiva. Qualquer suspeita de instrumentalidade torna a crítica fraca, pois os seus 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   68 

objetivos são de imediato colocados em questão. Conclui-se então que Tafuri atribui 

esta crise, que a arquitetura experiencia nos anos 1960, à ineficácia da ideologia 

modernista para lidar com as realidades económicas. Tendo como plano de fundo uma 

suspeita marxista coerente sobre ideologias, que mascararam a operação do 

capitalismo. O autor verifica que a arquitetura moderna tenta solucionar problemas que 

estão para além do alcance da disciplina, uma perspetiva comum em pensamentos pós-

modernistas em relação ao programa de larga escala para melhorar a sociedade.     

Manfredo Tafuri é considerado como dos últimos historiadores interessado 

expressamente na prática social. A partir de 1970 a visão dos historiadores deixa de 

estar vinculada a uma prática justa, isto é, deixaram de se reger por um conjunto de 

ideias que pretendem uma revisão profunda das circunstâncias que permitiram 

determinado desenvolvimento da arquitetura. Acontecimentos como a Guerra Fria e o 

domínio das estruturas de poder por grupos da direita (conservadores) na maioria dos 

países capitalistas, beneficiavam de perspetivas mais didáticas que críticas. Isto é, uma 

finalidade didática quase sempre associada a uma diminuição da complexidade do 

discurso, uma simplificação dos exemplos e debates. Esta postura é totalmente oposta 

a tudo o que Tafuri defende, o seu trabalho de erudição permanente procura exercitar a 

crítica a partir da história forçando-a:  

“to pass on to the analysis of the techniques of programing and of the ways in which these 
techniques actually affect the vital relationships of production. That is to say, we must 
proceed to analyses that, in the field of building activities, are only today being attempted 
with the necessary precision and coherence.”. (Tafuri, 1976, p. xi) 

Porém, trabalhos de história da arquitetura dos anos 1980 partilham da visão de 

complexidade de Tafuri nomeadamente, a obra de Kenneth Frampton, Modern 

Architecture: A Critical history (1980). Este autor, também influenciado pela 

interpretação marxista da história, não se dedica a uma espécie de culto de figuras 

exponenciais da arquitetura - como assistimos com os historiadores da guerra -, nem 

interpreta a história de modo didático, procura estabelecer um conjunto de práticas 

distintas entre si que revelam um nível geral de produção. 

2.3. TEORIA REGIONALISTA 

Constatamos que, de todos os períodos históricos anteriormente referidos, é no século 

XX que este confronto entre o universal e o particular tem um maior impacto na postura 
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regionalista, particularmente na disciplina da Arquitetura. Ao longo do século, 

investigações acerca do desenvolvimento histórico do conceito regionalista revelaram 

um percurso inconstante e pouco afirmado na prática da Arquitetura. Para além dos 

contributos de Liane Lefaivre68 e Alexander Tzonis69, Vincent B. Canizaro70 fornece-nos 

uma coleção heterogénea de ensaios sobre o pensamento regionalista na Arquitetura 

relativa ao séc. XX e início do XXI. Reúne estes discursos com o intuito de abordar as 

múltiplas posturas que emergiram no pensamento regionalista, sendo o Regionalismo 

crítico uma destas, e aponta esta multiplicidade de posturas como consequência da 

atitude pluralista que encontramos na teoria Pós-moderna. 

“[...] the variety of regionalist positions are part of the pluralistic attitude considered 
endemic to postmodern theory, where no singular view is taken to be dominant. All views 
are competing versions of reality in the postmodernist “sensibility of inclusion.” It may also 
suggest that heterogeneity is intrinsic to regionalist theory, in which there is not one but 
as many regionalisms as regions, each specific to its locale and historical circumstance.” 
(Canizaro, 2007, p. 16) 

Desse modo, designa o discurso regionalista como uma espécie de metateoria apenas 

com aplicação e significado local, sugerindo que se deve à falta de clareza no seu 

entendimento e prática. Afirma, assim, que o Regionalismo não se trata duma única 

teoria ou prática, considera-o como um meio através do qual tensões, como por 

exemplo, global vs local, ou modernidade vs tradição, são resolvidas. 

Tal como a Teoria da Arquitetura, as teorias regionalistas especulam, antecipam e 

estimulam a prática arquitetónica de vários modos específicos. É importante frisar que 

estas podem ser encaradas como parte duma variante da Teoria e Crítica da Arquitetura 

que perseveraram ao longo de movimentos históricos como o Romanticismo, o 

Ecleticismo, o Revivalismo, o Modernismo e, consequentemente, o Pós-Modernismo.    

É hoje, consensual que o Homem, pelo menos desde os tempos remotos da Antiguidade 
Clássica, desenvolveu e exportou – na particularidade da Arquitetura – ‘tipos’ e ‘estilos’ 
estandardizados que, com intuitos variados, favoreceram a expansão e colonização 
mundial – entre outras coisas – de estados e de instituições, ou seja, a promoção de 
casas (longe de casa). Essa exportação revelou-se como um ‘globalismo’ de identidades 

                                            
68 Liane Lefaivre, historiadora, crítica, curadora, professora e coordenadora da unidade curricular de História 
e Teoria da Arquitetura na Universidade de Artes Aplicadas de Viena. Trabalhou em parceria com Alexander 
Tzonis em inúmeras obras publicadas, sendo que juntos introduziram o conceito de Regionalismo Crítico à 
cultura arquitetónica.  
69 Alexander Tzonis (1937-), arquiteto, investigador e autor grego contribuiu para a teoria arquitetónica, 
história e percepção de design. Colabora desde 1975 com Liane Lefaivre em inúmeros projetos. Em 1985 
fundou a Design Knowledge Systems, um instituto de investigação multidisciplinar sobre a metodologia 
arquitetónica e o desenvolvimento de ferramentas para o pensamento do design. 
70 Vincent B. Canizaro (1965-), arquiteto, crítico, autor e professor de Teoria da Arquitetura na Universidade 
de Texas.  
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regionais concretas, isto é, se forem consideradas como “picos e vales” (no sentido da 
sua diversidade). As particularidades próprias dessas identidades, ao serem exportadas 
instituíram, globalmente uma repetição que sem diferença ‘terraplenaram’ 
arquitetonicamente, de forma gradual, o mundo de então. Em traços gerais, esse 
procedimento tornou-se conhecido como Universalização e, actualmente, como 
Globalização. Por outro lado, também desde a Antiguidade que a Arquitetura tem um 
papel determinante na promoção de uma atitude aparentemente contrária à anterior, ou 
seja, promoveu em simultâneo o Globalismo e o Regionalismo. O reconhecimento das 
potencialidades culturais de um modo universal, potenciaram, ao mesmo tempo, o 
particular o que promoveu identidades, diferenças e diversidade numa repetição 
universal. (Seabra, 2015, p. 66-67) 

Por outras palavras, o discurso Regionalista, principalmente na vertente arquitetónica, 

expressa a vontade de quebrar com tipologias universais impostas a priori. Nos seus 

discursos exploram-se várias temáticas como a qualidade do lugar, identidades 

culturais, os efeitos duma modernidade articulada com a tecnologia, entre outros e que 

partilham o mesmo foco principal: promover um sentido regional. Situa-se entre teorias 

do lugar como o contextualismo e a especificidade do lugar. Em simultâneo, é aliado 

com Teorias da Cultura que levantam questões acerca dos efeitos da modernidade, da 

Globalização e do impacto do desenvolvimento tecnológico tanto no indivíduo como na 

sociedade. Concluindo, referimo-nos aqui a disciplinas como a Sociologia, a 

Antropologia e a Filosofia, mais especificamente a Fenomenologia e a Teoria Crítica, 

como as mais influentes no pensamento regionalista arquitetónico.  

No seguimento desta introdução à postura regionalista na Arquitetura, identificamos os 

dois elementos base que estruturam as várias teorias regionalistas: a Região e o 

Regionalismo, ou seja, a dimensão física e o conjunto de características que esta 

circunscreve. No seguimento desta investigação, pretende-se sintetizar as suas 

definições com o propósito de fornecer uma melhor compreensão acerca destes dois 

conceitos enquanto ferramentas fundamentais da temática regionalista na disciplina da 

Arquitetura. 

Região 

região, [Do lat. Regio.] 1. s.f. grande extensão território. 2. s.f. Território ou porção de 
território que, por seu clima, produções ou outros caracteres, se distingue dos territórios 
contíguos. 3. s.f. Cada uma das ramificações da administração pública, das ciências, das 
artes, etc. 4. s.f. Cada uma das divisões que se imaginam na atmosfera. 5. s.f. Cada uma 
das secções em que, concencionalmente, se divide o corpo humano: a região frontal 6. 
s.f. Fig. Cada uma das esferas da actividade humana. (Figueiredo, 1996) 
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O termo região é um conceito que engloba várias questões, interpretações e utilizações 

distintas em diversas áreas científicas. Esta interdisciplinaridade torna o termo pouco 

preciso, pois o seu significado difere consoante o campo científico em que é aplicado. 

Considerando a disciplina de Geografia - onde este se revela como um dos temas 

centrais -, região corrobora diferentes perspetivas dos vários paradigmas existentes no 

pensamento geográfico. Nuno M. Seabra71 frisa, de modo sucinto, algumas definições 

que se revelam fundamentais para a compreensão deste conceito na matéria em que a 

investigação se insere: 

- Na vertente Humanística-Cultural da Geografia – instituída como corrente a partir de 
1960 e firmada na década seguinte – Região fundamenta-se num discurso de cariz 
fenomenológico que valoriza a história e evidencia os valores socioculturais. Assim, o 
conceito de Região depende de uma cultura ou de uma representação colectiva, 
assumindo uma nova interpretação – ou seja, pode considerar-se um elemento 
constitutivo de uma identidade enquanto consequência de um conjunto de percepções 
vividas e estabelecidas relacionalmente a partir de apreensões, valorações, decisões, 
aspectos socioculturais e comportamentos colectivos, entre outros; 

- Na Geografia Crítica – baseada no materialismo histórico e na dialéctica marxista, 
estabelecida enquanto corrente entre 1970 e 1980 – Região é considerada, grosso 
modo, como uma entidade concreta que resulta de múltiplas determinações (e.g., 
desigualdades estabelecidas pelos fluxos socioeconómicos, políticos, externos e 
internos) que se caracterizam por uma natureza já transformada a partir de heranças 
culturais e materiais e por uma determinada estrutura social, económica e política. 
(Seabra, 2015, p. 41-42) 

Procedemos, com base nas definições transcritas, para uma definição em que região é 

vista como uma unidade que reúne um conjunto de propriedades específicas que 

constituem uma realidade. Desse modo, consideramos o termo região “enquanto 

extensão e unidade espacial [...], entremeia de modo escalar duas outras entidades: o 

‘nacional’ e o ‘local’ (e, actualmente, também o ‘global’).” (Seabra, 2015, p. 42-43)  

A palavra tanto pode ser aplicada a uma fracção dum Estado ou duma nação, como a 
um agrupamento de Estados ou de nações, próximos pelas suas características 
económicas, políticas ou culturais e, geralmente, pela sua situação geográfica. 
(Roncayolo, 1986, p. 161) 

Consideramos provisoriamente, nesta investigação, que região corresponde a uma 

larga área cujos limites são impostos por uma variedade de critérios culturais e naturais. 

Desse modo, num contexto cultural, podemos encontrar jurisdições políticas 

                                            
71 Nuno Miguel Seabra (1972-2015) arquiteto e docente na Universidade Lusíada de Lisboa. Autor, entre 
outras obras, da tese de doutoramento “Narrativas de Regionalidade. Itinerários de um pensamento 
projectual em Arquitectura na contemporaneidade portuguesa”. 
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estabelecidas como um critério determinante. A nível físico, fenómenos naturais tais 

como, áreas tributárias, drenagens de bacias hidrográficas ou até mesmo habitats e 

ecossistemas de espécies de plantas/animais, são condicionantes que delimitam 

aproximadamente uma região. Para além destas, existem outras causas mais comuns, 

que produzem o centro pelo qual uma região é estabelecida, tendo em conta que limites 

físicos duma região são dificilmente estabelecidos. Nesse sentido, Canizaro 

disponibiliza uma breve descrição acerca destas causas: 

Between these [...] lie the more common physical determinants, such as climate [...], 
topographic landform [...], and cultural determinants such as distinct lifeways, patterns of 
land use and organization, finance and interchange, language use and inflection (dialect), 
distinct modes and materials used in construction, and styles of architecture. (Canizaro, 
2007, p. 18)  

Deste modo, uma região pressupõe uma combinação de fenómenos e critérios, que irão 

definir o seu significado consoante as diferentes áreas. Na Geografia, surge uma 

iniciativa que pretende qualificar o grupo de fenómenos que definem uma unidade 

territorial. Assim, adicionam-se adjetivos ao termo de modo a distinguir a área científica 

na qual se enquadra, tais como: região natural, região histórica, região económica, 

região administrativas, região urbana, região étnica, etc.  

Como já foi referido, para além dos geógrafos, este termo é utilizado por profissionais 

de outras áreas, o que promove uma constante polissemia no uso deste conceito. Isto 

acontece devido às más associações que ocorrem com termos que aparentam ser 

semelhantes e igualmente imprecisos, mas apenas contribuem mais para a sua 

disparidade. Referimo-nos aqui a termos como área, zona, província e distrito. Na 

verdade, verifica-se que estas associações ocorrem porque o conceito de região 

depende, em grande parte, de características dominantes ou duma localização espacial 

distinta. (Baud, Bourgeat e Bras, 1999, p. 313)  

Every concept, work of art, institution, world-wide movement has a birthplace. The special 
nature of the place has something to do with what is born [...]. It is born there because a 
special combination of ingredients exists here. It survives and develops because it is 
protected and nurtured there. Neitheir birth nor nurture occurs in an undefined place. It 
occurs in a region. (Hamilton Harris, 2007, p. 67) 

É salientar ainda que, apesar dos inúmeros campos em que o termo é inserido, o que 

todos têm em comum é que ele se foca num elemento em particular, uma determinada 

extensão de território.  
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A unidade dos traços culturais, a ligação a determinadas práticas e representações são 
o fundamento da homogeneidade regional. Mas esta homogeneidade não é mais de que 
o resultado do processo que supõe não só a comunicação, a troca entre membros do 
grupo, mas a escolha [...] de soluções comuns. A região não pode ser senão o resultado 
de um sistema de relações, quer se situe no quadro duma sociedade fortemente 
hierarquizada ou, pelo contrário, duma sociedade acéfala e igualitária [...] (Roncayolo, 
1986, p. 169)    

Regionalismo 

Regionalismo s.m. (De regional + suf. –ismo). 1. Polit. Doutrina política e social tendente 
a favorecer os grupos regionais baseados nas divisões impostas pela geografia e pela 
história comum. 2. Tendência para fazer prevalecer e valorizar os interesses da região 
em que se vive. 3. Tendência literária ou artística que consiste na caracterização dos 
costumes, dos tipos humanos, das paisagens de determinada região. 4. Ling. Vocábulo, 
acepção, expressão própria de uma região. (Academia das Ciências de Lisboa, p. 3157)  

As definições possíveis de regionalismo, juntamente com inúmeros significados e 

interpretações, são ilimitadas. Assim, na tentativa de nos focar para além do que é 

considerado senso comum, consideramos o regionalismo como um modo de pensar, 

seja em forma de conceito, estratégia, técnica, ferramenta metodológica, ideologia, etc. 

Á semelhança do termo anteriormente apresentado (região), regionalismo é também 

frequentemente associado a outros ismos72, que se revelam de igual modo imprecisos 

e que estão estabelecidos em estruturas dialéticas tais como: Nacional-Regional; 

Universal-Particular; Global-Local; Rural-Urbano; Centro-Periferia. Estes ismos são 

frequentemente vistos como produto de posturas mal fundamentadas na Arquitetura 

que, em vez de promover uma identidade local, revelam-se meramente circunstanciais 

e limitadas.     

Independentemente das diversas manifestações, o regionalismo é reconhecido 

enquanto conjunto de práticas e teorias centrais às ciências sociais, que concedem 

resistência a qualquer padrão universal que diminua vitalidades regionais ou locais. O 

seu discurso promove uma relação com o local ou uma dada região de modo a procurar 

respostas que, sem menosprezar alternativas globais, vão ao encontro das 

necessidades duma vida regional. Nesse seguimento, o regionalismo apresenta-se na 

arquitetura sob o compromisso de nos integrar na realidade actual e pluralidade dos 

                                            
72 Tais como Nacionalismo, Provincianismo, Cosmopolitismo e, entre outros, surge de igual modo a 
arquitetura vernacular. 
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lugares. Isto revela uma postura ponderada derivada da Teoria Crítica que, embora só 

visível na prática, trata de determinar soluções por meio duma análise crítica. 

Existem questões como a autenticidade, a cultura, a tradição e a identidade, que estão 

presentes no regionalismo. Questões que, devido à sua complexidade, estimulam 

tensões nas estruturas dialéticas instrínsecas aos inúmeros discursos regionalistas. 

Canizaro identifica as oposições dialéticas que encontramos na arquitetura regionalista: 

- Resistência e Resposta: A resistência, que já mostrou ter um papel relevante neste 

discurso, procura manter a identidade local através da forma, optando por um balanço 

entre o local e universal. Esta resistência regionalista é alcançada por meio duma 

resposta, que tem em conta, as condições climáticas, a topografia e a disponibilidade 

de materiais no lugar em questão. (Canizaro, 2007, p. 22)  

- Imitação e Invenção: Aqui ambas opções, embora opostas, partilham o mesmo 

objetivo em estabelecer relações entre os indivíduos e o lugar. A imitação passa por 

literalmente mimetizar formas, motivos e detalhes existentes e característicos, de modo 

a suscitar uma continuidade cultural. A invenção, por outro lado, procura inspiração em 

precedentes - seja a nível espacial, formal ou de ambiência -, para criar algo inovador, 

mas que em simultâneo transmita uma subtil evocação regional. (Canizaro, 2007, p. 22) 

- Tradição e Modernidade: Este é o par dialético mais contestado de todos, pois revela 

a grande problemática estabelecida na postura regionalista. Falamos por um lado da 

tradição, que promove uma continuidade cultural, e por outro, a modernidade, que 

representa a ambição pelo progresso e inovação. A modernidade requer um uso 

moderado da tradição como base para evoluir, isto porque, enquanto resultado de um 

passado, a tradição traça diretrizes para o futuro. O regionalismo modernista e o 

regionalismo crítico, em particular, revelam-se aliados a esta combinação no sentido em 

que constroem sempre o novo conciliado com a cultura do lugar. (Canizaro, 2007, p. 22-

23) 

Após identificadas, torna-se claro que estas dialéticas propõem uma realidade assente 

em costumes e tradições pertencentes a um mesmo passado cultural. Contudo, um 

regionalismo focado apenas na resistência das suas tradições, revela-se extremamente 

limitado, pois torna-se estagnado e deixa de responder às necessidades dos seus 

indivíduos. Um modo de impedir que uma região se dissolva é através duma relação 

entre os lugares e os seus indivíduos, no sentido em que, é preservada uma ideia do 
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passado, mas submetida a um processo constante de inovação e evolução. Harwell 

Hamilton Harris73 considera que, mais influente que o clima ou a topografia duma dada 

região, são os seus residentes, pois o Regionalismo é essencialmente um estado de 

espírito.    

What is a great region? It is a place rich in a mixture of minds, ambitions, imaginations, 
freedoms, natural resources, and fortuitous circumstances. 

In such a place something will be born – something will happen. Creation is always a 
happening. Planning has little to do with it – beyond making conditions propitious for 
something to happen. Most important of these conditions is a state of mind. Cultivating a 
rich state of mind is a region’s most effective means of planning for the future.  

A great region looks to the future. It is to such a region one traces the birth of a new 
development in self-government, a fresh expression in building and art, a revolutionary 
turn in technology, an unexpected change in economic philosophy.  

A great region attracts a wide variety of minds. It is cosmopolitan. Its people come from 
different places, bringing with them different experiences, viewpoints, capacities, cultural 
interests. (Hamilton Harris, 2007, p. 67-68) 

Tendo em conta as duas ideias descritas, Harwell Hamilton Harris apresenta-nos dois 

tipos de regionalismo: O regionalismo de restrição e o de libertação. O regionalismo de 

restrição rege-se pelo passado:  

This state of mind may be induced by poverty, resulting in meager proportions; by 
isolation, producing ignorance of developments in more favored localities; by lack of 
transportation, restricting the choice of building materials to those native to the region; by 
iron-clad traditions, imposing living patterns rooted in a vanished past. Such regionalism 
prides itself on its exclusiveness. [...] It is anti-cosmopolitan and anti-progressive. Such 
regionalism becomes a cloak for the misplaced pride of the region and serves to build-in 
ignorance and inferiority. Happily, such regionalism is being destroyed [...] (Hamilton 
Harris, 2007, p. 57-58)   

Por outro lado, o regionalismo de libertação procura harmonia entre o processo evolutivo 

contemporâneo e as suas raízes:  

This is the manifestation of a region that is especially in tune with the emerging thought 
of the time. We call such a manifestation “regional” only because it has not yet emerged 

                                            
73 Harwell Hamilton Harris (1903-1990) foi um arquiteto americano modernista que viveu e trabalhou na 
Carolina do Norte entre 1962 e 1990. Tornou-se conhecido pelas suas obras que incorporavam a 
modernidade e um forte senso de lugar. Era um visionário no design regional e moderno. Enveredou pelos 
novos movimentos de arte e arquitetura que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, obteve grandes 
referências através da sua admiração por Frank Lloyd Wrighte da sua aprendizagem com Richard Neutra 
– pioneiro do modernismo europeu na Califórnia. Embora completamente moderno, o trabalho de Harris 
estava profundamente enraizado na paisagem da Califórnia.  
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elsewhere. [...] Its virtue is that its manifestation has significance for the world outside 
itself. (Hamilton Harris, 2007, p. 58) 

Harris aponta este último regionalismo como a melhor solução para exercer uma prática 

arquitetónica de excelência, pois para tal é necessário que a própria arquitetura 

expresse “[...] variety, freedom, expansiveness, and love of the physical world that are 

the product of the best regionalism [...]”. Em simultâneo, deve passar uma imagem 

dessas qualidades aos seus indivíduos, de modo a que estes sintam que a sua 

expressão única está em plena união com a sua nação (região), promovendo, assim, 

uma expressão nacional singular (regionalismo). (Hamilton Harris, 2007, p. 64) 

Aludindo à polissemia anteriormente detetada, verifica-se que o Regionalismo [...] 
emergiu, não como tendência instituída através de uma mimetização acrítica e 
estatizante de um ‘passado’, mas, quase sempre, como um processo contínuo criativo 
[...] numa dinâmica dialéctica singular com outro processo histórico, aparentemente 
antagónico, dito universal e na actualidade, vulgarmente denominado global. (Seabra, 
2015, p. 64) 

Tendo tudo o que foi referido neste subcapítulo em conta, constatamos que a postura 

regionalista na arquitetura não se trata apenas duma única teoria ou prática, mas sim 

dum modo de estar. Favorece as potencialidades particulares de um lugar, elevando-as 

a um nível universal com base em premissas fundamentais como a região e o devido 

regionalismo e, principalmente, o indivíduo. 
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3. REGIONALISMO CRÍTICO  

3.1. PERSPETIVA DE LEWIS MUMFORD E KENNETH FRAMPTON 

The spread and differentiation of the modernist canon in the 1950s and 60s, regional 
“schools” such as the Scandinavian, Greek, Italian, British or local adaptations to Post-
colonial settings caused a new debate about “regionalist” tendencies within the modern 
movement, whereas the revision of the 1960s and 70s that re-addressed history, style, 
semiotics, urban fabric, image, media, irony, ornament, culture of the everyday and 
vernacular questioned this framework altogether. It is against this background of the 
modern-postmodern debate triggered by Charles Jencks’ publication of The language of 
Post-Modern Architecture in 1977 that Frampton, Tzonis and Lefaivre position their 
proposal for a “critical regionalism” as a differentiation from populist, vernacular or 
historicist regionalism, but also from (rational) universalism of International Style or the 
behaviorist implications of post-war social theories in architecture. (Fischer, 2011, p. 142)  

Depois de um breve enquadramento histórico e teórico que revelam sucintamente o 

percurso do entendimento do papel da arquitetura na sociedade, torna-se percetível 

que, do mesmo modo que o Modernismo contém várias interpretações na sua essência, 

o mesmo acontece com o Regionalismo.  

Em pleno Pós-modernismo, o debate acerca de um Regionalismo Moderno volta a 

manifestar-se, desta vez, em dois artigos da autoria do arquiteto Alexander Tzonis em 

parceria com a historiadora Liane Lefaivre e o arquiteto Anthony Alofsin74. O primeiro, 

The question of regionalism – apenas publicado em alemão -, embora da autoria dos 

três autores, difunde as ideias daquilo que Alofsin apelida de Constructive 

Regionalism75. Em torno das ideias de Mumford, sugerem uma arquitetura regional para 

contrapor os temas históricos que contestavam no pós-modernismo. Este último 

fundamenta o conteúdo do segundo artigo da autoria de Tzonis e de Lefaivre, The Grid 

and the Pathway76 e obtém um maior impacto, pois introduz pela primeira vez o termo 

Regionalismo Crítico. 

Em busca de um retorno a uma arquitetura humanista centrada nas condições locais 

das regiões, é ao longo duma vasta investigação sobre a história da arquitetura grega 

                                            
74 Anthony Alofsin (1949 -), é um arquiteto, autor e professor de arquitetura, arte e história de Arte na 
universidade do Texas.  
75 Construtive Regionalism, é um artigo que Anthony Alofsin escreveu em 1980 enquanto estudante-
assistente de Alexander Tzonis, sendo apenas publicado na obra Architectural Regionalism de Vincent B. 
Canizaro (2007).  
76 “The Grid and Pathway. An Introduction to the Work of Dimitris and Susana Antonokakis with Prolegomena 
to a History of the Culture of Modern Greek Architecture”, Architecture in Greece, n 15 (1981).  
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que desenvolvem uma teoria crítica de regionalismo. Propõem o Regionalismo Crítico 

na arquitetura como recurso à cultura consumista que dominava o pós-modernismo. 

Lefaivre e Tzonis salvaguardam aplicações de materiais, técnicas e tipologias locais a 

fim de produzir projetos de arquitetura contextualizados com a história, com o clima, 

com a paisagem e com os seus ditos residentes, ou seja, de um modo geral, 

caraterísticas que só podem ser experienciadas no local e que pretendiam um 

abrandamento do processo de mercantilização visual. Contrastando com as noções 

anteriores sobre o regionalismo e com as tendências vernaculares pós-modernas, 

acrescentam uma perspetiva crítica a esta postura regionalista, no sentido em que, 

salienta uma compreensão reflexiva da noção de lugar e da inspiração local que, por 

sua vez, estabelece uma dialética entre a civilização tecnológica e a cultura.   

Mumford nunca publicou um manifesto onde expressasse toda a sua perspetiva, pelo 

que o seu raciocínio apenas é compreendido por meio dos escritos de Lefaivre e Tzonis 

de modo a obter um melhor entendimento das bases que sustentam o seu pensamento 

crítico.  

Lewis Mumford 

Why did we term Mumford’s regionalism critical? After all, isn’t regionalism always, by 
definition, critical? As Alexander Tzonis and I have shown elsewhere, no matter what its 
political associations are, since the Renaissance it has always been critical of an outside 
power wishing to impose an international, globalizing, universalizing architecture against 
the particular local identity, wether the identity is architectural, urban or related to 
landscape. (Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 34) 

No seguimento da citação, o que os autores pretendem ressaltar aqui é o duplo sentido 

da atitude crítica de Mumford. Tal como já foi referido no subcapítulo anterior, o crítico 

americano mostrava-se contra o globalismo na arquitetura, e, no entanto, também era 

contra as tendências regionalistas seculares pelo simples facto destas se categorizarem 

como antagónicas ao fenómeno da universalização. Propõe um equilíbrio entre o 

regional e o universal para evitar consequências chauvinistas, nacionalistas e patrióticas 

como assistimos ao longo dos séculos. Defende ainda que a arquitetura deve de facto 

ser concebida segundo a identidade cultural duma região, e, em simultâneo, deve 

transcendê-la e progredir de acordo com a constante evolução dos tempos.  

A partir duma postura baseada na filosofia crítica relativa à Escola de Frankfurt, Mumford 

foi o primeiro a repensar sistematicamente o regionalismo. Para melhor entendimento 
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do seu paradigma - o qual Lefaivre e Tzonis apelidam de Regionalismo Crítico - 

examinamos cinco pontos que os autores consideram ser as suas bases. 

Rejeição dos Historicismos – Embora Mumford fosse defensor da preservação de 

tradições, não era de todo apologista em mimetiza-las em edifícios novos. Abominava 

reproduções do passado pois, para além de não se enquadrarem na realidade moderna, 

dava-se uma má utilização dos materiais.  

“Regionalism is not a matter of using the most available local material, or of copying some 
simple form of construction that our ancestors used, for want of anything better, a century 
or two ago. Regional forms are those which most closely meet the actual conditions of 
life and which most fully succeed in making a people feel at home in their environment: 
they do not merely utilize the soil but they reflect the current conditions of culture in the 
region.”(Mumford, 1941, p. 30) 

Nas suas palestras, The South in Architecture, desmistifica a ideia de que o regionalismo 

era composto apenas por elementos primitivos locais, esclarecendo que: “Since the 

adaptation of a culture to a particular environment is a long, complicated process, a full-

blown regional character is the last to emerge.”(Mumford, 1941, p. 29) Tendo esta 

questão em vista, Mumford prezava o trabalho de H. H. Richardson77, a quem atribuiu o 

título de primeiro arquiteto verdadeiramente regional, por este se dedicar em adaptar o 

local a novas técnicas e materiais. (Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 35-36) 

Retorno à natureza – A relação com a natureza é outra noção fortemente associada 

ao regionalismo. Sobre esta, Mumford condena a atitude pitoresca com que se lida com 

a paisagem, em que esta é ajustada sob critérios de puro esteticismo. Entusiasta do 

movimento da cidade-jardim78 e do planeamento regional de Patrick Geddes, procurava 

redefinir o conceito de adaptação da paisagem frente à nova realidade que se 

apresentava à Modernidade. Questões como a ecologia e a sustentabilidade surgem 

como os grandes focos desta realidade que Mumford designa de bio regionalismo, com 

o intuito de restaurar o equilíbrio entre o homem e a natureza. Esta abordagem torna-

se percetível em Report on Honolulu79, onde apresenta o seu primeiro e único 

masterplan desta cidade que Lefaivre qualifica como “[...] the first tropical city planned 

                                            
77 Henry Hobson Richardson (1838-1886), foi um arquiteto americano que deu início ao Revivalismo 
Romântico no contexto do Estados Unidos. Tornou-se numa figura pioneira no desenvolvimento de um 
estilo arquitetónico americano indígena e moderno em simultâneo.  
78 O movimento da cidade-jardim (1898) trata-se de um plano urbanístico criado pelo inglês Ebenezer 
Howard, emerge como resposta à necessidade que se impunha para uma melhor qualidade de vida urbana, 
tendo em conta a superlotação consequente do crescimento descontrolado das populações em grandes 
cidades desde a Revolução Industrial. 
79 Publicado em 1938. 
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Ilustração 24 – Rush city reformed (Koglek, 2013) 

 
Ilustração 25 – Rush city reformed (Koglek, 2013) 

 

 
Ilustração 26 – Rush city reformed (Koglek, 2013) 

 
Ilustração 27 – Rush city reformed (Koglek, 2013) 

 

Uma noção de Comunidade – Segundo o ideal de que a Arquitetura, para além de 

asilo, reflete os ideais duma população específica, Mumford refuta a noção 

tradicionalista de comunidade monocultural baseada em dinâmicas locais. Identifica em 

Report on Honolulu a coexistência de várias culturas na cidade – polinésia, japonesa, 

chinesa, entre outras – e apela, por isso, a um desenvolvimento que contorne as 

associações locais em benefício duma comunidade multicultural. 

We have treated the art (of building) not as a simple means of providing shelter, not as a 
clumsy kind of scene painting, but as an effort to reflect and enhance the purposes and 
ideals which characterize a particular age and people. This effort takes form in meeting 
the practical demands for an environment modified for human use; but the modifications 
that are made serve something more than the immediate needs: they testify to the degree 
of order, of co-operation, of intelligence, of sensitiveness, that characterize community. 
(Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 38) 

Regionalismo enquanto produto local e universal – Por fim, Mumford redefine uma 

ideia de regionalismo segundo uma intenção de situar as regiões na 

contemporaneidade, com ferramentas que respondessem às necessidades duma 

sociedade em constante mutação. Desse modo, defende uma condensação de 

influências internas e externas como premissa essencial na postura regionalista. Isto 

significava que, em vez de contrapor uma universalidade ou elevar excessivamente 

dinâmicas locais, propunha um equilíbrio entre ambas, garantindo uma evolução em 

harmonia com a identidade cultural dos lugares.(Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 38-39)      
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[...] every regional culture necessarily has a universal side to it. It is steadily open to 
influences which come from other parts of the world, and from other cultures, separated 
from the local region in space or time or both together. It would be useful if we formed the 
habit of never using the word regional without mentally adding to it the idea of universal 
– remembering the constant contact and interchange between the local scene and the 
wide world that lies beyond it. To make the best use of local resources, we must often 
seek help from people or ideas or technical methods that originate elsewhere. […] As with 
a human being, every culture must both be itself and transcend itself: it must make the 
most of its limitations and must pass beyond them; it must be open to fresh experience 
and yet it must maintain its integrity. In no other art is that process more sharply focused 
than in architecture. (Mumford, 1941, p. 31-32) 

Após especificados os pontos-bases, o seu modo de pensar distingue-se por quebrar 

com os padrões limitadores do pensamento regionalista dos séculos passados, dando 

lugar a uma noção de regionalismo como intermediário entre o global e regional.  Uma 

realidade em que movimentos promovidos pelos CIAM, como o Estilo Internacional, não 

despendiam dos instrumentos necessários.   

Kenneth Frampton 

Outra reinterpretação do Regionalismo Crítico que importa também ressaltar é do crítico 

Kenneth Frampton, que surge pouco depois do discurso dos autores supracitados, e 

que se revela como um dos discursos mais polémicos e contestados na linha do 

pensamento regionalista.    

Observa-se o ponto de viragem no pensamento de Frampton quando publica o artigo 

On Reading Heidegger82, onde recorre ao conceito fenomenológico do lugar como 

resposta aos vários contratempos urbanísticos e ambientais que o autor identifica como 

resultado do pensamento pós-modernista. Neste artigo indica as quatro condicionantes 

contemporâneas que, na sua perspetiva, reduz o potencial da contribuição da 

arquitetura na habitação. Resumidamente, aponta como primeira condição a 

incapacidade em distinguir arquitetura de construção, assumindo que todo o trabalho 

era considerado arquitetura. Em segundo, destaca a postura passiva frente ao 

descontrolo da construção industrializada, que gradualmente se sobrepunha ao trabalho 

do artesão. Em terceiro, refere a busca duma prática autónoma, que não tem em 

consideração a construção do lugar nem a cultura universal. E, por último, a perda de 

contato com a natureza resultante da destruição de recursos. (Nesbitt, 1996, p. 440-

441)  

                                            
82 Publicado em Oppositions 4 (October 1974). 
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Na sequência do pensamento de Martin Heidegger, na sua proposta ressaltam dois 

aspetos: um maior foco no modo como se lida com a qualidade espacial de conter o 

lugar na arquitetura e uma dialética ambiental na produção, isto é, uma análise de custos 

e benefícios com base em aspetos qualitativos e quantitativos. Frampton adopta a visão 

fenomológica de Heidegger pelo significante papel político e simbólico na estrutura 

social que este atribui ao lugar. Inspira-se, em particular, no ensaio Building Dwelling 

Thinking83, no qual Heidegger declara que construir e morar são, na sua essência, os 

vínculos do lugar. Posto isto, Frampton reconhece que redirecionar a arquitetura para a 

temática do lugar requer uma reflexão sobre a arte tectónica de construir e ainda o 

reconhecimento duma esfera pública no design que os arquitetos devem acomodar. 

Elabora neste artigo a fórmula “place, production and nature”, como um Homeostatic 

plateau homeostático84 para o design. (Frampton, 1996, p. 442-446)  

Importa aqui referir que Heidegger e Mumford pertenceram ao mesmo período histórico 

e, por isso, partilhavam da mesma preocupação: a crise duma civilização dominada pela 

máquina. Porém, ambos se mostram em extremidades opostas da mesma realidade. 

Os ideais de Heidegger estão intrinsecamente relacionados com a ideia de Volk85, em 

que um grupo de indivíduos estão interligados através de identidades éticas, solos e 

idiomas comuns, sendo que, a ausência destas ligações, significava decadência. O 

pensamento do filósofo alemão revelava-se também profundamente fundamentado 

numa atitude antimodernista, que resultava numa condenação da tecnologia moderna 

e do conceito de democracia. O entendimento de Mumford sobre a matéria não podia 

estar mais distante, como já se tornou claro, defendia que regionalismo era sinónimo de 

moderno. (Lefaivre e Tzonis, 2003, p. 35) 

Na sequência das questões levantadas no seu artigo – On reading Heidegger -, no início 

dos anos 80, Frampton apresenta a sua noção de regionalismo crítico como uma 

construção teórica alternativa ao impulso populista do pós-moderno arquitetónico e, em 

simultâneo, desafia os princípios daquilo que se considerava Alta Modernidade - High 

Modernism86. A sensibilidade para com o lugar é um princípio central na abordagem 

                                            
83 Inserido como 4º capítulo na obra Poetry, Language, Thought (1971) de Martin Heidegger. 
84 Homeostatic Plateau, é o que se denomina quando uma população atinge um equilíbrio com a capacidade 
que a envolvente carrega, realçando questões significantes como padrões e qualidade de vida.   
85 Volk, é um conceito que distingue pessoas pela sua raça, nação ou povo, por meio de um sentimento de 
superioridade entre culturas. 
86 High Modernism é uma escola de design e arquitetura centrada na ciência e na tecnologia. Distingue-se 
pela lógica imparcial face aos fatores humanos e naturais, sendo estes considerados como obstáculos a 
serem superados. A nível formal está associada à monotonia estética, como edifícios altamente lineares 
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arquitetónica, que o autor propõe como capaz de reunir o melhor entre a civilização 

universal e as culturas locais. Apoiando-se no ensaio de Paul Ricoeur, Universal 

Civilization and National Cultures87, publica o seu manifesto, Towards a Critical 

Regionalism: Six points for an Architecture of Resistance88, onde apresenta seis pontos 

principais: “Cultura e Civilização”, “Ascenção e Queda da Vanguarda”, “Regionalismo 

Crítico e Cultura Mundial”, “A Resistência da Forma-Lugar”, “Cultura versus Natureza: 

Topografia, Contexto, Clima, Luz e Forma Tectónica”, e, por fim “O Visual versus o Tátil”.  

Por um lado, acusa a pós-modernidade de se alimentar do capitalismo multinacional, 

deixando realidades sociais, culturais e económicas à deriva e, por outro, reconhece 

que as premissas utópicas da modernidade tinham deixado de ser as adequadas. Tendo 

isto em vista, no seu manifesto Towards a Critical Regionalism, considera o regionalismo 

crítico como meio de resistência e crítica à modernização global que suscitava, 

progressivamente, a extinção das formas das culturas autóctones tradicionais. 

“Architecture can only be sustained today as a critical practice if it assumes an arrière-
garde position, that is to say, one which distances itself equally from the Enlightenment 
myth of progress and from a reactionary, unrealistic impulse to return to the architectonic 
forms of the preindustrial past. A critical arrière-garde has to remove itself from both the 
optimization of advanced technology and the ever-present tendency to regress into 
nostalgic historicism or the glibly decorative. It is my contention that only an arrière-garde 
has the capacity to cultivate a resistant, identity-giving culture while at the same time 
having discreet recourse to universal technique.” (Frampton, 1983, p. 20)   

Ainda no mesmo ano, publica o seu artigo Prospects for a Critical Regionalism89 que 

serve de base para o capítulo – Critical Regionalism: modern architecture and cultural 

identity - que acrescenta à segunda edição do seu livro Modern Architecture: a critical 

history (1985). Neste último, identifica tais práticas arquitetónicas de resistência nas 

periferias do sistema mundial, apresentando uma seleção de arquitetos de diferentes 

nacionalidades, como Tadao Ando no Japão, Mario Botta na Suiça, Josep Antoni 

Coderch na Catalunha, entre outros, e ainda os casos de estudo presentes nesta 

investigação, que não só desenvolvem e combinam alusões à cultura universal e à 

cultura local, como também elaboram cruzamentos entre as várias culturas no mundo.  

                                            
sem estímulo decorativo com interiores minimalistas. Este movimento culminou no período 1950-1990 
alusivo à Guerra Fria, motivado em grande parte pelo Estado. 
87 Publicado na sua coleção de ensaios History and Truth (1965). 
88 Publicado como um dos ensaios que compõe a obra de Hal Foster, The Anti-Aesthetic (1983), é neste 
manifesto que Frampton desenvolve a sua crítica às condições de produção arquitetónica da época. Importa 
destacar que as proposições que apresenta neste são consolidações das ideias apresentadas em artigos 
anteriores da sua autoria, como por exemplo, The isms of contemporary architecture (1982). 
89 Publicado pela primeira vez em Perspecta: The Yale Architectural Journal, Vol. 20 (1983). 
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The concept of a local or national culture is a paradoxical proposition not only because of 
the present obvious antithesis between rooted culture and universal civilization but also 
because all cultures, both ancient and modern, seem to have depended for their intrinsic 
development on a certain cross-fertilization with other cultures. […] regional or national 
cultures must today, more than ever, be ultimately constituted as locally inflected 
manifestations of ‘world culture’. […] we have to regard regional culture not as something 
given and relatively immutable but rather as something which has, at least today, to be 
self-consciously cultivated. (Frampton, 2007, p. 314-315) 

Contudo, Frampton insiste que o Regionalismo Crítico não deve ser encarado como um 

estilo, mas sim como um processo aplicável em variadas circunstâncias e em variadas 

localizações. Para um melhor entendimento da sua perspetiva, apresentamos uma 

síntese dos pontos que Frampton considera essencial para o bom funcionamento da 

sua reinterpretação do Regionalismo Crítico.  

1. O Regionalismo Crítico, embora crítico da modernização, não rejeita de todo as 

condições emancipatórias e evolutivas que esta fornece. Entende-se como uma 

prática que se distancia da otimização normativa e do utopismo modernista, pois, 

em contrapartida, favorece projetos de escalas mais reduzidas em de vez de 

grandes escalas. Isto torna-se claro quando exemplifica esta prática através de 

projetos de habitação, igrejas e jardins, sobre os quais considera estarem 

conscientemente confinados no espaço e tempo. (Frampton, 2007, p. 327) 

2. No seguimento do ponto anterior, o Regionalismo Crítico não pretende edifícios 

como objetos independentes sem conexão com os lugares onde são inseridos. 

Concede grande importância à questão da forma-lugar porque observa esta 

como um limite físico ao qual o edifício deve estar sujeito. (Frampton, 2007, p. 

327) 

3. Defende que o factor tectónico é essencial para a produção arquitetónica, de 

modo a evitar ambientes de caráter cenográfico. (Frampton, 2007, p. 327) 

4. Considera o papel da luz natural de um determinado local essencial para o valor 

tectónico de um volume, o que, por consequência, pressupõe uma resposta 

fidedigna às questões climáticas. (Frampton, 2007, p. 327) 

5. Entende que, para lá da percepção visual, o objeto arquitetónico acede a vários 

níveis de percepção. Deste modo, considera os materiais e as superfícies como 

instrumentos capazes de proporcionar experiências táteis complementares à 

percepção visual, e que podem ir desde a concepção das entradas de luz 
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natural, à temperatura proporcionada e ainda, ao modo como o som se propraga 

pelo espaço. (Frampton, 2007, p. 327) 

6. Embora fundamentado no lugar em que se insere, no Regionalismo Crítico não 

se pretende incentivar abordagens nostálgicas quando recorre ao vernacular. 

Baseia-se em reinterpretações de elementos vernaculares, muitas vezes de 

origem estrangeira, com o intuito de cultivar uma cultura contemporânea focada 

no lugar, sem que esta se torne indevidamente hermética. Vê a criação duma 

cultura mundial de base regional como premissa essencial para uma prática 

contemporânea. (Frampton, 2007, p. 327) 

7. Conclui-se que é em limites culturais que encontramos a génese desta 

reinterpretação do Regionalismo Crítico, onde são diluídos impulsos normativos 

provenientes da civilização universal. (Frampton, 2007, p. 327)      

Kenneth Frampton aderiu ao projeto emancipatório do Modernismo e, nesse sentido, 

desenvolveu o Regionalismo Crítico como a sua variante arquitetónica. Depois duma 

nova revisão às suas teorias apresenta no artigo, Ten points on an Architecture of 

Regionalism: A Provisional Polemic90, o desenvolvimento mais completo dos seus ideais 

sintetizado em dez pontos. Através deles, pretende instaurar uma prática orientada para 

as regiões com base em questões como a sustentabilidade e o urbanismo paisagístico, 

distanciando-se de questões estilísticas e estéticas. O seu discurso revela-se tão 

influente como o de Mumford pois, embora pertencendo a diferentes épocas e sob uma 

perspetiva distinta, Frampton partilha das mesmas bases e procura estimular as 

mesmas convicções. Alerta para os perigos de posturas historicistas e para a 

homogeneização da tecnologia moderna que o período superficial e tectonicamente 

vago do pós-moderno enfrenta. (Canizaro, 2007, p. 374-375)    

                                            
90 Publicado pela primeira vez como um dos vários ensaios que compõe o livro Center, vol. 3: New 
Regionalism (1987). 
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3.2. O FENÓMENO DO LUGAR 

A consideração de Frampton pelo lugar não é novidade para esta década, arquitetos 

como Aldo van Eyck91, Louis Kahn92, Kent C. Bloomer93 e Charles Moore, já haviam 

destacado o significante papel da palavra lugar, sem uma base fenomenológica. Sobre 

este último aspeto, Christian Norberg-Schulz precede Frampton. 

A fenomenologia obteve o seu primeiro impulso através de Edmund Husserl94 e Martin 

Heidegger. Husserl criou o movimento fenomenológico na filosofia segundo o propósito 

de desenvolver um método rigoroso de investigação filosófica, mas é Heidegger quem 

o redireciona de modo a se tornar num dos principais movimentos filosóficos do séc. 

XX. Heidegger converteu a fenomenologia num meio em que se questionavam as 

tradições filosóficas. Propunha um desmantelamento radical e uma reconstrução 

segundo uma intenção de conceber uma nova ontologia que analisava o modo pelo qual 

as estruturas do “ser” se revelavam através de estruturas de existência humana. (Habib 

e Khosro Sahhaf, 2012, p. 45)   

Tratava-se de um pensamento existencialista que partia dum retorno às primeiras 

perguntas sobre o sentido do “ser” e do “ser-aí95” como instrumento primitivo e essencial 

da filosofia. Revelava-se estreitamente vinculado ao tema metafórico da casa, do qual 

retirava “[...] desenvolvimento de uma retórica arquitetónica capaz de deslocar a 

                                            
91 Aldo Van Eyck, (1918 - 1999). Importante arquitecto holandês no cenário do Estruturalismo, considerado 
um dos nomes mais influentes deste movimento. Foi fundador do grupo “Team X”, grupo que reclamava 
uma nova postura da arquitectura moderna perante os CIAM, rejeitando e questionando o funcionalismo e 
estimulando uma procura por uma maior relação com a história e com os elementos simbólicos e culturais. 
Foi professor na Universidade Técnica de Delf, entre 1966 e 1984. Através da prática conseguiu testar e 
demonstrar as suas ideias na área da arquitectura, através de construções e intervenções no espaço 
público. Subverteu o pensamento mainstream, elevando o lugar sobre o espaço. O seu pensamento é 
marcado por viagens em busca de novas referências para o seu trabalho e paralelismos em manifestações 
artísticas de outras culturas, de modo a ampliar a sua forma de pensar arquitetura.   
92 Louis Kahn (1901-1974), embora de origem da Estónia, é um dos arquitetos americanos mais 
reconhecidos a nível internacional do século XX pela sua prática arquitetónica que equilibra o estímulo 
emancipatório do Modernismo com a dignidade dos antigos monumentos. Através da sua extraordinária 
abstracção formal foi capaz de criar e desenvolver uma arquitetura monumental mas próxima da escala 
humana. As suas obras apresentam uma simplicidade que reflecte uma estética num estado puro.    
93 Kent C. Bloomer (1935-), arquiteto, escultor, professor e autor americano, é um conhecido apologista do 
ornamento arquitetónico. É docente na Escola de Arquitetura de Yale e as suas obras públicas tornaram-
se grandes marcos. É autor de vários livros e artigos acerca da perceção visual e da questão ornamental 
na arquitetura, evidenciando-se a sua parceria com Charles Moore em Body, Memory and Architecture 
(1977). Ambos professores de design arquitetónico, tentam introduzir na arquitetura o ponto de vista de 
como os edifícios são vivenciados, como afetam os indivíduos e as comunidades a nível de sentidos, 
proporcionando-nos um senso de identidade e lugar. 
94 Edmund Husserl (1859-1938), filósofo alemão, fundou da fenomenologia, um método que descreve e 
analisa a consciência, com o intuito de elevar a filosofia como uma ciência rigorosa.  
95 Um dos modos do ser, na filosofia de Heidegger, é ser-aí (Dasein), um dos conceitos chave do famoso 
livro, Ser e Tempo (1927), do filósofo alemão.  
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linguagem da filosofia, num procedimento que levará a filosofia a ser um pensamento 

sobre a habitação.”(Ábalos, 2003, p. 44) Mais importante daquilo ou de quanto se 

constrói, é entender o significado concreto da ação “construir” para Heidegger, e é este 

voltar às origens que legitima e dá consciência ao seu pensamento, uma vez que 

defende que é somente através deste que “[…] poderemos transformar um mero alojar-

se em um autêntico habitar […]”(Ábalos, 2003, p. 46). Posto isto, determina que o 

construir tem de estabelecer uma relação tanto com a natureza como com a memória: 

“O cuidado aplicado à ação de construir é coadjuvante de um habitar no qual “ser” pode 
se desenvolver. Mas isto implica, antes de tudo, uma consistência temporal, uma 
preeminência da dimensão temporal sobre a especial: é o tempo – um tempo longo, que 
vem de origens remotas, e se estende no cuidado com a terra – que nos permite aceder 
a um habitar autêntico.”(Ábalos, 2003, p. 47) 

Nessa sequência, Heidegger apresenta-nos o lugar existencial, um lugar humanizado 

que pressupõe o habitar como meio para adquirir sentido e significado. Identifica-o como 

o lugar específico em que o homem habita, onde se articula a quaternidade96, tendo 

estabelecido o habitar autêntico como a construção de um lugar que envolve, 

harmoniosamente, a natureza (o céu e a terra), o homem e o divino. (Ábalos, 2003, p. 

48-49)  

De modo sucinto, Heidegger assinala que a casa existencial surge como o lugar do 

autêntico, isto é, “[…] o refúgio que protege do exterior, da inclemência do tempo e dos 

agentes naturais, mas também do mundano e do superficial […]” (Ábalos, 2003, p. 51), 

e como o habitar existencial se revela “[…] contra a cidade moderna e seus implementos 

técnicos, contra aquilo que leva tanto ao aniquilamento da natureza, quanto ao 

esquecimento da tradição […]” (Ábalos, 2003, p. 52) 

Este retorno às origens, procurava repensar o ser e a casa de modo a interpretar 

novamente o seu sentido existencial e resulta do confronto com a alienação tecnológica 

moderna, revelando-se como influência determinante nas revisões da modernidade no 

final dos anos 1960. Heidegger tornou-se influente entre vários teóricos da arquitetura, 

nomeadamente, Christian Norberg-Schulz que, dedicado ao desenvolvimento da 

interpretação das ideias do filósofo alemão, destaca-se por ser dos primeiros a transpor 

a sua abordagem fenomenológica na arquitetura. 

                                            
96 Quaternidade traduz-se nos quatro elementos que Heidegger identifica como componentes do espaço 
que habita o ser existencial, sendo estes, o céu, a terra, o mortal e o divino. 
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Após um envolvimento com as tendências linguísticas, no final da década 1960, o 

arquiteto norueguês acaba por rejeita-las a favor duma abordagem fundamentada na 

fenomenologia. Considera que algo – na vertente arquitetónica – para além de “ser algo” 

também “significa algo” para um indivíduo, e que o mesmo pode gerar outro significado 

em outro indivíduo. É sobre este tema que Norberg-Schulz se debruça durante grande 

parte da sua carreira, procurando desenvolver o significado na arquitetura. Na procura 

de estruturas e modelos que evidenciem significados entre os indivíduos e ambientes 

arquitetónicos, o arquiteto norueguês trabalha, em paralelo com clássicos da 

arquitetura, filosofia e história da arte, os novos campos científicos da época, como por 

exemplo, a Semiótica, a Teoria Gestalt97 e a Sociologia. Descobre a fenomenologia 

através de Heidegger, na transição do livro Intentions in Architecture 98para o Existence, 

Space and Architecture99, e nela, descobre uma fusão de questões semióticas e 

fenomenológicas, isto é, a fusão do significado com o ser. Revelando-se como o ponto 

de viragem no projeto teórico de Norberg-Schulz, em Existence, Space and Architecture 

observamos as primeiras consequências das leituras de Heidegger e desta fusão 

teórica. (Habib e Khosro Sahhaf, 2012)  

Relativamente ao seu outro livro, Intentions in Architecture, nele se destaca que o 

ambiente influencia os indivíduos, assumindo que quando fala em ambiente refere-se 

ao lugar. Para além disso, considera ainda que o propósito da arquitetura transcende a 

definição dada inicialmente pelo funcionalismo. 

Taking place” is usually understood in a quantitative, “functional” sense, with implications 
such as spatial distribution and dimensioning. But are not “functions” inter-human and 
similar everywhere? Evidently not. “Similar” functions, even the most basic ones such as 
sleeping and eating, take place in very different cultural traditions and different 
environmental conditions. The functional approach therefore left out the place as a 
concrete “here” having its particular identity. (Norberg-Schulz, 1980, p. 8) 

O autor ressalta que, não é através de um conhecimento científico que o Homem 

adquire um suporte existencial, mas sim através da percepção e simbolismo. Por outras 

palavras, Norberg-Schulz defende que são necessários trabalhos de arte enquanto 

símbolos de circunstâncias do quotidiano, pois observa que o seu propósito é transmitir 

significados. Assim, torna-se claro que, para o autor, o objetivo da arquitetura passa por 

                                            
97 Teoria de psicologia que fornece as fundações para os estudos modernos da perceção. 
98 Publicado em 1965. 
99 Publicado em 1971. 
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criar um suporte existencial ao Homem, entendendo que, suporte existencial significa 

habitar no mundo.   

Norberg-Schulz observa a concepção de trabalhos de arte enquanto materialização do 

quotidiano como uma das necessidades básicas do Homem para vivenciar o quotidiano 

de modo significativo. Assim, torna-se claro que este livro não se dedica a questões 

técnicas, antes pelo contrário, analisa o pensamento psicológico na arquitetura 

juntamente com a vertente prática, procurando definir tarefas e soluções satisfatórias a 

nível arquitetónico. Podemos dizer que este é o seu principal objetivo de todos os seus 

livros, sendo que a diferença entre eles está no método como o autor aborda essas 

questões. No livro Intentions in Architecture, trata de analisar a arte e a arquitetura em 

termos científicos, a partir de métodos retirados das ciências naturais. Acaba por rejeitar 

esta abordagem pois aponta que, ao abordar a arquitetura de modo analítico, perde-se 

o caráter do ambiente (lugar), ou seja, o objeto de identificação do Homem que garante 

um suporte existencial ao mesmo.(Norberg-Schulz, 1980, p. 5)   

Com o intuito de colmatar esta carência, no livro Existence, Space and Architecture, 

introduz o espaço como conceito central. Ao todo, distingue cerca de seis tipos de 

espaço: o pragmático, o percetual, cognitivo, abstrato, existencial e arquitetónico; sendo 

estes dois últimos o foco principal da sua investigação. Com este livro, pretendia 

desenvolver uma ideia de que o espaço arquitetónico podia ser entendido como a 

materialização de esquemas ou imagens relativas ao meio, formando uma premissa 

essencial para a orientação geral do indivíduo, isto é, o seu modo de estar no mundo. 

Assim, expõe como proposição central que, é através do espaço arquitetónico que se 

concretiza o espaço existencial. (Mallgrave e Goodman, 2011, p. 101) 

Reconhece, no conceito do espaço arquitetónico, a existência de múltiplas abordagens 

pois, segundo ele, não existem diferentes tipos de arquitetura, mas sim diferentes 

situações que por sua vez requerem diferentes soluções. Nesse seguimento, reiterou o 

reconhecimento e a compreensão necessária dos diferentes níveis de espaço 

arquitetónico, dado que defende que são eles que compõem a estrutura do espaço 

existencial. O espaço existencial, que é continuamente alternado entre termos como 

espaço vivido, espaço concreto, espaço saturado, etc., é definido por Norberg-Schulz 

como um termo que compreende as relações básicas entre o indivíduo e o ambiente 

que o envolve. Toda esta dimensão existencial que o autor introduz, especialmente no 
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seu livro Genius Loci: Towards a phenomenology of architecture100, parte duma 

abordagem fenomenológica fundamentada em termos do lugar. 

Since ancient times the genius loci, or “spirit of place”, has been recognized as the 
concrete reality man has to face and come to terms with in his daily life. Architecture 
means to visualize the genius loci, and the task of the architect is to create meaningful 
places, whereby he helps man to dwell. […] 

After decades of abstract, “scientific” theory, it is urgent that we return to a qualitative, 
phenomenological understanding of architecture. It does not help much solve practical 
problems as long as this understanding is lacking. (Norberg-Schulz, 1980, p. 5-6) 

O autor entende o papel da fenomenologia como um retorno às origens, em oposição 

às abstrações e construções mentais. Nesse sentido, identifica o potencial da 

fenomenologia na arquitetura com a capacidade de introduzir significado em ambientes 

arquitetónicos através da criação de lugares específicos. O seu livro Genius Loci revela-

se como o primeiro passo nessa direção, e nele, Norberg-Schulz reintroduz o antigo 

conceito romano Genius Loci na teoria da arquitetura moderna, com o propósito de 

definir uma abordagem fenomenológica fundamentada na interação entre lugar e 

identidade. 

Para Christian Norberg-Schulz, o lugar é parte integral da existência do Homem, sendo 

através da arquitetura que se materializa essa existência. No seguimento do 

pensamento de Heidegger, observa a construção como a essência do lugar, isto 

éatravés da construção dá-se a instalação do lugar. Defende, assim, a importância do 

reconhecimento do lugar para o entendimento e reformulação do fazer arquitetónico, 

pois “The place is the concrete manifestation of man’s dwelling, and his identity depends 

on his belonging to places.”(Norberg-Schulz, 1980, p. 6) 

Para além disso, o autor observa o mundo enquanto lugar, identificando na sua 

substância múltiplos fenómenos interrelacionados entre si: 

Our everyday life-world consists of concrete “phenomena”. It consists of people, of 
animals, of flowers, trees and forests, of stone, earth, wood and water, of towns, streets 
and houses, doors, windows, and furniture. And it consists of sun, moon, and stars, of 
drifting clouds, of night and day and changing seasons. But it also comprises more 
intangible phenomena such as feelings. This is what is “given”, this is the “content” of our 
existence. (Norberg-Schulz, 1980, p. 6) 

                                            
100 Publicado em 1979. 
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Quando se refere ao lugar em si, não se trata duma localização abstrata, “We mean a 

totality made up of concrete things having material substance, shape, texture, and 

colour.” (Norberg-Schulz, 1980, p. 5) Determina estes elementos como parte da 

essência do lugar. Nesse sentido, distingue na estrutura do lugar duas categorias 

interdependentes: o espaço e o caráter que, de acordo com os referidos planos da 

perceção e do simbolismo, concedem o suporte existencial ao Homem - a capacidade 

de habitar. “Man dwells when he can orientate himself within and identity himself with an 

environment, or, in short, when he experiences the environment as meaningful.” 

(Norberg-Schulz, 1980, p. 5) Posto isto, habitar, pressupõe algo mais do que um simples 

abrigo e determina como lugares os espaços onde o Homem vive, distinguido-os como 

espaço que contém um caráter próprio e distinto.  

Para um melhor entendimento da estrutura do lugar que propõe, Norberg-Schulz faz, 

em primeiro lugar, uma distinção entre fenómenos naturais e artificiais (produzidos pelo 

Homem) através da atribuição dos termos, respectivamente, paisagem e assentamento. 

Analisa estes conceitos por meio das categorias espaço e caráter, considerando que o 

espaço denota a organização de elementos tridimensionais que dão substância ao lugar 

e caráter corresponde à atmosfera particular que se gera no lugar. Para o autor, é 

importante que se faça uma distinção entre estas categorias pois, embora se revelem 

interdependentes, organizações espaciais semelhantes entre si podem possuir 

diferentes caracteres de acordo com o tipo de tratamento aplicado aos elementos 

definidores de espaço – boundary. Na verdade, “In the boundary, thus, character and 

space come together, and we may agree with Venturi when he defines architecture as 

“the wall between the inside and the outside.” (Norberg-Schulz, 1980, p. 15) Assim, o 

autor não pretendia abstrações daquilo que totalizava a experiência do quotidiano - ao 

qual chama de espaço concreto – pelo que integra o termo espaço como uma dimensão 

existencial. 

Ao longo da teoria da arquitetura, muitos teóricos já determinaram termos qualitativos 

com o objetivo de definir o espaço em concreto. Gideon informa-nos que “[...]every 

building has an interior as well as an exterior. This means that there is an architectural 

space defined by the inside-outside relationship, a space which is a tool for the architect 

in his social action.” (Lefebvre, 1998, p. 180) Por outro lado, Paolo Portoghesi define o 

espaço como um sistema de lugares, partindo do príncipio de que este conceito 

encontra as suas raízes em circunstâncias concretas. Desse modo, em segundo lugar, 

Norberg-Schulz apresenta-nos a relação outside/inside como um aspecto primário na 
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definição do espaço concreto, subentendendo que os espaços possuem um grau 

variável de extensão e de limites. Distingue outside como o ambiente (exterior) onde 

nos deparamos com elementos naturais juntamente com os construídos, e o inside 

como o elemento “encerrado” da casa, isto é, o abrigo que garante segurança onde se 

reúnem objetos que geram o foci101 interno do assentamento.  

“Whereas landscapes are distinguished by a varied, but basically continuous extension, 
settlements are enclosed entities. Settlement and landscape therefore have a figure-
ground relationship. In general, any enclosure becomes manifest as a “figure” in relation 
to the extended ground of the landscape. A settlement loses its identity if this relationship 
is corrupted, just as much as the landscape loses its identity as comprehensive extension. 
In a wider context any enclosure becomes a centre, which may function as a “focus” for 
its surroundings. From the centre space extends with a varying degree of continuity 
(rhythm) in different directions. Evidently the main directions are horizontal and vertical, 
that is, the directions of earth and sky. Centralization, direction, and rhythm are therefore 
other important properties of concrete space. Finally it has to be mentioned that natural 
elements (such as hills) and settlements may be clustered or grouped with a varying 
degree of proximity.” (Norberg-Schulz, 1980, p. 12-13) 

Aqui torna-se claro que o autor estuda o espaço através das suas características 

morfológicas, tais como: extensão (topografia), limites (horizontais e verticais, forma e 

volume de espaço), direções (orientação horizontal e vertical), relação interior/exterior 

(relação entre o lugar e a envolvente), focos (centro, domínio, percursos e ritmo), 

elementos constituintes (descrição e caracterização) e escala/proporção (pequena, 

média e grande). 

Contudo, Norberg-Schulz verifica que o espaço, seja construído ou natural, define-se 

por meio de elementos que impõe limites – o referido boundary -, e que vai ao encontro 

do pensamento de Heidegger102. Reconhece o piso, a parede e o teto, como os limites 

de um espaço construído, do mesmo modo que, nos espaços naturais, encontra uma 

estrutura semelhante que consiste na terra, no horizonte e no céu. Esta semelhança 

estrutural é vista pelo autor como premissa essencial na relação entre espaços naturais 

e construídos: “In general the boundary, and in particular the wall, makes the spatial 

structure visible as continuous and/or discontinuous extension, direction and rhythm.” 

(Norberg-Schulz, 1980, p. 13)  

Quanto ao conceito do caráter, segundo o autor, revela-se mais concreto que o de 

espaço e, em simultâneo, mais extenso, ou seja, compreende uma atmosfera geral, que 

                                            
101 O ponto central de atenção ou atividade. 
102 Esclarecemos este pensamento no contexto da obra das Piscinas de Leça de Palmeira no subcapítulo 
Álvaro Siza Vieira.  
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se manifesta por meio de formas concretas e da substância dos elementos definidores 

do espaço. Considerando isso, torna-se claro que o lugar se estrutura a partir do meio 

envolvente, duma paisagem e duma ocupação humanizada. Assim, consequentemente, 

o caráter é determinado pelos objetos que compõe o lugar e pelos fenómenos concretos 

que condicionam o habitar e promovem uma identificação do Homem no ambiente. 

(Norberg-Schulz, 1980, p. 13)  

Como foi referido, as várias ações do quotidiano exigem lugares com caracteres 

distintos: “A dwelling has to be “protective”, an office “practical”, a ball-room “festive”, 

and a church “solemn”. When we visit a foreign city, we are usually struck by its particular 

character, which becomes an important part of the experience.”(Norberg-Schulz, 1980, 

p. 14) Aqui o autor salienta que todos os lugares têm o seu caráter particular ligado a 

uma presença humana, o que resulta dos requisitos específicos das várias ações 

intrínsecas no acto de apropriação do lugar. O caráter de um lugar relaciona-se também 

com o factor tempo o que significa que, por vezes, este pode sofrer alterações. desde 

mudanças sazonais (consoante as estações do ano) ou diárias (horas do dia) que 

condicionam, entre outras questões, a iluminação natural. No entanto, embora as 

estações ao longo do ano transformem a aparência dos lugares, elas não alteram as 

componentes básicas do lugar, mas sim contribuem - em muitos casos - para a definição 

do caráter. Isto vai ao encontro do que Heidegger nos apresenta como Terra e Céu, isto 

é, uma totalidade de características que a natureza proporciona num lugar específico – 

seja a nível topográfico, recursos naturais, clima, etc. -, aquilo a que chamamos de 

identidade do lugar. No seguimento de Heidegger, Norberg-Schulz aponta esta relação 

Terra/Céu como ponto de partida para um bom entendimento da paisagem e, por sua 

vez, para uma melhor intervenção na mesma. 

In general, nature forms an extended comprehensive totality, a “place”, which according 
to local circumstances has a particular identity. This identity, or “spirit”, may be described 
by means of the kind of concrete, “qualitative” terms Heidegger uses to characterize earth 
and sky, and has to take this fundamental distinction as its point of departure. In this way 
we might arrive at an existentially relevant understanding of landscape, which ought to 
be preserved as the main designation of natural places. Within the landscape, however, 
there are subordinate places, as well as natural “things” […] 

The man-made parts of the environment are first of all “settlements” of different scale, 
from houses and farms to villages and towns, and secondly “paths” which connect these 
settlements, as well as various elements which transform nature into a “cultural 
landscape”. If the settlements are organically related to their environment, it implies that 
they serve as foci where the environmental character is condensed and “explained”. 
(Norberg-Schulz, 1980, p. 10)  
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O autor considera a constituição morfológica e os materiais do lugar como elementos 

que evidenciam o seu caráter. Falamos novamente de limites que definem o lugar, que 

dependem da articulação formal e de como estão construídos. O modo como um edifício 

assenta no terreno, como são definidos os seus limites físicos e as fachadas, são 

contributos essenciais para o caráter da paisagem urbana. É comum reconhecer o 

caráter coletivo de um lugar através de elementos como, tipos específicos de 

coberturas, portas e/ou janelas, são importantes pois ajudam o Homem orientar-se e a 

identificar-se com o meio. (Norberg-Schulz, 1980, p. 67)  

We have used the word “dwelling” to denote the total man-place relationship. To 
understand more fully what this word implies, it is useful to return to the distinction 
between “space” and “character”. When man dwells, he is simultaneously located in 
space and exposed to a certain environmental character. The two psychological functions 
involved, may be called “orientation” and “identification”. To gain an existential foothold 
man has to be able to orientate himself; he has to know where he is. But he also has to 
identify himself with the environment, that is, he has to know how he is in a certain place. 
(Norberg-Schulz, 1980, p. 19) 

O modo como a Arquitetura de um lugar se estrutura, isto é, o tipo de construção, é 

determinante para o seu caráter. Dependendo se a construção é, leve, aberta e 

translúcida ou, maciça e encerrada, os significados variam, o que por sua vez 

condiciona, igualmente, as composições formais. Quando falamos sobre estas 

composições referimo-nos ao modo como o edifício se integra na Terra e como se 

dispõe em relação ao Céu, ou por outras palavras, como recebe a luz natural. (Norberg-

Schulz, 1980, p. 66-69)  

Nesse sentido, Norberg-Schulz aponta três elementos presentes na composição formal 

e que afirmam o caráter dos lugares: 

- Aberturas, importantes nas interações entre o interior e o exterior, e na iluminação 

interior do espaço. 

- Materialidades, pois nelas se expressam o modo como o edifício se adapta às 

particularidades do lugar. 

- Cor, podem ser assumidas diferentes cores como modos de distinguir diferentes 

espaços, sendo mais comum em ambientes interiores. 

Por fim, a estrutura do lugar manifesta-se em totalidades ambientais que compreendem 

os aspetos do espaço e do caráter, totalidades que Norberg-Schulz identifica como 
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regiões, paisagens, assentamentos e edifícios. Verifica que, só deste modo, é que se 

alcança o Genius Loci, o Espírito do Lugar. 

Genius Loci is a Roman concept. According to ancient Roman belief every “independent” 
being has its genius, its guardian spirit. This spirit gives life to people and places, 
accompanies them from birth to death, and determines their character or essence. […] It 
suffices to point out that ancient man experienced his environment as consisting of 
definite characters. In particular he recognized that it is of great existential importance to 
come to terms with the genius of the locality where his life takes place. In the past survival 
depended on a “good” relationship to the place in a physical as well as a psychic sense. 
In ancient Egypt, for instance, the country was not only cultivated in accordance with the 
Nile floods, but the very structure of the landscape served as a model for the layout of the 
“public” buildings which should give a man a sense of security by symbolizing an eternal 
environmental order. 

During the course of history the genius loci has remained a living reality, although it may 
not have been expressively named as such. Artists and writers have found inspiration in 
local character and have “explained” the phenomena of everyday life as well as art, 
referring to landscapes and urban milieu. (Norberg-Schulz, 1980, p. 18) 

Em comparação com o passado, nomeadamente com a época clássica, Christian 

Norberg-Schulz critica o Movimento Moderno pela falta de caráter no ambiente urbano, 

distinguindo-o este como algo monótono, e apontando que a pouca variedade existente 

na época é de algum modo proveniente do passado. A maioria dos edifícios não 

apresentavam caráter, mesmo quando recorriam às novas tecnologias de construção, 

este revelava-se insubstancial. Assim, contrapõe a ausência sensorial na expressão do 

Movimento Moderno, com a experiência das cidades antigas enquanto património 

indispensável na afirmação do caráter e consolidação do lugar. Importa referir que, 

tendo em conta esta posição, o autor não assume a estrutura do lugar como um estado 

fixo, mas defende que deve existir uma adaptação entre o velho e o novo, de modo a 

manter a essência do lugar e, em simultâneo, uma adequação às novas realidades que 

se apresentam.  

The structure of a place is not a fixed, eternal state. As a rule places change, sometimes 
rapidly. This does not mean, however, that the genius loci necessarily changes or gets 
lost. […] taking place presupposes that the places conserve their identity during a certain 
stretch of time. Stabilitas loci is a necessary condition for human life. How then is this 
stability compatible with the dynamics of change? First of all we may point out that any 
place ought to have the “capacity” of receiving different “contents”, naturally within certain 
limits. A place which is only fitted for one particular purpose would soon become useless. 
Secondly it is evident that a place may be “interpreted” in different ways. To protect and 
conserve the genius loci in fact means to concretize its essence in ever new historical 
contexts. We might also say that the history of a place ought to be its “self-realization”. 
What was there as possibilities at the outset, is uncovered through human action, 
illuminated and “kept” in works of architecture which are simultaneously “old and new”. A 
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place therefore comprises properties having a varying degree of invariance. (Norberg-
Schulz, 1980, p. 18) 

À semelhança de Christian Norberg-Schulz, o arquiteto teórico finlandês Juhani 

Pallasmaa103 demonstra apreensão frente à perda do poder comunicativo da arquitetura 

no Movimento Moderno. Ao longo do seu trabalho, introduz aspetos fenomenológicos 

da perceção cinestésica e multissensorial do corpo humano na teoria da arquitetura. A 

questão base do seu pensamento centra-se no ocularcentrismo que se tornou 

dominante tanto na cultura arquitetónica como no quotidiano. Como sabemos, as 

tecnologias foram integradas na percepção humana ao ponto de contribuir para o nosso 

sistema de conhecimento e tornarem-se influentes na nossa imaginação. As imagens 

de computador, por exemplo, tornaram-se ferramentas favoráveis que ajudaram a 

expandir a criatividade de várias profissões ligadas às artes. Mas para Pallasmaa, o 

computador cria uma lacuna entre designer e objeto, acusando este processo 

computacional ser manipulado pela visão. Assim sendo, critica a tecnologia moderna, 

pois define-a como debilitadora das nossas capacidades multissensoriais, ou seja, 

imagens digitais e renderizadas pelo computador têm a tendência a enfraquecer os 

nossos principais sentidos (exceto a visão), os quais o autor considera vitais para 

desenvolver a imaginação e criatividade. 

Why do so very few modern buildings appeal to our feelings, when almost any 
anonymous house in an old town or the most unpretentious farm outbuilding gives us a 
sense of familiarity and pleasure? Why is it that the stone foundations we discover in an 
overgrown meadow, a broken-down barn or an abandoned boathouse can arouse our 
imagination, while our own houses seem to stifle and smother our daydreams? The 
buildings of our own time may arouse our curiosity with their daring or inventiveness, but 
they hardly give us any sense of the meaning of our world or our own existence. 
(Pallasmaa, 1996, p. 448) 

Critica o ocularcentrismo presente em inúmeros projetos modernistas por acolherem 

apenas o intelecto e a visão, deixando de parte o corpo e os outros sentidos, como as 

memórias, idealizações e sonhos do Homem. De acordo com o seu livro, The eyes of 

the Skin: Architecture and the Senses104, uma Arquitetura dedicada ao Homem deve 

atender a todos os sentidos em simultâneo, pois, segundo o autor, uma reação corporal 

é um aspeto inseparável da experiência arquitetónica. Tendo como tarefa principal o 

acomodar e o integrar, a Arquitetura relaciona, medeia e projeta significados, pelo que 

                                            
103 Juhanni Pallasmaa (1936-), arquiteto, designer gráfico e teórico finlandês. O seu trabalho destacou-se 
pela sua actividade teórica no estudo da importância da identidade humana e na experiência sensorial da 
arquitectura. É actualmente professor na Aalto University, desde 1991, e actual membro do júri do Prémio 
Pritzker, reconhecido prémio de arquitectura.   
104 Publicado em 1996. 
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observa como premissa essencial uma conciliação entre aquilo que nos caracteriza e a 

nossa experiência no mundo. O teórico finlandês conclui advertindo que, no entanto, a 

Arquitetura não se deve concretizar como mero instrumento de funcionalidade, conforto 

ou prazer, mas deve emergir a partir de um equilíbrio do seu papel sensorial com o seu 

papel intelectual e conceptual. 

The timeless task of architecture is to create embodied and lived existential metaphors 
that concretise and structure our being in the world. Architecture reflects, materialises 
and eternalises ideas and images of ideal life. Buildings and towns enable us to structure, 
understand and remember the shapeless flow of reality and, ultimately, to recognise and 
remember who we are. Architecture enables us to perceive and understand the dialectics 
of permanence and change, to settle ourselves in the world, and to place ourselves in the 
continuum of culture and time. (Pallasmaa, 2005, p. 71)    

Assim, são vários os filósofos e arquitetos que dão continuidade ao debate teórico da 

importância da fenomenologia na produção arquitetónica. Para além dos teóricos aqui 

referidos, importa ainda mencionar outros arquitetos que, através de textos e obras, se 

relacionam de diferentes modos com a fenomenologia. Falamos de Alvar Aalto, Peter 

Zumthor105, Luis Barragán106, Àlvaro Siza e Steven Holl107, entre muitos outros. Todos 

aplicaram as suas próprias experiências, os seus estudos culturais e de contextos 

específicos nas suas obras com o intuito de os reproduzir, de modo adequado, nos mais 

variados ambientes.   

3.3. TECTÓNICA 

Para além do foco no lugar, a fenomenologia compreende em simultâneo a cultura 

tectónica, pois, como Norberg-Schulz expõe “the detail explains the environment and 

makes its character manifest.”(Nesbitt, 1996, p. 413). O tema da tectónica na Arquitetura 

suscitou discussões pertinentes no contexto da crítica da Arquitetura, tanto a nível 

prático como no estudo de obras construídas. Neste subcapítulo, pretendemos clarificar 

                                            
105 Peter Zumthor (1943-), arquiteto suíço, é reconhecido pelas linhas puras e austeras que concretiza a 
sua produção arquitetónica descrita como intemporal e poética. Não apresenta um estilo concreto ou 
preconceitos formais, coloca grande foco no contexto, experiência e materialidade de modo a conceber 
uma arquitetura significativa de lugar.  
106 Luis Barragán (1902-1988), é considerado como um dos maiores expoentes na arquitetura mexicana, 
tendo revolucionado a arquitetura moderna do país pelo uso de cores vivas que remetem para a arquitetura 
tradicional do México. 
107 Steven Holl, (1947-). Arquitecto e escritor norte-americano, reconhecido pelas suas teorias 
contemporâneas sobre a fenomenologia e pela sua capacidade em transformá-las em arquitectura e de 
carácter experimental, enquanto espaço para reconhecimento sensorial. Professor na Columbia University, 
desde 1981, e autor de uma extensa obra, foi vencedor de vários prestigiados prémios. Holl destaca-se 
pelos seus ensaios escritos e pela prática enquanto arquitecto. 
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este termo num contexto arquitetónico, visto não ser de uso exclusivo da Arquitetura. 

Por norma, a tectónica é associada à teoria geológica que estuda o movimento das 

placas tectónicas, no entanto, na Arquitetura, devido a uma presença inconstante ao 

longo da história, o termo pode ser associado a mais do que um significado. Nessa 

sequência, torna-se necessário apresentar de modo sucinto a evolução histórica do 

mesmo. Tectónica deriva da palavra grega Tekton108 e a sua noção alterou-se 

significativamente, em comparação com a origem grega, devido às contribuições dos 

teóricos alemães Karl Bötticher109 e Gottfried Semper110 no séc. XIX e, mais recente, à 

contribuição de Kenneth Frampton, sobretudo a partir de 1990. 

O entendimento da tectónica sofreu grandes modificações desde a Antiguidade 

Clássica, nomeadamente no séc. XVIII, que se revelou um período decisivo para a teoria 

da Arquitetura, no sentido em que este conceito começa por obter alguma autonomia 

em relação à Arquitetura. Falamos do estabelecimento duma nova compreensão da 

física de construção a partir do desenvolvimento das ciências do cálculo, o que levou à 

distinção entre as profissões de Arquiteto e Engenheiro. Emergem então projetos 

pioneiros anunciando uma nova estética de construção que dependia do conhecimento 

técnico e de cálculos. Nela, a consistência arquitetónica, ao invés de ser ligada à forma 

geométrica, é fundamentada em conhecimentos técnicos de construção que mostraram 

ser a base essencial para teóricos e historiadores111 do século posterior, que 

desenvolveram reflexões acerca da relação da arquitetura com a sua materialidade.   

Karl Botticher, discípulo de Karl Friedrich Schinkel112, retoma o termo da tectónica na 

sua obra mais importante, A Tectónica dos Helénicos (1844-1852). Nesta obra propõe 

duas noções para interpretar a Arquitetura grega:  

A concepção de cada parte pode ser considerada como se fosse constituída por dois 
elementos: a forma núcleo [Kemform] e a forma artística [Kunstform]. A forma núcleo de 

                                            
108 O termo provém da Grécia Antiga referindo-se ao artesão, mas especificamente, ao construtor.  
109 Karl Botticher (1806-1889), foi um arqueólogo alemão especializado na arquitetura. Durante a década 
de 1840, introduziu através dos seus estudos uma nova perspetiva no contexto teórico da arquitetura 
relativamente à questão tectónica. 
110 Gottfried Semper (1803-1879), arquiteto, crítico e autor alemão, destaca-se como exponente de um 
historicismo eclético. Experienciou uma fama precoce, exílio político do seu país, e uma proeminência 
internacional observando a europa a adotar o seu influente corpo de ideias arquitetónicas. Nos seus últimos 
anos, dedica-se a uma interpretação racional das técnicas como fonte de estilo e favorece o uso da cor nas 
artes decorativas e na arquitetura. 
111 Viollet-le-Duc e Auguste Choisy em França, e Karl Botticher e Gottfried Semper na Alemanha são alguns 
deles. 
112 Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), arquitecto alemão da primeira metade do século XIX, de grande 
importância nesse período. Estudou, a partir de uma base clássica, na Academia de Arquitectura em Berlim, 
tornou-se um arquitecto considerado neoclássico e foi responsável pela construção de muitos edifícios em 
Berlim. Desenvolveu também outros ofícios, como a pintura e o desenho de mobiliário. 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   100 

cada parte é a estrutura necessária do ponto de vista mecânico e funcional; a forma 
artística, por outro lado, é apenas a caracterização através da qual a função mecânico-
estática é tornada evidente (Amorim, 2012, p. 117) 

Segundo Botticher, a tectónica faria a ponte entre as duas referidas formas, podendo 

ser entendida como um acto de manipulação e de criação do objeto-coisa. “Tendo como 

exemplo a derivação da ordem Dórica a partir da construção em madeira, podemos 

verificar a transformação dos encaixes das vigas de madeira numa representação 

pétrea de tríglifos e métopas no entablamento do templo grego.”(Amorim, 2012, p. 117) 

A pedra figura a madeira no templo grego, pois como Gottfried Semper esclarece, na 

história da cultura constatam-se transições em que atributos arquitetónicos são 

transferidos e expressos de outro modo sob o intuito de reter o seu valor simbólico. É 

importante reter esta ideia, pois nela se denota que a tectónica é inseparável da sua 

dimensão tecnológica, e que só a partir desta é que identificamos a sua essência 

ontológica e representacional.(Amorim, 2012, p. 118)  

The term “tectonic” cannot be divorced from the technological, and it is this that gives a 
certain ambivalence to the term. In this regard it is possible to identify three distinct 
conditions: 1) the technological object that arises directly out of meeting an instrument 
need, 2) the scenographic object that may be used equally to allude to an absent or 
hidden element, and 3), the tectonic object that appears in two modes. We may refer to 
these modes as the ontological and representational tectonic. The first involves a 
constructional element, that is shaped so as to emphasize its static role and cultural 
status. This is the tectonic as it appears in Botticher’s interpretation of the Doric column. 
The second move involves the representation of a constructional element which is 
present, but hidden. These two modes can be seen as paralleling the distinction that 
Semper made between the structural-technical and the structural-symbolic. (Frampton, 
1996, p. 521)     

Contudo, como o próprio título indica, a obra de Botticher limita-se ao estudo da 

Arquitetura grega e à questão de ornamentação, ou seja, ao contrário do seu 

contemporâneo Gottfried Semper, não introduz nenhuma teoria geral da Arquitetura. 

Semper, a partir duma investigação das origens da Arquitetura, nomeadamente, da 

origem do modelo tectónico da cabana primitiva, atribui ao termo tectónica significativas 

conotações etnográficas.  

A sua linha de pensamento tectónico torna-se evidente na sua admirável obra Der Stil113 

– O Estilo -, que representa a sua contribuição no debate acerca da questão do estilo 

                                            
113 O livro Der Stil (1860) – The Style in the technical and Tectonic Arts or Practical Aesthetics: A Handbook 
for Technicians, Artists, and Art Friends – é a obra divida em dois volumes onde Semper expõe, como 
premissa do desenvolvimento formal da arquitetura, a relação entre os quatro elementos arquitetónicos com 
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Semper believed that the relatively new field of aesthetics should be more practical and 
provide theoretical guidelines for the artist, and he regarded any abstract theorizing […] 
as essentially irrelevant to art. 

This was the practical underpinning of Semper’s conception of an empirical theory of art, 
but again his explanation is somewhat weak and presented in a negative way. Despite its 
subtitle, Style is not so much a handbook for the creation of art but for addressing its 
becoming, for teaching the factors that condition form. It is not a history of art or a history 
of style; rather, it seeks to reveal the inner necessity of style […]. The book is not an 
abstract theory of beauty but a concrete theory of style, that is, an examination of the 
material, technical, and ideal preconditions of style. (Mallgrave, 2004, p. 18) 

Como foi referido, salienta-se uma atenção por parte do autor em estudar a origem dos 

elementos que compõe a Arquitetura. Desse modo apresenta a teoria que estabelece a 

partir da cabana das Caraíbas, já desenvolvida em The four elements of architecture 

and other writings (1852), onde decompõe a arquitetura em quatro componentes-chaves 

distintos: hearth, roof and structure, enclosure e mound. Sobre eles, Semper indica que 

é especialmente a partir do Hearth115– o lugar do fogo -, que surgem os outros três. 

Assim, gera-se primeiro o roof and structure – ou roofwork como utilizaremos no 

subcapítulo de Jorn Utzon -, que Semper considera como a unidade predominante que 

se restringe ao tratamento da estrutura e cobertura. Posteriormente, o enclosure 

constitui o componente que limita e divide o espaço, ou seja, a parede, enquanto que o 

mound é a base na qual assenta toda a construção, o pódio, as fundações - o earthwork. 

Ainda na obra Der Stil, Semper, associa quatro artes técnicas a cada um destes 

elementos identificados: têxtil, cerâmica, carpintaria e estereotomia – sendo a 

carpintaria a correspondente à tectónica.    

[…] Semper assigned certain tectonic crafts to each of the four elements: textiles 
pertained to the art of enclosure and thus to the side walls and roof, carpentry to the basic 
structural frame, masonry to the earthwork, and metallurgy and ceramics to the hearth. 
(Frampton, 1995, p. 87) 

 
Existe um maior foco em duas categorias específicas que, por meio de diferentes 

procedimentos técnicos, estruturam a forma construída, revelando-se fundamentais 

para o seu entendimento. Falamos do tectónico e do estereotómico.  

                                            
115 “The first sign of human settlement and rest after the hunt, the battle, and wandering in the desert is [...] 
the setting up of the fireplace and the lighting of the reviving, warming, and food-preparing flame. Around 
the hearth the first groups assembled; around it the first alliances formed; around it the first rude religious 
concepts were put into the customs of a cult. Throughout all phases of society the hearth formed that sacred 
focus around which the whole took order and shape. It is the first and most important, the moral element of 
architecture.” (Semper, 1851, p. 102) 
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O tectónico está relacionado diretamente com a estrutura/cobertura (carpintaria) e, de 
modo indireto, com a membrana de fecho ou revestimento (tecelagem); o estereotómico 
está relacionado directamente com as fundações (alvenaria) e, de modo indireto, com o 
lugar do fogo (cerâmica). 

De modo simbólico, poderemos identificar uma oposição física “leve versus pesado” 
entre as duas categorias construtivas e que, por sua vez, se evidencia pela 
materialidade: «No primeiro caso [tectónico], o material normalmente usado ao longo da 
história é a madeira ou os seus equivalentes como o bambu, o vime e a cestaria. No 
segundo caso [estereotómico], um dos materiais mais comuns é o tijolo ou os 
equivalentes do tijolo aptos à compressão, como rocha, a pedra ou a terra batida e, mais 
tarde, o betão armado.(Frampton apud Amorim, 2012, p. 118-119)   

Para Semper, uma base estereotómica acomoda as fundações, conferindo um 

enraizamento ao terreno, onde se ergue uma leve estrutura que fornece suporte ao 

revestimento. Assim, constrói-se a forma a partir de variadas ligações articuladas, de 

modo hierarquizado, entre os elementos que a compõe. Estas ligações, consideradas 

por Semper como o nó ou a junta, são vistas como elementos significativos que, 

essencialmente, trabalham a transição entre o tectónico e o esterotómico.  

Semper’s emphasis on the joint implies that a fundamental syntactical transition is 

expressed as one passes from the stereotomic base of a building to its tectonic frame, 

and that such transitions are of the very essence of architecture. (Frampton, 1995, p. 86) 

No entanto, é na etimologia que Gottfried Semper encontra resposta para a distinção 

destes dois tipos de construção opostos. Através das expressões sinónimas die mauer 

e die wand, parede, o arquiteto alemão concede diferentes significados, associando à 

primeira um sentido construtivo maciço - como um muro ou uma parede maciça - e à 

segunda um sentido construtivo leve equiparando-a com uma parede divisória. Embora 

ambos os termos impliquem um sentido de inclosure, Semper relaciona ainda die wand 

com a palavra gewand, vestir, do mesmo modo que a relaciona com o verbo winden, 

bordar. Isto vai ao encontro da tese que o autor apresenta ao longo do primeiro volume 

desta obra, em que identifica o nó como artefacto estrutural ancestral, dando origem à 

construção das primeiras edificações, nomeadamente, a tenda116. Mais uma vez, 

distingue significativas conotações etimológicas na combinação das palavras alemãs, 

der knoten e die naht, que correspondem, respetivamente, aos termos nó e junta, 

alegando que se relacionam com o conceito die verbindung, a ligação. Assim, torna-se 

                                            
116 Tendo em mente o que Quatremere de Quincy (1755-1849) nos apresenta como a origem triádica de 
toda a construção, a tenda, a caverna e a cabana. 
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evidente que, para Semper, tanto o nó como a junta são os elementos tectónicos 

básicos mais importantes na edificação. (Frampton, 1995, p. 86) 

O uso de paus entrelaçados para delimitar a propriedade, das esteiras e dos tapetes 
como cobertas para os pés, para abrigar do sol e do frio e para separar os espaços 
interiores das habitações, na maior parte dos casos, em condições climatéricas 
favoráveis, precedem o uso das paredes em pedra. (Semper apud Amorim, 2012, p. 120) 

A propósito desta citação, segundo Semper, a expressividade da arte da tectónica 

deriva, por um lado, a partir das características físicas do material – elasticidade, leveza, 

flexibilidade, textura, entre outros – e, por outro lado, por meio de referências estéticas 

que a técnica pode incorporar. Este retorno ao espaço delimitado e organizado por 

objetos têxteis, tem como propósito salientar a resposta que estes fornecem às 

necessidades primordiais do Homem no que toca à sua relação com o meio natural 

envolvente. O autor identifica, ainda, uma analogia simbólica por meio duma 

reinterpretação tecnológica na base estereotómica da alvenaria, no sentido em que as 

variadas disposições do material e das suas juntas podem ser entendidas como uma 

espécie de tecer. 

 
Ilustração 30 - Métodos romanos de colocação de tijolos 

(Frampton, 1995, p. 6) 

 
Ilustração 31 – Câmara 

Municipal de Saynatsalo, 
detalhe da disposição do tijolo 

(Säynätsalo; Alvar Aalto 
foundation, 2007) 

 

 
Ilustração 32 - Técnicas tradicionais de nós (Frampton, 1995, p. 86) 
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Entende-se, assim, que na teoria do arquiteto alemão existe um estímulo de teorização 

da arquitetura, a fim de alcançar um entendimento sobre os mecanismos que regem as 

relações entre a forma material e a forma simbólica. A partir da mítica ideia da origem 

têxtil da Arquitetura, emerge uma abordagem com a capacidade de combinar os dois 

tipos construtivos opostos – tectónica e estereotomia – que, em simultâneo, suscitam 

no acto de construir “[…] uma perfeita empatia entre homem e lugar, sobretudo, no acto 

cerimonial preparatório que representa a marcação e modelação do terreno.”. Esta ideia 

converge com a perspetiva de Kenneth Frampton que denuncia, na prática arquitetónica 

contemporânea, uma ausência de vinculação entre o Homem e o lugar. Antes de 

prosseguirmos com o pensamento de Frampton é fundamental, para uma melhor 

compreensão, abordar desenvolvimentos teóricos que convergem a sua posição. 

(Amorim, 2012, p. 120) 

Como já foi mencionado, a crise do Movimento Moderno deu abertura a importantes 

discussões sobre os aspetos simbólicos da arquitetura. Em conformidade com o que 

nos apresenta Kate Nesbitt na sua obra, a tectónica ressurge na crítica da Arquitetura 

do fim do período modernista, integrando um dos principais temas arquitetónicos – o 

significado – do debate que decorre no período que corresponde ao Pós-Modernismo.  

Some architects construct a narrative through material and detail. The narrative is 
sometimes whimsical (using eclectic borrowing, pastiche, and appliqué), and sometimes 
pragmatic (taking the required detail as an opportunity for tectonic expressiveness). 
(Nesbitt, 1996, p.46)  

Na crítica pós-moderna, deparamo-nos com arquitetos como é o caso de Demetri 

Porphyrios117 que defende o interesse pela tectónica, uma vez que é através desta que 

se obtém uma mitificação da construção vernacular, um preceito base da Arquitetura 

Clássica. Vittorio Gregotti118, apesar de partilhar do mesmo pensamento, o seu trabalho 

não ambiciona um renascimento clássico como Porphyrios, mas sim propor obras no 

contexto neo-racionalista119 baseado em tradições clássicas e modernas. 

                                            
117 Demetri Porphyrios (1949-), arquiteto e autor grego, baseado em Londres, redefiniu o pensamento 
clássico reintegrando-o nas adversidades e sensibilidades modernas. Os seus artigos académicos, 
juntamente com as suas obras construídas, fornecem-nos exemplos que estabelecem uma linha teórica 
sobre uma noção clássica otimizada incorporada nas culturas modernas. 
118 Vittorio Gregotti (1927-), arquiteto, editor e autor italiano que, através dos seus experimentos com as 
neo-avant-gardes, a sua editoria da revista Casabella, o seu ensino, prática e escrita, construiu uma posição 
crítica que influenciou o debate arquitetónico a partir da segunda metade do século XX.  
119 O movimento arquitetónico neo-racionalista, denominado Tendenza, surgiu em Itália nos anos 1960 
como uma das correntes que procuraram rever as premissas do movimento moderno, cruzando-as com 
referências culturais de sentido regional. Surge fundamentalmente contra o globalismo determinado pelo 
sistema económico social, contra o desenvolvimento tecnológico e funcionalista, e pelo consumismo 
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Detailing is, surely, one of the more revealing components of changing architectural 
language. We have often stated our opinion on how this language has, in recent years, 
losts its capacity to signify structural changes in the architectural field. Its manifest 
redundance and its obsession with the new and the different, has nullified any meaningful 
differences. Nevertheless, things that get made are given a form, which automatically has 
a capacity to communicate through language. (Gregotti, 1996, p. 496) 

Gregotti, de um modo geral, defende a ideia de que a Arquitetura reside nos detalhes, 

denunciando aquilo que intitula de crise da linguagem arquitetónica. Observa o detalhe 

como um elemento determinante na evolução da linguagem arquitetónica, dado que 

evidencia as qualidades das materialidades mediante as suas aplicações, do mesmo 

modo que desencadeia uma noção de hierarquia e de relação entre a parte e o todo. 

Esta posição surge ao confrontar a obra de protagonistas italianos das décadas 1950-

60 – como por exemplo Carlo Scarpa -, com outros posteriores – nomeadamente a 

década 1980 -, onde acusa a obsessão pelo novo e diferente como causa da perda da 

expressividade na linguagem arquitetónica. Nessa sequência, Gregotti aponta duas 

consequências. Por um lado, refere que se perdeu o valor da construção enquanto 

elemento que concedia expressão à arquitetura, resultando na abstração do detalhe e 

numa perda progressiva do interesse por parte do arquiteto em manusear os materiais. 

A afasia do detalhe levou à perda total da relação do espaço físico com o contexto 

histórico, o que resultou, por outro lado, na eliminação do caráter específico e distinto, 

ressurgindo um grande interesse na decoração e na ornamentação. Por fim, Gregotti 

indica que esta ausência do detalhe realça a falta de influência das técnicas de 

construção como componente expressiva, proporcionando, em termos construtivos, 

edifícios que promovem sensações de desconforto devido às desarticulações de partes 

em variadas escalas. Sendo que a indústria da construção não se revelava propriamente 

como a melhor solução: 

It is false to think that culture of industry or building […] could solve the problem of 
detailing; this might be convenient or economic to the architect, but lead to unprecedented 
downfall of architecture. There is no wonder that in classical architecture […] were 
coupled with very few indications of detail: both construction detail and decorative detail 
were expressions of a cultural heritage common to design and building in a unity of intent 
unknown today. (Gregotti, 1996, p. 497) 

                                            
superficial. Neste cenário, arquitetos como Aldo Rossi e Giorgio Grassi evidenciaram-se pela originalidade 
e profundidade das suas posições teóricas e de alguns projetos. Observavam o processo criativo 
essencialmente como uma leitura crítica do passado, a partir de premissas tipológicas e não tanto 
morfológicas, filtrando essas referências na busca de arquétipos e de formas primárias. Procuravam, deste 
modo, criar uma ligação entre a linguagem e valores expressivos da arquitetura clássica e do iluminismo 
com o rigor das propostas das vanguardas e dos pioneiros da arquitetura moderna, como Ledoux, Schinkel, 
Loos, Heinrich Tessenow, Terragni ou Kahn. 
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Para Vittorio Gregotti, a construção é vista como fonte de significado e inspiração para 

o projeto, assim como a materialidade da arquitetura. Critica, através da tectónica e da 

expressão dos detalhes, a modernidade superficial. À semelhança de Gregotti, Marco 

Frascari120, discípulo de Carlo Scarpa, identifica a origem do significado arquitetónico na 

construção, mais especificamente, na junta entre espaços e materiais. Demonstra, de 

igual modo, um interesse em conexões etimológicas entre palavras, como podemos 

verificar no seu ensaio, The Tell-the-Tale Detail121, onde faz uma distinção entre as 

palavras constructing e construing. A primeira corresponde ao acto físico de construir, 

logos of techné122, enquanto que a segunda coincide com a criação de significado, 

techné of logos123. Através destes conceitos, Frascari enfatiza a simultaneidade da 

construção e da narração numa Arquitetura com significado, defendendo que a 

Arquitetura não pode ser simplesmente construção sem nela conter uma camada 

narrativa, assim como não pode ser pura narração sem uma manifestação física 

material. É neste sentido que surge o detalhe como a unidade mínima de significação 

na produção arquitetónica e simultaneamente o elemento que une ambas dimensões.  

Details are much more than subordinate elements; they can be regarded as the minimal 
units of signification in the architectural production of meanings. These units have been 
singled out in spatial cells or in elements of composition, in modules or in measures, in 
the alternating of void and solid, or in the relationship between inside and outside. […] In 
the details are the possibilities of innovation and invention, and it is through these that 
architects can give harmony to the most uncommon and difficult or disorderly environment 
generated by a culture. (Frascari, 1996, p. 500-501) 

Por outro lado, a tectónica tem um papel significante no argumento que Kenneth 

Frampton formula sobre o Regionalismo Crítico. O autor assume o termo pela primeira 

vez no seu artigo, Towards a critical regionalism: Six points for an architecture of 

resistance, em que no quinto ponto, Culture Versus Nature, reinvidica um elo de ligação 

entre o indivíduo e o lugar natural:  

The bulldozing of an irregular topography into a flat site is clearly a technocratic gesture 
which aspires to a condition of absolute placelessness, whereas the terracing of the same 
site to receive the stepped form of a building is an engagement in the act of “cultivating” 
the site. (Frampton, 1983, p. 26) 

                                            
120 Marco Frascari (1945-2013) foi um arquiteto e teórico italiano. Criou o programa de PhD Azrieli School 
of Architecture and Urbanism, na Universidade de Carleton, no Canadá. Aluno e assistente de Carlo Scarpa 
e de Arrigo Rudi no Istituto Universitario di Architettura em Veneza, é considerado um dos autores 
contemporâneos mais influentes na teoria da arquitetura. Foi professor em notáveis universidades nos EUA 
e inspirou alunos e académicos de todo o mundo comos seus livros. 
121 Publicado em VIA 7: The building of Architecture (1984). 
122 Logos of techné – construção material 
123 Techné of logos – construção de significado 
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A propósito da Arquitetura Pós-Moderna, Frampton publica o seu ensaio Rappel à 

l’ordre: The case for the tectonic (1990), onde desafia a dispersão de posturas 

característica deste período, insistindo na dimensão material, construtiva e tátil da 

arquitetura através do conceito da tectónica, opondo-se à abordagem cenográfica que 

decorre em simultâneo neste período. 

A terceira publicação revela-se a mais importante. Em Studies in Tectonic Culture 

(1995), o autor começa por uma revisão etimológica da palavra, de modo a fundamentar 

o estudo que faz acerca das tradições construtivas francesas e alemãs. O ponto 

culminante desta obra reside na aplicação do conceito da tectónica no estudo de obras 

de seis mestres da arquitetura: Frank Lloyd Wright, Auguste Perret124, Mies van der 

Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon e Carlo Scarpa.  

Ao longo destas três obras, podemos verificar uma evolução no pensamento de Kenneth 

Frampton relativamente à noção de tectónica, sendo esta última publicação um grande 

impulsor do termo na contemporaneidade. Porém, foram apontadas várias críticas pela 

falta de coerência no uso do conceito, às quais o autor responde fornecendo cinco 

definições: 

“Num primeiro sentido, a palavra tectónica descreve geralmente a ideia da ‘construção 
considerada de modo artistico’. Num segundo sentido, o termo se refere principalmente 
à ossatura 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 forma construída, incluindo assim a categoria do ‘estereotómico’ que 
remete à ideia de peso, da 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.”(Legault apud Amaral, 
2009, p. 161) 

Assim, comprova-se ao longo deste capítulo que Kenneth Frampton introduz no debate 

da Arquitetura a influência da topografia e a noção do lugar, onde o corpo é inserido no 

ambiente e na Arquitetura. A tectónica, para Frampton, não se trata exclusivamente da 

estrutura, tem também em conta o revestimento da construção, o que faz com que a 

construção se manifeste como uma complexa montagem de vários elementos. A partir 

                                            
124 Auguste Perret (1874-1954), célebre arquiteto francês pelas suas contribuições pioneiras no vocabulário 
da construção do betão-armado. 
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do desenvolvimento teórico do autor, retém-se como principal fundamento que a 

Arquitetura se encontra entre uma condição de realização humana e o desenvolvimento 

da tecnologia e que significa que a tectónica exprime certos estados – como a questão 

da durabilidade e da instrumentalidade – e responde às diferentes condições do 

indivíduo. Desse modo, salienta o aspeto material como fenómeno fundamental na 

Arquitetura, uma postura que repercutiu entre aqueles que se dedicam à concepção 

digital da Arquitetura e que relativizam a importância da experiência material. (Amaral, 

2009, p. 162)  

Uma vez evidenciadas, torna-se claro que as contribuições aqui apresentadas sobre o 

discurso tectónico surgem em momentos de crise na Arquitetura e no meio cultural. 

Nestes discursos, o grande foco anda em torno da relação entre forma arquitetónica e 

a sua matéria, relação esta que se insere tanto num contexto técnico como simbólico. É 

com base neste pensamento que os autores atribuem grande valor às produções 

arquitetónicas que denotam esta relação de forma artística, como é o caso da 

Arquitetura Clássica e da Arquitetura dos Mestres Modernos.  

Em suma, segundo uma intenção de compreender os fenómenos que dão corpo à 

Arquitetura, os teóricos acabam por formular teorias sobre a disciplina, nas quais 

determinam características fundamentais para uma qualidade arquitetónica superior, de 

entre as quais se destaca a estética enquanto compromisso ético com a matéria 

construtiva e a tectónica como um dos conceitos-chave. Desse modo, constatamos que 

o pensamento sobre a materialidade da Arquitetura envereda, inicialmente, pela 

discussão sobre o conceito de estilo e, depois, ressurge no debate moderno sobre a 

definição de espaço. (Amaral, 2009, p.163)              
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4. REGIONALISMO NA MODERNIDADE: CASOS DE ESTUDO 

4.1. ALVAR AALTO  

 
Ilustração 33 – Alvar Aalto (Reed, 1998, p. 19) 

 
Ilustração 34 – Alvar Aalto (Weston, 1995, p. 

7) 

 

Alvar Aalto e Finlândia ocupam um lugar importante na história da arquitetura moderna. 

A sua aspiração numa solução sintética para as complexidades técnicas e psicológicas 

do design, distancia-o do núcleo central do Movimento Moderno. Aalto procurava 

adquirir uma mediação de elementos antagónicos na vertente arquitetónica. A sua 

arquitetura parte duma fusão de ortodoxos intelectuais opostos e estratégias de design, 

sobre a qual Juhani Pallasmaa esclarece que:  

“Instead of aiming at conceptual and formal purity, it sought to reconcile opposites such 
as nature and culture, history and modernity, society and the individual, tradition and 
innovation, standardization and variety, the universal and the regional, the intellectual and 
the emotional, the rational and the intuitive.” (Pallasmaa, 1998, p. 21) 

Durante uma carreira prolífica que durou mais de meio século, a atividade criativa de 

Aalto abrange várias áreas que compõe um ambiente man-made125 – design industrial, 

edifícios domésticos e públicos, centros cívicos e planeamentos urbanos. A sua 

arquitetura desenvolveu-se em diferentes escalas através de várias fases estilísticas, 

mas a postura filosófica estabeleceu-se no início da sua carreira. Os seus ideais 

desenvolveram-se gradualmente e, frequentemente, passados anos ou até mesmo 

décadas após a sua primeira revelação, retornava a temas já explorados. Nos seus 

                                            
125 Expressão utilizada por Juhani Pallasmaa para designar ambientes criados pelo Homem.   
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ensaios e esquissos Aalto expressa um ponto de vista evolutivo, pois toda a sua obra 

surge com base numa série de ideais e sensibilidades interativas. 

A ambição de Aalto para alcançar uma síntese arquitetónica é apoiada no cenário 

Clássico presente na sua educação e nos primeiros anos de atelier. A mente aberta do 

Neoclassicismo126 da década de 1920 serviu como ponto de partida para uma 

progressiva transição para o modernismo. Aalto inicia a sua carreira com uma expressão 

classicista127 estabelecida na arquitetura nórdica quando, aos vinte e três anos (1921), 

recebe o diploma de arquiteto pela Universidade de Tecnologia de Helsínquia e abre o 

seu próprio atelier em Jyväskylä128. Embora tenha elaborado com frequência no decorrer 

do seu trabalho temas arquitetónicos clássicos através de motivos e referências 

históricas, é ao funcionalismo129 que se mantém fiel ao longo das suas transições 

estilísticas. Ou seja, independentemente da sua expressividade artística, os edifícios de 

Aalto cumprem rigorosos critérios funcionais e técnicos. 

The work of Alvar Aalto during the 1930s provides [...] example of a modernism attuned 
to the natural and social conditions of the North. Aalto [...] grew up in an atmosphere 
fraught with questions of national identity for the Finns seeking autonomy from the 
Russian sphere of influence. [...] there were two main strands in the “high” architectural 
culture of the late nineteenth century which influenced him: a simplified Nordic classicism 
stemming from certain late-eighteenth-century sources and coming to a refined twentieth-
century resolution in the works of Asplund; and a National Romantic tendency, which 
drew on the Gothic revival and [...] found inspiration in national myths and local 
vernaculars [...]. Aalto would eventually succeed, with the help of modern architectural 
abstraction, in forging a synthesis between these inherited tendencies. And in that respect 
the true vernacular [...] was a crucial trigger, since it gave evidence of type-forms adapted 
to the stringencies of the Finnish climate, to the character of the landscape, and to the 
outlook of the people. (Curtis, 1996, p. 342)    

Após uma breve aproximação ao racionalismo no final dos anos 20 e início dos anos 

30, Aalto acaba por redefinir o conceito de racionalidade, transcendendo os limites dos 

critérios racionais e aplicando termos românticos, irracionais e orgânicos. Esta 

abordagem representava uma forma altamente racional, onde Aalto incorporou 

                                            
126 Estilo arquitetónico de meados do século XVIII – XIX, inspirado na arquitetura Clássica grega. Este estilo 
é caracterizado pela grandeza de escala, simplicidade das formas geométricas usadas, utilização de 
colunas e uma grande simplicidade no geral. Este estilo surge como uma reação aos excessos do Rococó, 
sendo contraposto com a sua simplicidade. 
127 Reconhecido mais tarde como Classicismo Nórdico. O classicismo nórdico foi um estilo de arquitetura 
que floresceu brevemente nos países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia) entre 1910 e 
1930. O classicismo nórdico é considerado frequentemente como um interlúdio entre dois movimentos 
arquitetônicos mais conhecidos, o romantismo nacional ou o jugendstil e funcionalismo (conhecido por 
modernismo).   
128 Jyväskylä é uma cidade pertencente à Finlândia central, onde Aalto cresceu. 
129 Denotamos que o estilo modernista arquitetónico era referido inicialmente como funcionalismo nos 
países nórdicos. 
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deliberadamente fatores psicológicos na equação do projeto e, ao mesmo tempo, 

conseguiu reunir imagens históricas e de tradição vernacular na sua síntese modernista.  

Delineada a sua filosofia e unificados os opostos, cria, em 1920, paisagens sintéticas 

que integram a arquitetura na sua envolvente geográfica e cultural. Aalto não pretendia 

conceber objetos de caráter arquitetónico completamente desapegados, procurava 

sempre respostas sensíveis capazes de criar um diálogo no contexto em que se 

inseriam. (Pallasmaa, 1998, p. 22)    

A subordinação da tecnologia à tarefa cultural da arquitetura na sociedade foi 

fundamental para a síntese arquitetónica que Aalto procurava atingir. Em meados da 

década de 1930, o arquiteto finlandês começa por desenvolver um conceito de 

padronização flexível, que se focava em criar uma industrialização de construção com 

flexibilidade e variedade. Era do seu interesse dar início a uma investigação 

arquitetónica como um sistema de cooperação internacional de modo a estabelecer um 

campo científico base para a educação e prática arquitetónicas.  

O arquiteto finlandês retorna sistematicamente à ideia da natureza como modelo de 

estandardização flexível, tornando-se claros os resultados deste conceito em estudos 

de planeamento urbano de larga escala. Durante a Guerra da Continuação130, elogiou a 

típica casa de Carélia131 como uma “pure forest settlement architecture” (apud Weston, 

1995, p. 107) que demonstrara como se harmonizava da melhor maneira a vida humana 

e a natureza. Compara esta com uma formação de células biológicas, segundo o 

argumento de que a sua capacidade de crescer organicamente é baseada no seu 

princípio arquitetónico principal, o facto de o ângulo da cobertura ser uma variável. Isto 

permite que esta se adapte à sua envolvente de modo a criar uma arquitetura em 

constante mutação e ilimitada. Este desejo de simular a “variante” natural, proveniente 

da sua admiração pela construção de Carélia, ajuda a explicar as composições das 

coberturas características de vários projetos posteriores, como em Saynatsalo Town 

Hall. No entanto, apesar das tentativas de aplicar a nível prático, a estandardização 

flexível manteve-se principalmente como um conceito teórico com a intenção de 

                                            
130 Guerra da Continuação – (1941 - 1944) conflito que opôs Finlândia e Alemanha contra a União Soviética, 
durante a Segunda Guerra Mundial. 
131 Casa de Carélia – Carélia, região Finlandesa cedida pela União Soviética após a Guerra de Inverno. 
Zona caracterizada pela inexistência de mansões convencionais sendo estas construídas de madeira. 
Representam um marco arquitetónico local. 
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combater a produção em massa sistematizada, em vez duma estratégia viável de 

projetar.  

No entanto, como jovem classicista, Aalto era previsivelmente crítico do romantismo 

nacional, logo o relacionamento com a tradição não foi imediato. Ao longo da sua vida 

nunca demonstrou nenhum sentimento particular pelo folclore, e essa atitude é 

especialmente compreensível entre as décadas 1920 e 1930 quando Aalto se mostrava 

relutante em identificar-se de forma explícita com a apreciação nacionalista de Carélia. 

Contudo, gradualmente, Aalto chegou a um acordo com as representações nacionais 

reconhecidas na cultura finlandesa. Independentemente das suas reservas sobre a 

identificação literal com a natureza finlandesa, é claro a partir do seu trabalho de meados 

da década de 1930 que, inicialmente se precipitou com a arquitetura internacional 

mainstream, e logo se manifestaram preocupações duma arquitetura generalista sem 

raízes. Em vez disso, procura então uma arquitetura que se baseie na mente popular e 

em condições geográficas específicas. 

4.1.1. OBRAS DE ALVAR AALTO 

“when shall we in the North experience a similar awakening, a similar enthusiasm to that 

which took hold of the Italians ... Let our renaissance come soon to renew the ties 

between the past and the future.” (Lindgren apud Weston, 1995, p. 20) 

Antes de adotar o funcionalismo, a ideia de um Classicismo Nórdico132 estava 

emergente. No verão de 1920, enquanto estudante universitário, Aalto fez a sua primeira 

viagem para Gotemburgo passando primeiro por Estocolmo. Nesta última cidade teve a 

oportunidade de ver a obra de Ragnar Ostberg133, da qual se destaca a nova câmara 

municipal de Estocolmo (1911-1923), considerada uma gesamtkunstwerk134 e inserida 

no classicismo nórdico. Mais tarde, este estilo revela-se como uma disfunção no 

desenrolar da arquitetura moderna, funcionando como elemento impulsor para o triunfo 

                                            
132 Classicismo nórdico (1910-1930) foi um estilo clássico distinto e característico de uma arquitetura 
nórdica, que teve as suas bases estabelecidas antes da Primeira Guerra Mundial e chega à Finlândia a 
partir da Alemanha, Dinamarca e Suécia. 
133 Ragnar Ostberg (1866–1945), um arquiteto sueco considerado como um dos representantes da primeira 
fase do Renascimento Nórdico. 
134 “A Gesamtkunstwerk, ou obra de arte total, tem as suas raízes ideológicas no Romantismo novecentista 
e, desde então, tem vindo a ser um conceito recorrente na prática artística moderna e, posteriormente, pós-
moderna. Traduz-se, essencialmente, na procura de uma “verdade” da arte decorrente dos seus modos de 
integração ou imersão e que segundo um princípio de totalidade estética assevera, de igual forma, a ideia 
de uma complementaridade necessária entre a arte e a vida, entre a arte e a própria sociedade: a ideia da 
Gesamtkunstwerk é, então, simultaneamente artística, social, política e, sobretudo, moral.  
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de um funcionalismo racional e socialmente motivado, que teve o seu impacto na 

Escandinávia em 1927.  

 
Ilustração 35 - Câmara municipal de Estocolmo (Ragnar, 2015) 

 

Apesar dos seus ideais apoiarem-se nas tradições domésticas da Arquitetura Clássica, 

os classicistas nórdicos não estavam à procura de um revival estilístico, mas sim uma 

renovação da arquitetura através duma investigação às origens do pensamento 

Clássico. Através duma admiração por Itália, confirma-se a crença dos arquitetos 

nórdicos nas qualidades intemporais da geometria e proporção, uma ênfase aos valores 

básicos arquitetónicos que proporciona uma estrutura em que, tanto a arquitetura 

clássica como a vernacular135 podem ser compreendidas. 

No instituto politécnico de Helsínquia dava-se muita importância ao Renascimento 

Italiano e à Arquitetura Barroca136, pelo que em 1924, Aalto viaja até Itália para poder 

estudar a arquitetura e o planeamento urbanístico das suas cidades. O seu grande 

entusiasmo pelo Renascimento Italiano137 surge a partir daí, e acaba por tornar-se 

                                            
135 Arquitetura vernacular é um estilo arquitetónico que se apoia nas necessidades e materialidades locais, 
refletindo as tradições locais. Refere-se a todo o tipo de arquitetura em que se emprega materiais e recursos 
do próprio ambiente em que a obra é construída.  
136 Estilo arquitetónico com origem em Itália no final do século XVI com duração em algumas regiões, como 
Alemanha e as colónias na América do Sul, até ao século XVIII. Este estilo é caracterizado por ser um estilo 
muito opulente, com formas complexas no plano arquitetónico, recorrendo muitas vezes à forma oval, drama 
e o contraste, especialmente ao nível da luz e paredes muito ricas em materialidade. 
137 Estilo arquitetónico com origem em Florença no início do século XV, tendo proliferado por toda a Europa 
substituindo o estilo Gótico. Caracterizado por elementos utilizados na arquitetura Romana antiga, como as 
colunas, arcos e cúpulas. Sendo dado uma grande importância à harmonia existente entre as proporções 
humanas e do edifício. 
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fundamental ao longo de toda a sua carreira, quer no seu pensamento arquitetónico 

quer na idealização duma sociedade para individuais. O seu fascínio era ilimitado mas, 

acima de tudo, era a paisagem clássica da região da Toscana que o encantava: 

“For me, “the rising town” has become a religion, a disease, a madness, call it what you 
will: the city of hills, that curving, living, unpredictable line which runs in dimensions 
unknown to mathematicians, is for me the incarnation of everything that forms a contrast 
in the modern world between brutal mechanicalness and religious beauty in life ... The 
town on the hill ... is the purest, most individual and most natural form in urban design. 
[...] A vision the senses receive whole and undisrupted, adapted to human size and 
sensory limitations.” (Schildt apud Weston, 1995, p. 25) 

Citam-se aqui diversos aspetos predominantes da sua arquitetura em vias de maturação 

que focam, a sua adaptação a diferentes ambientes em função do tamanho e sensações 

dos seres humanos, tendo o sujeito individual como base da arquitetura. O que Aalto 

assimilou de Itália foi, sobretudo, uma visão duma cultura urbana viva, por outras 

palavras, o seu encanto pelas cidades italianas devia-se ao modo como se encontravam 

bem enraizadas na sua envolvente. Consequentemente, os arquitetos finlandeses 

passaram a encarar o país de um modo diferente. Ao contrário do período Romântico 

Nacional, não era a paisagem selvagem e natural que os atraía, mas sim uma paisagem 

agrícola capaz de combinar harmoniosamente edifícios com a topografia.  

Esta visão traduz-se pela referida combinação de valores da arquitetura clássica com a 

vernacular e que influenciou muitos dos classicistas nórdicos. Erik Gunnar Asplund138, 

por exemplo, no projeto da Capela para o novo cemitério do Bosque139, ajusta formas 

clássicas com formas vernaculares, atitude que é também tomada por Aalto, na casa de 

verão da sua família, Villa Flora140.  

                                            
138 Erik Gunnar Asplund (1885-1945) um arquiteto sueco que ocupa uma posição central no 
desenvolvimento da arquitetura e do design escandinavo do séc. XX. É considerado o arquétipo da geração 
que deu origem ao processo de maturação destes domínios, mais tarde desenvolvidos por outros arquitetos 
como Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Erik Bryggman e Jorn Utzon. As suas obras entre 1911 e 1930, 
influenciadas por uma forte tradição romântica, expressam uma linguagem neoclássica fundamentada no 
vernacular cultural. É em 1930, no ano da Exposição de Estocolmo, que Asplund consegue ir além da 
linguagem rígida e estereotipada dos primeiros anos de racionalismo antecipando as tendências do 
Movimento Moderno.  
139 Cemitério do Bosque (1915-1940) encontra-se a sul de Estocolmo e o seu design é fruto duma parceria 
entre Gunnar Asplund e Sigurd Lewerentz (1885-1975). Esta obra reflete o desenvolvimento arquitetónico 
do Classicismo nórdico para o funcionalismo. A contribuição de Lewerentz foca-se maioritariamente na 
paisagem, juntamente com a entrada principal e a clássica Capela da Ressurreição (1925). Asplund 
dedicou-se principalmente ao edificado, sendo que o Crematório (1935-40) foi considerado como o trabalho 
central em todo a sua obra. Em 1994, o cemitério do Bosque foi nomeado património mundial da UNESCO. 
140 Concretizada perto de Alajarvi em 1926. 
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Ilustração 36 – Capela do Bosque, Chen Hao  

(Europaconcorsi, 2017) 

 
Ilustração 37 – Capela do Bosque, secção longitudinal, Chen Hao  

(Europaconcorsi, 2017) 

 

 
Ilustração 38 – Villa Flora, Alçado (Schildt, 1994, p. 182) 

 
Ilustração 39 – Villa Flora (Condé Nast, 2015) 

 

Independentemente da sua modesta escala, Villa Flora reúne muitas das características 

do classicismo nórdico, para além da referida combinação do modus operandi clássico 

com um vernacular, explícito na sua construção: colunas e abóbadas em madeira – 

clássico - e uma transcrição familiar entre madeira e alvenaria presente nas igrejas da 

Finlândia - vernacular. Esta obra apela a uma simplicidade convencional, acentuada 

muitas vezes por aparentes acasos e subtis desvios da norma, como é o caso da 

cobertura assimétrica, ou a descentralização da porta de entrada, entre outros 

pormenores que se revelam classicamente incorretos, mas ainda assim, contemplados 

pelos classicistas nórdicos. 

Embora pertencente a uma geração anterior, a obra de Asplund tornou-se numa fonte 

de inspiração determinante na do arquiteto finlandês. Não se tratavam de análises 

formais que ambos partilhavam interesse, mas sim duma narrativa presente nas obras 

dos dois arquitetos. Asplund confunde expectativas, criando espaços “exteriores” no 

interior de um edifício - outside-inside -, ao aplicar uma mudança subtil no uso familiar 

de fatores externos na arquitetura clássica. Por outras palavras, apropriar-se de um 

espaço interior como se fosse exterior, tornou-se um método característico do 

classicismo de 1920 e que se refletiu em Aalto, que utiliza o mesmo jogo outside-inside 
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em vários projetos141. Contudo, a peculiaridade que evidencia o outside-inside de Aalto 

é a introdução de atmosferas italianas em ambientes altamente finlandeses. (Weston, 

1995, p. 27-30) 

Durante a sua fase clássica, a influência italiana destaca-se sobretudo nos projetos de 

centro paroquiais, como é o caso da igreja de Muurame142, a única igreja classicista da 

sua autoria. Aalto estava profundamente consciente das dificuldades em criar uma 

autêntica igreja moderna em 1925, e expõe essas suas preocupações lamentando a 

falta do sentimento religioso das igrejas contemporâneas. Critica a “Arte para Igrejas”, 

argumentando que uma simples sala onde o único detalhe é um crucifixo numa parede 

de pedra calcária cinzenta, proporciona, por um lado, uma atmosfera de devoção e, por 

outro, torna-se mais belo que colunas e detalhes ornamentais a enquadrar um retábulo. 

 
Ilustração 40 – Igreja Muurame, alçado principal (Reed, 

1998, p. 152) 

 
Ilustração 41 - Igreja Muurame, planta geral (Reed, 1998, p. 

152) 

 

Importa referir que a igreja Luterana desempenhava um papel vital na cultura dos países 

nórdicos e, embora mais independente do Estado do que em outros países da 

Escandinávia, a igreja na Finlândia estava intrinsecamente ligada ao governo. Impostos 

eram cobrados aos seus membros, e desse rendimento sustentava-se um extenso 

programa de construção de igrejas, que se refletia na prática da arquitetura. Assim, o 

                                            
141 Método Outside-inside, surge tanto no projeto do Clube dos trabalhadores (1924) construído em 
Jyväskylä como no Defence Corps Building (1926-1929) construído em Seinajoki. 
142 Concretizada em 1926, fica a oeste de Jyväskylä. 
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papel da igreja demonstrava-se tão religioso quanto social, e a maioria apoiava uma 

gama ampla de instalações nos seus centros paroquiais. Graças ao sistema 

contributivo, o design de igrejas continuava a oferecer aos arquitetos finlandeses a 

oportunidade de experimentação arquitetónica, embora, também os confrontasse com 

um grande obstáculo: Como instituição, a igreja era geralmente interpretada como 

conservadora e as inovações davam-se mais a níveis formais do que, propriamente 

numa reavaliação fundamental da sua natureza. (Weston, 1995, p. 200)  

“We cannot create new form where there is no new content. We cannot make a church 
building as a whole the perfect representation of civilization in 1927; we cannot create 
modern church architecture in the true sense of the word since the content (the divine 
service) for which the form was created is an old tradition with no connection with the 
pressing problems of our time.” (Aalto apud Weston, 1995, p. 200) 

No caso específico do tratamento de Aalto, o esquema das Igrejas de Toolo143 e de 

Viinikka144 já se apresentam como inovadores exemplos de composições formais 

naturais que apelam, por um lado, às cidades de colinas italianas e, por outro, à Acrópole 

de Atenas – que por sua vez indica também o seu interesse pela Grécia antiga, sobre o 

qual falaremos mais adiante. Apesar da composição geral destas igrejas pertencerem a 

um contexto italiano, o planeamento dos interiores enfatiza subtis especificidades que 

sugerem um novo estilo, à qual Aalto estava prestes a aderir – o funcionalismo.  

 
Ilustração 42- Igreja de Toolo (Reed, 

1998, p. 154) 

 
Ilustração 43 - Igreja de Viinikka (Schildt, 1994, p.45) 

 

                                            
143 Obra não concretizada de 1927 em Helsínquia. 
144 Obra não concretizada de 1927 em Tampere. 
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Ilustração 44 – Igreja de Lahti, desenhos preliminares (Fleig, 

1995) 

 
Ilustração 45 – Igreja de Imatra, The Church of the Three 

Crosses (Weston, 1995, p. 202) 

 

Contudo, nesta época, surgiam outras questões. A igreja Luterana exigia qualidades 

acústicas, que proporcionaram um ponto de partida no funcionalismo dos arquitetos 

modernistas. A abordagem básica de Aalto no design da igreja, ao qual permaneceu fiel 

ao longo dos vinte anos seguintes conta-nos Richard Weston145, estabeleceu-se como 

design vencedor na competição do projeto para a igreja Lahti146. Distinguia-se por 

combinar o corpo da igreja com o seu campanário, precisamente o tipo de arranjo que 

encontramos no opus magnum dos projetos deste caráter de Aalto, The Church of the 

Three Crosses147. (Weston, 1995, p. 200-203)   

A igreja consiste em três volumes que podem ser combinados num único espaço com 

capacidade para 800 pessoas ou podem ser subdividos por divisórias de correr maciças 

em betão armado, executadas em trilhos no chão. No seu exterior, esta organização 

tripartida é suprimida por um teto contínuo, bem visível na fachada norte do edifício. 

Esta fachada consiste em três formas tumefactas cobertas por cobre, que variam 

sutilmente entre cada uma. Estas curvas a norte são contrariadas por uma fachada 

longa e reta a sul. Weston realça que a fachada ondulada se encontra de frente para a 

floresta, enquanto a parede reta cria uma frente, que para além de estar relacionada 

                                            
145 Richard Weston (1953-) autor, arquiteto e paisagista reconhecido. É especialista em arquitetura nórdica 
sendo, atualmente, investigador profissional na Welsh School of Architecture na Universidade Cardiff 
University. 
146 Igreja de Lahti construída entre 1970-79 na província de Paijanne, mais conhecida como Church of the 
Cross, só começou a ser construída a partir de 1970. 
147 Concretizada em 1956-58 e serve o distrito de Vuoksenniska em Imatra.  
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com o campanário é a que enfrenta a cidade. Este diálogo, entre curva e reta, natural e 

artificial, é fundamental para a articulação de todo o projeto.  

 
Ilustração 46 - Igreja de Imatra, The Church of the Three Crosses 

(Weston, 1995, p. 207) 

 
Ilustração 47 - Igreja de Imatra, The Church of the Three 
Crosses, três vãos ao longo da fachada norte, (Weston, 

1995, p. 204) 

 

 
Ilustração 48 - Igreja de Imatra, The Church of the Three Crosses, secção longitudinal (Weston, 1995, p. 207) 

 

A planta altamente articulada é combinada com uma secção baseada em três abóbadas 

curvas assimétricas, para gerar a forma espacial mais complexa e sofisticada na oeuvre 

inteira de Aalto. Ideias exploradas ao longo da sua carreira são aqui reunidas numa 

primorosa síntese, desde o teto ondulado que conduz à sala de conferências da 

Biblioteca Viipuri, até às formas tumefactas da fachada norte, que surgem também em 

desenhos do início da década de 1950, como, é o caso da Casa da Cultura. 

Um exemplo da originalidade de Aalto na questão da iluminação apresenta-se nas três 

grandes janelas ao longo da fachada norte. Estes vãos são escalonados e inclinados 

para o interior – segundo Aalto, para melhorar a acústica – criam um vazio no qual as 

partições móveis pudessem deslizar - uma técnica familiar no Barroco. Esta técnica 

permitia-lhe manipular tanto o espaço interior, como a luz, e aliada às traves 

irregularmente espaçadas, possibilitam a entrada controlada da luz. Cria-se, assim, uma 

das evocações de luz e espaço da floresta melhor conseguidas por Aalto e que, segundo 
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Weston, fazem desta obra a mais bem-sucedida das igrejas de Aalto. (Weston, 1995, p. 

206) 

 
Ilustração 49 - Edifício Cooperativo Agrícola do Sul da Finlândia Ocidental (Weston, 1995, p. 36)  

 

Em 1926 dá-se uma viragem na carreira de Aalto quando começa a trabalhar para o 

Edifício Cooperativo Agrícola do Sul da Finlândia Ocidental em Turku. Por ser o primeiro 

a esta escala, Aalto decide transferir o seu atelier para Turku podendo, assim, 

acompanhar a obra. A sua mudança para Turku, à data capital da Finlândia, revela-se 

como o momento em que Aalto começa a explorar as novas ideias que provinham da 

Europa Central. Weston esclarece que, mesmo com alusões funcionalistas, o rigor e a 

pureza geométrica dos seus principais espaços juntamente com a constante 

regularidade das fachadas, são a afirmação das renovações arquitetónicas classicistas 

nórdicas no trabalho de Aalto. A combinação destas características com o sofisticado 

jogo de nuances de Asplund dão origem ao projeto que culmina o seu período 

neoclássico: o projeto para a competição da Biblioteca Pública de Viipuri148. (Weston, 

1995, p. 32) 

                                            
148 Biblioteca pública de Viipuri (1927-1935), foi construída na cidade Viipuri - Vyborg em português - que 
pertencia à Finlândia na época. Pertence atualmente à Rússia. 
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Ilustração 50 – Planta da Biblioteca pública de Viipuri (Weston, 1995, p. 63) 

 

Viipuri revela-se como o edifício chave da carreira de Aalto, sendo através dele que 

estabelece uma forma-tipo – posteriormente adaptada a outros projetos. Na verdade, 

este esquema de organização está presente, com ligeiras variações, em todas as suas 

bibliotecas: desde a articulação volumétrica do programa num grande hall, à mesa de 

controlo central num nível superior à da área de leitura e até na iluminação, difusa, que 

pode ser obtida através de um vão na cobertura ou de um clerestório149. O teto altamente 

modelado destaca-se como o elemento a que Aalto retorna ao longo dos seus trabalhos 

posteriores, independentemente de serem ou não bibliotecas. Importa ainda referir que 

os tetos de Aalto serviram de referência a vários projetos de Jorn Utzon, como é o caso 

da Ópera de Sydney e da Igreja de Bagsvaerd.  

                                            
149 Clerestório é a parte superior da parede duma nave iluminada por um conjunto de janelas laterais nas 
igrejas medievais do estilo gótico. 
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e em simultâneo na competição para o sanatório de Paimio151. Foi apenas em 1933 que 

Aalto termina o esquema final da Biblioteca. 

“[...] while the earliest projects for the Viipuri Library seemed to echo the arrangement of 
a classical cella, or inner rectangular precinct; the facades in these same early stages 
were in a Stern neo-classical mode which was gradually shorn of all adornment. The final 
building at Viipuri retained the shifting symmetries and processional sense, while its 
internal volumes flowed into one another under a ceiling formed of gradually stepping 
planes perforated by skylights. Such rich modulations of space and light were enhanced 
in the meeting room by the curved and textured wooden roof, which gave some hint of 
the naturalism of Aalto’s later development.” (Curtis, 1996, p. 343)  

Após um crescimento na área da construção ao longo da década 1920, a Finlândia cai 

numa recessão económica que se traduz no momento de injetar novas ideias europeias, 

especialmente aquelas cujas normas se baseavam na padronização e na produção em 

massa e que ofereciam perspetivas de redução de custos e novos mercados. O novo 

fascínio era o Funcionalismo, ao qual Aalto aderiu com a sua base clássica, rigoroso e 

ainda com uma série de ideias temáticas152 às quais irá retornar ao longo da sua carreira.   

Esta necessidade ia ao encontro dos ideais de certos participantes do CIAM, em 

particular de Walter Gropius e da escola de Bauhaus. Os seus princípios baseavam-se 

numa arquitetura vinculada à economia geral e ligada à produção de máquina, onde as 

constantes psicológicas e biológicas serviam como base à produção de edifícios, 

mobiliário e equipamento moderno. Envolvido nestas novas ideias, Aalto contesta 

aspetos-chave do classicismo de 1920 e dedica-se à procura duma base ideológica e 

técnica para uma arquitetura orgânica.  

Contudo, Aalto distancia-se da machine aesthetic153 de um dos grandes participantes 

do CIAM, Le Corbusier, explicando que a sua ideia de cultura não está associada a 

nenhum simbolismo de máquina, mas sim a um balanço na mentalidade venerada pelo 

trabalho, organização e um quotidiano sem complicações. Tudo isso estava na linha do 

pensamento da Bauhaus. A base deste ponto de vista, tem origem no seu jovem 

compromisso com o renascimento cultural baseado na sua experiência da cultura 

urbana italiana, mas ganhou um novo ímpeto na sua adesão ao Modernismo.  

                                            
151 Sanatório de Paimio concretizado entre 1929–1933, era um antigo sanatório para tuberculosos em 
Paimio, perto de Turku.  
152 O uso frequente do piano mobile; um sentido refinado de proporção na criação de vazios e sólidos; e um 
interesse recorrente nas formas em leque presente nas ruínas dos antigos teatros clássicos. 
153 Machine aesthetic, expressão que indica algo feito à máquina, reconhecendo a sua industrialização, 
produção em massa e engenharia, ou que usa elementos metálicos de forma eclética. 
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Durante o verão de 1928, Aalto viaja pelo continente europeu com o propósito de visitar 

exemplos em primeira mão do novo estilo em que viria a trabalhar. Viajou até Paris, 

onde visitou as diversas casas de Le Corbusier, e para os Países Baixos, ficando a 

conhecer as novas habitações por J.J. Oud154 e ainda o Sanatório Zonnestraal155, sendo 

que este último revelou ser uma influência fundamental. Toda esta experiência 

internacional - imprescindível para a competição do sanatório de Kinkomaa156 - revelou-

se numa síntese de pensamentos através dos quais Aalto expressou a sua visão de 

arquitetura num momento de transição do classicismo para o funcionalismo. Combinava 

as composições da cidade-colina italiana com plantas funcionalistas, uma organização 

esquemática base que serviu de modelo para as obras e, consequentemente, para a 

reputação de Aalto a nível internacional. (Weston, 1995, p. 50) 

 
Ilustração 55 – Sanatório Zonnestraal, entrada principal 

(Lomholt, 2018) 

 
Ilustração 56 - Sanatório Zonnestraal (Lomholt, 2018) 

 

Na verdade, um dos projetos de Aalto no qual estas características são evidentes é o 

projeto do Sanatório de Paimio. Respondia a um programa que necessitava duma 

envolvente isolada da poluição urbana, e, inserido num ambiente natural com ótima 

exposição solar. Assim, a forma da planta deriva da tentativa de organizar o programa 

em vários sectores fundamentais neste tipo de estabelecimento, de modo a que os 

quartos e espaços semelhantes sejam agrupados para dar forma às várias alas 

necessárias. Cada ala tem uma posição no sítio, especificamente planeada de acordo 

com as necessidades do programa, e que acabam por unir-se numa parte central do 

edifício onde se agrupam funções comuns e os acessos verticais.  

                                            
154 Jacobus Johannes Oud (1890-1963) arquiteto holandês reconhecido pelo seu papel de pioneiro no 
desenvolvimento da arquitetura moderna.   
155 Sanatório Zonnestraal construído em Hilversum na Holanda, em 1927 por Jan Duiker 
156 Sanatório de Kinkomaa (Kinkomaa Tuberculosis Sanatorium) obra não concretizada de 1927. 
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Ilustração 57 – Vista aérea do Sanatório de Paimio (Weston, 1995,  p. 160) 

 

Aalto organizou este volume em 7 andares com espaços exteriores, sendo o último piso 

ligado à cobertura plana das alas dos pacientes, formando um rooftop em todo o 

comprimento do edifício. Proporcionava vistas sobre as copas das árvores circundantes 

e, protegido por um dossel157 de betão armado que controla a incidência solar, é 

subdividido por telas envidraçadas que evitam que o vento seja canalizado ao longo do 

seu considerável comprimento. O complexo incluía ainda dois blocos de habitação 

independentes do edifício principal.  

Relativamente à decoração interior, todo o mobiliário158 do edifício é da autoria do 

Arquiteto, alguns especialmente pensados para este programa: as camas dos 

pacientes, a chaise longue nos terraços e até os acessórios de iluminação. Um dos 

últimos elementos a ser desenvolvido foi o distinto, curvado dossel de entrada. 

Revestido a preto, a sua forma claramente antecipa a linguagem formal de Aalto 

aprimorada em 1930, à altura, formas curvas como contraste visual em edifícios 

predominantemente retilíneos, era uma técnica comum do Modernismo. 

                                            
157 Dossel, cobertura ornamental. 
158 Ao longo da sua carreira, Aalto produz múltiplas unidades de mobiliário e acessórios decorativos, todos 
eles concebidos como tipos de standard adequados à produção em massa e que, não obstante, 
funcionavam em diferentes ambientes. 
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uma analogia entre os conceitos espaciais de habitação moderna e a tupa159 da quinta 

tradicionalmente finlandesa. Queria, assim, introduzir novas ideias e relacioná-las 

sempre com uma imagem familiar e essencialmente finlandesa. Tal analogia já tinha 

sido invocada em outras vertentes artísticas no auge do seu entusiasmo funcionalista, 

quando estava determinado em inserir desenvolvimentos internacionais adaptados à 

Finlândia. À luz de projetos posteriores, como Villa Mairea, pode comprovar-se o 

paradigma da tupa. 

A sua primeira experiência em busca da casa-modelo foi a sua casa e estúdio em 

Helsínquia, a Villa Aalto160. O esquema desenvolve-se num volume em forma de L de 

dois pisos. Uma das alas do volume é ocupada pelo estúdio de duplo pé-direito com um 

grande mezanino vinculado diretamente com a sala-de-estar e com a suite principal, 

segundo Weston, com desníveis criados deliberadamente de modo a estabelecer uma 

“distância psicológica” entre o trabalho e o quotidiano. Na extremidade oposta da casa 

deparamo-nos com os quartos das crianças, no qual partilham um pequeno hall/área de 

brincar com a sua própria lareira, aberto para um largo terraço que atravessa o volume 

até ao estúdio. Os quartos estão contidos dentro duma “caixa de madeira” sobreposta 

a uma alvenaria branca com uma textura que, explica Weston, é uma combinação entre 

o modernismo e o vernacular mediterrâneo. Apesar da sua relutância anterior em dar 

uso a formas etnográficas da antiga arquitetura rural, no ínicio dos anos 30 era clara a 

presença destas formas. (Weston, 1995, p. 78-81) 

 
Ilustração 63 – Villa Aalto, acesso principal, Chen Hao (Europaconcorsi, 2016) 

 
Ilustração 64 - Villa Aalto, planta de 

implantação, Chen Hao (Europaconcorsi, 
2016) 

 

                                            
159 Casa de campo; cabana.  
160 Villa Aalto (1934-1935) foi a casa-estúdio que Aalto projetou, juntamente com a sua esposa, Aino, para 
ambos em Munkkiniemi. É nela que Aalto permanece até ao final da sua vida.  
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Ilustração 65 – Villa Aalto, espaço exterior, Chen Hao 

(Europaconcorsi, 2016)  

 
Ilustração 66 - Villa Aalto, mezanino, Chen Hao 

(Europaconcorsi, 2016)    

 

William J. R. Curtis161 aponta a Villa Mairea162 como o trabalho que melhor representa 

esta fase naturalista integrante no desenvolvimento de Aalto. A Villa, que tinha como 

propósito ser uma casa de verão, tratava-se duma materialização da visão do casal 

Harry e Maire Gullichsen sobre a vida moderna. A primeira proposta tratava-se duma 

cabana rústica inspirada nas casas rurais vernaculares, mas por não responder aos 

ideais do casal, o arquiteto procura uma outra inspiração.  

Efetivamente, a proposta aprovada, que Schildt intitula de Proto-Mairea, rege-se por 

uma planta em forma de L que estabelece a disposição básica do seu programa. Esta 

disposição permanece na proposta final que, segundo Weston, atinge a coerência que 

a Proto-Mairea carecia. Uma série de paredes baixas diagonais foram adicionadas de 

modo a criar passagens e definir espaços, nomeadamente, as circulações da sala de 

estar, da biblioteca privada e, ainda do jardim de inverno. (Weston, 1995, p. 81)  

“Aalto seems to have treated the Villa Mairea as an opportunity to pull together many of 
the themes which had been preoccupying him in the recent years, but which he had not 
always been able to introduce into actual buildings; [...] The plan of the Villa Mairea is a 
modified L-shaped of the kind Aalto had used frequently before [...] It was a layout which 
automatically created a semi-private enclosure to one side, and a more exclusive, formal 
edge to confront the public world on the other; it recalled, loosely, Finnish farm buildings 
with ‘semi-courtyards’ defining an inward-looking community and protecting inhabitants 
and livestock from winter winds. In the Villa Mairea the lawn and the swimming pool were 
situated in the angle of the ‘L’, with a variety of rooms looking over them. Horizontals and 
overhangs in the main composition echoed the ground plane, and the curved pool 
wedded with the nearby forest topography. In contrast to these ‘softening’ devices, the 

                                            
161 William J. R. Curtis (1948), historiador de arquitetura, natural de Birchington (Inglaterra), apresentou, em 
1975, o seu PhD na Universidade de Harvard com o título “The History and Design of Le Corbusier’s 
Carpenter Center for the Visual Arts at Harvard University” e desde então lecionou em várias universidades 
de todo o mundo. É conhecido pelos seus artigos sobre arquitetura moderna, design, historiografia, entre 
outros temas. Para além das suas monografias e ensaios críticos, já participou numa série de exposições, 
algumas delas de seus trabalhos. 
162 Villa Mairea construída entre 1937-1939 a norte de Turku, na costa ocidental de Finlândia, em 
Noormarkku, para a Maire - estudante de pintura e colecionadora de Arte – e Harry Gullichsen. 
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main facade had a more rigid, formal mood, and even possessed a canopy restated in a 
garden pergola [...]” (Curtis, 1996, p. 346) 

Ao descrever esta Villa, Aalto salienta que o conceito da forma associada à arquitetura 

deste edifício, inclui uma conexão deliberada com a pintura moderna motivada pelo 

envolvimento de Maire Gullichsen. Na verdade, a ligação da Villa com a pintura moderna 

revela-se no manuseio pictórico das formas de Aalto. Assim, cada vista da casa 

apresenta uma variedade de formas, cores e texturas, uma inspiração que Weston 

associa à pintura cubista, em particular a técnica de colagem163. É com base em obras 

deste estilo que Aalto estabelece o modelo formal para a manipulação tectónica da 

forma arquitetónica. Por outras palavras, os fragmentos escolhidos pelos Cubistas 

absorvidos na estrutura formal da pintura, representam na Villa as formas e superfícies 

fragmentadas que operam de modo visual e referencial. Num primeiro vislumbre da Villa 

através da floresta, a caixa branca duma casa moderna ortodoxa parece dominante. 

Contudo, conforme nos aproximamos, destaca-se um volume revestido a teca e pedra 

agregado à caixa branca, onde se encontra a sala. Devido à sua importância enquanto 

espaço comum, distingue-se do estúdio que, no piso superior e num plano mais 

recuado, é revestido por tábuas de madeira verticais.   

A referida técnica de colagem permitiu uma síntese destes materiais, formas e imagens 

incompatíveis, cujo objetivo é contrastar o vernáculo com o moderno; natureza com 

cultura; forma livre com geométrica; romântica com racional; na criação duma 

arquitetura definida como moderna e finlandesa. A casa incorpora assim, uma realidade 

finlandesa a todos os níveis, desde as ditas formas vernaculares, passando pelas 

abstrações do espaço e luz da floresta, até a sua organização no geral, que sugere um 

padrão de crescimento em torno de um pátio - familiar nas quintas tradicionais. (Weston, 

1995, p. 97) 

                                            
163 Collage, técnica utilizada por Georges Braque e Pablo Picasso. 
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Ilustração 67 – Villa Mairea, (Ortiz de Landazuri, 2016) 

 
Ilustração 68 – Villa Mairea, Dossel à entrada (Weston, 

1995, p. 85) 

 

Aalto começou, então, a explorar o desenvolvimento do espaço arquitetónico como uma 

abstração da floresta que já se tornara evidente na Competição do Pavilhão Nacional 

na Feira Mundial em Paris164. O projeto proposto, o Tsit Tsit Pum, transmite a 

experiência espacial de vaguear por uma floresta nórdica. Para isso, Aalto utiliza as 

técnicas modernistas de composição e abstração espacial, juntamente com 

associações metafóricas, que antecipa o inconfundível ambiente florestal presente na 

Villa Mairea. Deste modo, esta ideia torna-se central para o seu trabalho e acaba por 

conceder uma melhor compreensão das suas intenções na Villa.  

 
Ilustração 69 – Villa Mairea, interiores (Ortiz de Landazuri, 

2016) 

 
Ilustração 70 - Villa Mairea, interiores (Ortiz de Landazuri, 

2016) 

 

Assim sendo, na Villa, Aalto evoca a experiência da floresta de várias maneiras, 

sobretudo através de formas e texturas naturais que reforçam o processo de 

naturalização da sua arquitetura. O arquiteto finlandês cria tendo como base a atmosfera 

da floresta circundante, e sempre combinando materiais provenientes desse ambiente 

com os da indústria moderna. A forma natural começa, assim, a ser introduzida 

                                            
164 Realizada em 1937. 
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imediatamente à chegada da casa pela silhueta da tela de mudas adjacentes à porta 

principal, um arranjo aparentemente inspirado em cercas japonesas de bambu. 

(Weston, 1995, p. 88) 

 
Ilustração 71 – Villa Mairea, pormenor 

(Weston, 1995, p. 95) 

 
Ilustração 72 – Villa Mairea, espaço exterior (Ortiz de Landazuri, 2016) 

 

A Villa Mairea foi concluída em 1941, quando, a Finlândia se preparava para a Guerra 

da Continuação com a Rússia. As ideias de Aalto focavam-se nas necessidades de 

reconstrução, um desafio que trazia à tona os problemas mais críticos que a arquitetura 

enfrentava na época, nomeadamente no que diz respeito à estandardização da mesma. 

Por outras palavras, Aalto referia-se ao projeto de habitação como unidade básica que 

se baseia nos princípios das habitações primitivas e, como tal, não ia de encontro com 

os do processo industrial. A sua reação passa pela proposta de um modelo que se pode 

desenvolver em inúmeras combinações diferentes. (Weston, 1995, p. 100)  

“They belonged to site conditions and the topography as an animal does to the forest and 
surroundings. In their stead appear residential areas made up of identical buildings in 
which the Dwelling unit does not stem from local conditions or from the people but has 
been generated by civilization, commerce and technology.” (Aalto apud Weston, 1995, p. 
100)  

A visão duma potencial harmonia entre a paisagem natural e as intervenções foi 

adquirida durante a sua infância enquanto ajudante do seu pai, topógrafo distrital. Alvar 

Aalto estava imerso na cultura da floresta e isso contribuiu para o seu domínio no 

enquadramento do terreno e, mais especificamente, para o fascínio com a linha e 

contorno, característica marcante nos seus esquissos. Embora a sua educação tenha 

indubitavelmente predisposto um interesse pela natureza e pela biologia, o uso de tais 

analogias teve impacto mais imediato através dos círculos do CIAM na década 1930, 

onde estes temas se haviam tornado comuns. No entanto, este interesse de Aalto teve 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   134 

o seu primeiro impacto no design de mobiliário, onde podia aplicar os preceitos mais 

diretamente do que no desenho de um edifício.   

Como já mencionámos, em 1936, apresenta-se uma oportunidade pública para 

demonstrar a sua visão emergente duma arquitetura finlandesa moderna na 

Competição do Pavilhão Finlândês na Feira Mundial em Paris. Alvar Aalto ganhou a 

competição com um design que demonstra um desenvolvimento da organização da 

Biblioteca de Viipuri. Apesar do cenário ser irregular, o arquiteto finlandês tomou as 

dificuldades em sua vantagem, produzindo um esquema em que os espaços externos 

eram parte integrante da conceção do edifício. Assim, a integração espacial do 

construído e do local foi alcançada por uma série de pátios totalmente ou parcialmente 

encerrados, zonas de passagem cobertas e um perímetro escalonado.  

 
Ilustração 73 - Pavilhão Nacional na Feira Mundial em Paris, 

planta geral (Weston, 1995, p. 107) 

 
Ilustração 74 - Pavilhão Nacional na Feira Mundial em Paris 

(Weston, 1995, p. 107) 

 

 
Ilustração 75 – Pavilhão finlandês na Feira Mundial em Paris, interior (Fleig, 

1995, p. 80) 

 
Ilustração 76 - Pavilhão finlandês na Feira 

Mundial em Nova Iorque, axonometria 
(Weston, 1995, p. 110) 
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Dois anos mais tarde, Aalto apresenta o projeto do Pavilhão na Competição da Feira 

Mundial em Nova Iorque165. Intitulada de “Organic Exhibition”, não se tratava apenas de 

projetos de arquitetura, mas também do seu conteúdo temático, desde a seleção à 

colocação de todas as exposições. Embora o espaço disponibilizado aproximava-se a 

uma “caixa” estreita e alta, cujas proporções representavam um desafio, o Pavilhão de 

Nova Iorque entrou para a história com a imagem icónica da grande parede ondulada. 

Este último elemento estabeleceu-se suspensa diagonalmente ao longo do 

comprimento da caixa. Está dividida em três patamares diferentes que, à medida que 

crescem inclinam-se de tal maneira que se sobrepõem de forma escalonada, tornando 

as exposições de fotografias mais visíveis em cada patamar e ao mesmo tempo 

comprimindo o espaço. A sua forma ondulada é confrontada com a linearidade da 

varanda em frente. Uma cabine de projeção pendia acima do mezanino e um espaço de 

exposição adicional foi criado no primeiro piso atrás da parede suspensa. Oposta a esta, 

a parede longa e reta acima do mezanino foi dissolvida visualmente por uma vasta 

fotografia aérea da paisagem típica finlandesa – lagos e ilhas – e imagens semelhantes 

são apresentadas ao mesmo nível, mas na parede suspensa. (Weston, 1995, p. 112-

113) 

 
Ilustração 77 - Pavilhão finlandês na Feira 
Mundial em Nova Iorque, parede ondulada 

(Weston, 1995, p. 109) 

 
Ilustração 78 - Pavilhão finlandês na 

Feira Mundial em Nova Iorque, cabine 
de projeção (Weston, 1995, p. 111) 

 
Ilustração 79 - Pavilhão finlandês na Feira 
Mundial em Nova Iorque, tela de projeção 

(Weston, 1995, p. 111) 

 

Aalto aplicou princípios modernistas para criar uma apresentação integrada, onde 

explora técnicas recentes como a fotografia, cinema e iluminação através duma 

composição espacial. A madeira proporcionou o fator unificador, dando maior destaque 

aos produtos da indústria moderna. A arquitetura e a exposição foram bem 

entrelaçadas, onde a escolha da madeira traduziu-se na visão duma Finlândia moderna. 

                                            
165 Realizada em 1938. 
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A paisagem foi evocada pela geometria ondulada, cuja relação com os perfis dos lagos 

era inconfundível, e destacada pelas várias fotografias, que tornavam explícita a 

conexão. A mensagem da modernist forest166 era clara para todos, a Finlândia tinha 

atingido a modernidade e dispunha de capacidades criativas com raízes profundas na 

paisagem e cultura da floresta. (Weston, 1995, p. 113) 

O projeto para o pavilhão de Nova Iorque concedeu uma oportunidade ideal para que 

Aalto pudesse pôr em prática a sua linha ondulante. Apesar das especulações em torno 

da origem dessa linha, é indiscutível que ela representa o interesse de Aalto pelo 

natural, pelo orgânico. 

 
Ilustração 80 – Casa de verão em 

Muuratsalo, patchwork de materiais 
(Weston, 1995, p. 115) 

 
Ilustração 81 - Casa de verão em Muuratsalo, desenho figura-fundo (Weston, 

1995, p. 117) 

 

A sua reflexão mais pessoal e privada sobre o tema da natureza traduz-se na sua casa 

de verão construída na ilha de Muuratsalo167. Nesta altura, as suas experiências eram 

maioritariamente motivadas pela crença de que a proximidade com a natureza poderia 

dar origem a novas inspirações que fossem ao encontro do caráter específico dos 

detalhes arquitetónicos que o clima do Norte exigia. A casa de verão de Muuratsalo 

determina-se a partir do desenho figura-fundo que capta a essência do seu esquema: a 

casa principal é um quadrado perfeito, recuada da costa, prática comum em casas de 

verão. A sala de estar e a suite principal definem dois lados do pátio quadrado e 

encerrado por muros altos, com uma lareira no seu centro igualmente quadrada. Por 

outro lado, o edifício que acomoda os hóspedes e os anexos partem do edifício 

                                            
166 Termo utilizado por Richard Weston na obra Alvar Aalto. 
167 construída em 1953 ... Muuratsalo é perto de Säynätsalo, perto da costa norte do lago Paijanne.  
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quadrado segundo uma estrutura head-and-tail168 – como podemos observar no 

desenho figura-fundo.  

 
Ilustração 82 - Casa de verão 

em Muuratsalo (Weston, 1995, 
p. 116) 

 
Ilustração 83 - Casa de verão em 

Muuratsalo (Weston, 1995, p. 118) 

 
Ilustração 84 - Casa de verão em Muuratsalo 

(Weston, 1995, p. 119) 

 

Ao comparar com casas de verão convencionais, Weston denota neste projeto um 

design introvertido. Os quartos têm janelas pequenas e a relação direta com a natureza 

é mediada pelo pátio que define um lugar do homem na floresta. As paredes do pátio 

enquadram uma vista a sul, ao longo do lago e, a oeste, através de um grande vão 

gradeado por elementos verticais de madeira pintada a branco, pinheiros e bétulas 

filtram uma vista do céu e da água do lago envolvente. A alvenaria, que envolve todo o 

edifício central também é pintada no exterior a branco, enquanto no interior do pátio os 

alinhamentos dos tijolos juntamente com agregados cerâmicos criam uma tela rica em 

retalhos nas paredes e no pavimento. (Weston, 1995, p. 117) 

These experiments were as much aesthetic as technical: we are in the world of metaphor 
again, for what are these walls if not intimations of ‘ruins’ [...]” Weston refere-se aqui aos 
muros que contornam a quadra.  O cenário é muito geral para ser fixado a uma 
interpretação específica – as metáforas evocam várias ligações -, contudo, o argumento 
principal de Aalto é que a casa de verão apresenta uma relação essencialmente 
civilizada com a natureza. A casa preserva figurativamente a conquista da natureza pelo 
homem, a lareira no cerne, as pequenas edificações situadas de acordo com a 
envolvente. (Weston, 1995, p. 121)  

Além da habilidade de Aalto no planeamento do local e nas analogias entre os perfis de 

lagos e a sua linha serpenteada, a conexão com a natureza permaneceu 

surpreendentemente pouco explorada. Já encontrámos os mais significativos forest 

spaces169 na Villa Mairea, pelo que as suas obras posteriores não são mais do que 

transformações metafóricas na paisagem assumindo o seu compromisso com a 

                                            
168 Esclarecemos esta estrutura no subcapítulo do caso de estudo da Câmara Municipal de Saynatsalo. 
169 Conceito invocado por Juhani Pallasma.  
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construção duma arquitetura que não seja meramente nacional, mas alicerçada aos 

vínculos locais. Ou seja, uma arquitetura que se preocupa com as particularidades do 

lugar mais do que com as generalidades do espaço.  

Assim, a arquitetura passara a ser idealizada de modo a exprimir novas realidades e 

possibilidades. Aalto estava consciente das consequências de um internacionalismo 

sem raízes, pelo que, após cingir-se aos ideais modernistas, procurou dar resposta ao 

cenário finlandês e redescobrir as particularidades duma cultura do lugar. A imagem 

arquetípica da Finlândia é a paisagem glaciada de florestas e lagos que Aalto exibe em 

todo o interior dos pavilhões de Paris e Nova Iorque. A paisagem é como uma floresta 

contínua, intercalada por uma rede de lagos. (Weston, 1995, p. 124) 

 
Ilustração 85 – Paisagens finlandesas, 

perfis ondulantes que Aalto utiliza como 
inspiração (Weston, 1995, p. 112) 

 
Ilustração 86 - Paisagens finlandesas, perfis ondulantes que Aalto utiliza como 

inspiração (Weston, 1995, p. 112) 

  

Desse modo, em Muuratsalo, Aalto anuncia uma aproximação à floresta, através do uso 

de revestimentos de madeira e às superfícies brancas abstratas do funcionalismo no 

design da sua própria casa e estúdio. Apresenta a sua visão duma casa moderna 

finlandesa na floresta, uma arquitetura integrada no seu contexto real e metafórico, 

através do uso extensivo de madeira no seu interior e exterior, e do planeamento 

responsivo ao local.  

Na década de 1920, Aalto tentara adaptar modelos citadinos italianos diretamente ao 

terreno finlandês. Na década de 1930, tinha um grande entusiasmo pelo modernismo 

europeu mainstream, nomeadamente pela Carta de Atenas, à qual permaneceu 

comprometido ao longo da sua carreira no que dizia respeito a obras de habitação. 

Quando confrontado com o desafio de projetar centros de cidade, Aalto apoia-se na 

organização urbana presente em tradições europeias arcaicas, como a conhecida Die 
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Stadtkrone170. Encantado com a ordem orgânica que emerge dos processos históricos 

aparentemente adventícios do desenvolvimento urbano, Aalto também cria relação com 

a tradição da cidade jardim. Estes conceitos urbanísticos, embora opostos, quando 

combinados criam um cruzamento entre a cidade e o campo que serve de base para 

planeamentos urbanos como em Imatra171, onde são preservadas grandes extensões 

de terras agrícolas e florestas perto do centro.  

As ideias desenvolvidas em Imatra foram posteriormente aplicadas em outras cidades 

finlandesas172 projetadas por Aalto, que foram concluídas após a sua morte em 1976 de 

acordo com desenhos e esquissos produzidos no seu atelier. O mais bem-sucedido foi 

o projeto do centro de cidade de Seinajoki, no qual Aalto começa a trabalhar quando 

ganha a competição da igreja da cidade em 1952, intitulada de “The Cross of the Plains”. 

O projeto incluía – além da grande igreja e centro paroquial – um município, uma 

biblioteca e um teatro cívico173. Aalto deixa bem claro em ensaios da sua autoria que a 

sua principal preocupação no design de centros de cidade era estabelecer uma área 

cívica em que os edifícios públicos representassem o governo e o seu social. O centro 

da cidade de Seinajoki oferece uma sequência de espaços sintonizados com o clima e 

de carácter finlandês, em que o espaço cívico é uma paisagem construída. (Weston, 

1995, p. 176-181)  

 
Ilustração 87 – Edifício do município de 

Seinajoki (Weston, 1995, p. 178) 

 
Ilustração 88 - Edifício do município de Seinajoki (Weston, 1995, p. 180) 

 

                                            
170 Die Stadtkrone (1919), trata-se da obra do arquiteto Bruno Taut, onde introduz o termo city crown – coroa 
da cidade - de modo a realçar a importância duma presença destas num contexto urbano para o bem-estar 
da sociedade e para a constituição sociocultural da vida cívica.  
171 (1947-1953) 
172 Centro de cidade Seinajoki, Rovaniemi e Jyvaskyla.  
173 O município foi construído entre 1961-1965, a Biblioteca entre 1963-1965 e o Teatro entre 1968-1987. 
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Ilustração 89 – Biblioteca de 

Seinajoki, espaço de leitura (Weston, 
1995, p. 183) 

 
Ilustração 90 - Biblioteca de Seinajoki, planta geral (Weston, 1995, p. 182) 

 

 
Ilustração 91 – Planta geral do centro da cidade de Seinajoki 

(Weston, 1995, p. 176) 

 
Ilustração 92 – Centro da cidade de Seinajoki (Weston, 

1995, p. 177) 

 

Aalto volta a aplicar uma estrutura semelhante quando vence o concurso para projetar 

o novo campus universitário da Universidade de Tecnologia de Helsínquia em 

Otaniemi174. O layout de Otaniemi consistia numa série de edificios distribuídos por 

vários patamares e que, em simultâneo, definiam uma série de pátios. No ponto mais 

alto da intervenção encontramos uma acropolis, onde assenta uma grande praça 

presidida pelo auditório principal, pelo que a alusão à antiguidade clássica é bastante 

                                            
174 Concretizado em 1949. 
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O interior do auditório deriva claramente do pavilhão de Nova Iorque e dá forma palpável 

às metáforas naturais que permeiam o seu trabalho, nomeadamente, as múltiplas 

camadas escalonadas de varandas que surgem como grandes estratos ondulantes de 

rocha acima da plateia.  

Aalto trabalha na obra de Essen de forma intervalada até ao seu falecimento, sempre 

com a prioridade de responder às projeções económicas da cidade. Podemos 

reconhecer algumas ideias desenvolvidas em Essen incorporadas no projeto para o 

Finlandia Hall177, que fazia parte do gran plan178 de Aalto planeado para o centro de 

cidade de Helsínquia. Foi o único edifício erguido dos volumes que tinha idealizado nas 

margens do lago toolonlahti.  

 
Ilustração 97 – Plano para o novo centro de Helsínquia, modelo tridimensional (Fleig, 1995, p. 271)  

 

                                            
177 O seu amplo programa divide-se em uma sala de concertos para 1750 pessoas, uma sala de música 
para 350 pessoas e um restaurante capaz de acomodar até 300 pessoas. A Sala de Concertos foi 
construída entre 1967 e 1971 e a Ala do Congresso de 1973 a 1975. 
178  Plano para o novo centro de Helsínquia, encomendado em 1959 e consistia na distribuição de um 
extenso programa cultural em vários edifícios ao longo da costa de Toolo Bay. Aalto propôs uma highway 
elevada que oferecia perspetivas de toda a cidade, incluindo um panorama de edifícios culturais inspirados 
em Palazzos italianos. Por razões políticas o plano nunca se materializou na sua totalidade, apenas um dos 
edifícios culturais, Finlandia Concert Hall.  
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Ilustração 98 - Plano para o novo centro de Helsínquia (Fleig, 1995, p. 272) 

 

 
Ilustração 99 - Finlandia Hall, vista aérea (Fleig, 1995) 

 

Aalto procurara inspiração de formas em processos naturais, mas estes sempre 

submetidos ao poder abstrato da mente humana, como tal, Weston classifica a sua 

abordagem essencialmente clássica baseada numa emulação mimética e não literal de 

formas naturais. Ao observarmos o edifício Finlandia Hall deparamo-nos com indícios 

duma vasta estratificação geológica imersa numa transfiguração abstrata, onde as 

formas geométricas puras da arquitetura clássica são manipuladas para esse mesmo 

fim. (Weston, 1995, p. 104) 

“The transition towards greater sensitivity to the human figure moving through space, 
towards direct uses of materials and towards ever more complex metaphors has been 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   145 

called the shift to ‘Romantic Modernism’; but whatever one calls it, it was a style which 
was increasingly able to handle psychological nuances, and in which a more 
accommodating relationship to both Finnish vernacular tradition and the regional 
demands of climate and landscape was worked out.” (Curtis, 1996, p. 346) 

Tratando-se de um monumento nacional, os traços característicos da paisagem 

finlandesa são abstraídos e evocados em todo o edificado, o que faz dele um 

testemunho poderoso da visão de Aalto de construir para o indivíduo, uma arquitetura 

na qual o indivíduo está sempre no centro. 

 
Ilustração 100 – Finlandia Hall, planta geral (Weston, 1995, p. 218) 

 

 
Ilustração 101 - Finlandia Hall, alçado tardoz 

(Weston, 1995, p. 219) 

 
Ilustração 102 – Finlandia Hall, foyer principal (Weston, 1995, p. 221) 
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Ilustração 103 – Finlandia Hall, auditório principal (Weston, 1995, p. 

224) 

 
Ilustração 104 - Finlandia Hall, alçado 

principal (Weston, 1995, p. 225) 

 

Aalto atinge o sense of place numa pequena e ligeiramente arborizada ilha perto da 

costa norte do lago Paijanne, Säynätsalo. A sua ligação com a ilha começou em 1942, 

quando foi convidado a preparar um plano para um pequeno município empresarial de 

maneira a servir a indústria em expansão. Embora o plano não tenha sido totalmente 

implementado decidiu-se erguer o edifício da Câmara Municipal, posicionado no vértice 

principal de um open space triangular. O arquiteto finlandês qualificou-se para construir 

o edifício com um esquema que modestamente chamou de Curia179.  

Aalto explorou o sítio de intervenção, cujo declive era acentuado, de modo a organizar 

o programa solicitado em torno de um open space elevado. Este patamar elevado 

estabelecia um piano nobile – piso nobre - no qual todas as funções cívicas seriam 

acomodadas. Aalto afirma que usou a forma do pátio como elemento principal pois, tal 

como em edifícios de parlamento e tribunais, o pátio preservou o seu valor desde a 

época antiga de Creta, Grécia e Roma, e que, juntamente com o nome escolhido pelo 

arquiteto – Curia -, evidenciam a sua influência italiana. 

4.1.2. CÂMARA MUNICIPAL DE SAYNATSALO 

[...] Completed in 1952, the building is one of Aalto’s most admired designs. It marks the 
end of his years in the United States, and can be taken as a paean to everything he felt 
to be crucial about the European tradition: small-scale democracy, individualism, 
harmony with nature, civilized moderation, disdain of ostentation, and superficial effects. 
(Schildt, 1998, p. 78)  

                                            
179 Curia, é o nome que se dá ao lugar de encontro do senado romano. 
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Relutante em aceitar restrições ou normas de padronização, Alvar Aalto acreditava que 

a sociedade deveria alicerçar-se num senso de comunidade livre. Algures, em plano de 

fundo, aparece o modelo administrativo das cidades-estado da Grécia Antiga e do 

Renascimento italiano que idealizava. Posto isto, Aalto obtém uma visão completamente 

diferente sobre o impacto do governo nas cidades e municípios. Na medida em que, 

principalmente em comunidades de pequena escala, a sua intenção era restaurar um 

valor absoluto à monumentalidade como manifestação do prestígio das cidades. Uma 

vez que o arquiteto finlandês estava encarregue do plano urbanístico para a pequena 

comunidade industrial de Säynätsalo, desenvolveu uma grande extensão de habitações 

juntamente com um centro de cidade envolvido por uma série de edifícios dispostos de 

um modo escalonado. Contudo, este plano nunca se materializou na totalidade, tendo 

apenas sido construído um dos edifícios incluídos no master plan, a Câmara Municipal 

de Saynatsalo.  

 
Ilustração 105 – Master Plan Saynatsalo 

(Reed, 1998, p. 218) 

 
Ilustração 106 – Desenhos preliminares da planta e alçados da 

Câmara Municipal de Saynatsalo no lugar de intervenção (Reed, 
1998, p. 219) 

 

O plano da Câmara Municipal revela estratagemas que Aalto recorre para conferir à 

base do governo local a monumentalidade possuída pelos municípios da Antiguidade. 

Concede sempre alguma atenção aos espaços programáticos que são geralmente os 

mais influentes - como a sala do Concelho e a receção -, mas é nas funções secundárias 

que o arquiteto mais se foca. Aalto pretendia assim, promover a vida dos seus edifícios 

através de um programa variado, que podiam ser habitados de inúmeras formas. 

Especificamente no caso de Säynätsalo, introduz não só uma biblioteca, mas também 

espaços comerciais e habitacionais.  

Após o sucesso do pavilhão de Nova Iorque em 1939, a arquitetura de Aalto pode ser 

interpretada como a concretização do genius loci da Finlândia. Enquanto a Villa Mairea 

dependia da sua articulação revestida a madeira, em Säynätsalo a forma depende do 
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espaçamento rítmico da fenestração e da modelação subtil da alvenaria. Para além de 

todas as suas diferenças, estas duas obras partem da mesma base conceptual no que 

toca à sua divisão em duas partes, agrupadas em torno de um pátio. A planta em L e a 

piscina orgânica em Villa Mairea, traduzem-se em Säynätsalo no edifício de 

administração em forma de U e num bloco independente que acomoda a biblioteca, que 

encerram um pátio acima do nível da rua. Este pátio elevado é um elemento muito 

característico nas Câmaras Municipais da sua autoria e funciona como a ilustre praça180. 

Esta articulação espacial, denominada por Weston como “head-and-tail”, deriva, em 

parte, da investigação do arquiteto finlandês acerca da Quinta Tradicional de Carélia 

(1941), sobre a qual esclarece que: 

 “I would like to add that architecture and its details are connected in a way with biology. 
They are perhaps like large salmon or trout. They are not born mature, they are not even 
born in the sea or body of water where they will normally live. They are born many 
hundreds of miles from their proper living environment. Where the rivers are but streams, 
small shining bodies of water between mountains ... as far from their normal environment 
as man’s spiritual life and instincts are from his daily work. And as fish egg’s development 
to a mature organism requires time, so it also requires time for all that develops and 
crystallizes in our world of thoughts. Architecture needs this time to an even greater 
degree than any other creative work.” (Aalto apud Frampton, 2007, p. 200-201) 

 
Ilustração 107 - Villa Mairea, planta do piso térreo (Weston, 1995, p. 

86) 

 
Ilustração 108 – Planta ao nível da sala do 

Concelho, (Weston, 1995, p. 137) 

 

Frampton acrescenta ainda que esta articulação, que o autor denomina de fish egg, 

inspira-se simultaneamente na perspetiva idiossincrática de Aalto sobre o processo de 

                                            
180 Na Grécia antiga a praça tem um papel fundamental na sociedade. Denominada de Ágora, tratava-se 
de um espaço público delimitado por edifícios públicos, pórticos e colunatas. Nestas, praticava-se a 
democracia, debatiam-se ideias e tomavam-se decisões. No período do Renascimento as praças atingem 
o seu auge com o surgimento de novos planos e novas cidades renascentistas. A praça ganha outro 
destaque, pois deixa de ser um simples vazio no espaço urbano e passa a fazer parte do traçado da cidade. 
A praça possui no renascimento uma simbologia especial, é concebida sempre em conjunto com alguma 
escultura ou obra arquitetônica e possui a função de destacar o monumento. Ou seja, a praça faz parte de 
um todo, unificando o espaço público com a arquitetura e o urbanismo. 
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criação arquitetónica ligada à biologia. Simboliza esta dualidade da criação 

arquitetónica, em que a forma em L ou U do corpo principal representa o fish (peixe), e 

contrasta com o elemento adjacente representado pelo egg (ovo), no caso específico 

de Säynätsalo, este último é representado pelo volume que contém a Biblioteca. Os 

volumes que mais se destacam são considerados o head da composição, aqui 

interpretado pela Sala do Concelho. Tais diferenciações hierárquicas são evidenciadas 

por alterações subtis a nível dos materiais e da estrutura, enfatizando aqui o efeito de 

patchwork – outrora explorado na sua casa de verão situada nas proximidades de 

Muuratsalo - através de enquadramentos de tijolos, de pedras e traves. (Frampton, 

2007, p. 201) 

 
Ilustração 109 – Planta ao nível do pátio  

(Weston, 1995, p. 137) 

 
Ilustração 110 – Interior da Biblioteca (Eardley, 2018) 

 

Assim, neste projeto, Aalto distribui quatro alas de dois pisos em torno do pátio 

quadrado: a Sede do Concelho e Administração Municipal, a Biblioteca Local, um 

Banco, uma Farmácia, um barbeiro e ainda uma habitação destinada aos funcionários 

municipais. Ao pátio acede-se da extremidade oeste através de um lance de degraus 

cobertos por relva, enquanto que a leste este acesso é feito por umas escadas. Como 

já foi referido, o edifício foi elaborado para servir vários propósitos, mas, não obstante, 

as várias funções foram agrupadas, de modo a que os escritórios administrativos e 

culturais fossem organizados em redor do pátio e os espaços comerciais programados 

no piso térreo. Estava previsto no projeto que os escritórios municipais se expandissem 

para as instalações comerciais e habitacionais. O que eventualmente acabou por 

acontecer, tendo a biblioteca ocupado o espaço comercial do piso térreo no seu volume 

independente.  
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Ilustração 111 – Fachada Este (Fiederer, 2017) 

 
Ilustração 112 – Detalhe da 

técnica flemish bond aplicada na 
fachada (Weston, 1995, p. 133) 

 
Ilustração 113 – degraus 

irregulares cobertos por relva 
que dão acesso ao pátio 

(Fiederer, 2017) 

 

O arquiteto finlandês escolheu uma paleta restrita de materiais, nomeadamente tijolo, 

pedra, madeira e cobre. Estruturalmente é um edifício íntegro, com colunas, lajes e tetos 

de betão armado, e, ainda, colunas de aço pintadas a preto que servem de suporte ao 

teto da galeria. Deste modo, as paredes são de tijolo - na sua maioria estruturais - sobre 

um plinto de betão, revestido a cerâmica escura com juntas brancas, de modo a proteger 

a alvenaria da neve e da geada. Ao discutir o conceito da padronização flexível, apesar 

de não ter obtido resultados práticos ao nível de construção, Aalto parece ter 

considerado os tijolos como um exemplo do tipo de padronização ao qual recorria, 

enfatizando a sua individualidade. Na Finlândia, a decisão de usar alvenaria era 

incomum na época, pois era reservada geralmente para edifícios industriais. No caso 

de Säynätsalo, por não conseguir encontrar tijolos que se destacassem de modo a 

simular algum movimento nas paredes, utiliza a técnica do Flemish bond181. (Weston, 

1995, p. 132) 

No que diz respeito ao interior, a alvenaria aparente é empregada extensivamente tanto 

em paredes como em pavimentos. Espaços como a Sala do Concelho, as escadas e a 

parede interna da galeria principal partilham este tipo de paredes. No pavimento, a 

alvenaria aparente surge em espaços como o hall de entrada, as escadas de acesso à 

Sala do Concelho e, ainda, ao longo das extremidades da galeria principal. A alvenaria 

assume-se também como bancos baixos ou como suporte de plantas, que, percorrendo 

todo o cumprimento da galeria de frente para o pátio, esconde os radiadores.  

                                            
181 Flemish bond – forma de dispor tijolos, em que cada curso de tijolos apresenta de forma alternada tijolos 
com o seu lado maior visível com tijolos com o seu lado menor visível. 
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Ilustração 114 –  Acesso à sala do concelho, interiores 

revestidos a alvenaria (Eardley, 2018) 

 
Ilustração 115 – corredor de acesso, bancos baixos 

revestidos a alvenaria (Fiederer, 2017) 

 

Por vezes, as Câmaras Municipais transmitem mais a ideia de edifícios comuns de 

escritórios do que propriamente a ideia de símbolos de poder.  A resposta de Aalto a 

esta questão passa por enfatizar a Sala do Concelho, colocando-a num local distinto ou 

através duma conceção formal inédita, de modo a que esta parte específicada do 

programa sobressaia como a área mais importante do complexo.  No seu artigo sobre 

a habitação de Carélia, Aalto indica que a refinada cobertura de forma livre característica 

destes edifícios era a chave para as formas livres e flexíveis que obtiam. A complexa, 

cobertura assimétrica da sala do Concelho é o fruto dessa inspiração - utilizado pela 

primeira vez em Villa Aalto -, onde tinha como objetivo evitar a queda de neve no jardim.  

O volume adjacente que acomoda a biblioteca, uma sala de leitura e instalações 

sanitárias mantém a sua cobertura alinhada ao mesmo nível que a cobertura do corpo 

da sala do Concelho e que, juntamente com as suas extremidades anguladas, dão a 

sensação de contenção quando se alcança o pátio através das escadas. Os arranjos e 

ângulos introduzidos no projeto, de acordo com Weston, dão a sensação de que a 

Câmara Municipal é um conjunto orgânico de edifícios que esclarecem a organização 

espacial. No lugar de projetar um edificado prático de três pisos, Aalto aproveita-se da 

topografia para criar os vários níveis ao mesmo tempo que defende o design pela 

flexibilidade, variedade e sensação de monumentalidade que se adequa a uma estrutura 

cívica.  
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Ilustração 116 – Secção longitudinal (Fiederer, 2017) 

 

Aalto inspira-se no Crematório em Skovde182 de Asplund, principalmente no que diz 

respeito às asnas de madeira estruturais da cobertura da Capela, e que permitia, por 

um lado, aumentar o pé-direito e, por outro, melhorar a ventilação no seu interior. Esta 

técnica tornou-se muito popular na Escandinávia, e, efetivamente, Aalto utiliza-a em 

muitas das suas obras. No que diz respeito a Saynatsalo, Aalto acaba por introduzir 

inovações nesta técnica de coberturas, mas concretamente na sala do Concelho onde, 

segundo explicação do arquiteto, perante a necessidade de ventilar a área entre o teto 

e a cobertura, inventa um sistema estrutural que permitia inserir vários pendurais 

paralelamente à viga tirante, no lugar dos ângulos retos das coberturas convencionais. 

A principal fonte de luz natural é uma grande abertura retangular, através da qual a luz 

é filtrada e refletida por um conjunto de lâminas de madeira esguias de inspiração 

japonesa. (Weston, 1995) 

The architectural promenade – from the ground up the outdoor stairs to the inner 
courtyard, into the sunlit corridor, and up the inner staircase to the lofty chamber with its 
open wood trusses – is one of the most brilliant sequences in modern architecture. It fully 
achieves the monumentality and sense of importance and ceremony that Aalto intended, 
while maintaining an intimate scale. (Reed, 1998, p. 101)      

                                            
182 Capela Sankta Birgitta projetada pelos arquitetos Erik Gunnar Asplund e Sven Iva Lind em 1962 em 
Skovde. 
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Ilustração 117 – Escadas de acesso à 

sala do concelho (Weston, 1995, p. 
144) 

 
Ilustração 118 – Asnas em madeira no teto 

da sala do concelho (Fiederer, 2017) 

 
Ilustração 119 – Sala do 

concelho (Fiederer, 2017) 

 

Considerou-se que o pátio pudesse querer evocar uma memória de quinta tradicional 

finlandesa, mas, na verdade, o uso desta forma na sua mente era claramente associado 

a pátios convencionais – como existem em casas parlamentares e tribunais – e ao 

paradigma do espaço público: a praça. “in buildings with central courts the corridors are 

very short compared to the floor area of rooms. Internal corridors should not and must 

not be used in public buildings.” (Aalto apud Weston, 1995, p. 142) Entende-se aqui a 

adoção duma galeria coberta em redor do pátio que, claramente, está também implícita 

na natureza pública da Câmara Municipal. Segundo Hannah Arendt183: 

“the term ‘public’ signifies two closely interrelated but not altogether identical phenomena. 
It means, first, that everything that appears in public can be seen and heard by everybody 
and has the widest possible publicity. Second, the term ‘public’ signifies the world itself, 
in so far as it is common to all of us ... This world, however, is not identical with the earth 
or with nature ... The public realm, as the common world, gathers us together and yet 
prevents our falling over each other, so to speak. What makes mass society so difficult to 
bear is not the number of people involved, or at least not primarily, but the fact that the 
world between them has lost its power to gather them together, to relate and to separate 
them.” ( apud Weston, 1995, p. 142) 

Como já foi referido, Alvar Aalto estava ciente dos efeitos duma sociedade tecnológica 

em massa e o seu impacto no indivíduo. Em Säynätsalo o arquiteto finlandês tenta criar 

um lugar essencialmente público para a comunidade, onde a torre imponente da Sala 

do Concelho proporciona um foco visual e simbólico e o pátio elevado trata-se de um 

espaço público. Apresenta-se como um emblema do poder público, onde podemos 

avistar os funcionários a percorrerem a galeria coberta. Conceptualmente, a galeria faz 

parte tanto do pátio como do edificado, sendo que simula uma arcada que corre em 

                                            
183 Hannah Arendt (1906-1975) filósofa judia de origem alemã, autora de vários livros onde desenvolveu 
diversos conceitos, dos quais se destaca o que chamou de ”banalidade do mal”. Enveredou pela teoria 
política e tornou-se reconhecida pelo seu estudo do totalitarismo. 
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redor da quadra.  Os percursos de acesso expressam a típica conjunção de opostos 

que Aalto explora ao longo da sua carreira, nomeadamente nas principais escadas de 

acesso, que pretendem reproduzir o mundo da “cultura”, e, por outra parte, os degraus 

irregulares cobertos por relva que pertencem ao domínio da “natureza”. 

 
Ilustração 120 – Pátio elevado (Fiederer, 2017) 

 
Ilustração 121 – Pátio elevado (Weston, 1995, p. 136) 

 
Relativamente ao pátio elevado, Weston sugere que a admiração de Aalto por ruínas 

seja o elemento que pretende minimizar o choque com o “novo”. Ou seja, com este 

pátio, Aalto procura resgatar um senso de lugar ou até exaltar a nostalgia duma cultura 

tradicional específica do lugar que se encontrava em declínio. Embora tais comparações 

sejam intrigantes, Weston adverte para a sugestão duma ligação demasiado direta, quer 

seja nas suas intenções, quer seja na forma como o edifício é entendido pela sua 

comunidade.  

Apesar da sua escala surpreendentemente pequena, Weston reconhece a Câmara 

Municipal como um edifício de presença monumental e um lugar do quotidiano, onde 

encontramos uma mescla única de visões, sons e cheiros, bem como uma harmonia 

única de ritmos naturais e artificiais. O sentido do lugar é uma qualidade decorrente da 

interação entre pessoas e um ambiente ao longo do tempo, qualidade esta que é 

percetível em Säynätsalo. Para o visitante ocasional ou para o peregrino arquitetónico 

numa única visita, Säynätsalo é uma experiência intensa e inesquecível, a incomparável 

gestalt visual, desde o recinto do pátio até à escala doméstica da galeria ensolarada 

que contrasta com a inesperada sombra da sala do Concelho. Relativamente aos 

usuários do dia-a-dia é um lugar íntimo, eminentemente habitável. (Weston, 1995, 143) 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   155 

4.2. CARLO SCARPA  

 
Ilustração 122 – Carlo Scarpa no atelier 

(Los, 1993) 

 
Ilustração 123 – Carlo Scarpa (Los, 1993) 

 
“Like Alvar Aalto, Scarpa knew that the poor man cannot be saved by architecture [...] 
Instead, he offered an architecture of disjunctive narrative in which what is always 
accompanied by what has been and what might have been. The development of local 
craft and dimensional precision, he rarely yielded to the systematization of modular 
production. Influenced by the ethical impulse of the Viennese Krausian circle and above 
all by the writings of Karl Kraus and Adolf Loos, Scarpa strove against Loos’s renunciation 
of ornament for an ornament that was a kind of impenetrable writing. In this way, he lay, 
on his own confession, closer to Loos’s other, Josef Hoffmann. At once critical and 
celebratory, Scarpa saw such cryptic, microtectonic inscriptions as somehow capable of 
transcending the ruinations of time. In this regard we may think of his work as an 
enchanted disenchantment.” (Frampton, 1995, p. 333) 

Considerado como um dos arquitetos mais enigmáticos e subestimados do século XX, 

Carlo Scarpa é sobretudo conhecido pelo modo como se serve dos materiais, 

combinando o artesanato com processos modernos de fabrico. Natural de Veneza 

(1906), Scarpa passou maior parte da sua infância em Vicenza até ao regresso da sua 

família a Veneza por volta de 1919. Scarpa matricula-se na Accademia di Belle Arti em 

Veneza, onde mais tarde se torna professor universitário. O seu percurso académico 

coincide com a transição do Classicismo para a Secessão de Viena184, pelo que, com 

base no trabalho de Otto Wagner185 - decano da escola de Viena - o arquiteto italiano 

                                            
184 Movimento artístico que se deu em 1897 por um grupo de jovens artistas, liderado por Gustav Klimt, 
surgindo como uma reação ao conservadorismo das instituições artísticas em Viena, Áustria. 
185 Otto Wagner (1841–1918) arquiteto austríaco, professor e teórico, é reconhecido pelo seu impacto 
duradouro que teve na sua cidade natal, Viena. Fez parte da Secessão Vienense e procurou desenvolver 
novas linguagens arquitectónicas e artísticas que reflectissem o contexto da sociedade moderna. 
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descobre a obra de Josef Hoffman186 e de Charles Rennie Mackintosh187, tendo estes 

concentrado o seu trabalho na tectónica, no artesanato e na materialidade.  

Ao contrário de muitos arquitetos contemporâneos, Scarpa vai ao encontro da 

arquitetura moderna através da Secessão - mais conhecida por Art Nouveau - em vez 

do Neoclassicismo, o que se revela decisivo e próprio da sua linguagem modernista. 

Scarpa sempre se distanciou do funcionalismo, bem como do esquematismo histórico 

da escola moderna. O seu admirável nível cultural permitiu não só que evitasse ideias 

estilisticamente vagas, como também lhe forneceu a habilidade capaz de criar designs 

próprios baseados em formas tradicionais.  

O percurso de Scarpa no mundo da arquitetura divide-se em três períodos. O primeiro 

surge do seu envolvimento com artistas e intelectuais com quem trava conhecimento na 

Bienal de Veneza188 e na Accademia di Belle Arti. Foi através da Bienal de Veneza que 

a Secessão influenciou as artes visuais venezianas a partir do final da primeira guerra 

mundial. (Los, 1995, p. 14) 

A experiência com artesanato que Scarpa adquire ao trabalhar com fabricantes de vidro 

Murano189 durante vários anos, também contribuiu na consolidação deste período. É 

neste ambiente dominado pela cultura figurativa que se cria a ligação entre o barroco 

tardio da Accademia di Belle Arti e o japonismo das artes plásticas, um dos fundamentos 

da Art Nouveau. Los esclarece que o interesse de Scarpa pela Secessão de Viena e por 

consequência pelo trabalho de Josef Hoffman, parte da sua admiração pela cultura 

oriental. (Los, 1995, p. 14) 

Este fascínio pela cultura oriental também influencia o arquiteto italiano a seguir uma 

nova abordagem espacial fundamentada no pensamento de Frank Lloyd Wright, e que 

define o seu segundo período. Los revela que Scarpa não pretendia uma arquitetura 

baseada numa justaposição de volumes geometricamente bem definidos, pois era com 

base na sua cultura figurativa que obtinha uma transição gradual para formas abstratas 

                                            
186 Josef Hoffman (1870–1956) arquiteto e designer austríaco e fundador da Wiener Werkstätte, 
considerado como um dos pioneiros do design moderno, tendo influenciado posteriormente o estilo da 
Bauhaus e da Art Deco. 
187 Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) arquiteto, designer e pintor de aguarelas escocês. O seu 
trabalho tem influências da tradição escocesa e de elementos japoneses e de Art Nouveau. Considerado 
uma das influências dos movimentos Art Nouveau e Secessão de Viena. Ao mudar-se para o sul de França 
em 1923, Mackintosh abandona todos os pensamentos de arquitetura e design e passa a dedicar-se à 
pintura em aguarelas. 
188 Exposição internacional de arte realizada em Veneza, Itália, de dois em dois anos desde 1895. 
189 O vidro de Murano, produzido na ilha veneziana de Murano, é um tipo de vidro conhecido pelas suas 
formas, cores e ornamentação. 
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modernas. A partir do interesse pelas obras de Wright deriva um gosto particular pela 

decomposição neoplasticista do espaço, o qual Los salienta que o que fascinou Scarpa 

não era a desconstrução do espaço em superfícies imaginárias, mas sim a possibilidade 

de explorar as suas junções. Ou seja, ao aplicar a desconstrução neoplasticista, 

considerava as articulações estruturais em vez das superfícies, procurando aprimorá-

las ao decompondo o todo em partes. Contudo, o seu fascínio pelo trabalho de Wright 

acaba ao visitar alguns dos seus edifícios do final da década de 1960, quando se 

apercebe das diferenças com seu próprio trabalho arquitetónico. (Los, 1995, p. 16) 

Assim, o final do segundo período da arquitetura de Scarpa dá-se com a célebre obra 

do Túmulo de Brion. Este período fica marcado pela transição duma linguagem que 

encontra a sua expressão no domínio das artes figurativas para a arquitetura. Segundo 

a perspetiva de Los, este período continua no contexto da arquitetura de Wright no 

sentido em que Scarpa encontra naquela arquitetura uma maneira de traduzir em termos 

arquitetónicos a sua cultura como artista figurativo, fala-se aqui da tal combinação do 

classicismo com japonismo que, antes de Wright, parecia mais adequado apenas nas 

artes plásticas que na arquitetura. (Los, 1995, p. 16) 

O terceiro período fica assinalado pelo trabalho contínuo de Scarpa em reduzir o seu 

método e uma crescente consciencialização sobre a sua contribuição para um 

“compositional system”190 contemporâneo. Scarpa considerava que o design se 

desenvolvia por etapas sucessivas, na medida em que se ia progressivamente 

reduzindo o grau de complexidade das configurações originais, ditadas pelo “typological 

content”191 do projeto. Recomendava a simplicidade formal dos primeiros projetos, para 

mais tarde ser possível dar continuidade ao processo criativo. Embora muitos dos seus 

projetos do segundo período permaneçam incompletos a nível de redução, os do 

terceiro são exemplares dessa característica. Los compara a linguagem arquitetónica 

deste último período com uma linguagem mais simples e limpa, tendo mais aspetos em 

comum com Adolf Loos192 que com Hoffman ou Wright. (Los, 1995, p. 17) 

                                            
190 Termo utilizado por Sergio Los na sua obra “Carlo Scarpa: an architectural guide”. 
191 Termo utilizado por Sergio Los na sua obra “Carlo Scarpa: an architectural guide”. 
192 Adolf Loos (1870-1933) foi um dos arquitetos europeus mais influentes do final do século XIX. Embora 
as suas obras se encontrem no que hoje é a Áustria e a República Tcheca, como escritor, teve um grande 
impacto no desenvolvimento da arquitetura europeia do século XX. Produziu uma série de ensaios 
controversos em que condena o ornamento na arquitetura provocando uma mudança fundamental na forma 
como os arquitetos percebiam a ornamentação. O seu discurso literário prefigurou as fundações de todo o 
movimento modernista e as suas atitudes minimalistas refletem-se nas obras de Le Corbusier, Mies van 
der Rohe e muitos outros modernistas. 
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4.2.1. OBRAS DE CARLO SCARPA 

A fim de fornecer uma introdução adequada ao processo de design de Carlo Scarpa, 

Sergio Los convida o leitor - no seu guia arquitetónico das obras do arquiteto italiano - 

a abordar o processo como se duma narrativa se tratasse. Deste modo, as suas obras 

devem ser observadas como se narrassem histórias do quotidiano – referimo-nos aqui 

aos projetos das casas – e histórias sobre obras de artes – os espaços expositivos -, 

tendo em conta dois aspetos cruciais presentes ao longo do seu trabalho. Um diz 

respeito ao conteúdo - as ditas histórias -, enquanto que o outro está relacionado 

diretamente com o seu modo de expressão - como estas são contadas -, e os quais 

dentro da terminologia arquitetónica, Los traduz respetivamente por “typological content” 

e “compositional system”. (Los, 1995, p. 7) 

No que diz respeito ao “typological content”, a questão central maioritariamente 

abordada por Scarpa, apresenta-se na instalação de museus, em exposições e outros 

espaços desse tipo e que abrange nova arquitetura como restauração de edifícios 

existentes. O trabalho de design de Scarpa, no entanto, não faz distinção entre a 

exibição de obras de arte dentro de um edifício e a exibição do próprio edifício. Quando 

se tratava de restauro, o arquiteto italiano preservava edifícios e obras de modo a 

encorajar as pessoas a cuidar dos mesmos, evitando a sua negligência. Los explica que 

Scarpa renuncia a abordagem tradicional no que diz respeito ao design de museus e 

propõe instalações que se tornaram uma espécie de arte geral, que incluíam a 

arquitetura, e outras formas de arte como a pintura, escultura, etc. (Los, 1995, p. 11-13) 

Quanto ao “compositional system”, Scarpa tenta fundir o classicismo barroco tardio, 

desenvolvido nas escolas de Belas Artes, com o Japonismo que constituía a antítese 

completa do primeiro. Esta influência da arte oriental sobre a arquitetura fora muitas 

vezes subestimada no contexto modernista que pretendia restaurar uma arquitetura 

universal e objetiva ou, por outras palavras, distanciar-se das artes figurativas ao 

aproximar-se do funcionalismo. Esta mediação contínua entre estes dois aspetos, seja 

o “typological content” que se foca no design museológico e o “compositional system” 

que se entrelaça com as artes figurativas, é caraterístico na arquitetura de Scarpa. Este 

“compositional system”, que combina o barroco com o japonismo, emerge das 

explorações dessas mesmas artes figurativas que constituem o tema das instalações 

expositivas que o arquiteto italiano cria, isto é, o seu “typological content”. É 

precisamente mediante desta proximidade que a linguagem arquitetónica de Carlo 
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Scarpa se torna eficaz segundo o ponto de vista de que escreve um conjunto de textos 

críticos de forma figurativa. (Los, 1995, p. 13) 

No seu guia arquitetónico, Los refere-se à obra de expansão do Museu Canova193 em 

Possagno, onde Scarpa concebe a Gipsoteca194, para esclarecer como são aplicados 

estes dois conceitos. O “typological content” destaca-se no espaço criado para receber 

os modelos de gesso - que deram origem a esculturas de mármore - e que ganha um 

novo destaque através de entradas de luz intencionalmente planeadas e que 

proporcionam uma nova leitura das mesmas. Por outro lado, é através de um 

“compositional system” específico que Scarpa distingue os espaços pelo uso de 

elementos figurativos distintos, e que vão desde as aberturas configuradas em triedros 

– as referidas entradas de luz – até às diferenças de patamares que acompanham o 

visitante pelo espaço. O arquiteto italiano dispõe, assim, as esculturas e os espaços 

com base numa luz específica e consegue-o de tal forma que esses elementos 

“imateriais” passam a constituir o espaço de que se apropriaram. (Los, 1995, p. 8) 

 
Ilustração 124 – Gipsoteca, 
entrada de luz configurada 
em triedro (Los, 1993, p. 68) 

 
Ilustração 125 – Gipsoteca, disposição das 

esculturas de gesso (Los, 1993, p. 69) 

 
Ilustração 126 - Gipsoteca, pormenor dos suportes 

desenhados por Carlo Scarpa (Los, 1993, p. 69) 

 

I would like to consider architecture as an art that “distinguishes” a place; Scarpa 
distinguishes the place in question with light and with luminous space, which are in this 
case the components making up the Sculpture Gallery. The “distintictive” qualities of the 
architecture become a cognitive tool, used to understand and to help to understand the 
sculptures of Canova, [...] and many other Works, in the several installations that make 
up the work of Carlo Scarpa. The subject [...] of the explorations of the world of design of 
Carlo Scarpa, therefore, can be considered to be more the sculpture of Canova than the 
building that houses those sculptures, as if Scarpa had been asked to write/build an 
architectural essay on the statues in question. (Los, 1995, p. 9) 

                                            
193 Museu de arte localizado em Possagno, Itália, decidado a preservar a obra do escultor Antonio Canova. 
194 Local onde as estátuas de bronze, mármore e terracota são preservadas em gesso. 
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Esta abordagem hermenêutica da arquitetura de Scarpa expõe a sua capacidade crítica 

e é com base nisso, que se torna claro o seu compromisso em usar a arquitetura como 

meio de exposição de obras de arte e que se reflete em grande parte dos seus projetos. 

Reconstruindo o desenvolvimento do “compositional system” de Scarpa com base em 

formas correntes e na história da arquitetura – leiam-se aqui as vanguardas e o 

movimento moderno que lhes seguiram –, ou seja, tentar sintetizar esta linguagem não 

é imediato. À luz da sua metodologia não é perceptível o enquadramento em que as 

obras e designs do arquiteto italiano se inserem e cingi-lo a um movimento específico 

reduz a experiência do observador – que procura entender o desenvolvimento do 

percurso arquitetónico – para uma obra individual, como acontece na maioria dos casos. 

(Los, 1995, p. 14) 

The work of Carlo Scarpa (1906-1978) may be seen as a watershed in the evolution of 
twentieth-century architecture, not only for the emphasis that he placed upon the joint but 
also for his particular use of montage as a strategy for integrating heterogeneous 
elements. Throughout his work, the joint is treated as a kind of tectonic condensation; as 
an intersection embodying the whole in the part, irrespective of wether the connection in 
question is an articulation or bearing or even an altogether larger linking component such 
as a stair or a bridge. (Frampton, 1995, p. 299) 

Tudo isto torna-se evidente, segundo Frampton, no primeiro trabalho de consequência 

de Scarpa, a renovação e reorganização da Fondazione Querini Stampalia195. O 

edificado pré-existente - um palazzo do séc XVI - havia sido alvo não só das cheias 

sazonais, como também duma reabilitação no séc. XIX, o que fragilizou a estrutura 

original do mesmo. Assim, era necessário restabelecer a ordem espacial perdida, 

trabalho que Scarpa poderia desempenhar, na medida em que o seu método se 

revelava particularmente adequado. (Frampton, 1995, p. 299) 

                                            
195 Concluído em 1963 em Veneza. 
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e a água – que surge o jardim da Fondazione. Um jogo paralelo com elementos 

assimétricos surge no canal de água que atravessa a quadra do jardim, em duas espirais 

diferentes: uma fonte retilínea de mármore carrara e um dreno circular marcam o início 

e o fim de um curso na direção este-oeste, passando sob um leão veneziano em pedra 

que se impõe sobre o canal. As influências chinesas no trabalho de Scarpa são 

particularmente evidentes quando se tratam dos pátios ajardinados presentes tanto na 

Fondazione Querini como no cemitério de Brion197 em San Vito d’Altivole. Em ambos 

casos, um conjunto de mosaicos embutidos nas paredes sugerem um horizonte artificial. 

Na Fondazione, o jardim dispõe-se divido em duas áreas retangulares por uma parede 

de betão onde observamos esse limite horizontal de mosaicos combinado em 

simultâneo com os mosaicos existentes na lagoa em frente. Insere-se um depósito 

quadrado de cobre na lagoa revestida com mosaico téssera, onde recebe a água que 

vai para uma pequena bacia localizada atrás da referida parede de betão. (Frampton, 

1995, p. 306)   

 
Ilustração 141 – Cemitério de Brion, Mapa de detalhes (Frampton, 1995, p. 307) 

 

Como foi referido, o trabalho de Scarpa centra-se nos elementos que funcionam como 

junções, os encontros de formas ou de objetos que davam origem a novas formas. 

Efetivamente, à semelhança de Sergio Los, Kenneth Frampton destaca essa 

característica na arquitetura de Scarpa, quer no que diz respeito ao modo de fazer 

                                            
197 completado postumamente em 1979. 
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projeto quer na procura de soluções projetuais. Aponta estas como resultado da 

metodologia de Scarpa, em que um esboço inicial se torna progressivamente mais 

elaborado, através da sobreposição de várias layers, entrando assim num processo 

cíclico de supressão e redesenho sem abandonar completamente a primeira hipótese 

de solução. Exatamente como Los esclarece quando se refere ao terceiro período do 

arquiteto italiano. (Frampton, 1995, p. 307) 

[...] Scarpa é [...] incansável na tarefa de focar cada vez mais claramente um método de 
transcrição para partes separadas de temas e nós sintácticos da tradição veneziana, 
sem renunciar nunca a um processo de destilação que decompõe, altera, violenta até à 
desesperação, a raiz mnemónica da forma. Uma arte da memória que reduz o texto a 
uma estenografia alusiva, que vai desde Veneza até à chegada simbólica a um extremo 
oriente, revivido através do exemplo do pensamento Zen. [...] (Portoghesi, 1999, p,156) 

Neste sentido, os esboços de Scarpa proporcionam uma base arqueológica, digamos 

assim, à produção arquitetónica que através de: 

[...] relationships between the whole and the parts and the relationships between 
craftsmanship and draftsmanship allow a direct substantiating in corpore vili of the identity 
of the processes of perception and production, that is, the union of the construction with 
the construing in the making and use of details. (Frascari, 1996, p. 501).  

Tal era a sua consideração pelo artesanato que na ocasião, o arquiteto italiano 

detalharia os seus elementos de modo a atender às suas necessidades procedimentais. 

A complexidade dos elementos que funcionam como junções, de acordo com Frampton, 

pode ser interpretada como uma crítica à época utilitarista, ou ainda considerar-se como 

uma tentativa heróica de compensar a incapacidade de igualar a harmonia poética da 

forma clássica. Sobre isto, cita Scarpa numa das suas palestras: 

“Modern language should have its own words and grammar just as this happened in the 
case of classical forms. Modern shapes and structures should be used following a 
classical order. ... I should like that a critic could discover in my works certain intentions 
that I have always had, namely an enormous desire to stay within tradition but without 
building capitals and columns, because these can no longer be built. Not even a God 
today could invent an Attic base, which is the only beautiful one; all the others are only 
slags. Fom this point of view even those designed by Palladio are awful. As regards 
columns and entablatures only the Greeks were able to reach the apex of pride. Only in 
the Parthenon do the shapes live like music.” (apud Frampton, 1995, p. 310-11) 

Scarpa desenvolve as juntas não apenas como conexões funcionais, mas também como 

uma espécie de celebração ao artesanato em si. Este sentido de proximidade expressa-

se não só apenas pela referida elaboração das juntas como também pela pátina e pela 

cor dos delicados acabamentos superficiais, que exigem técnicas altamente 
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especializadas. Uma síntese entre luminosidade e textura surge em outros aspetos da 

paleta de Scarpa, do uso do vidro de Murano198 até à fusão entre azulejo, mármore, 

metal e madeira. É importante referir que, para além do trabalho da junta, Scarpa 

elabora o espaço arquitetónico em função de elementos que se tornam a peça central 

de toda a composição. 

Scarpa often consolidated his work about iconic foci; about pivotal sculptural pieces such 
as Alberto Viani’s abstract metal sculpture, poised above a sheet of black water, that 
plays such a prominent role in the spatial organization of the Piazza San Marco store [...] 
or the fulcrum provided by the Cangrande statue in the Museo di Castelvecchio [...] or the 
ubiquitous double circle motif that occurs at different scales throughout his work. 
(Frampton, 1995, p. 312).  

 
Ilustração 142 - Museo di Castelvecchio, estátua Cangrande (Los, 1993, 

p. 83)  

 
Ilustração 143 – Cemitério de Brion, vesica piscis 

(Johnstone, 1999, p. 197 ) 

 
Ilustração 144 – Showroom Olivetti, escultura abstrata 

de Alberto Viani (Nakamura, 1985, p. 84) 

 

Apesar de ser atribuída a diferentes fontes de inspiração, a maior referência de Scarpa 

é o ideograma místico conhecido como vesica piscis199. A certa altura, Scarpa depara-

se com este ideograma no panorama tradicional europeu, quando assiste ao papel do 

mesmo na criação de plantas de igrejas, como é o caso da Igreja de Sant’Andrea al 

                                            
198 O vidro de Murano é aplicado no chão do Showroom Olivetti, na Praça de São Marcos em 1966, com 
padrão de mosaico téssera. 
199 Vesica piscis (latim) forma resultante da intersecção de duas circunferências com o mesmo raio, em que 
cada circunferência intersecta com o seu perímetro o centro da outra. 
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Quirinale200. Como a própria forma indica, a vesica piscis contém uma dualidade 

inerente quer em termos simbólicos, quer matemáticos, seja sol/lua, macho/fêmea, 

bom/mau, etc., ou seja, simboliza um ying/yang, opostos, sem um sentido único para 

esta geometria. Independentemente dos seus atributos, Scarpa encontra de alguma 

forma apropriado a utilização deste símbolo numa das suas últimas obras que, acabou 

por ser o lugar onde foi sepultado, o cemitério de Brion. A vesica piscis surge nesta obra 

de modo tridimensional contornada por mosaicos em tons de vermelho e azul, e que 

Frampton remete para uma possível fonte modernista, as cores primárias utilizadas no 

neoplasticismo holandês. Outra alusão figurativa a este símbolo é incorporada, sob a 

configuração de um olho, no piso superior do showroom Olivetti201, sendo 

complementada por duas telas amovíveis - reminiscente do japonismo – que surgem 

como uma metáfora ao movimento de abrir e fechar os olhos. (Frampton, 1995, p. 312-

313) 

 
Ilustração 145 – Progressão geométrica da vesica 

piscis (Frampton, 1995, p. 314) 

 
Ilustração 146 – Vesica piscis (Frampton, 1995, p. 314) 

 
Ilustração 147 – Planta da Igreja de Sant’Andrea al 

Quirinale (Frampton, 1995, p. 314) 

 

Scarpa recebe a comissão de renovar este espaço na Praça de São Marcos após ter 

sido anunciado como vencedor do prémio Olivetti de arquitetura em 1956. O local de 

intervenção apresenta-se como um espaço longo e estreito, com pouca iluminação, 

                                            
200 Igreja situada na cidade de Roma da autoria de Gian Lorenzo Bernini, escultor e arquiteto italiano, 
edificada em 1661. 
201 Concretizado em 1958 na praça de São Marcos em Veneza. 
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numa esquina intrigante. Neste espaço em que o pé-direito é moderado, Scarpa projeta 

umas notáveis escadas de acesso a um piso superior em mezanino que não interferem 

com a percepção da sala como um todo. Essa leitura é parte integrante da modulação 

do espaço, que é iluminado por grandes janelas que se abrem para a praça. Deste 

modo, o espaço pode ser visto e compreendido na sua totalidade, até desde o exterior. 

No caso do mezanino a iluminação obtém-se pela referida abertura em formato de olho 

que metaforicamente contempla a praça, alega Los. O hall de entrada, que é dominado 

por uma figura escultórica – referida por Frampton anteriormente -, anuncia de imediato 

o arranjo assimétrico do interior. A escada feita de lajes suspensas em mármore 

corresponde a uma desconstrução neoplástica, como Los salienta “Scarpa broke up the 

prismatic space with an informal cascade of steps that seem to race downward.” Esta 

escada conduz até ao mezanino e interliga e distingue os vários aspetos espaciais no 

interior da loja. (Los, 1995, p. 62) 

 
Ilustração 148 – Showroom Olivetti, fachada principal 

(Fracalossi, 2011) 

 
Ilustração 149 - Showroom Olivetti, entrada principal 

(Fracalossi, 2011) 

 

 
Ilustração 150 – Showroom 

Olivetti, detalhe das escadas 
(Fracalossi, 2011) 

 
Ilustração 151 - Showroom Olivetti, alusão à vesica 
piscis sob a configuração de olho (Fracalossi, 2011) 

 
Ilustração 152 - Showroom 

Olivetti, detalhe embutido na 
parede (Fracalossi, 2011) 

 

Sob inúmeras configurações, a vesica piscis emerge como uma espécie de ícone 

tetónico em grande parte da arquitetura de Scarpa, desde o seu primeiro uso no 
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showroom de Gavina202 até à última, onde aparece em escalas diferentes, a Banca 

Popolare de Verona - completada após a sua morte. O interesse por esta dualidade 

acompanha em particular a arquitetura funerária de Scarpa, desde 1944 até à última 

obra do mesmo cariz: o Túmulo e Santuário de Brion203. Este último projeto desenvolve-

se sobre um pódio que, em forma de L, abraça duas extremidades de um cemitério 

existente em San Vito d’Altivole na província de Treviso. O recinto divide-se em zonas 

distintas, uma divisão que é axialmente reforçada pela referida vesica piscis. 

Um muro inclinado que pende para o seu interior, delimita este recinto onde Scarpa 

projeta uma sequência de planos livres de diferentes volumes, todos eles em betão. São 

incluídos neste plano quatro espaços importantes: uma capela dedicada a família, uma 

área coberta para sepulturas que se divide em dois volumes, o Arcosolium dedicado a 

Giuseppe e Onorina Brion204 e outro que se une ao muro limite para os restantes 

familiares, e ainda um pavilhão de meditação no centro duma lagoa. Existem duas 

maneiras de se aceder a este solitário espaço, um por meio do antigo cemitério e outro 

através do exterior e independente do antigo cemitério.  

 
Ilustração 153 - Cemitério de Brion, entrada pela cemitério existente (Los, 

1993, p. 135) 

 
Ilustração 154 - Cemitério de Brion, planta geral 

(Frampton, 1995, p. 316)  

 

Quando nos dirigimos ao Santuário de Brion, pela entrada interior, destaca-se um 

volume pelas suas formas reticuladas – caraterísticas de Scarpa –, ao qual o arquiteto 

                                            
202 Concretizado entre 1961-1963 em Bolonha.  
203 Concretizado enre 1969-1977 em Treviso. 
204 O túmulo e o santuário de Brion foram encomendados por Onorina Tomasi Brion, viúva do fundador da 
empresa Brionvega, Giuseppe Brion. A Brionvega tornou-se famosa pelo fabrico de televisores e 
eletrônicos, projetados por Mario Bellini, Marco Zanuso e Richard Sapper durante os anos 60, conhecidos 
pelas suas configurações singulares. 
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Ilustração 158 - Cemitério de Brion, capela (Choe, 2012) 

 
Ilustração 159 - Cemitério de Brion, interior da capela (Choe, 2012) 

 

Ao analisar estas superestruturas e realidades submersas, o cemitério de Brion 

aparenta, em vários aspetos, ser o resultado duma reflexão oriental sobre a aceitação 

da mortalidade, evidenciando nesta obra contemporânea de cariz comemorativo que se 

distancia da morbidade associada à morte. Em vez disso, Frampton esclarece que “[...] 

Scarpa sought a transcultural, ecumenical expression that would transcend the Christian 

preoccupation with guilt and redemption. The idea of death as a joyous (re)union [...]” 

(Frampton, 1995, p. 318).  

 
Ilustração 160 – Cemitério de Brion, detalhe na parede exterior da 

capela (Choe, 2012) 

 
Ilustração 161 - Cemitério de Brion, tomba Brion (Phaidon, 

2013) 

 

Existe um princípio de transmutação engimática evidente na arquitetura de Scarpa, 

principalmente nesta obra, onde a dicotomia entre o leve e o pesado sensibiliza qualquer 

visitante. Falamos aqui, principalmente, do modo como Scarpa confronta os volumes 

que acomodam a capela e o túmulo adjacente para restantes familiares, onde à capela 

é conferida leveza através do revestimento em reboco branco lacado, enquanto que o 

túmulo é carregado por painéis de betão moldados in situ e, assim, com um caráter mais 
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opáco e pesado. Importa ainda referir que, a escolha destes materiais procuram de certa 

forma adequar-se com a função, no sentido figurativo, de cada um destes espaços. 

The development of architecture in the works designed by Scarpa proceeds by steps and 
stages. These are in the details. Each detail represents an interim result that cannot be 
considered a final result. Scarpa would invent details the precise architectural functions 
of which would become clear only after they had been used in several different designs. 
[...] The detail often appears incomplete and vague in its structuring principle. But unifying 
in itself function and representation, the re-use of details becomes a creative catalyst. It 
becomes a fértile detail. [...] 

A case of fertile details in Scarpa’s architecture is the use of the ‘ziggurat’ motif. The 
architectural function of these fertile details emerge in the Brion Cemetery at S. Vito 
d’Altivole and in the facade and the interiors of the Banca Popolare di Verona. [...] This 
same cosmetic details becomes the principle of order in Scarpa’s Museum of 
Castelvecchio in Verona. The zigurate motif becomes the solution [...] (Frascari, 1996, p. 
509) 

Aquilo que Marco Frascari refere por zigurate surge, pela primeira vez, na arquitetura 

de Scarpa num tratamento pontual a nível estético duma fachada temporária em frente 

ao pavilhão italiano na Bienal em Veneza (1962). O zigurate torna-se, assim, a solução 

para completar as layers da parede que incorporam a fachada, com a finalidade de 

salientar a junção entre o original e a réplica romântica dessa parede - que fora 

construída em 1924. Na restauração e adaptação do Museo di Castelvecchio, Scarpa 

foi encarregue do restauro dos aposentos da antiga cidadela de Verona. Contudo, o 

arquiteto não se limitou a reparar, tentou por meio de exposições individuais e pequenas 

demolições, revelar os diferentes estratos históricos do complexo. Los esclarece que 

Scarpa estava mais interessado em obter uma transparência histórica através de 

justaposições de fragmentos, e criar um diálogo entre diferentes materiais de diferentes 

épocas históricas. Sobre isto Frascari enfatiza a natureza fragmentária da produção 

arquitetónica de Scarpa, associando-a ao exercício praticado pelas Beaux Arts 

conhecido por Analytique, que consiste em unir a composição geral com os seus 

detalhes através de escalas variadas num único desenho.  

 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   173 

 
Ilustração 162 - Museo di Castelvecchio (Los, 1993, p. 

72) 

 
Ilustração 163 - Museo di Castelvecchio (Nakamura, 

1985, p. 57) 

 

Em Castelvecchio, o interior resulta de um jogo constante entre superfícies trabalhadas 

com diferentes materiais e uma articulação de juntas, patamares, limites e revelações. 

Surgem elementos como apoios, juntas e dobradiças que moderam esta transição. Seja 

uma dobradiça, um pivot, um pedestal ou um suporte fixo, estes elementos são 

particularmente evidentes nas várias formas de suporte utilizadas para exibir as 

exposições arqueológicas, sendo cada suporte concebido como um complemento 

tectónico à peça que expõe.  

 
Ilustração 164 - Museo di 

Castelvecchio, suportes de 
esculturas (Los, 1993, p. 81) 

 
Ilustração 165 - Museo di 

Castelvecchio, transição entre 
espaços (Los, 1993, p. 84) 

 
Ilustração 166 - Museo di Castelvecchio, 

detalhe do suporte de escultura (Los, 1993, p. 
86) 

 

Como já foi visto, Scarpa revela um particular interesse por estátuas giratórias, cuja 

posição pode ser ajustada de acordo com a luz, bem como por peças monumentais 

pesadas que são suportadas de modo a obter o seu eco figurativo. Sergio Los constata 

que a preocupação do arquiteto italiano na colocação de elementos em contextos 

adequados vai para além do delineamento do seu suporte, atribuindo-lhes o devido 

ênfase e expressão no espaço. Nesse sentido: 

“Some of Scarpa’s tricks in the art displays are worth mentioning. Every exhibit had its 
own specially designed plinth, suspension or support. In the process he designed 
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complete rooms with unusual combinations, using perspective to produce discoveries, 
aiming especially for the right light on each Picture. He placed some pictures on the type 
of easel which he design for the Correr museum so as to allow the visitor to get close to 
the Picture. Elsewhere a picture may only gradually become visible or certain elements 
may be specially emphasized by the lighting. Scarpa’s technique of ‘corner placing’ is 
interesting: when he hangs the Picture between two steel bars he shows the canvas as 
an art element on its on. 

For Scarpa museum architecture is therefore not simply a way of housing art Works, nor 
is it a display machine: it is a critical tool that makes art accessible and understandable.” 
(Los, 1993, p. 82) 

Nesta obra, como em outras, o funcionamento do próprio material contém a carga 

semântica. Frampton sugere uma sintaxe tátil que se baseia no confronto da diferença 

– o tal princípio de transmutação -, criando claras transições entre o áspero e o macio, 

de polido a fosco e por aí diante. (Frampton, 1995, p. 333) 

 
Ilustração 167 - Museo di Castelvecchio, galerias de 

escultura (Onniboni, 2014) 

 
Ilustração 168 - Museo di Castelvecchio, transição entre materiais 

(Onniboni, 2014) 

 

Outra característica já aqui referida na arquitetura de Scarpa é a do jogo de junções. 

Efetivamente, o fascínio de Scarpa pela junta atinge o seu auge no projeto da Banca 

Popolare di Verona206, o seu penúltimo trabalho. A Banca Popolare di Verona revela um 

grande desenvolvimento na divulgação de novos edifícios em centros históricos. A 

exploração deste tema teve o seu início no showroom Olivetti e abrange duas obras 

anteriores à da Banca, o showroom Gavina e a casa Balboni207.  

                                            
206 Obra iniciada em 1973 e concluída três anos depois da morte do arquiteto italiano pelo seu assistente 
Arrigo Rudi. 
207 Construída em Veneza entre 1964-1974. 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   175 

 
Ilustração 169 – Showroom Gavina, desenho preliminar do alçado 

(Johnstone, 1999, p. 119 )  

 
Ilustração 170 - Showroom Gavina, diferentes 

acabamentos no interior (Europaconcorsi, 
2017b) 

 

O showroom Gavina, no centro histórico de Bolonha, foi construído para o responsável 

pela empresa italiana que se estabelecera no fabrico de trabalhos de grandes nomes 

do design de móveis italianos no pós-guerra, conhecido por Dino Gavina208. Tal como 

em Olivetti, Scarpa tenta se libertar das restrições impostas pela loja pré-existente. 

Remove paredes de suporte pré-existentes e oculta apoios estruturais necessários em 

grandes pilastras, cada uma com um acabamento diferente. A plasticidade deste novo 

espaço é acentuada pela disposição desses elementos cromáticos arrojados. (Ranalli, 

1999, p. 112) 

 
Ilustração 171 - Showroom Gavina, 
fachada (Europaconcorsi, 2017b)  

 
Ilustração 172 - Showroom Gavina, vão 

configurado pelo contorno da vesica 
piscis (Europaconcorsi, 2017b)  

 
Ilustração 173 - Showroom Gavina, 

vão circular (Europaconcorsi, 2017b) 

 

O showroom encontra-se num edifício antigo numa rua estreita sem as típicas arcadas 

de Bolonha. A fachada, um plano de betão que se funde na fachada pré-existente do 

edifício, é criada sob a forma de tábuas de madeira na horizontal e enfatiza três grandes 

aberturas: um vão configurado pelo contorno duma vesica piscis à esquerda, outro vão 

circular à direita, e ao centro, a entrada principal que se evidencia em relação aos 

                                            
208 Dino Gavina – (1922 - 2007) empresário e designer italiano fundador da Gavina SpA, uma empresa 
italiana de produção de móveis de designers que emergiam no design italiano dos anos 50 e 60. 
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anteriores pela sua ortogonalidade. Preenche, com folha de ouro, faixas embutidas no 

betão de modo a fixar a composição dessas aberturas. Enquanto o showroom Olivetti 

fora planeado de modo a se introduzir subtilmente no tecido existente da fachada, a 

intervenção no Gavina foi mais radical e antecipava um impulso duma nova parede 

urbana, que estava para ser realizada na Banca Popolare. 

Por outro lado, a casa Balboni encontra-se na ala norte de um palácio construído em 

1858 no Grand Canal. Scarpa não chega a completar a reconstrução e remodelação 

deste apartamento veneziano, ainda que tivesse feito várias intervenções decisivas. 

Acerca disto, George Ranalli expõem que:  

“[...] Inside he elaborated on his experiments with light, space, and surface in the Olivetti 
showroom to construct a serene, sensual, magical set of plaster rooms. The central focus 
of the apartment is a mathematically complex spiral staircase that occupies the middle of 
the plan and rises with ease and grace from the lower floor to the upper mezzanine, where 
two ovoid light wells open to the floor below. The polished marble of the stairway ascends 
as if it were weightless. The union of stair, circle, oval, and bridge – four of Scarpa’s 
fascinations – into one sculptural for mis astonishing. [...]” (Ranalli, 1999, p. 112).  

Contrariamente aos interiores de ambos showrooms, que contêm grande diversidade 

em materiais, cores e ornamentações, na casa Balboni, o cliente exclui os planos de 

Scarpa para uma escadaria policromática, ao qual o arquiteto italiano responde com um 

jogo de efeitos visuais num único material. A escada em mármore de tom neutro 

remonta para uma forma única inspirada no formato duma concha. Os estudos da 

fachada de frente para o Grand Canal mostram uma continuidade do design 

desenvolvido no showroom Gavina, utilizando aberturas semicirculares em grandes 

planos de betão. (Ranalli, 1999, p. 112) 

 
Ilustração 174 – Casa Balboni, desenho 

preliminar da planta (Johnstone, 1999, p. 114 ) 

 
Ilustração 175 - Casa 

Balboni, vãos na laje do 
primeiro piso (Los, 1993, 

p. 121) 

 
Ilustração 176 - Casa Balboni, escada em mármore 

(Nakamura, 1985, p. 130 )  

 

Embora concebida para três projetos muito distintos, os designs de fachada para o 

showroom Gavina, a renovação da casa Balboni e a extensão da Banca Popolare 
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partilham características comuns. Salienta-se uma dessas características, o tema da 

abertura circular, em que nestas fachadas se incluem variações sobre este elemento 

tão importante do vocabulário formal de Scarpa. Nos três projetos, confrontados com o 

mesmo problema de inserir uma forma radicalmente moderna dentro de um edificado 

existente em conjunto com o seu contexto urbano, Scarpa recorre à mesma estratégia 

de design que Jean-François Bédard209 descreve como “the thin appliquéd facade”. 

(Bédard, 1999, p. 118) 

O design da fachada do showroom Gavina consiste numa grande laje de betão que 

preenche toda a fachada da loja de móveis, sobreposta à parede exterior do edifício em 

que se insere. Scarpa perfura três aberturas no elemento em betão e através de 

estruturas de fenestração em aço procura minizar a presença destes. À semelhança 

duma composição pictórica, repara Bédard, as aberturas estão ligadas entre si por meio 

de bandas douradas embutidas no betão.  

O conceito da parede dupla ocorre novamente no ensaio mais importante do design da 

parede urbana, a fachada principal da Banca Popolare di Verona. O arquiteto italiano 

pretendia reagrupar os serviços do Banco num só volume. De acordo com Bédard, esta 

intenção torna-se de imediato clara na fachada, na qual Scarpa reinterpreta uma divisão 

tripartida presente na fachada da sede existente. Contudo, embora esta organização 

aponte para uma ordem composicional clássica, a expressão da fachada como uma fina 

membrana transcende esta ordem. Bem como no design de Balboni, Scarpa recua os 

caixilhos ortogonais para trás da parede exterior na qual perfura aberturas circulares. 

Outra alternativa que surge são as caixas de vidro que projeta à superfície da parede. 

No topo da fachada, Scarpa culmina com um conjunto de vãos que remontam para um 

clerestório de janelas intercaladas por pares de colunas em aço sob cornijas 

ornamentadas em pedra. (Bédard, 1999, p. 110) 

Na Banca Popolare Scarpa estabelece a estrutura básica do edifício sob uma probidade 

expressiva, uma abordagem que define um dos seus trabalhos tardios condicionado por 

uma fachada pré-existente. Na Fondazione Masieri210, observamos a presença das 

superfícies coloridas de acabamento liso e uma laje de betão aparente apoiada sobre 

uma estrutura de aço não pintado. Alinhadas com a base inferior do piso de betão in 

                                            
209 Jean-François Bédard – professor associado na escola de arquitetura da Universidade de Syracuse 
especializado na teoria e prática da arquitetura Francesa do século XVIII. 
210 Esta obra trata-se duma reabilitação que decorreu entre 1968-1973, num edifício situado no Grand Canal 
em Veneza. 
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situ, surgem as vigas de aço suportadas em intervalos por colunas cilíndricas aos pares 

também de aço.  

 
Ilustração 177 - Fondazione Masieri, corredor 

entre a entrada e o hall (Battistella, 2004) 

 
Ilustração 178 - Fondazione Masieri, 

laje de betão afastada da fachada pré-
exstente suportada por uma estrutura 

exposta de aço (Battistella, 2004) 

 
Ilustração 179 - Fondazione Masieri, 

volumes cilíndricos que recebem 
instalações sanitárias (Battistella, 

2004) 

 

The ideological passion of the modern movement reconstructed its own histories, in the 

inevitable context of a specific political project. It is exceendingly difficult to place the 

work of Carlo Scarpa anywhere in that project. (Los, 1995, p. 17) 

Kenneth Frampton partilha da mesma opinião quando afirma que muito dificilmente se 

escreve sobre o trabalho do arquiteto italiano de forma sistemática, pois em última 

análise, os seus resultados só podem ser compreendidos numa continuidade. É com 

base nisto que Scarpa se distingue do mainstream, pois no seu caso, nunca se tratou 

de um todo ideal humanista ou orgânico. Focava-se na proximidade das coisas e no 

desenrolar progressivo das várias partes, o que não só se percebe no modus operandi 

de cada projeto, mas como também no percurso geral da sua arquitetura. A obra de 

Scarpa não é só uma demonstração da autenticidade tectónica, Frampton encara-a 

também como uma crítica a duas utopias presentes na época: a utopia orgânica de 

Wright e a utopia tecnológica do funcionalismo modernista. Deste modo, entende-se 

que Carlo Scarpa sempre abordou os desafios da proposta e os limites do sítio de 

intervenção sem nunca permitir que a sua imaginação fosse reprimida por precedentes. 

(Frampton, 1995, p. 332) 

4.2.2. BANCA POPOLARE DI VERONA        

Em 1973, a Banca Popolare di Verona - na época chamada Banca Mutua Popolare di 

Verona -, encarrega Carlo Scarpa de dirigir o projeto de extensão e reorganização da 
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sua sede no centro histórico de Verona. A extensão acontece em dois lotes adjacentes 

ao edifício do banco onde as pré-existências foram demolidas. A escala da sede da 

banca, bem como a localização perto da arena romana e outros monumentos de 

Verona, faz com que este seja um trabalho crítico. O projeto sofreu várias alterações ao 

longo dos anos, por parte de novas especificações do cliente e novas ideias do arquiteto.  

 
Ilustração 180 – Banca Popolare di Verona, planta geral do piso térreo 

(Frampton, 1995, p. 327) 

 
Ilustração 181 - Banca Popolare di Verona, planta 

geral do segundo piso(Frampton, 1995, p. 327) 

 

Se formos a comparar com outros projetos, o Museo di Castelvecchio foi concebido 

como um diálogo entre a sua configuração pré-existente e o novo proposto, 

independentemente da evolução do design. No caso do Palazzo Querini Stampalia, tal 

como nos showrooms, Scarpa opta por modificar em vez de reformular as fachadas. No 

caso da Banca Popolare, apesar de se encontrar em pleno centro histórico, exigia uma 

nova estrutura, pelo que não lhe foram impostos quaisquer condicionantes. Posto isto, 

Scarpa propôs um edificado estreito cujas fachadas diferem entre si: a principal integra-

se na piazza Nogara, enquanto que a secundária se encontra no interior do quarteirão. 

Com base na sua experiência no projeto de Gavina, Scarpa não se limitou a elevar um 

plano como a norma previa, escolheu explorar o conceito da superfície vertical do 

edifício incorporando diversos temas e ideais acerca da função da fachada. Assim, a 

fachada desta obra baseia-se em aspirações tradicionais, sendo desenvolvida por meio 

de um sistema construtivo moderno complementado por detalhes que garantiam uma 

expressão de peça artística ao edificado. (Ranalli, 1999, p. 115-116)   
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Ilustração 182 – Esquisso da fachada da piazza Nogara (Johnstone, 1999, p. 120) 

 

 
Ilustração 183 – Fachada da Piazza Nogara (Los, 

1993, p. 149)  

 
Ilustração 184 - Fachada da Piazza Nogara, 

loggia no topo do edificado (Thaddeuspj, 2011) 

 

Segundo Los, mesmo com as várias alterações que o projeto sofreu, os principais temas 

mantiveram-se. Refere-se à fachada proeminente que é construída de acordo com os 

três princípios clássicos, o plinto, o fuste e a cornija211 – à semelhança duma coluna 

clássica. Contudo Frampton sugere ainda outra inspiração para esta articulação. Indica 

que é reminiscente da obra literária “The four elements of Architecture and other 

writings” de Semper - referida no capítulo anterior. No caso da Banca, são nos 

apresentados três desses elementos: um earthwork em pedra na base da fachada que 

corresponderia ao mound, a parede (exterior) que delimita o seu interior seria o 

                                            
211 Entenda-se o plinto como a base, o fuste como o elemento vertical de apoio e a cornija como a moldura 
que remata o entablamento da coluna. 
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enclosure e por último, uma loggia estruturada em aço que funciona como o roof. (Los, 

1993, p. 151) 

O edificado estava quase concluído quando inesperadamente Carlo Scarpa morre. 

Arrigo Rudi212, que colaborou tanto no projeto como na sua construção, assistiu à sua 

finalização. Estavam então construídas as duas fachadas, de frente para a praça e o 

pátio bem como a escolha de grande parte do material para o seu interior.  

A fachada da Piazza Nogara sugere um trabalho primoroso, tanto no uso de aberturas 

projetadas como na transformação tripartida desta - o que vai ao encontro do que já foi 

referido por Frampton e Los. Sergio Los, que indica a presença de um ideal clássico, 

interpreta estas transições que se dão ao longo da fachada: 

“The plinth is of Botticino marble, as is the cornice. Classical motifs are quoted in its 
stepped cross-section. Scarpa built up this section from two courses of blocks laid one 
above the other. One course is set back, on the one hand to emphasize the difference 
between them, and on the other to keep water out. The cornice follows the Venetian 
tradition for the facade of a palazzo; in particular the idea of projecting surfaces on which 
a strong light falls [...] the main surfaces of the facades terminate at the level of the top-
floor windows, as if the bank’s flat roof were floating above them. In the loggia above, the 
materials are different, with metal beams and columns and a frieze of coloured mosaic.” 
(Los, 1993, p. 152) 

A loggia que se encontra no último piso é composta por duas layers, em que a primeira 

é formada por um conjunto de colunas em aço emparelhadas que se apoiam na pedra. 

Atrás desta surge outra layer constituída por uma estrutura de aço que sustém 

superfícies envidraçadas, toda ela de acordo com noções modernistas. Sobre estas, 

assenta uma cornija de mármore branco com o mesmo molde em zigurate desenvolvido 

no túmulo de Brion e que coroa o edifício. Uma longa viga, suportada pela layer de 

colunas emparelhadas em intervalos regulares, atravessa toda a fachada e divide-se 

em duas vigas de aço conectadas. Este conjunto de elementos que se constituem aos 

pares, remete-nos para uma dualidade já familiar nas obras de Scarpa, isto é, para o 

símbolo da vesica piscis. Scarpa evoca este simbolismo sob variadas configurações 

tanto no exterior como no interior. 

                                            
212 Arrigo Rudi (1929-2007) aluno e colaborador de Carlo Scarpa, desenvolveram juntos uma série de obras, 
destacando-se aqui a expansão da sede do Banco Popolare di Verona. Era um apaixonado pelas artes no 
geral, tanto que chegou a participar como ator em alguns filmes de Augusto Tretti (1924). Destaca-se na 
arquitetura com projetos de museus, edifícios públicos e ainda algumas casas particulares. 
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Ilustração 185 – Banca Popolare di Verona, fachada da piazza Nogara (Frampton, 1995, p. 328) 

 

 
Ilustração 186 – Banca Popolare di Verona, axonometria da cornija de mármore com o molde do zigurate (Frampton, 

1995, p. 329) 

 

No interior do edificado, além de um tão característico rico espectro de acabamentos, 

entre vários tons de estuque veneziano213 e de painéis de onix, de um ponto vista 

tetónico, o que sobressai nos halls do banco é o modo pelo qual o teto suspenso é 

previsto sem comprometer a sua estrutura. Este feito é conseguido uma vez que as 

bases das vigas de betão e dos apoios verticais ficam expostos depropositadamente, à 

excepção da base das colunas poligonais de betão armado que são revestidas até 1,5m 

de altura por aço. A natureza suspensa do teto manifesta-se através da sua subdivisão, 

recorrendo a painéis de variadas dimensões que se unem por meio de juntas que 

evidenciam os pontos onde as colunas se fundem com os sofitos e as nivelam com o 

teto.  

                                            
213 Estuque veneziano é uma argamassa de reboco de acabamento final à base de cal utilizado na 
construção e reabilitação. Os rebocos de acabamento à base de cal e pó de mármore que tem como 
resultado final um toque suave, macio e aveludado segundo a tradição veneziana. Pode ter mais ou menos 
brilho dependendo do tamanho do grão da cal e dos restantes componentes. 
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Ilustração 187 – Interior da Banca Popolare, detalhes da 
subdivisão dos tetos e das colunas (Los, 1993, p. 156) 

 
Ilustração 188 - Interior da Banca Popolare, volume encarnado 

que aocmoda o elevador (Los, 1993, p. 156) 

 

Estas colunas de configuração poligonal são coroadas por bandas douradas e 

apresentam-se sempre aos pares, que à semelhança das colunas de aço expostas nas 

fachadas, representam novamente a dualidade da vesica piscis. A lista de referências 

extende-se pela obra, mas importa ainda referir sobre as colunas que, perto do ponto 

onde se unem com os sofitos das vigas, uma versão diminuta e dourada da vesica piscis 

surge moldada num entalhe de metal. A continuidade espacial é assim assegurada por 

meio duma disposição livre das paredes e, em certos casos, complementada por 

aberturas que criam ligações entre diferentes pisos. O pavimento e os rodapés variam 

entre mármores, com o intuito de responder a requisitos técnicos, carpetes nos espaços 

de trabalho que procuram cobrir as entradas das condutas do sistema elétrico – 

facilitando assim o trabalho de manutenção. Assim como em Castelvecchio, os grandes 

painéis do teto suspenso são modulados segundo um efeito ritmado, que nos remete 

para o neoplasticismo. Frampton explica que este efeito parece induzir uma dinâmica 

que se concentra em certos elementos, tais como o hall de escadas e o volume 

encarnado do elevador em estuque veneziado, e uma escada cilíndrica em metal 

saliente no exterior que nos leva até ao último piso do edificado. (Frampton, 1995, p. 

331)     

A mesma estratégia tripartida é utilizada na base, centro e parte superior da fachada 

inserida no pátio. O vazio na extremidade à direita expõe a escada cilíndrica que liga o 

segundo ao terceiro piso. Na extremidade esquerda, um tubo de bronze que atravessa 

o pátio cria um vínculo entre o edifício existente e a nova estrutura. Na base desta 

fachada Scarpa cria uma pequena área ajardinada contida num limite semicircular, do 

qual surge um passadiço coberto por uma camada permeável de aço com cerca de 20 

metros de comprimento.  
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Ilustração 189 – Fachada tardoz (Nakamura, 1985, p. 170) 

 

 
Ilustração 190 – Escadas em espiral 

que liga o edifício novo com o 
existente (Los, 1993, p. 158) 

 
Ilustração 191 – Lances de 

escadas intercalados (John, 2013) 

 
Ilustração 192 – Caixa de escadas 

saliente (Los, 1993, p. 152) 

 

A caixa de escadas que se evidencia no exterior, no interior constitui-se como uma 

“gaiola” de tubos em aço com juntas de canto de bronze e degraus em cimento assentes 

sobre placas de ferro estruturais. Outros elementos de acesso no interior distinguem-se 

pelos seus invólucros também arredondados e coloridos. Neste contexto, a escada dos 

funcionários, que liga os vários pisos, mezanino, a cave e a sub-cave, distingue-se 

especialmente pelos dois lances que se intercalam fornecendo continuidade vertical. Os 

seus limites são revestidos por faixas de latão, enquanto que as paredes são revestidas 

por estuque veneziano polido em tons que variam entre o verde e o violeta. 
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George Ranalli214 fala-nos dos desenhos de estudo para o Banco onde é claro o 

percurso que Scarpa toma. Plantas ilustram a tensão entre o invólucro do edificado e as 

inserções volumétricas dos acessos – elevador e caixas de escadas – e que confrontam 

a grelha estrutural de pilares. Estudos iniciais de fachada, continua Ranalli, exploram 

sistemas de fenestração convencionais, mas à medida que os desenhos se 

desenvolvem, diferentes interações do círculo – inspiradas mais uma vez na vesica 

piscis – começam a surgir, primeiro constantes e depois com diâmetros variáveis. 

Destes vãos circulares estendem-se umas estreitas faixas que funcionam como dreno 

de escoamento, que culminam com uma pequena goteira e são encerrados 

interiormente por um tipo fenestração retangular em madeira e vidro. 

 
Ilustração 193 – Escritório do Vice-presidente (Nakamura, 

1985, p. 180) 

 
Ilustração 194 - Variadas configurações baseadas na 

vesica piscis (Frampton, 1995, p. 331) 

 

Tanto a fachada principal como a fachada do pátio são mais do que composições, a sua 

materialidade é crítica. A parede é, efetivamente, uma camada que reúne múltiplos 

materiais e rica em sombras. Sobre isto Scarpa informa que: 

 “The sense of place is not communicated by a pictorial order but always by physical 
phenomena, that is by matter, by the sense of mass, the weight of the wall. This is why I 
assert that it is the apertures, openings, and orifices that create spatial relationships. 
Modern architecture, abstractly stereometric, destroys all sensitivity to framework and de-
composition.” (apud Ranalli, 1999, p. 115)  

Existem outros elementos que enfatizam o design da fachada, uns articulam espaços 

interiores ou indicam ligações ao edifício existente, outros são meramente decorativos. 

Um zigurate esculpido em mármore prolonga-se horizontalmente ao longo do 

                                            
214 George Ranalli (1946-) arquiteto e designer americano, que decide tornar-se arquiteto quando, aos 13 
anos, conhece o – então inacabado – Museu Solomon R. Guggenheim de Frank Lloyd Wright. Funda o seu 
atelier de arquitetura em 1977 e o de design em 1985, ambos atualmente em atividade. Para além de uma 
longa lista de prémios e reconhecimentos, tem uma série de publicações como autor e co-autor, dos quais 
se destacam os seus artigos sobre Carlo Scarpa. 
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comprimento das fachadas, movendo-se e acompanhando os limites das aberturas. No 

caso concreto da fachada principal, Scarpa projetou volumes salientes envidraçados e 

em pedra que remetem para as vitrinas e janelas de Possagno. Os blocos zigurados em 

forma de T ligam-se com o zigurate horizontal que contorna a grande porta de entrada 

em bronze. Ranalli esclarece que este molde, também usado como suporte das vitrinas 

superiores, tem como propósito organizar todos os elementos da fachada numa única 

composição. Assim, admite-se como hipótese de investigação que as diferentes 

fachadas permitiram que Scarpa estabelecesse uma ligação clara e objetiva entre 

passado e futuro. (Ranalli, 1999, p. 115) 

 
Ilustração 195 – Fachada da Piazza 

Nogara, relação entre vãos circulares, 
volumes envidraçados e com o zigurate 

(Thaddeuspj, 2011 ) 

 
Ilustração 196 - Fachada da Piazza 

Nogara, detalhe zigurate de mármore 
(Daly, 2008) 

 
Ilustração 197 - Fachada da Piazza 

Nogara, volumes envidraçados 
(Thaddeuspj, 2011) 

 

“One can see how in his last projects, such as the Banca Popolare di Verona, when he 
was moving towards what might be called a regionalist gramar, he was reverting to a 
Classical architectural system, although this had more to do with the hypotactic mode of 
the Baroque or of Mannerism than with the paratactic character of Neoclassicism. If we 
recognize the Veneto ingredient in Scarpa’s architecture, we should refer to the special 
qualities of Venetian classicismo, which [...] never relied on composition with three-
dimensional cells. Rather [...] with their transparent shapes and stratifications, seem to 
me to explain much of the complexity of Carlo Scarpa’s architecture.” (Los, 1993, p. 48)   

A extensão da Banca Popolare di Verona é um exemplo da habilidade de Carlo Scarpa 

em introduzir um novo edificado num tecido urbano histórico existente. Em lugar de 

recorrer a imitações historicistas, o arquiteto cria, com sucesso, um diálogo direto com 

o contexto existente. 
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4.3. JORN UTZON 

 
Ilustração 198 – Jorn Utzon em Bagsvaerd, 

(Utzon, 2008) 

 
Ilustração 199 – Jorn Utzon (Weston, 2008, p. 

13) 

 

Nas suas obras, Jorn Utzon assume uma postura visionária que é simultaneamente 

específica, poética, humana e tectónica. Uma profunda apreciação pela natureza e pela 

vasta diversidade cultural humana funcionam como fontes de inspiração e analogias. 

Uma vez combinadas com um senso intuitivo de arquitetura como arte e uma 

abordagem pragmática e inovadora da tecnologia, criam um cenário para uma 

arquitetura contemporânea inovadora, sendo por isso conhecido como um dos 

expoentes da abordagem transcultural e tectónica na arquitetura moderna no fim do 

século XX. Todo o seu design é produto de várias interseções e conexões, desde os 

seus conhecimentos em arquitetura naval, à relação com a natureza, e ainda às 

inúmeras viagens e amplas influências de outras culturas. 

A construção naval sempre acompanhou Jorn Utzon pois, sendo filho de um arquiteto e 

engenheiro naval, tinha ainda poucos meses quando a sua família saiu de Copenhaga 

e se mudaram para a cidade portuária Aalborg. Aí passou grande parte da sua infância, 

acompanhando o trabalho de seu pai, Aage Utzon, que era o Engenheiro Chefe dos 

estaleiros navais de Aalborg, e internacionalmente conhecido pelo seu design de iates. 

Aage era um entusiasta da natureza, logo, foi desde muito cedo que Jorn foi instruído a 

observar atentamente a natureza e estudá-la, o que o acompanhou ao longo da sua 

vida pessoal e profissional. Foi através desta aprendizagem de construção de barcos 

que experienciou pela primeira vez ver um projeto a ganhar forma, obtendo deste modo, 

uma compreensão das forças e tensões na construção e uma apreciação das 

qualidades inerentes de diferentes materiais. Desta aprendizagem, Utzon obtém o seu 
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princípio na integridade tectônica da construção e da forma, juntamente com o uso 

apropriado de materiais.  

Sendo o seu trabalho fortemente alicerçado na linha tectónica do movimento 

modernista, um dos muitos contributos por parte do arquiteto dinamarquês é a sua 

preocupação em promover a expressividade através da estrutura. Kenneth Frampton 

coloca o arquiteto dinamarquês na sequência do desenvolvimento contínuo que se 

estende desde Auguste Perret até Carlo Scarpa. Esta linha remonta ao século XIX, 

quando arquitetos como Henri Labrouste215 e Eugene Viollet-le-Duc216, esclarecem que 

a arquitetura deve basear-se em dois eixos fundamentais: o programa e a sua 

construção. No seguimento desta linha, para Jorn Utzon, o processo de design dependia 

da encarnação duma forma institucional dentro duma estrutura expressiva. 

Contudo, é na Royal Danish Academy of Arts, sob a tutela dos professores Steen Eiler 

Rasmussen217 e Kay Fisker218, que Utzon se depara pela primeira vez com a lógica 

construtiva da Igreja Grundtvig em Copenhaga, inteiramente construída em tijolos. Esta 

obra vem consolidar o compromisso total de Utzon com uma abordagem tectônica e 

estimula o seu fascínio pela integridade formal da arquitetura anónima vernacular. Esta 

admiração de Utzon pelas antigas culturas de construção vernacular em todo o mundo 

e pela arquitetura adequada ao contexto, clima, local em que se insere e materiais de 

construção, é característica da arquitetura do próprio. 

                                            
215 Henri Labrouste (1801-1875) foi um arquiteto e engenheiro francês conhecido pelas suas construções 
com estrutura em aço, conseguindo que este material funcionasse simultaneamente como estrutura e 
ornamento. Estudou na École des Beaux-Arts em Paris e é principalmente conhecido pelos projetos da 
Bibliothèque Sainte-Geneviève e da Bibliothèque Nationale. A sua criatividade inspirou inúmeros arquitetos, 
nomeadamente, o de seu aluno Viollet-le-Duc. 
216 Eugene Viollet-le-Duc (1814-1879), arquiteto e teórico francês, o seu trabalho foi influenciado pelo seu 
professor Henri Labrouste. Viollet-le-Duc estuda arquitetura em Itália, mas acaba por regressar ao seu país 
natal dezasseis meses mais tarde. É então que se dedica principalmente ao restauro, de estilo revivalista 
gótico, de entre as quais se destacam o restauro da Sainte-Chapelle ou da Catedral de Notre-Dame em 
Paris. Para além dos seus trabalhos de restauro de edifícios eclesiásticos e castelos, escreve uma série de 
artigos sobre a teoria da arquitetura, apelando, por um lado, à conservação do património e, por outro, à 
utilização de novas técnicas e materiais de construção. 
217 Steen Eiler Rasmussen (1898-1990). Arquiteto dinamarquês, deu aulas na Royal Danish Academy of 
Fine Arts, onde foi professor de Jorn Utzon. Durante quatro anos (1932-1938) trabalhou no departamento 
de urbanismo da Câmara Municipal de Copenhaga, pelo que a maioria dos seus trabalhos em arquitetura 
destacam-se na área de urbanismo. Deixou um legado de influentes livros, tais como London, the unique 
city (1934) ou Experiencing Architecture (1962). 
218 Kay Fisker (1893-1965). Galardoado arquiteto, nasceu em Frederiksberg, na Dinamarca, e estudou 
arquitetura na Royal Danish Academy of Fine Arts, onde acabou por se tornar professor. Ao longo da sua 
carreira contribuiu com ilustres arquitetos escandinavos, tais como Sigurd Lewerentz, Gunnar Asplund ou, 
posteriormente, Christian Frederik Møller. A sua participação mais conhecida foi, provavelmente, na do 
projeto da Ârhus University (1928) e, para além da arquitetura e do ensino, destacou-se noutras áreas, 
como é o caso do design. 
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Neste sentido, torna-se claro que a arquitetura de Jorn Utzon demonstra uma profunda 

compreensão da cultura mundial, aliada ao uso da tecnologia de construção moderna. 

É uma arquitetura que evita o historicismo e que trata de enfatizar o uso primário dos 

materiais. Com um percurso arquitetónico que teve início em meados dos anos 40, o 

arquiteto dinamarquês é premiado com o Prémio Pritzker em 2003, sendo reconhecido 

não só pelo design do monumento mais ousado e icónico do século XX, a Ópera de 

Sydney, como também pela ampla gama de obras igualmente apreciáveis, entre as 

quais, as modestas casas Kingo, a monumentalidade do teto ondulante da Igreja 

Bagsvaerd e até mesmo projetos visionários não realizados como é o caso do Museu 

de Silkeborg.   

Apesar de não ser mencionado na maioria dos estudos históricos da arquitetura 

Moderna, Richard Weston esclarece que da Dinamarca destacam-se duas figuras de 

classe mundial nas artes visuais: o escultor Thorvaldsen219 e o arquiteto Jorn Utzon. 

Considerado líder da terceira geração da Modernidade por Sigfried Gideon, o arquiteto 

dinamarquês recebe o prémio cultural mais nobre da Dinamarca, o Prémio Sonning220, 

mas, nem sempre viu o seu talento reconhecido, tal como explica Weston:  

Design flourishes in Denmark, as it does as an engine of consumption in all advanced 
economies, but in a culture which encourages conformity and values a heightened quality 
of ordinariness, an architecture such as Utzon’s is unlikely to prosper, needing the kind 
of patronage which bureaucracies rarely seem able to offer. (Weston, 2008, p. 404)  

Independentemente do seu grande talento, o trabalho do arquiteto pouco influenciou o 

trabalho dos seus contemporâneos. Pois, à semelhança do pensamento de Frank Lloyd 

Wright221, Utzon não pretendia um proselitismo, recusando a substituir ideias ou 

experiências arquitetónicas por palavras. Contrariamente à maioria dos grandes 

arquitetos, foram poucas as palestras e documentos que deixou, pois durante grande 

parte da sua vida foi contra a publicação das suas ideologias. Ora, numa cultura 

arquitetónica insaciável por textos e que a partir de meados da década de 60 se torna 

cada vez mais obcecada com conceitos como o significado e estilo, uma postura teórica 

                                            
219 Bertel Thorvaldsen (1768-1844) notável escultor dinamarquês no período neoclássico que teve grande 
impacto a nível internacional. Inserido em círculos intelectuais e artísticos romanos, tornou-se influente por 
toda a Europa e EUA.  
220 Prémio concedido bianualmente a contribuições de destaque na cultura europeia. 
221 Frank Lloyd wright partilhava do mesmo pensamento quando argumenta que “No man’s work need 
resemble mine. If he understands the working of the principles behind the effects he sees here, with similar 
integrity he will have his own way of building.” (Weston, 2008, p. 405) 
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era praticamente obrigatória. Weston atribui outra explicação para este comportamento 

de Utzon:  

[...] as Utzon pointed out in an interview [...] he has no recognisable ‘style’. Or rather, as 
he and Tobias Faber wrote in 1947, his style is ‘not a new idiom, but a way of working’ 
that enables the architect ‘freely to create his own personal expression in close 
relationship to the task in hand. (Weston, 2008, p. 405)  

Weston descreve a obra de Utzon como uma espécie de explosão de formas exóticas 

naturais que parecem crescer sem esforço no sítio, valorizando a sua arquitetura e o 

trabalho do arquiteto como um legado íntegro e simultaneamente informal: um modo de 

trabalhar e não um repertório de formas. (Weston, 2008, p. 406) 

4.3.1. OBRAS DE JORN UTZON 

Utzon is a key player in a fundamental change that led to a broadened agenda for Modern 
architecture after the 1950s. At the time of its inception, the Sydney Opera House 
challenged many cherished and fundamental tenets of Modern architecture. By tracing 
Utzon’s progress, we gain new insights into how, aided by his close identification with 
Scandinavian traditions and Alvar Aalto, Utzon humanized and opened up modernism to 
include ideas about organic form, without abandoning its commitment to standardization 
or the industrialisation of the building process. (Drew, 1999, p. 81)  

Por volta de 1942, a ocupação alemã da Dinamarca coincide com a graduação de Utzon, 

o que leva o arquiteto a mudar-se para a Suécia. Começou então por trabalhar em 

Estocolmo durante algum tempo, depois dirigiu-se para Helsínquia onde teve uma breve 

aprendizagem com Aalto, e por fim, em 1945 regressa para a Dinamarca onde inicia 

uma parceria com o arquiteto historicista, colega de Faculdade, Tobias Faber. Esta 

colaboração, embora de curta duração, esteve presente em grandes competições de 

arquitetura a nível internacional, mas o grande foco do sucesso da dupla passa pelo 

manifesto “Trends in Contemporary Architecture” no qual tomaram uma posição 

independente contra o historicismo que, na opinião deles, já havia arruinado o moderno. 

Funciona como uma crítica aos anos 40, na medida em que o desenvolvimento 

sociocultural estagnou em virtude da guerra e das suas consequências. No pós-guerra, 

ao observar o desenvolvimento da arquitetura, Utzon e Faber consideram que este 

período não tinha expressão ou técnica, quer em termos artísticos quer a nível de estilo 

de vida. Ao contrário do que se passara na década de 1930, não existia uma direção ou 

aspiração, mas sim, “produtos” consequentes do período da guerra. No manifesto 

mencionam que muitos artistas recorriam a tradições anteriores ao funcionalismo, 

outros, tentavam construir uma versão melhorada do funcionalismo, mas obtinham 
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apenas numa nova espécie de formalismo. Por fim, existiam aqueles – como o próprio 

Utzon – que se fundamentavam na ideia de que a arquitetura desenvolve a sua estrutura 

em torno das vivências. (Frampton, 1995, p. 251) 

“Finally, there are architects who are in complete contact with today’s lifestyle and who 
come from a school of thought that holds that architecture should embody the Framework 
for this lifestyle – that first and foremost one has to live in it. They base their work on the 
people’s fundamental feeling for architecture; a feeling which through the ages has 
always been the foundation of a true architecture. The notion of architectural feeling is 
employed here in a dual sense; that is, the feeling that allows us both to experience 
architecture and to make it.” (Utzon apud Frampton, 1995, p. 252) 

Em 1947 sem previsões de trabalho, de modo a suportar a sua família, o arquiteto 

dinamarquês aceita o convite de ir trabalhar temporariamente para Marrocos. Durante 

a sua estadia, Utzon mostra afinidade com a cultura Oriental onde se envolve com 

esquemas urbanos de habitação escalonada inspirados em protótipos indígenas. 

Destaca-se, num ambiente em que se impõe o vernacular marroquino, que o que 

surpreendeu Utzon foi a uniformidade gerada entre aldeia e paisagem, que fora 

proporcionada pelo manuseio de um único material comum entre ambos, a terra. 

(Weston, 2008, p. 42) 

 
Ilustração 200 – Plataformas, Yucatan no México (Utzon, 

1962, p. 114) 

 
Ilustração 201 – Monte alban (Utzon, 1962, p. 115) 

 

O passado do arquiteto dinamarquês já denunciava que este iria renunciar o formalismo 

e o funcionalismo académico. Procurara fundamentar-se na natureza e retornar ao 

artesanato vernacular, que por si só também funciona como uma manifestação da 

natureza. Muito antes de o assunto ser popularizado por Bernard Rudofsky - na sua 

obra já mencionada Architecture without Architects -, para Utzon - como para muitos dos 

seus contemporâneos que compartilhavam do seu fascínio pela forma natural orgânica 

-, a arquitetura vernacular era também alvo de estudo e fascínio. O que atraiu Utzon 

nesta arquitetura em concreto, que é semelhante a estruturas na natureza, foi o facto 
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de esta ter sido submetida invariavelmente a desenvolvimentos ao longo de um 

processo contínuo de evolução, criando assim um caráter orgânico anónimo em 

harmonia com a natureza. (Frampton, 1995, p. 253) 

A conexão pessoal de Utzon com a natureza, complementada com a admiração pela 

produção artesanal deriva, em grande parte, do seu pai e da infância passada nos 

estaleiros navais. A este respeito, Frampton determina que a arquitetura do 

dinamarquês se rege por dois princípios inter-relacionados: a lógica construtiva da forma 

tectónica e a lógica sintática da geometria. Neste sentido, a Ópera de Sydney revela-se 

como uma síntese da fusão destes dois preceitos, onde certas partes consolidaram-se 

através da geometria sólida para serem subsequentemente reproduzidas em escala 

real, segundo procedimentos que garantem um controlo de qualidade e dimensão. 

(Frampton, 1995, p. 251) 

Outra viagem significativa foi em 1949, quando Utzon recebe uma bolsa de estudos que 

permitiu que ele e sua esposa Lis visitassem os Estados Unidos. Foi nesta viagem que 

se cruzou com Frank Lloyd Wright na Faculdade Taliesin West e Mies Van Der Rohe 

em Chicago. Estes arquitetos exerceram grande peso no pensamento de Utzon, F.L.W. 

pelo seu organicismo e Mies no que diz respeito à escolha de materiais de qualidade 

que conferem precisão nos detalhes arquitetónicos. A sua própria casa de 1952 em 

Hellabæk, Zelândia do Norte, é em várias maneiras uma síntese de princípios 

absorvidos de ambos arquitetos. Esta viagem aos Estados Unidos permitiu ainda que o 

arquiteto dinamarquês visitasse o México, no qual obteve a sua experiência inicial com 

as ruínas da civilização maia do Chichén Itzá e de Uxmal, que provocaram um 

imponente impacto no seu raciocínio e por consequência no seu trabalho arquitetónico. 

(Frampton, 1995, p. 253-254) 

 
Ilustração 202 – Casa em Hellabæk, 

vista aérea (Weston, 2008, p.61) 

 
Ilustração 203 - Casa em Hellabæk, perspetiva 

(Helmer-Petersen, 1959, p. 74) 

 
Ilustração 204 - Casa em Hellabæk, 

perspetiva (Helmer-Petersen, 1959, p. 
74) 
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Torna-se claro que um elemento proeminente na obra de Utzon é a sua intenção 

transcultural, pois tinha a tendência em procurar inspiração fora do domínio 

eurocêntrico. Esta postura crítica e transcultural deixa transparecer a sua arquitetura 

quase na totalidade, e ao mesmo tempo revela muito em comum com Frank Lloyd 

Wright, por quem seria profundamente influenciado ao longo do seu percurso. Presume-

se então que, o ponto de partida a este respeito anuncia-se em um dos seus poucos 

textos didáticos, o seu artigo na revista Zodiac Platforms and Plateaus: The ideas of a 

Danish Architect em 1962, que no fim de contas é fruto duma investigação feita ao longo 

das suas viagens. Neste artigo o arquiteto reúne inúmeras comparações interculturais, 

que se mostram mais experimentais do que propriamente visuais, acerca do elemento 

arquitetónico, a plataforma. 

Chinese houses and temples owe much of their feeling of firmness and security to the 
fact that they stand on a platform with the same outline as that of the roof or sometimes 
even of larger size, depending upon the importance of the building. There is magic in the 
play between roof and platform. 

The floor in a traditional Japanese house is a delicate bridge-like platform. This Japanese 
platform is like a table top and you do not walk on a table top. It is a piece of furniture. 
The floor here attracts you as the wall does in a European house. You want to sit close 
to the wall in an European house, and here in Japan, you want to sit on the floor and not 
walk on it. All life in Japanese houses is expressed in sitting, lying or crawling movements. 
Contrary to the Mexican rock-like feeling of the platform, here you have a feeling similar 
to the one you have when standing on a small wooden bridge, dimensioned to take just 
your weight and nothing more. A refined addition to the expression of the platform in the 
Japanese house is the horizontal emphasis provided by the movements of the sliding 
doors and screens, and the black pattern made by the edges of the floor mats accentuate 
the surface. (Utzon, 1962, p. 116) 

O arquiteto dinamarquês aqui refere-se a um contraste que se dá entre o modo como a 

plataforma opera nestas duas culturas aqui mencionadas, sendo um deles o piso leve 

característico da construção tradicional doméstica japonesa, e o outro, o típico piso 

denso de pedra do México comum em construções de veneração.  

This opposition between the culture of the light and the culture of the heavy will manifest 
itself to different degrees in different cultures, with certain societies tending to be either 
exclusively stereotomic or exclusively tectonic in character, as in, say, the pyramids of 
Mesoamerica in the first instance or the timber building cultures of Southeast Asia in the 
second. In many cultures, including that of China, one will find a typical opposition 
between a heavyweight masonry podium and a lightweight timber roof floating over it, as 
in Utzon’s generic sketch of the podium/pagoda paradigma. (Frampton, 1995, p. 248) 

Este paradigma, pertencente aos métodos construtivos tradicionais chineses, torna-se 

a base para os vários esquemas que Utzon desenvolve, onde adquire invariavelmente 
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a forma de um “Shell roof” – cobertura em concha - ou uma estrutura de folded slab – 

“laje dobrada”, trata-se duma cobertura que é moldada segundo uma forma específica - 

suspensa sobre um “terraced earthwork” – no caso específico de Utzon é a plataforma. 

O equivalente doméstico transcultural do paradigma é atribuído à casa pátio 

caraterística de Utzon. Esta apresenta-se como um volume em forma de L coberto por 

uma cobertura de uma pendente, e encerra o espaço semipúblico do pátio dentro da 

própria forma. Esta casa pátio é uma síntese de muitas vertentes culturais, contém 

detalhes islâmicos, chineses, e em parte um tipo antigo de origem mediterrânea ou 

africana.  

No que diz respeito a maiores escalas, o arquiteto dinamarquês mantém-se fiel a este 

paradigma quando mostra preferência por volumes públicos livres de colunas cobertos 

por uma “Shell roof” ou por “folded slabs”, isto é, para obras nas quais o seu caráter 

deriva da articulação estrutural da sua secção – uma metodologia comum em algumas 

das suas obras aqui apresentadas. Frampton associa este pensamento formal e 

estrutural a uma tradição nórdica, um baltic ethos222, que se manifesta de forma distinta 

em obras de Alvar Aalto e Hans Scharoun. (Frampton, 1995, p. 248) 

Importa aqui ressaltar que a noção de Die Stadtkrone serve também como um 

significativo estímulo para Utzon. Neste sentido, ergue-se uma city crown em 

Copenhaga, da autoria de P. V. Jensen-Klint223, que se revela bastante influente no 

percurso do arquiteto dinamarquês. Fora introduzido nesta matéria pelo seu professor 

universitário Steen Eiler Rasmussen que, na sua obra literária Experiencing 

Architecture, cita Jensen-Klint pelo seu compromisso absoluto com o material na 

construção da Die Stadtkrone, a igreja Grundtvig224. Esta igreja revelou-se como uma 

das fontes principais dos princípios tectónicos de Utzon, não só pela precisão artesanal, 

mas também pelo uso exclusivo de um único material modular, o tijolo. (Frampton, 1995, 

p. 248-249) 

                                            
222 Framton aqui refere-se a um caráter (ethos) do norte (baltic). 
223Peder Vilhelm Jensen-Klint (1853-1930) arquiteto, pintor e designer dinamarquês cuja produção 
arquitetónica distingue-se pela sua habilidade de artesão. 
224 Concretizada entre 1920-1940 em Copenhaga. 
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Ilustração 205 - Igreja Grundtvig (ilustração nossa, 2017) 

 
Ilustração 206 – Interior da igreja Grundtvig 

(ilustração nossa, 2017)  

 

The profound feeling for an inflected landscape shaped by topography, climate, time, 
material, and craft, and hence for an architecture engendered in large measure by natural 
forces, is a fundamental principle of Utzon’s architecture. (Frampton, 1995, p. 250)  

Até agora, já falámos sobre algumas das referências que contêm sugestões das 

inspirações por de trás do trabalho de Utzon, mas Weston argumenta que foi só em 

1952-3 que este encontra o seu distinto método e emerge como arquiteto de criatividade 

impressionante. Os projetos decisivos foram a sua própria casa em Hellebæk em 1952, 

e a competição para o pavilhão Langelinie no ano seguinte. No seu regresso para a 

Dinamarca - após a sua viagem ao continente americano -, Utzon projeta o audaz 

pavilhão Langelinie225 e a partir daí envereda por inúmeras competições suecas em 

colaboração com os arquitetos suecos Erik e Henry Andersson. Foi neste período, em 

simultâneo, que também se associou aos arquitetos noruegueses Arne Korsmo226 e 

Sverre Fehn227. Entre 1954 e 1955 realizam-se os únicos produtos da primeira 

colaboração mencionada, um complexo de edifícios residenciais com um centro urbano 

                                            
225 Obra não concretizada de 1953. 
226 Arne Korsmo (1900-1968) nasceu em Oslo, na Noruega e teve um importante papel na 
arquitetura funcionalista. Concluiu os seus estudos em 1926 no Norwegian Institute of 
Technology – onde acabou por se tornar professor – e inicia o seu percurso profissional 
colaborando com uma série de arquitetos escandinavos. Para além da Norwegian Institute 
of Technology, deu aulas na Norwegian National Academy of Craft and Art Industry e 
participou em exposições e congressos sobre a modernidade na arquitetura. Apesar de ter 
projetado um grande número de villas no seu país de origem, é a Villa Stenersen (1939) a 
sua obra mais reconhecida. 
227 Sverre Fehn (1924-2009) é considerado como um dos arquitetos mais talentosos de origem norueguesa. 
Junto com outros arquitetos escandinavos, formou uma organização que representava a versão 
escandinava do CIAM, denominada como PAGON (Progressive Architects Group Oslo Norway). Esta 
organização teve profunda influência criando uma arquitetura com base firme no Movimento Moderno 
conciliada com uma expressão proveniente dos materiais e linguagem própria da época e região. 
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para Elineberg, juntamente com um reservatório de água elevado em Svaneke. O 

primeiro trata-se duma comunidade composta por uma escola, um centro comercial e 

um agregado de edifícios de apartamentos. O esquema de Elineberg, ao qual Frampton 

associa a uma versão mais sofisticada das habitações que Utzon estudara em 

Marrocos, é influente em vários níveis. Primeiro, esclarece Frampton, pelo modo como 

une as seis torres de 14 pisos em uma única forma recorrendo a um pódio que acomoda 

um parque de estacionamento. Segundo, porque a organização interna nasce de várias 

combinações da mesma unidade tipológica e, por fim, também pela atenção em criar 

pequenos desníveis nos apartamentos dos pisos superiores de modo a obter uma 

melhor vista do exterior.  

 
Ilustração 207 – Centro urbano de Elineberg, planta geral (Utzon, 1959, 

p. 86) 

 
Ilustração 208 – 

Reservatório de água em 
Svaneke (Helmer-

Petersen, 1959, p. 71) 

 

 
Ilustração 209 - Centro urbano de Elineberg, vista aérea (Weston, 2008, p. 80) 

 

A proposta de Utzon para a torre Langelinie em 1953 incorpora, especialmente na área 

de restauração, uma reinterpretação da forma de um pagode que deve muito a um 

projeto de Wright em Racine, Wisconsin. Esta estrutura inclui um núcleo de serviços 
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cilíndrico a partir do qual se estendem as plataformas que integram os inúmeros pisos 

do edifício. Estas plataformas circulares não só alternam em tamanho, como também 

diminuem progressivamente de diâmetro à medida que se elevam em direção ao topo, 

de modo a simular o perfil tradicional do pagode. Segundo Frampton:  

The hollow concrete structure of the platforms, the use of voids within the structural 
diaphragm as air-conditioning ducts, the gently stepped section of the dining levels, 
inflected so as to afford panoramic views to every table, the integrated structural core 
comprising lavatories, dumb-waiters, and elevators, the stepped tiers of the suspended 
glazing, all of these features testify to the power of utzon's tectonic imagination and to his 
capacity to adapt a wrightian paradigm to a different program. (Frampton, 1995, p. 257-
259) 

 
Ilustração 210 – Perspetiva da torre Langelinie (Weston, 2008, p. 48) 

 

 
Ilustração 211 – Desenho esquemático da 

torre Langelinie em secção (Weston, 2008, p. 
52) 

 
Ilustração 212 – Torre de Investigação SC Johnson 

Wax, Frank Lloyd Wright, 1950 (Johnson, 2018) 

 

Ao longo desta análise torna-se evidente que a influência que Wright exerce em Utzon 

não se baseia no estilo em si, são claramente as referências tectónicas que estão 

presentes nas ideias formais do dinamarquês. Obras como o pavilhão Langinie e o 
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museu Silkeborg (1962) são as mais explícitas nesse sentido. Existe outra referência 

igualmente importante que define a ideia conceptual do museu, segundo Frampton, esta 

deriva da experiência pessoal de Utzon na China. (Frampton, 1995, p. 259) 

O envolvimento de Utzon com a China já data desde 1959, quando se dirigiu ao extremo 

oriente para estudar os métodos construtivos tradicionais chineses. Foi nesta viagem 

que se cruzou com Yingzao Fashi, o manual de construção chinesa do século XII, um 

texto exemplar para o arquiteto dinamarquês porque em grande parte demonstra como 

uma sintaxe de madeira pode ser utilizada para criar uma gama variada de tipos de 

construção. Contudo, o mais intrigante para Utzon sobre esta estrutura aditiva é o facto 

da típica asna do telhado não ser triangular como no Ocidente, tratam-se de vigas 

empilhadas em direção ao cume. Sem esta abordagem escalonada, a típica curva das 

coberturas chinesas não poderia ser alcançada. Este método aditivo tem um grande 

impacto no pensamento de Utzon, principalmente pelo facto de que com o mesmo kit 

de partes pode-se montar variadas formas da cobertura, sendo modificada de acordo 

com as condições climáticas locais em toda a China. O arquiteto dinamarquês cruza-se 

ainda no seu regresso com uma interpretação diferente e mais delicada da arquitetura 

chinesa no Japão. No ano seguinte Utzon retorna ainda ao Oriente de modo a dar 

continuidade à sua experiência, visitando a Índia, o Nepal e o Tibete. (Frampton, 1995, 

p. 257) 

 
Ilustração 213 – Templo Chinês (Weston, 2008, p. 221) 
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Desta sua viagem à China, surge a inspiração que está por de trás da galeria de 

escultura – nunca concretizada – que o arquiteto dinamarquês projeta em 1962 para 

Asger Jorn228. O museu Silkeborg sob a forma de duas grandes cisternas duplas que se 

intersetam, equipadas com circuitos interligados de rampas circulares e um sistema de 

vãos zenitais gradeados, é classificado por Frampton como umas das invenções iniciais 

mais exclusivas de Utzon. Inspirado nas centenas de cavernas sagradas esculpidas nas 

montanhas da China que acomodam inúmeros templos budistas, as galerias 

concentricamente rampeadas presentes neste esquema encontram-se soterradas na 

sua maioria. A sua organização ocorre duma transposição do esquema utilizado no 

Museu Guggenheim de Wright, que por sua vez deriva da inversão do zigurate. Neste 

sentido, podemos assumir que a inspiração na forma oriental era constante tanto para 

Wright como para Utzon. (Frampton, 1995, p. 259-260) 

 
Ilustração 214 – Museu Silkeborg (Weston, 2008, p. 215) 

 

 “[...] the “city-crown” projects of Jørn Utzon, it is a form that generally manifests itself at 
two levels, so that while it emphasizes the importance of the podium/earthwork, almost 
as a precondition, it also depends on the roofwork as an element that is essential to the 
Hill-like character of the final form [...]” (Frampton, 1999, p. 31)       

Encontramos na arquitetura de Utzon as quatro componentes chaves de Gottfried 

Semper, sendo que, entre todos, é especialmente ao elemento da cobertura ao qual o 

dinarmarquês se dedica. Isto torna-se evidente pelo o confronto que cria em toda a sua 

obra, earthwork vs roofwork. Este duplo paradigma, aparece por meio de um espectro 

de três tipos de formas distintas que representam uma complexidade hierárquica 

crescente, sendo cada tipo determinado por uma variação na cobertura. Assim, começa-

                                            
228 Asger Jorn (1914-1973) artista dinamarquês que, juntamente com outros artistas, fundou o movimento 
da arte popular nórdica conhecido como CoBrA – que surge da combinação de iniciais das cidades 
Copenhaga, Bruxelas e Amesterdão. Destacou-se no panorama artístico pelas suas obras em que pinta 
formas abstratas irreverentes sobre quadros antigos.   
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se pela cobertura de uma água da casa pátio doméstica de Utzon, até ao teto elaborado 

por “folded slabs” do seu típico open space, ao uso da sua característica “shell-pagoda” 

em espaços de maior escala. Em cada caso, ocorrem mudanças significativas na 

natureza da parede que se estende entre o pódio e o teto. (Frampton, 1995, p. 260-261) 

 
Ilustração 215 – Esquissos das várias coberturas presentes nas obras de Utzon (Utzon, 1962, p. 116-117) 

 

No primeiro tipo mencionado, o elemento da parede principal é um limite estrutural que 

encerra a casa e o pátio, em que o pódio é reduzido a uma plataforma rasa seguindo os 

mesmos limites impostos pela parede. No segundo o roofwork consiste em uma laje de 

betão dobrada suspensa sobre um pódio elevado, sendo que o terceiro tem um pódio 

disposto em vários patamares sob um roofwork definido em forma de concha. O primeiro 

tipo, casa pátio, aparece em dois esquemas de habitação realizados no início da carreira 

de Utzon, as comunidades residenciais de Kingo229 e Fredensborg230.  

 
Ilustração 216 – Conjunto habitacional Kingo (Weston, 2008, p. 88) 

 

                                            
229 Realizado em 1958 em Helsingor na Dinamarca. 
230 Realizado em 1963 em Fredensborg na Dinamarca. 
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Ilustração 217 – Esquema do módulo habitacional de 

Kingo (Weston, 2008, p. 85) 

 
Ilustração 218 – Axonometria do módulo habitacional de Kingo 

(Weston, 2008, p. 84) 

 

 
Ilustração 219 – Secção do módulo habitacional Kingo (Weston, 2008, p. 85) 

 

Além do pagode se ter tornado tema recorrente na arquitetura cívica de Utzon sobretudo 

pela sua versatilidade, o seu equivalente doméstico surge como a casa pátio, com o seu 

potencial de se enquadrar em qualquer topografia. Esta é a habitação primordial em que 

o roofwork e o earthwork estão ligados por uma parede perímetro que configura a 

morfologia do plano urbano. Este conceito é trabalhado no esquema de Kingo housing 

de 1956 em Helsingor, que constitui 63 casas pátio quadradas de um único piso, 

dispostas em onze aglomerados contíguos num local com uma topografia bastante 

irregular. Os pátios encontram-se virados para sul, sudoeste ou sudeste, enquanto que 

as fachadas a norte recebem as garagens e as entradas que alinham o perímetro do 

desenvolvimento. Esta organização inspirada na forma urbana Radburn, concede aos 

residentes a liberdade de deambular sobre uma espécie de recinto ajardinado interno 

que é vagamente delimitado pelo perímetro consequente dos alinhamentos das casas. 

(Frampton, 1995, p. 261-262) 
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Ilustração 220 – Conjunto habitacional de Fredensborg (Weston, 2008, p. 95) 

 

A casa de Kingo compreende uma forma mais livre em que, ao contrário do 

assentamento de Fredensborg, Utzon projeta um número de plantas alternativas para 

que as unidades possam ser ampliadas ao longo do tempo dentro dos limites de cada 

lote. Estas plantas propostas correspondem a uma série de permutas em uma unidade 

padrão em forma de L de três quartos, sendo que nas várias versões mostra-se possível 

a criação de anexos e eventualmente alterações a nível de estacionamento e da zona 

ajardinada. Segundo Keld Helmer-Petersen231, esta componente variável presente 

nesta casa é claramente uma analogia ao crescimento natural que parte do fascínio de 

Utzon pela natureza.  

“[...] To this artist there is no essential difference between a city organism and a plant-
organism. He deduces living truths from the construction of nature and reshapes them 
quickly into rough drafts for houses for human beings. [...] His houses grow like 
organisms, they reflect the form of nature’s growth. They are not theoretical frameworks 
for human life, but live their own life, because they are structured according to the same 
physical laws that govern their inhabitants.” (Helmer-Petersen, 1959, p. 70) 

                                            
231 Keld Helmer-Petersen (1920-2013), pioneiro da fotografia modernista dinamarquesa, destacou-se 
internacionalmente pelas suas imagens de estruturas, padrões e detalhes em áreas industriais, paisagens 
urbanas e na natureza.  
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Ilustração 221 – Plano urbanístico de Odense (Utzon, 2008, p. 32) 

 

Em Odense, o arquiteto dinamarquês trabalha o mesmo paradigma de habitação com a 

exceção de este se inserir num plano urbano de cidade. Neste caso, cerca de 200 casas 

pátio surgem irradiando, ao estilo Radburn, duma city crown, criando desse modo uma 

oposição categórica entre o tecido privado do pátio e o domínio público da Câmara 

Municipal que, por sua vez, é coberta por uma “shell roof” em betão. Frampton considera 

esta composição, onde cada casa pátio está ligada à próxima como parte de um tecido 

urbano contínuo, como mais um fruto da inspiração que Utzon absorve da cidade 

islâmica tradicional. Torna-se evidente que estas abordagens modulares/morfológicas 

estão presentes em todos os seus planos urbanísticos, independentemente do tipo de 

unidade, seja esta composta por casas pátio ou aglomerados de torres, como em 

Elineberg232 e em Birkehoj233. Nestes planos em concreto, grupos tripartidos de torres e 

casas pátio são as unidades básicas das quais o tecido urbano é composto. Frampton 

aponta que, as unidades de moradias em Birkehøj dispostas em grupos de três sob a 

                                            
232 Realizado em 1945 em Helsingborg na Dinamarca. 
233 Realizado em 1960 em Elsinore na Dinamarca.  
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forma de leque, são reminiscentes das casas em Kauttua234 e das casas terraço em 

Sunila235, ambas da autoria de Aalto. Acerca deste arranjo, Utzon escreve que: 

“The small square on top of the Hill surrounded by houses with small flats for old people 
will create an environment with a peaceful protected atmosphere in a relatively open 
landscape, not unlike the feeling in small Italian villages. Great care has been taken to 
follow the landscape and to utilize its values. The standardized building elements will be 
combined in such a way [...] in the flats and in the singles houses themselves to get a 
combination without the awful stiffness well-knowon from many modern housing 
schemes. 

There are many ways to arrange the same books in a book-shelf. I can hardly see any 
reason for repetition of the same face on different flats besides each other and over each 
other in these sad modern housing schemes.” (Utzon, 1959, p. 90) 

Em nenhuma obra se torna mais evidente – fala-se aqui tanto dos conjuntos de 

habitação, Kingo e Fredensborg, como dos planos urbanísticos para Odense e Birkehoj 

– a rara capacidade que Utzon possui de combinar a forma orgânica com a forma 

geométrica. (Frampton, 1995, p. 267) 

 
Ilustração 222 – Plano urbanístico de Birkehoj (Utzon, 1959, p. 89) 

 
Ilustração 223 – Casas Kauttua 

(Weston, 1995, p. 77) 

 

No caso específico da cobertura “folded slab”, esta manifesta-se tanto na vertente 

doméstica como na cívica, uma vez que surge na própria casa236 de Utzon em Bayview. 

Nela, uma aplicação mais moderada desta particular forma é revivida numa escala 

totalmente diferente. O museu Silkeborg evidencia-se como uma exceção que 

compreende um earthwork soterrado e tem como roofwork uma fusão da construção de 

“folded slab” e de “Shell”. Ao contrário das suas prévias coberturas deste género, a 

estrutura da cobertura desta casa passa também por ser uma exceção à regra. 

                                            
234 Casas realizadas por Alvar Aalto em Kauttua, na Finlândia, em 1938. 
235 Estas casas terraço (1937) fazem parte de um plano que inclui a fábrica de celulose (1936-1954) em 
Sunila, sendo que estas foram pensadas para os seus trabalhadores. 
236 Obra não concretizada de 1965 em Bayview, Sidney.  
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Configurada em U, esta consiste em secções de contraplacado empilhadas lado a lado, 

rematadas por uma peça de contraplacado mais estreita sob a forma de U invertida. 

Estas secções alcançam as paredes de betão, mais especificamente pranchas 

alveolares de betão, em que as pranchas e o teto são conectados diretamente com a 

base de betão in situ por meio de cabos de arame. Frampton denota que o earthwork é 

assegurado pela utilização das mesmas placas de betão pré-moldado tanto nas paredes 

quanto no pavimento. E expõem ainda que o roofwork de contraplacado com o 

earthwork de betão se complementam, no sentido em que foram pensados a nível formal 

para que de alguma maneira se “encaixassem”. (Frampton, 1995, p. 268) 

 
Ilustração 224 – Casa em Bayview (1964-1965), desenho conceptual : earthwork vs roofwork (Frampton, 1995, 

p.272). 

 

Utzon dá continuidade a esta ética construtiva em outra casa própria, mais conhecida 

por Can Lis237. Composta inicialmente por três unidades separadas, casa principal, casa 

de hóspedes e estúdio, a quarta e última versão da casa Bayview acaba por eliminar a 

ala dos hóspedes e por romper a casa principal em duas unidades separadas de estar 

e dormir, desalinhadas entre elas. Isto antecipa a configuração de Can Lis, contudo esta 

concretiza muitas ideias abordadas nas versões anteriores de Bayview.  

 
Ilustração 225 – Casa Can Lis em construção (Weston, 2008, p. 

374) 

 
Ilustração 226 – Casa Can Lis (Weston, 

2008, p. 378) 

 

                                            
237 Realizada em 1974 em Porto Petro, Maiorca. 
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Ilustração 227 – Casa Can Lis, Sala de estar (Weston, 2008, p. 

383) 

 
Ilustração 228 – Casa Can Lis pátio aberto marcado por colunas 

(Weston, 2008, p. 379) 

 

Entretanto a “shell-pagoda” suspensa sobre o pódio - o terceiro tipo -, torna-se 

recorrente nos primeiros 15 anos de prática do arquiteto dinamarquês, obtendo a sua 

expressão na Ópera de Sydney238. Ao longo de todo o trabalho de Jorn Utzon, 

coberturas em concha surgem como elementos simbólicos e públicos que são 

facilmente distinguidos das respetivas coberturas de placa dobrada ou do pódio em que 

estas se encontram sobre. A propensão de Utzon para a construção de “folded-slab” 

ressurge em Sydney na consolidação do pódio, onde o arquiteto insiste em manter todo 

um espaço livre de colunas. As “shell roofs”, no entanto, como foram inicialmente 

projetadas, eram de natureza gestual e não geracional, o que levou Utzon a tratar das 

suas estruturas geométricas não resolvidas durante quatro anos, até finalmente 

deparar-se com uma solução que lhe permitiria produzir segmentos arqueados de 

curvatura variável da mesma gama de unidades modulares pré-moldadas. As formas 

peculiares desta cobertura começam a assumir a sua forma final em 1961, quando o 

arquiteto dinamarquês se apercebe que as formas derivam todas duma esfera. Isto 

significava que todos os segmentos eram idênticos, embora compostos por diferentes 

comprimentos e definidos em ângulos diferentes. (Frampton, 1995, p. 273) 

                                            
238 Projetada em 1957 numa competição internacional e finalizada sem a supervisão do arquiteto 
dinamarquês em 1973. 
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Ilustração 229 – Ópera de Sydney (Weston, 2008, p. 140) 

 
Ilustração 230 - Ópera de Sydney, vista aérea (Weston, 

2008, p. 185) 

 

 
Ilustração 231 – Esquemas de formas circulares (fromonot, 2000, p. 83) 

 

 “The Sydney Opera House is one of those buildings where the roof is of major 
importance. It is a house which is completely exposed. The Sydney Opera House is a 
house which one will see from above, will sail around, - because it sits on a point sticking 
out intoo a harbour, a very beautiful harbour, a fjord with a lot of inlets. This point is in the 
middle of the city and the city rises on both sides of the fjord so the Opera House is a 
focal point. This means that one could not design a building for such an exposed position 
without paying attention to the roof. One could not have a flat roof filled with ventilation 
pipes – in fact, one must have a fifth facade which is just as important as the other 
facades. Furthermore, people will sail around it, there are ferries sailing past and large 
ships coming in, - the big harbour is just outsider and the large bridge nearby, so people 
will see it as a round thing. They will not see it as a house in a street, either along the 
street or across.  

Therefore, instead of making a square form, I have made a sculpture – a sculpture 
covering the necessary functions, in other words, the rooms express themselves, the size 
of the rooms is expressed in these roofs. If you think of a Gothic Church, you are closer 
to what I have been aiming at. 

Looking at a Gothic Church, you never get tired, you will never be finished with it – when 
you pass around it or see it against the sky. It is as if something new goes on all the time 
and it is so importante – this interplay is so importante that together with the sun, the light 
and the clouds, it makes it a living thing.” (Utzon, 1965, p. 49) 
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A ideia de Utzon em “construir o sítio” em Bennelong Point, segundo Frampton, é uma 

resposta aos inúmeros aspetos contextuais, que inclui a cidade, o porto, o perfil e 

tamanho da Ponte da Baía de Sydney. Face a este desafio, “Utzon responded [...] with 

a profound sense of what was required to both form the building and transform its site 

and to combine the two adjacent megastructures into a panoramic unity.” (Frampton, 

1995, p. 275) 

 
Ilustração 232 - Ópera de Sydney, alçado preliminar onde podemos observar a parede cortina prevista no projeto (Weston, 2008, p. 

125) 

 

Como já foi verificado, esta obra incorpora dois dos princípios de Semper – roofwork e 

earthwork – e deveria conter o terceiro elemento relacionado com a parede. Estava 

prevista uma parede cortina que teria o papel de relacionar a grelha do pavimento do 

pódio com a curvatura tridimensional das shells - criando uma ligação entre o earthwork 

e roofwork-, mas o arquiteto dinamarquês viu-se impedido de realizar este detalhe 

crucial e muitos mais devido a questões políticas. Estas geraram tal polémica que o 

resultado final foi a deposição do cargo como arquiteto. Acerca da não concretização 

desta curtain wall, em muitos aspetos, Frampton refere-se a este como o produto final 

que resultaria na solidificação da visão tectónica - do arquiteto dinamarquês - 

permeando todo o edificado.  
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Ilustração 233 – Modelos tridimensionais de estudo da forma 

(Weston, 2008, p. 169) 

 
Ilustração 234 - Modelos tridimensionais de estudo da forma (Weston, 

2008, p. 138) 

 

 
Ilustração 235 – Produção das placas de cerâmica (Weston, 2008, p. 149) 

 

Durante a consolidação de inúmeras adversidades e contratempos em Sydney, a Ópera 

revelou ser a obra que condensara o universo do arquiteto dinamarquês em uma única 

síntese. Françoise Fromonot239 alega que o catalisador foi o momento decisivo em que 

Utzon descobre o princípio esférico como solução das coberturas.  

For years, we had been working with and developing ideas on element construction, 
prefabrication, geometrical systems etc. They had been tested, many of them had been 
built, and although we knew that there was a great deal still to be studied, we did not feel 

                                            
239 Françoise Fromonot (1958-), arquiteta, crítica e Professora associada na Escola de Arquitetura de Paris.   
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inhibited in these areas. [...] we did not discuss the historical backgrounds in depth; the 
word ADDITIVE said enough to us, and the work progressed, though with a more 
profound understanding. But this was really only a clarification. The idea behind the word 
had existed for years and had always made its mark on Jørn’s works. (Prip-Buus, 2009, 
p. 8)  

Repetição estrutural era a chave para todas as ideias que Utzon queria por em prática 

em Sydney. Uma vez desencadeada, espalhou-se por todo o projeto da Ópera antes de 

influenciar toda a obra do arquiteto dinamarquês, tanto as que decorriam em paralelo 

quanto às subsequentes. Após o seu retorno em 1967 para a Dinamarca, prosseguiu a 

sua pesquisa por possíveis aplicações da sua convicção nas virtudes da produção em 

série. Na revista Arkitektur em 1970, Utzon publica a sua mais recente experiência da 

repetição de elementos aplicada às várias áreas: habitação, planeamento urbano, 

edifícios públicos e mobiliário. Esta publicação apresenta um relato exclusivo das suas 

atividades após retornar da Austrália, que apresentou sob um título que refletia a sua 

teoria subjacente, a arquitetura aditiva.  

“Such a pure addition principle results in a new architectural form, a new architectural 
expression with the same attributes and the same effects as are obtained, for example, 
from adding more trees to a forest, more deer to a herd, more stones to a beach, [...] it all 
depends on how many different components are added in this game. Like a glove fits the 
hand, this game matches the demands of our age for some freedom in the design of 
buildings and a strong desire for getting away from the box-type house where the box 
has a given size and is subdivided by partitions in the traditional way. When working with 
the additive principle, one is able, without difficulty, to respect and honour all the demands 
made on design and layout as well as all the requirements for extensions and 
modifications. This is just because the architecture – or perhaps rather the character – of 
the building is that of the sum total of the components, and not that of a composition or 
that dictated by the facades. Again, when working with the additive principle, one is able 
to avoid sinning against the right of existence of the individual components. They all 
manage to find expression. The tenet of functionalism, which is after all the essential 
background to true architecture, is respected. [...] The projects show the degree of 
freedom that can be achieved with the additive principle in tackling greatly varying tasks. 
They also demonstrate the vital problems associated with the design of units or 
components, and provide some indication of the advantages in respect of production 
control, costs and erection time that can be achieved in comparison with a group of 
buildings constructed in purely artisan fashion.” (Utzon apud Fromonot, 2000, p. 197) 

Embora grande parte desta declaração cita as vantagens conhecidas e, em certa 

medida comprovadas, da produção racionalizada praticamente industrial, Frampton 

salienta que por sua vez também implica incorporar um caráter tectónico nos 

componentes e na sua interconexão desde o início. O objetivo de Utzon é explorar a 

lógica produtiva da construção para fins tectónicos em vez de celebrar a elegância 

puramente processual e económica de um sistema tecnológico. 
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Á luz desta declaração, seguem-se três projetos desenvolvidos e definidos de maneira 

a destacar a sua aditividade, nomeadamente, o edifício parlamentar em Kuwait, o plano 

urbano para a cidade Farum e o Estádio Jeddah. Fromonot realça que estes seguem o 

mesmo método: definição duma unidade básica que reflete a natureza funcional do 

programa, perfeição nas variações, montagem desses elementos funcionais em 

referência ao sítio e ao horário de construção. Ambos mostram, também, desenhos 

próximos do seu antigo fascínio por certos modelos históricos, a fim de controlar a lógica 

dos seus sistemas. Redescobriu o fio condutor dos seus primeiros esquemas de 

habitação em Helsingor e Fredensborg, e a partir daí volta-se para a industrialização de 

componentes, a qual Fromonot associa ao legado do projeto da Ópera. (Fromonot, 

2000, p. 197) 

O arquiteto dinamarquês começa a trabalhar para o Parlamento de Kuwait em 1972 em 

associação com o seu filho Jan, uma comissão cujo projeto e construção durou mais de 

10 anos até se concretizar. O centro urbano de Farum fora idealizado como uma cidade 

em miniatura sob um carácter labiríntico, o parlamento de Kuwait trata-se duma grande 

instituição estatal trabalhada igualmente como uma cidade em miniatura, mas sob uma 

organização diferente. Fromonot alega que nesta obra são postas em prática as 

aprendizagens que Utzon obteve em Sydney com a arquitetura aditiva. Aliás, Frampton 

revela que neste caso em concreto, o arquiteto dinamarquês combina esse princípio da 

pré-fabricação aditiva com a construção monolítica240 de modo a que estes se 

complementassem. Utzon organizou o programa dentro de geometrias ortogonais e, 

desde o início, concebeu sistemas espaciais e de construção que integravam repetição 

em crescimento, ou seja, pré-fabricação industrial. Este método construtivo reflete a 

pureza da construção islâmica. (Fromonot, 2000, p. 217) 

                                            
240 Construção monolítica de betão significa construir toda a estrutura como uma única estrutura contínua. 
Ou seja, não são fornecidas ligações ou juntas entre os membros que a compõem. Elementos como 
colunas, vigas, lajes e outros membros estruturais fundem-se, sendo todos concretizados ao mesmo tempo. 
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Ilustração 236 – Edificio parlamentar em Kuwait, modelo tridimensional (Utzon, 

2008, p. 95) 

 
Ilustração 237 – Carta entre Utzon e o 
assistente Oktay (Utzon, 2008, p. 64) 

 

Situado nas margens do Golfo Persa, a sua planta quadrada é dividida por uma rua 

coberta perpendicular ao mar, que serve uma layer de espaços funcionais distribuídos 

em dois pisos que assentam sobre um piso subtérreo. As plantas mostram grande 

clareza a nível de organização, onde todos os departamentos do complexo, tais como, 

escritórios, salas de reuniões, salas de receção, biblioteca, hall da assembleia e outros 

mais, estão dispostos ao longo da rua central. Os departamentos consistem em módulos 

de vários tamanhos, construídos em torno de pequenos pátios, conectados à rua central 

por meio de ruas laterais. Cada departamento pode ser ampliado a qualquer momento, 

basta adicionar módulos para que o edificado possa crescer para os lados, longe da rua 

central, e assim os seus limites externos vão se alterar com o passar do tempo. Todo o 

complexo é claramente inspirado em bazares árabes e áreas urbanas densamente 

preenchidas, pois em grande parte é virado para o seu interior. 

 
Ilustração 238 - Edificio parlamentar em Kuwait, modelo tridimensional 

(Utzon, 2008, p. 94) 

 
Ilustração 239 - Edificio parlamentar em Kuwait, 

várias perspetivas do modelo tridimensional (Utzon, 
2008, p. 81) 
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Ilustração 240 - Edificio parlamentar em Kuwait em fase 

de construção (Utzon, 2008, p. 161) 

 
Ilustração 241 - Edificio 
parlamentar em Kuwait, 
espaço exterior coberto 
(Weston, 2008, p. 333) 

 
Ilustração 242 - Edificio parlamentar em 

Kuwait, painéis envidraçados encerram a 
Câmara da Assembleia (Utzon, 2008, p. 

241) 

 

Os dois grandes dosséis perpendiculares que emergem a partir do nível da cobertura 

(camada funcional), com as suas formas de tendas gigantes, dão à instituição a sua 

escala monumental, marcando a sua presença simbólica na paisagem. Um destes cobre 

a câmara semicircular do hall da Assembleia, que é encerrado na face aberta por painéis 

envidraçados retangulares opacos acentuados por um padrão linear. O dossel maior é 

o principal, que se encontra em um dos extremos do eixo central coberto e abriga uma 

vasta praça pública aberta para o mar, sobre a qual Utzon escreve:  

“When you enter the central street, you can see all the entrances to the various 
departments. The orientation is as simple as the orientation you get when you open a 
book on the first page with its table of contents presenting the headings of all the chapters. 
The central street leads toward the ocean into a great open hall which gives shade to a 
big open square, where the people can meet their ruler. In Arab countries there is a 
tradition for very direct and close contact between the ruler and his people. 

The dangerously strong sunshine in Kuwait makes it necessary to protect yourself in the 
shade – the shade is vital for your existence – and this hall which provides shade for the 
public meetings could perhaps be considered symbolic for the protection a ruler extends 
to his people. 

[...] This big open hall, the covered square, between the compact closed building and the 
sea, has grown out of this very special situation in quite a natural way – caused by the 
building’s position directly on the beach. This big open hall connects the complex 
completely to the site and creates a feeling that the building is inseparable part of the 
landscape, a feeling that it has always been there. The hall is just as much part of the 
openess of the ocean as it is part of the compact building and its structure. The hall seems 
born by the meeting between the ocean and the building in the same natural way as the 
surf is born by the meeting of the ocean and the beach – an inseparable part of both” 
(Utzon apud Fromonot, 2000, p. 296) 

Segundo Frampton, são estes dois elementos - produtos de um roofwork característico 

do arquiteto dinamarquês (shell roofs) - que unificam a ordem aditiva.  
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Em 1966 no seu projeto para o centro de Farum, o design do arquiteto dinamarquês 

tinha que responder a uma dupla restrição, isto é, aos requisitos dos espaços comerciais 

e ao terreno de caráter incluso, com acesso limitado ao centro. Tendo estas questões 

como base, Fromonot aponta para um recapitular duma das referências fora do domínio 

eurocêntrico mais presentes na obra de Utzon, o bazar tradicional das cidades do Médio 

Oriente com as suas ruas internas confinadas por espaços comerciais. Frampton refere-

se a esta influência dos bazares como uma cidade em miniatura introspetiva e 

homogénea, e acrescenta ainda um segundo paradigma transcultural diferente 

relacionado com a tradição chinesa, tendo em conta que a forma construída se constitui 

por meio de um número limitado de peças. Mas, esta síntese que Utzon faz, ao reduzi-

la a um método de pré-fabricação em repetição, tem os seus riscos, pois empregar o 

tijolo ou bloco padrão como um módulo básico é bastante diferente de utilizar uma célula 

espacial como a unidade primária de todo o projeto. Contudo, tanto Frampton como 

Fromonot concordam que a aditividade do design se torna legível em planta através da 

repetição do módulo quadrado e dos seus pontos de conexão. As unidades distinguem-

se entre si pelas diferentes coberturas que variam conforme a sua dimensão e uso, tudo 

baseado no arco de um círculo, originando uma quinta fachada241.  (Frampton, 1995, p. 

278-283) 

 
Ilustração 243 – Centro de Farum, modelo tridimensional (Weston, 2008, p. 256) 

 

                                            
241 quinta fachada – fifth facade – da qual Utzon fala na sua citação sobre Sydney. 
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Ilustração 244 - Centro de Farum, estudos 

preliminares (Weston, 2008, p. 258) 

 
Ilustração 245 - Centro de 

Farum, perspetivas 
(Weston, 2008, p. 255) 

 
Ilustração 246 – Bazars islâmicos 

(Weston, 2008, p. 257) 

 

Até este ponto, já demos conta do envolvimento contínuo de Utzon com a forma não 

eurocêntrica, deste modo, não nos devemos surpreender se as aplicações mais 

convincentes do seu princípio aditivo sejam encontradas em projetos destinados ao 

Médio Oriente. O projeto para um complexo desportivo em Jeddah na Arábia Saudita 

completa a gama de aplicações do princípio aditivo. Assim como em Farum, Fromonot 

realça que o princípio se revelou vantajoso na primeira vinculação dos três componentes 

programáticos que formam o complexo, um estádio, uma piscina e um ginásio, com uma 

infraestrutura que se desenvolve ao longo da finalização de cada fase de construção. 

Era necessário combinar, em diferentes permutas, unidades estruturais genéricas, cada 

uma sendo concebida com base no seu papel conectivo e constitutivo. Estes incluem 

um módulo de bazar de dois pisos, um elemento de cobertura cilíndrica, uma abóbada 

cilíndrica adequada para cobrir restaurantes, vestiários e outras áreas necessárias, e, 

uma tribuna para o estádio, que se dispõem sob uma série de curvaturas. Condições 

climáticas vão contra o uso de betão pré-fabricado in situ para largos elementos 

estruturais, desse modo, os edifícios seriam assim divididos em pequenos componentes 

e pré-fabricados em outro ambiente, para mais tarde ser realizada a montagem destes 

no lugar. (Fromonot, 2000, p. 199) 

“The system is able to grow just as organically as a tree in the forest, avoiding at all times 
that unpleasant impression of unreadiness otherwise associated with buildings erected 
in stages. It is not even necessary to plan the final stage before work is commenced on 
the first. As the components can be assembled in any desired combination, the plan can 
still be altered during later stages.” (Fromonot, 2000, p. 203)  
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Ilustração 247 – Complexo desportivo em Jeddah, modelo tridimensional (Weston, 2008, p. 271) 

 

Kuwait e Jeddah revelam-se testemunhas das qualidades e limites/imperfeições do 

princípio aditivo esclarece Frampton, pois sem as suas formas abobadadas, que por 

norma são elementos unificadores, dá-se a tendência de observar a agregação como 

uma interação sem escalas entre pequenas unidades em vez duma manifestação duma 

ordem hierárquica. 

 
Ilustração 248 - Complexo desportivo em Jeddah, desenhos 

rigorosos (Weston, 2008, p. 275) 

 
Ilustração 249 – Complexo desportivo em Jeddah, estrutura de 

bancada  (Weston, 2008, p. 275) 

 

Seria só em 1977, num subúrbio nos arredores de Copenhaga, que Utzon concluiria a 

obra que representa a apoteose construída da sua visão tectónica até à data. A igreja 
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de Bagsvaerd é assinalada como a última obra pública em que foi possível para Utzon 

exercer controlo total. Toda a sua estrutura não só representa a maturação do seu 

pensamento como também manifesta a sua visão transcultural. A persistência num tipo 

de construção racional-económico mostra-nos o seu domínio sobre o processo de pré-

fabricação, onde explora o sistema produtivo modular como fonte de inspiração em vez 

de limitação. Utzon acredita que as poéticas da forma construída devem derivar em 

larga medida da totalidade da sua presença tectónica, que funciona como impulso para 

a forma arquitetónica. Para além das repercussões de origem dinamarquesa detetadas 

no seu trabalho – afinidade com o Gótico, o sentimento forte pelo trabalho do artesão e 

a preocupação particular com o clima e o contexto –, Utzon permanece comprometido 

com o ideal de um mundo cultural emergente. Ou seja, enquanto projeta segundo 

condicionantes locais simultaneamente as desafia, reintegrando e revitalizando, assim, 

diferentes tradições através duma espécie de transmigração. (Frampton, 1995, p. 292) 

4.3.2. BAGSVAERD CHURCH 

Em 1536, com a Reforma Protestante na Dinamarca, a Universidade de Copenhaga 

transfere-se para o Palácio Católico romano do Bispo. O edifício encontrava-se devoluto 

e em ruínas, tendo sido concebida autorização prévia para o seu restauro. Nesta época, 

os materiais de construção eram escassos e de difícil acesso, pelo que surge a 

necessidade em demolir a igreja de Bagsvaerd, uma aldeia a norte da cidade.  

Por volta de 1950 a população em Copenhaga aumenta consideravelmente, pelo que 

Bagsvaerd torna-se alvo de um plano de extensão da cidade. Adquire-se então em 

1964, um local para se concretizar a igreja da freguesia. Por volta de 1967, ainda sem 

arquiteto, o Pastor cruza-se com um esquisso publicado da nave da catedral do projeto 

de competição do centro da cidade de Farum. Jorn Utzon, quase sem trabalho na 

Dinamarca devido ao conflito que se tinha gerado na Austrália, aceita o convite para 

projetar aquela que viria a ser a sua obra construída mais importante no seu próprio 

país. 
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Ilustração 250 – Esquissos preliminares, Yukio Futagawa (Norberg-Schulz, 1981) 

 

O design teve a sua génese numa praia no Havai, onde na altura o arquiteto 

dinamarquês era professor universitário e mantinha uma investigação acerca do 

desenho de nuvens e ondas. Utzon conhecia bem as praias do Havaí, era lá onde 

frequentemente observava a formação de nuvens e admirava a sua força e 

previsibilidade. Foi precisamente nestas formações, explica Utzon, que encontrou 

inspiração para o teto do seu projeto da igreja de Bagsvaerd. 

“I worked on the problem of what a church should look like, and then completely gave up 
thinking of the building. Then one night in Hawaii – I was living in Hawaii at the time – I 
happened to think that there has always been something distant, something lonely, about 
that beach, something that put you in a mood for meditation. [...] The wind blows from 
one quarter. It starts in the morning and then it stops in the evening. It isn’t a gentle wind; 
it’s very strong [...] and it disperses the clouds completely evenly. And because of this 
wind always in the same direction, the waves come in parallel rows of big breakers, 
sometimes eight metres high and three kilometres long, so you get this order of size 
instead of the mess when it blows first from this direction and then from that or that again 
at home in Denmark, and it is all over very quickly. So I was surrounded by that peace all 
day and looked at it and sat down and discovered that the clouds could be the ceiling and 
the light fall through them. Then I arrived at the first sketch, [...] where you only see people 
and the beach and the sea, and of course that wasn’t much to put before the clergy in 
Bagsvaerd. But then when I asked how you make a sacred place, something started 
moving. Reverend Simonsen said, “You don’t make one, you don’t make a sacred space; 
that’s something you consecrate. It could be under a tree.” And then we understood the 
idea of putting down some completely straightforward clear fundamental ideas that were 
totally concerned with the building and what was to take place in it; if we laid down that 
as our basis, the church would slowly arise and be rid of all those mistaken things that 
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militated against the principle that these rooms were to be dominated by pure meditation 
or pure Independence from our material world. For of course that was what was to take 
place in the building;” (Utzon apud Weston, 2008, p. 411-12) 

 
Ilustração 251 - Igreja Bagsvaerd, vista aérea (Weston, 2008, p. 282 ) 

 

Frampton refere-se a esta obra como a apoteose construída de Utzon em termos 

tectónicos, pois a igreja nasce da convergência de muitas vertentes distintas. Por um 

lado, pode ser vista como uma extensão do Neogótico Nórdico242, por outro, a igreja 

deriva em secção devido ao fascínio de Utzon pela forma do Pagode. É através desta 

fusão do paradigma ocidental com o oriental, que Frampton suscita novamente a 

presença da inspiração perene de Wright. Faz um paralelismo entre a igreja de Utzon e 

uma igreja de Wright de 1904 - conhecida por Unity temple -, sendo que ambos edifícios 

combinam espaços sagrados com espaços seculares no mesmo corpo. Ambos optaram 

também por acomodar os seus espaços eclesiásticos em volumes que claramente 

partem na sua maioria duma base quadrangular. Neste sentido, ambos edificados 

dependem duma organização intrínseca que se desenvolve essencialmente por meio 

de sistemas de subdivisão espacial tipo tartan243, e em volumes perimetrais, que 

funcionam como uma analogia à parede exterior espessa. Contudo, em Bagsvaerd, 

                                            
242 Frampton refere-se a uma variante nórdica do típico estilo neogótico – também conhecido como 
revivalismo gótico -, distinguindo-se pelo notável manuseio da alvenaria como podemos observar na igreja 
magistral Grundtvig de Jensen-Klint. 
243 Aqui referimo-nos ao típico padrão xadrezado comummente aplicado em tecidos. 
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estes volumes são habitáveis e acomodam os corredores de acesso. Além das 

diferenças e semelhanças entre ambos, o pensamento formal por de trás de cada 

volume emerge a partir duma cultura estrangeira, sendo que no caso de Wright dá-se 

uma evocação da Mesoamérica e no caso de Utzon é a cultura chinesa. É com base 

nisto que, a nível tectónico, Frampton considera Bagsvaerd a obra mais articulada. 

(Frampton, 1995, p. 286-289) 

 
Ilustração 252 – Unity temple (1905) da autoria de Frank Lloyd Wright  

(Le Corbusier, 1959) 

 
Ilustração 253 - Igreja Bagsvaerd (ilustração nossa, 2017) 

 

 
Ilustração 254 - Igreja Bagsvaerd, fachada norte, Yukio Futagawa (Norberg-Schulz, 1981) 

 

Bem como a igreja tradicional nórdica de madeira, toda a sua construção resulta de um 

sistema estrutural (pilar-viga-laje), apesar de utilizar simultaneamente em larga medida 

uma estrutura monolítica de betão armado. No seguimento do princípio aditivo, Utzon 

desenvolve a planta numa malha ortogonal que tem como base um módulo quadrado 

de 2.2 metros, isto de modo a que grande parte da construção se erguesse por meio de 

componentes pré-fabricados. É estruturada por unidades de betão pré-moldado que 

formam colunas quadradas e vigas retangulares, com alturas que variam entre os 4,5 m 

a 7,5 m. Entre colunas, são empilhadas placas de betão pré-moldado branco com 400 

mm de profundidade. A linha de colunas exteriores, articula-se como elemento vertical 

de enquadramento em toda a sua altura, enquanto que, as colunas que se encontram 

no interior fundem-se integralmente num diafragma de betão armado que se encontra 
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acima do nível da galeria. Através desta transição, concede-se suporte necessário para 

as abóbadas em concha de betão reforçado sobre a nave. Estas abóbadas foram 

concebidas através de um processo de pulverização de um betão específico sobre uma 

armadura reforçada, que por sua vez encontrava-se sustentada por uma cofragem que 

conferia a forma final desejada. Neste aspeto em particular, uma vez que Bagsvaerd é 

parcialmente estruturada, Frampton expõe que o nível de transposição tectónica de um 

material para outro varia e, em virtude dessa variação, a articulação estrutural da igreja 

adquire o seu caráter simbólico. 

 
Ilustração 255 - Igreja Bagsvaerd, planta geral e secção longitudinal, Yukio Futagawa (Norberg-Schulz, 1981) 

 

Quanto ao simbolismo latente nestas abóbadas, Frampton argumenta que estas são 

alusivas à tradicional abóbada celestial e aos inúmeros espaços abobadados comuns 

na tradição cristã. É através dos dois esquissos preliminares do arquiteto dinamarquês 

que o autor confirma esta intenção:  

The clouds have been transformed into longitudinal vaults running across the perspectival 
axis of the nave, while on the foreshortenning plane beneath, people are shown 
spontaneously gathering themselves into an assembly. The very idea of the church as a 
social condenser shines through this rendering [...] (Frampton, 1995, p. 286-7)  

Denota ainda que a nave de Bagsvaerd assume o perfil de um pseudo pagode, que, 

embora pouco percetível como uma referência ao Oriente, dá ao espaço uma atmosfera 

e uma qualidade de luz que não é comum na tradição cristã. Este traço transcultural tem 
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o seu eco nas fachadas escalonadas longitudinais. Ao observar estas fachadas 

direcionadas a Norte e a Sul, revela-se uma linha oscilante que é ditada pelos contornos 

das abóbadas em secção. Esta linha torna-se visível devido a uma diferença de 

materialidade que se dá entre a parte superior e inferior das fachadas, respetivamente, 

ladrilho cerâmico e placas de betão pré-moldado branco.      

 
Ilustração 256 - Igreja Bagsvaerd, entrada principal (ilustração nossa, 2017) 

 

 
Ilustração 257 - Igreja Bagsvaerd, (ilustração 

nossa, 2017) 

 

 
Ilustração 258 - Igreja 

Bagsvaerd, (ilustração nossa, 
2017) 

 
Ilustração 259 - Igreja 

Bagsvaerd, (ilustração nossa, 
2017) 

 
Ilustração 260 - Igreja Bagsvaerd, pormenor iluminação (ilustração 

nossa, 2017) 

 

Reminiscente de um pagode, segundo Frampton estas abóbadas de Bagsvaerd 

manifestam uma aura barroca, pelo modo como estas modelam a luz que penetra o 

espaço. Igualmente barroco, é o facto pelo qual estas abóbadas não se materializam no 

exterior. O volume principal da paróquia é coberto por duas membranas, numa primeira 

instância pelas abóbadas e na segunda por uma leve cobertura inclinada de duas águas, 

que remonta para uma cobertura de um celeiro. Porém, ao contrário das cúpulas 

exteriores barrocas que por norma são o eco do seu interior, esta membrana externa 
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em Bagsvaerd esconde a forma dinâmica abobadada do seu interior. A sua forma 

exterior utilitária sugere mais um edifício agrícola que propriamente uma estrutura 

religiosa. Frampton esclarece os motivos expressivos por de trás do uso de elementos 

agrícolas: 

 “[...] first, to make an indirect allusion to the sacred barn that is encoded, so to speak, in 
the traditional barnlike form of the stave church; second, to represent na archetypal 
religious institution without resorting to the kitsch of pseudo-Gothic form; and third, to 
confront a suburban community with the authenticity of its preindustrial past; that is, to 
evoque a more ecologically stable moment in history when agriculture was the dominant 
mode of production and when the value crisis brought about by industrialization and the 
demise of faith had yet to occur.” (Frampton, 1995, p. 289) 

A igreja de Bagsvaerd mantém as suas fachadas quase herméticas na sua totalidade, 

sendo que a iluminação surge na sua maioria por meio de vãos zenitais e com o auxílio 

de pátios interiores. Á exceção do clerestório que encontramos no cume das abóbadas 

na nave, os vãos zenitais encontram-se nas galerias de acesso. É importante salientar 

aqui que, Utzon planeou as espessuras das várias vigas visíveis que atravessam estas 

galerias, para que estas funcionassem como lâminas que filtram e controlam a 

incidência da luz natural no interior, o que altera drasticamente a qualidade espacial 

enquanto se habita. Estes espaços de transição têm, portanto, coberturas envidraçadas 

desenvolvidas numa estrutura de perfil agrícola – estábulos; celeiros – em forma de V 

com barras estreitas de alumínio. 

 
Ilustração 261 – Igreja 

Bagsvaerd, zona de passagem 
(ilustração nossa, 2017) 

 
Ilustração 262 - Igreja Bagsvaerd, salão paroquial 

(ilustração nossa, 2017) 

 
Ilustração 263 - Igreja 

Bagsvaerd, entrada de luz 
(ilustração nossa, 2017) 

 

A conclusão da igreja e todo o seu mobiliário foi um trabalho de família, em que Jan, 

assumiu responsabilidade pela carpintaria e Lin – Filha -, tratou de vestes, panos de 

altar e outros tecidos. O retábulo foi projetado com base numa malha triangular, de 

tijolos finos brancos e que a congregação interpretou como uma metáfora de Trindade. 
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Esta técnica utilizada no retábulo, é frequentemente associada às referidas influências 

islâmicas evidentes na arquitetura de Utzon. Mas, apesar das possíveis inspirações 

estrangeiras, o carácter dinamarquês está presente em toda a sua obra. Christian 

Norberg-Schulz sugere que, a típica igreja dinamarquesa “is not only a building but also 

an exterior space bounded by conspicuous walls that limit the microcosm of the 

churchyard against the surroundings” (apud Weston, 2008, p. 294). Esta tradição 

dinamarquesa é reinterpretada em Bagsvaerd, onde o referido limite é aprimorado por 

Bétulas brancas e a dispersão de rochas na paisagem circundante sugerem referências 

a tradições antigas de lugares sagrados na Dinamarca. Richard Weston ratifica que uma 

grande parte da inspiração pode ter sido chinesa, mas está enraizada inequivocamente 

na sua envolvente e cultura. (Weston, 2008, p. 294) 

 
Ilustração 264 - Igreja Bagsvaerd, altar (ilustração 

nossa, 2017) 

 
Ilustração 265 - Igreja Bagsvaerd, altar (ilustração 

nossa, 2017) 

 

 
Ilustração 266 - Igreja Bagsvaerd, 
retábulo (ilustração nossa, 2017) 

 
Ilustração 267 - Igreja Bagsvaerd, Sacristia (ilustração nossa, 

2017) 

 

Faced with the challenge of making a modern religious space, a space ‘true and pure’, 
Utzon turned to exemples in which the original architectural impulse can be seen at its 
clearest, most obviously to China which, according to Semper, offers ‘many lessons 
useful to our times’.” (Weston, 2008, p. 296) 
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Tal como todas as obras cívicas de Utzon, Bagsvaerd apresenta-se sob os termos de 

Semper, pois, apesar da ausência de um pódio, explica Frampton, o corpo do edificado 

é subdividido segunda a forma quadripartida do earthwork, altar, roofwork e a parede 

que delimita. A problemática da parede tela, a tal que não se concretizou em Sydney, é 

resolvida em Bagsvaerd através da continuidade da estrutura com o diafragma 

monolítico do teto ondulante.  

“Bagsvaerd was inspired by gazing up at the sky, and reminds us of the link between 
architecture and nature rehearsed in the metaphoric heavens and Heavens of countless 
star-studded Gothic vaults and Classical domes.” (Weston, 2008, p. 298) 

 
Ilustração 268 - Igreja Bagsvaerd, 

piso superior (ilustração nossa, 
2017) 

 
Ilustração 269 - Igreja Bagsvaerd, 

piso superior (ilustração nossa, 
2017) 

 
Ilustração 270 - Igreja Bagsvaerd, (ilustração nossa, 2017) 

 

 
Ilustração 271 - Igreja Bagsvaerd, construção das abóbadas in situ (Weston, 2008, p. 289) 

 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   226 

São muitos os arquitetos que procuram a clareza tectónica e a pureza formal, explica 

Weston, mas o que realmente faz Utzon sobressair entre todos, é a sua determinação 

em aliar o rigor construtivo com uma arquitetura baseada em abstrações metafóricas da 

natureza. E isto está claramente assinalado em Bagsvaerd. Frank Lloyd Wright tenta 

algo semelhante, mas para todas as suas inovações, os resultados parecem menos 

modernos. Similarmente, muitos projetos originais de Aalto podem ser compreendidos 

como abstrações da paisagem finlandesa, mas, carece da disciplina tectónica de Utzon. 

(Weston, 2008, p. 298-299)  

4.4. ÁLVARO SIZA VIEIRA 

 
Ilustração 272 – Álvaro Siza Vieira (Fleck, 1995) 

 
Ilustração 273 – Álvaro Siza Vieira na casa Beires com a atual 

proprietária (Ferreira Alves, 2017) 

 

 “Álvaro Siza’s emergence as a preeminent architect affirms architecture as mental 
activity, cosa mentale, that knows no centres or peripheries. This sensationist 
architecture represents one of the least systematized and most rigorous research 
programs in the history of the discipline. It describes studies in the composition of 
relations among different things, both within architecture and its multiple relations with the 
artificial and natural world. The built work is never isolated but, as in nature, subject to 
flows of matter and energy. This transformational and metamorphic capacity results in an 
architecture with animate qualities.” (Testa, 1996, p. 7) 

Filho de um notável engenheiro, é desde muito jovem que Álvaro Siza desenvolve o 

desenho como meio próprio de expressão. O seu interesse pela história da pintura e da 

escultura fomentou a sua vocação para o mundo das Belas-Artes. Embora mais 

inclinado para a vertente escultórica, a opinião familiar sobre as reduzidas possibilidades 

profissionais dos artistas plásticos e o impacto causado pela obra de Gaúdi244 numa das 

                                            
244 Antoni Gaúdi (1852-1926) foi um grande arquiteto espanhol no final do séc. XIX e principio do séc. XX 
cujo estilo caracteriza-se pela liberdade da forma, cor, texturas voluptuosas e pela sua organicidade. 
Grande parte da sua carreira foi dedicada ao monumento que se tornou a imagem cultural da cidade de 
Barcelona, a Sagrada Familia, que ainda hoje se encontra em construção.  
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muitas viagens em famílias, levam-no a enveredar pelo curso de Arquitetura. Deste 

modo, ingressa na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde estudou entre 1949 e 

1955. Este é um período importante na cultura arquitetónica portuguesa, precedente à 

publicação de Arquitetura Popular em Portugal245, um estudo sobre as relações entre 

sociedade, espaço e natureza. 

Na década de 20 em Portugal, à semelhança de outros países, o conceito de Estado 

nação era instável e a Democracia dispunha de um cariz improvisado. O país estava 

em plena transição política quando se deu o golpe de 1926, que pôs termo à primeira 

República Portuguesa, dando azo à implantação de um regime fascista em 1932, 

liderado pelo ditador António de Oliveira Salazar246. O fascismo em Portugal promoveu 

a modernização do país, que em comparação com outros, encontrava-se 

subdesenvolvido e em grande parte dependente do fator agrícola. Não tardou muito até 

Salazar proclamar o caráter reacionário da política cultural – Estado Novo - em 1935. O 

historicismo totalitário da Exposição Mundial portuguesa, que tomou lugar em Lisboa 

em 1940, corrobora esta nova realidade política quando apresenta a suposta autêntica 

casa portuguesa, mas que na verdade, não passava de um conjunto de pastiches247 que 

incluíam inúmeros designs retardatários. Contra esta prática, irrompem apelos urgentes 

a uma interpretação crítica dos detalhes do vernacular português em toda a sua 

                                            
245 Quando falamos de arquitectura popular portuguesa, torna-se importante referir dois dos momentos mais 
conhecidos e mais importantes na reflexão e pesquisa sobre arquitectura em Portugal no século XX. Por 
um lado falamos de Raul Lino e do movimento da Casa Portuguesa, por outro lado, do Inquérito à 
Arquitectura Popular em Portugal, promovido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos. Centramo-nos no 
Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal que foi organizado durante a transição entre os anos 1950 e 
os anos 1960. Foi elaborado por arquitetos da época, todos eles distintos e com as suas próprias propostas 
da arquitectura moderna. Arquitectos como Fernando Távora, Keil do Amaral, Nuno Teotónio Pereira e 
outros – organizados em seis equipas repartidas por diferentes áreas do país –, formularam um estudo 
exaustivo da arquitectura popular por meio de fotografias, desenhos e levantamentos, dando origem ao livro 
Arquitectura Popular em Portugal, que viria a ser publicado em 1961 em dois volumes e que, desde então, 
foi alvo de várias reedições.  Importa ainda ressaltar que o que foi proposto por estes arquitetos foi uma 
radiografia da arquitectura popular portuguesa interessada em sublinhar a sua diversidade regional. O 
próprio título dado ao inquérito – centrado na arquitectura popular em Portugal e não na arquitectura popular 
portuguesa – reflectia essa preocupação. O adjectivo “portuguesa” – presente na designação “casa 
portuguesa” – era visto como sinónimo de uma unidade que o Inquérito estava interessado em questionar, 
sendo substituído por uma referência mais genérica a Portugal como território de que se queria justamente 
afirmar a diversidade. Embora o Inquérito tivesse exclusivamente objectivos de estudo da arquitectura 
popular e não pretendesse portanto definir – à semelhança da Casa Portuguesa – um programa estilístico, 
teve um impacto considerável na produção arquitectónica portuguesa da época, criando abertura para 
novas formas de diálogo entre arquitectura moderna e arquitectura vernácula, particularmente na chamada 
Escola do Porto e, em particular, na produção arquitectónica de Fernando Távora. 
246 António de Oliveira Salazar (1889-1970) professor e político português que se inspirou no fascismo e 
apoiou-se na doutrina social da Igreja Católica. Destacou-se como expoente do Estado Novo (1933–1974) 
e pela sua organização política, tornando-se no estadista que mais tempo governou Portugal, 
desempenhando funções em ditadura, e de forma autoritária, desde o início da segunda república até ser 
destituído. 
247 Pastiche – Destrói valor histórico de “coisas antigas” ao introduzi-las em novos contextos. 
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diversidade. Francisco Keil do Amaral248 foi quem abordou pela primeira vez esta 

vontade na revista Arquitectura, propondo organizar uma pesquisa sistemática sobre 

todas as diferentes manifestações vernaculares em Portugal. O segundo foi Fernando 

Távora249, que publica o ensaio O Problema da Casa Portuguesa com apenas vinte e 

três anos: 

“O estudo da Arquitetura portuguesa, ou da construção em Portugal, não está feito. 
Alguns Arqueólogos escreveram e trataram já das nossas casas, mas, do que deles 
conhecemos, nenhum deu sentido atual ao seu estudo tornando-o elemento colaborante 
da nova Arquitetura. O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se 
airosamente e produtivamente; vale muito, mas é necessário olhá-lo não em si próprio 
mas em função de nós próprios. 

É indispensável que na história das nossas casas antigas ou populares se determinem 
as condições que as criaram e desenvolveram, fossem elas condições da Terra, fossem 
elas condições do Homem, e se estudem os modos como os materiais se empregaram 
e satisfizeram as necessidades do momento. A casa popular fornecer-nos-á grandes 
lições quando devidamente estudada, pois ela é a mais funcional e a menos fantasiosa, 
numa palavra, aquela que está mais de acordo com as novas intenções. [...] nada há a 
esperar desta atitude que conduz ao beco sem saída da mais completa negação a que 
poderia ter-se chegado.” (Távora, 1993, p. 13) 

É com Fernando Távora que Siza exponencia o seu talento. Ainda estudante, realiza os 

seus primeiros trabalhos em Matosinhos – onde nasceu e cresceu -, no círculo da família 

e amigos. Em 1952 inicia intervenções pontuais e de pequena dimensão, como a 

remodelação da cozinha da sua avó ou o portão da casa do tio, até que em 1954 surge 

a sua primeira obra pública, “4 Casas em Matosinhos”. No ano seguinte, Siza começa 

a trabalhar com Fernando Távora com quem permanece durante três anos – 1955-58. 

Foi em 1958, que venceu o concurso para o Restaurante-Casa de Chá da Boa Nova. 

Siza não terminou o curso até 1965, altura em que já trabalhava há sete anos, e contava 

já com mais de dez edifícios da sua autoria. Um pouco mais tarde, surge a oportunidade 

de viajar para o estrangeiro com os seus colegas. Dirigiram-se para o Norte da Europa 

                                            
248 Francisco Keil do Amaral (1910-1975) foi arquitecto-urbanista da Câmara Municipal de Lisboa, 
dedicando-se, sobretudo, à criação e renovação de parques e jardins. Assegurou uma corrente modernista 
em espaços verdes como em equipamentos de grande escala na capital. Projetou o Parque de 
Monsanto (1940-1942), assim como encarregou-se da renovação do Parque Eduardo VII e do jardim do 
Campo Grande. 
249 Fernando Távora (1923-2005) professor, mestre arquiteto do Porto, formado na Escola Superior de Belas 
Artes do Porto. Foi um dos fundadores da Escola do Porto e referência para sucessivas gerações de alunos, 
entre eles Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura, em diferentes instituições de ensino. Fez parte da 
equipa responsável pelo inquérito “Arquitectura Popular em Portugal” e foi, também, delegado português 
nos CIAM. Deixou uma vasta obra que vai desde os projetos de habitação até à escala do plano urbano, o 
que fez dele um dos maiores nomes da arquitetura portuguesa. 
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- Holanda, Suécia e Finlândia -, onde passaram muito do seu tempo a estudar as obras 

de Alvar Aalto. 

 
Ilustração 274 – 4 casas em Matosinhos, planta de 

cobertura (Trigueiros, 1997, p.11) 

 
Ilustração 275 - 4 casas em Matosinhos (Trigueiros, 1997, p. 12) 

 

Em 1974, deu-se um dos momentos que mais marcaram a história portuguesa. A 25 de 

Abril, dá-se um movimento revolucionário que depôs o regime ditatorial do Estado Novo 

- a Revolução dos Cravos -, e dá início ao processo de implantação de um regime 

democrático. Dentro deste ambiente, Nuno Portas250 – Secretário de Estado na data – 

estabelece a organização SAAL, Serviço Ambulatório de Apoio Local, que viria a ter um 

impacto imediato nos arquitetos e noutros técnicos de construção, que passariam a ter 

a oportunidade de desenhar de habitações sociais. Isto implicava que os projetos eram 

definidos em discussão pública com os futuros ocupantes desses espaços, uma 

interação prolongada e ocasionalmente abrasiva que teve o seu fim em 1976 com o 

Partido Socialista Democrata. Embora problemática, esta experiência estabeleceu a 

reputação de Siza como arquiteto, que mostrava ser capacitado de trabalhar o tecido 

urbano empobrecido e que, de certa forma, acabou por introduzi-lo no panorama 

europeu. 

Nesta altura, Siza mantinha o seu estúdio no Porto, onde continua a trabalhar 

actualmente. O arquiteto português lecionou, para além da ESBAP e da FAUP, em 

várias universidades na América, Suíça, América do Sul. As suas obras integram 

exposições internacionais, incluindo a Bienal de Veneza, a Trienal de Milão, o Centro 

Pompidou em Paris, o Museu da Arquitetura Finlandesa e várias cidades da Alemanha, 

Holanda, Espanha, Portugal, Inglaterra e Brazil. Os seus edifícios são alvo de 

publicação nas célebres revistas arquitetónicas internacionais e as suas monografias 

                                            
250 Nuno Portas (1934-) arquiteto, autor, urbanista, político, professor e teórico, tem publicado múltiplas 
obras sobre a teoria da arquitetura, história crítica da arquitetura e urbanismo, como também artigos na 
vertente crítica do cinema.  
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Ilustração 282 – Casa Carneiro de Melo (Trigueiros, 1997, 

p. 18) 

 
Ilustração 283 - Casa Carneiro de Melo (Trigueiros, 1997, 

p. 18) 

 

Alvar Aalto surge de forma mais incisiva como influência, quando Siza projeta uma 

piscina pública sobre um planalto arborizado no interior da Quinta da Conceição, em 

Matosinhos. Situada entre pinheiros e delimitada por paredes de alvenaria branca, os 

seus edifícios de apoio estão dispostos em forma de L, adjacentes ao declive triangular 

da extremidade norte do recinto. Tal como em lugares sagrados gregos, aproximamo-

nos deste complexo através duma promenade escalonada. Já no cume da colina, 

encontramos duas estruturas de um único piso. Uma destas estruturas abriga chuveiros, 

instalações sanitárias, cacifos, bilheteira e uma cafetaria, funcionando como uma 

espécie de propileu através do qual é necessário passar para aceder às piscinas. Paulo 

Martins Barata255 captura o múltiplo significado cultural dessa montagem altamente 

labiríntica256, afirmando que esta atua como uma síntese da tipologia agrária e como 

uma abstração modernista, uma combinação de artesanato tradicional com a 

construção moderna em betão. Refere ainda sobre o papel importante desempenhado 

pelos elementos executados em mogno vermelho – portas, tetos, caixilharias e outros –

equilibrados com paredes caiadas e lajes em betão. É um tour de force em construção 

de madeira, referência clara à obra de Aalto.  

                                            
255 Paulo Martins Barata (1965-) arquiteto, professor, autor e sócio do Promontorio Arquitectos. Tem 
inúmeros ensaios publicados acerca da teoria e crítica da arquitetura em várias revistas conhecidas no meio 
arquitetónico. 
256 Expressão utilizada na obra de Paulo Martins Barata. 
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Além da extensiva construção in situ, o próprio espaço balnear consiste em duas 

piscinas divergentes entre si, no que diz respeito à dimensão e caráter. Designada para 

adultos, a piscina foi concebida em formato retangular, opondo-se às formas orgânicas 

da piscina para crianças. Pretendia-se o mínimo de demolição possível e privilegiava-

se a ideia de as piscinas surgirem espontâneamente, fruto de inundações do mar. Como 

o próprio Siza admite, outra influência direta neste complexo recreativo foi Frank Lloyd 

Wright. Torna-se bastante evidente essa influência a partir do ênfase horizontal que as 

paredes de betão sugerem e que com as baixas coberturas de madeira, gentilmente 

inclinadas, reforçam.  

 
Ilustração 289 - Piscinas de marés de Leça de Palmeira 

(Jodidio, 1999, p. 58) 

 
Ilustração 290 – Vista aérea Piscinas de marés de Leça de 

Palmeira, Fernando Guerra (Souza, 2016) 

 

Tal como noutros projetos de Siza, o muro que delimita é tão crucial para as piscinas de 

marés de Leça da Palmeira259 como para quase todas as suas casas iniciais. Em toda 

a sua arquitetura encontramos, como Martin Heidegger expõe, “a boundary is not the 

point at which something stops but, as the Greeks recognized, the boundary is that from 

which something begins its presencing.” (Heidegger, 1971, p. 152) Podemos 

testemunhar este princípio na sua obra, a partir da sua segunda moradia suburbana, a 

casa Rocha Ribeiro260. (Frampton, 2000, p. 16)  

                                            
259 Concretizadas em Leça de Palmeira em 1966. 
260 Concretizada em Maia entre 1962-9. 
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Ilustração 291 – Casa Rocha Ribeiro, entrada 

principal (Trigueiros, 1997, p. 70) 

 
Ilustração 292 – Casa Rocha 

Ribeiro, traseiras? vista exterior? 
(Trigueiros, 1997, p. 72)  

 
Ilustração 293 – Casa Rocha 

Ribeiro, Sala de estar (Trigueiros, 
1997, p. 77) 

 
Aqui, um agregado de espaços orientados a sudoeste é espontaneamente disposto em 

torno duma árvore sob uma série de coberturas de baixo declive. Este aglomerado 

introvertido serve para estabelecer um domínio íntimo e mais isolado dentro de um 

grande jardim confinado por muros. A madeira ao natural destaca-se de forma 

proeminente nesta casa, tanto no revestimento como na fenestração, definindo também 

o alinhamento do betão no interior. Portas e armários são “emoldurados” com 

guarnições robustas de madeira com o propósito de conferir ao espaço uma 

materialidade uniforme. Como elemento de mediação entre materialidade, surge a 

cobertura de betão, igualmente revestida a madeira.  

 
Ilustração 294 – Casa Júlio Gesta, Modelo 

tridimensional (Cianchetta e Molteni, 2004, p. 36) 

 
Ilustração 295 – Casa Júlio Gesta, Alçado (Cianchetta e Molteni, 2004, p. 

37) 

 

 
Ilustração 296 – Casa Ferreira da Costa, (Trigueiros, 

1997, p. 95) 

 
Ilustração 297 – Casa Ferreira da 
Costa, (Trigueiros, 1997, p. 102) 

 
Ilustração 298 – Casa Ferreira da 
Costa, (Trigueiros, 1997, p. 103) 
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Coberturas semelhantes, com tons regionais idênticos, surgem em outras das suas 

casas, como na casa de Júlio Gesta ou Ferreira da Costa261. As características que 

encontramos em ambas são semelhantes às da casa Alves Santos262. Neste caso, a 

fenestração de madeira percorre as fachadas cobrindo todos os compartimentos, tal 

como no Instituto Nacional de Pensões263. (Frampton, 2000, p. 16) 

 
Ilustração 299 – Casa Alves Santos, 
vista do jardim, (Trigueiros, 1997, p. 

119) 

 
Ilustração 300 – Casa Alves Costa, Sala de estar, 

(Trigueiros, 1997, p. 121) 

 
Ilustração 301 – Casa Alves Costa, 
pormenor vão zenital, (Trigueiros, 

1997, p. 125) 

 
A casa Alves Costa264 parte do mesmo princípio, com a particularidade de ser a 

habitação que faz a ponte entre este período de construção apoiado numa expressão 

vernacular e uma construção moderna. É na casa Manuel Magalhães265, de caráter 

neoplástico, que Siza anuncia esta rutura, ao optar pela cobertura plana característica 

da modernidade. A particular utilização de paredes de betão aplicado in situ e a 

introdução de grandes vãos envidraçados, que se regem por uma trama de caixilharias 

pintadas de branco, corroboram esta nova realidade construtiva. Esta moradia fica a 

poucos metros da casa Alcino Cardoso e da casa Beires, que partilham do mesmo tipo 

de vãos em grelha – com caixilharia pintada de preto. Esta trama envidraçada evoca a 

tradicional parede cortina266, comum no norte de Portugal e na Galiza. (Frampton, 2000, 

p. 19) 

                                            
261 Ambas casas se situam em Matosinhos e pertencem ao início da década 1960. 
262 Concretizada entre 1964-70 em Póvoa de Varzim. 
263 Obra da autoria de Alvar Aalto, construída entre 1952-1956 em Helsínquia. 
264 Completada numa floresta de pinheiros em Moledo do Minho em 1971. 
265 Concretizada em 1970 no Porto. 
266 Um sistema de parede cortina é um revestimento externo de um edifício no qual as paredes externas 
não são estruturais, funcionam apenas como barreira entre o interior e o exterior. Estas paredes por não 
serem estruturais são construídas com materiais leves, permitindo por exemplo a utilização de vidro em 
toda a fachada. 
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Ilustração 302 – Casa Alves Costa, 

(Trigueiros, 1997, p. 109) 

 
Ilustração 303 – Casa Alves Costa, 

(Trigueiros, 1997, p. 110) 

 
Ilustração 304 – Casa Alves Costa, 

(Trigueiros, 1997, p. 113) 

 

 
Ilustração 305 – Casa Alves Costa, pormenor mobiliário, (Trigueiros, 1997, 

p. 111) 

 
Ilustração 306 – Casa Manuel Magalhães, 

pormenor mobiliário, (Trigueiros, 1997, p. 135) 

 

 
Ilustração 307 – Casa Manuel 
Magalhães, vista do exterior, 

(Trigueiros, 1997, p. 128) 

 
Ilustração 308 – Casa Manuel Magalhães, espaço 

exterior, (Trigueiros, 1997, p. 130) 

 
Ilustração 309 – Casa Manuel 

Magalhães, sala de estar, 
(Trigueiros, 1997, p. 135) 

 

Siza conclui a sua série de moradias de um piso com a casa267 que concebeu para 

António Carlos Siza. Esta casa é concebida dentro dos limites de um gaveto de 

pendente e configuração irregular. Dado o caráter particular do projeto, esta habitação 

proporciona ao arquiteto a oportunidade de desenvolver intenções formais, 

comparativamente a trabalhos anteriores. A ideia formal da casa de só um piso, é 

                                            
267 Construída para um dos seus irmãos, em Santo Tirso entre 1976-8. 
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desenvolvida com base na geometria do lote em esquina, traçada por um muro que 

define todo o seu perímetro. Explica Peter Testa268: 

[...] The front and sides of the house parallel the boundaries of the lot rather than forming 
determined angles. The property Wall is an element that is not indigenous to this area but 
is used throughout Portugal in both urban and rural areas. Siza employs the Wall 
repeatedly in his houses of the 1970s as a basic datum or point of departure, and it serves 
as the principle means by which these constructions relate to the city. While the house 
does not follow a typological norm or the rules of urban construction, the wall mediates 
between this monad and an absent urban structure. This strategy makes space for 
architecture and allows the architect a certain freedom for the formal organization of the 
house itself. (Testa, 1984, p. 17) 

Na casa de António Carlos Siza, o muro que limita a propriedade começa por se erguer 

de um lado até atingir a altura do edificado de cobertura plana. Assume-se como um 

eixo diagonal quando penetra o corpo da casa, definindo a organização dos seus 

compartimentos, bem como do lote. Siza encara este muro como um elemento definidor 

do projeto e dá-lhe continuidade. Recusa-se assim a trata-lo como um elemento 

acessório sem qualquer relação com a casa. 

 
Ilustração 310 – Casa António Carlos Siza, esquissos preliminares, 

(Cianchetta e Molteni, 2004, p. 98) 

 
Ilustração 311 – Casa António 
Carlos Siza, modelo tridimensional 
(Cianchetta e Molteni, 2004, p. 98) 

 

                                            
268 Peter Testa é sócio fundador e diretor de design da Testa & Weiser e Senior Design Faculty da SCI-Arc. 
Sua empresa é amplamente considerada como um líder de design internacional que une o digital e o físico. 
Os seus artigos sobre design e teoria foram publicados em revistas internacionais de arte, arquitetura e 
design. Antes de fundar a Testa & Weiser, foi diretor responsável de Álvaro Siza. 
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Ilustração 312 - Casa António Carlos Siza, momentos de interseções espaciais (Trigueiros, 1995, p. 198) 

 

A volumetria da casa é organizada sob a forma de U em torno de um pequeno pátio 

interior. A planta é concebida com base em dois eixos perpendiculares às ruas, que se 

encontram num ângulo agudo. A partir desses eixos principais surgem outros 

secundários - horizontais, verticais e diagonais – que, quando se intersetam, dão lugar 

aos compartimentos interiores. Siza contraria o sentido de dar uma concepção fixa ao 

espaço através desta composição flexível. O modo como articula os espaços resulta 

numa leitura imprevisível e versátil dos mesmos. 

[...] Siza does not rely on a fixed type or a finite and stable number of forms a-priori. The 
stress is on the importance of relations rather than the forms themselves. 

Regionalist claims, while not finding support in the plan distribution, may be centered on 
the construction and form of the house. The use of celular masonry construction, while 
characteristic of traditional portuguese architecture, is common throughout Europe and is 
used here not simply as a local building system but to serve a fundamental understanding 
of the purpose of the house. Siza’s houses are all opened inwards in an effort to secure 
physical and psychological privacy. The house is understood as a closed interior – a 
characteristic of Western dwellings since antiquity. (Testa, 1984, p. 21)   

O jogo de intersecções que Siza cria, entre as paredes e os volumes que delimitam 

pátios, ocorre novamente na casa Alcino Cardoso269. Esta casa combina um edificado 

pré-existente em pedra – de dois pisos -, com uma nova ala em forma triangular. Esta 

adição ocorre no piso térreo. A recente construção em madeira é encerrada a sul por 

um muro de pedra - onde assentam várias janelas de guilhotina em série -, que une esta 

ala à casa pré-existente. Esta dialética contrastante entre o antigo e o novo é reiterada 

nos detalhes. (Frampton, 2000, p. 19) 

                                            
269 Completada numa antiga vinha em Moledo do Minho em 1971. 
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Ilustração 313 – Casa Alcino Cardoso, (Nakamura, 1989, p. 34) 

 
Ilustração 314 – Casa Alcino Cardoso, (Nakamura, 1989, p. 38)  

 

 
Ilustração 315 – Casa Alcino 
Cardoso, interseção entre o 

volume recente e o pré-
existente, (Trigueiros, 1997, 

p. 140) 

 
Ilustração 316 – Casa Alcino 

Cardoso, volume recente, 
(Trigueiros, 1997, p. 142) 

 

 
Ilustração 317 – Casa Alcino Cardoso, vista do exterior 

(Trigueiros, 1997, p. 140) 

 

Frampton enfatiza aqui a insistência de Siza em manter esta subtil interação entre o 

antigo e o novo. Para o arquiteto, um gesto novo arruinaria o genius loci do sítio. Siza 

redefine o contexto, sob o argumento de que parte do arquiteto a responsabilidade de 

“harmonizing with the context but also opposing it or even, on occasion, of pursuing both 

options at once [...]” (apud Frampton, 2000, p. 20).  

Uma significativa transição para a organicidade torna-se evidente no Banco Borges & 

Irmão270 que pretendiam aumentar um Banco existente na frente ribeirinha de Vila do 

Conde. Assim como na casa de seu irmão, Siza opta novamente por empregar linhas 

reguladoras, como meio de engendrar o aspeto formal do seu interior. Este método é 

mais desenvolvido na segunda comissão projetual de outro Banco, a firma de Pinto & 

Sotto Mayor271 em Oliveira de Azeméis. Realizado na via principal da cidade, reflete a 

forma específica do contexto circundante, enquanto desenvolve um novo idioma, 

baseado na reinterpretação de certas metáforas herdadas do movimento moderno pré-

                                            
270 Concretizada em 1974 em Vila do Conde. 
271 Concretizada entre 1971-1974 em Oliveira de Azeméis. 
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guerra. Ao mesmo tempo, o interior evoca o organicismo de Aalto ou até mesmo de 

Hans Scharoun embora, como Siza nos informa, “the fundamental reason for those 

distorted geometries is to permit the entry of light into the patio of the adjacent house, a 

magnificent house of the VXIII century bought by the bank along with the site.”(Siza apud 

Frampton, 2000, p. 20) 

 
Ilustração 318 - Banco Pinto & Sotto Mayor 

(Fabrizi, 2016) 

 
Ilustração 319 – Banco Pinto & 

Sotto Mayor, (Trigueiros, 1997, p. 
152) 

 
Ilustração 320 - Banco Pinto & Sotto Mayor, 

(Trigueiros, 1997, p. 154) 

 

O volume circular que acolhe o hall do Banco, é determinado por linhas radiais e junções 

que advêm de pontos de fuga exteriores aos limites do edificado, juntamente com o seu 

teto que se desmonta de forma escalonada em direção ao topo. O volume principal 

obtém iluminação natural por meio de claraboias de perfil orgânico. É através deste 

banco que se estabelece a reputação de Siza numa escala internacional. 

A excursão de Siza no organicismo termina como começa, com a obra de um Banco 

para Borges & Irmão, sendo desta vez uma nova filial272. Surge então uma estrutura de 

três pisos num lote estreito que medeia dois níveis diferentes no tecido urbano. Isto é, 

o edifício é tratado como uma estrutura de frente dupla composto por duas fachadas 

que alcançam dois níveis diferentes da rua. Assim, enquanto o primeiro piso, que está 

de frente para a rua principal, acomoda o hall, o piso inferior é dedicado exclusivamente 

à secção do cofre de segurança. O acesso ao piso inferior é realizado pela escada 

exterior - que vai desde o nível da rua principal ao nível mais baixo do edifício. O último 

piso, dedicado apenas a áreas de escritórios, é acessível pelo elevador ou pela escada 

interna e, por uma rampa que se encontra no exterior do edificado. Assim, assume uma 

forma tridimensional com uma curvatura que encerra os cantos deste volume 

paralelepipédico. Esta curva tem o seu eco no balcão de mármore de configuração curva 

e nas faixas ondulantes contínuas esculpidas no teto que acomodam a iluminação no 

primeiro piso. O uso abundante de mármore neste edifício por parte de Siza – primeiro 

                                            
272 Realizado novamente em Vila do Conde entre 1978-86. 
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como revestimento das escadas interiores e depois como revestimento até à altura do 

dado273 em todas as paredes das áreas públicas e dos balcões -, como referência às 

obras de Adolf Loos, que aplica mármore fino como revestimento com abundância. É 

um requinte que só voltamos a encontrar na casa Duarte da sua autoria, em 1980-4.  

 
Ilustração 321 – Banco Borges & Irmão (Jodidio, 1999, p. 

79) 

 
Ilustração 322 – Banco Borges 
& Irmão (Jodidio, 1999, p.81) 

 
Ilustração 323 – Banco Borges 
& Irmão (Nakamura, 1989, p. 

103) 

 

Foi sob os auspícios da organização SAAL 274que o jogo de Siza entre a tipologia e a 

sua adaptação ao contexto, assume um caráter bastante controverso na habitação. O 

primeiro dos vários esquemas habitacionais que concretiza, o bairro da Bouça275, foi 

planificado em quatro blocos paralelos entre si compostos por 128 maisonettes276 de 3 

fogos. Estes distribuem-se por três pisos que se elevam sobre um piso térreo dedicado 

a espaços de arrumos pertencentes às habitações. Esta construção foi a primeira 

experiência de Siza com a participação direta277. A dificuldade que sentiu ao tentar 

atingir um design capaz de atender todas as exigências do arquiteto e do cliente teve o 

seu preço. (Frampton, 2000, p. 23) 

A organização do projeto no lugar advém da existência duma via férrea, que Siza opta 

por ocultar com um muro. Outro aspecto determinante para a integração do projeto no 

lugar, seria o conteúdo programático definido por Siza. Uma vez que os blocos teriam 

que terminar na extremidade a sul em edifícios de canto, Siza propunha uma biblioteca, 

                                            
273 A metade inferior das paredes que normalmente são revestidas com outro material. 
274 SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, foi instituído por despacho conjunto do Ministro da 
Administração Interna, Costa Brás, e do Secretário de Estado da Habitação e do Urbanismo, Nuno Portas, 
em 31 de Julhode 1974. Trata-se de um projeto arquitetónico e político criado poucos meses depois do 25 
de Abril de 1974. Esta fusão entre arquitetura e participação direta, numa tentativa de atender às 
necessidades de populações desfavorecidas, foi um dos projetos mais pioneiros na Europa do seu tempo. 
275 Concretizado entre 1973-7, este bairro situa-se no Porto. 
276 Conjunto de apartamentos que não partilham uma entrada comum, tendo cada um o seu devido acesso. 
277 Futuros moradores tinham uma voz ativa nas decisões do planeamento urbano em que se inseriam. 
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uma lavandaria e duas lojas de esquina, elementos que teriam vinculado o quarteirão 

ao tecido urbano existente.  

 
Ilustração 324 – Bairro da Bouça, maisonettes 

(FG+SG Architectural Photography, 2018) 

 
Ilustração 325 – Bairro 
da Bouça, acesso às 
maisonettes (FG+SG 

Architectural 
Photography, 2018) 

 
Ilustração 326 – Bairro da Bouça, espaços públicos 

nas extremidades dos edifícios (FG+SG Architectural 
Photography, 2018) 

 

 
Ilustração 327 – Bairro São Victor, (Frampton, 2000, p. 149) 

 
Ilustração 328 - Bairro São Victor, 

(Frampton, 2000, p. 146) 

 

Entre os dois esquemas habitacionais que Siza planificou no Porto na época, São Victor 

demonstra ser o mais bem-sucedido e em simultâneo o mais polémico de ambos. O 

arquiteto português insere os seus blocos de maisonettes no tecido residencial pré-

existente utilizando como base as ruínas que se encontravam no lote. Foram duas 

posturas que a priori parecem ter determinado o caráter desta obra: em primeiro lugar, 

a rejeição por parte do arquiteto português em aceitar uma abordagem de tabula rasa 

como condição essencial para a renovação urbana, e em segundo lugar, a sua atitude 

de acrescentar à pedra existente uma nova materialidade. (Frampton, 2000, p. 25)  
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O paradigma da habitação de Siza foi totalmente reformulado com a comissão de 1977 

para construir conjunto habitacional de larga escala na Malagueira278. Ao longo do 

tempo, este terreno de 27 hectares foi submetido a inúmeras transformações. Siza foi 

comissionado com diferentes complexos habitacionais, por sucessivas administrações 

comunistas, à medida que terrenos ficavam disponíveis para mais desenvolvimento. 

Juntamente com as habitações, criaram-se instalações sociais e uma extensa 

infraestrutura pública, que inclui estradas, sistema de águas residuais e uma provisão 

incomum de aquedutos elevados, que tinham como fim transportar água e energia 

elétrica. Estradas ortogonais maioritariamente com orientação a este-oeste ou norte-sul, 

dividem os vários sítios de intervenção por blocos constituídos por lotes de alojamento 

de 8m x 11m. Neste plano são desenvolvidos dois tipos de casa pátio de dois pisos em 

forma de L com o propósito de encerrar a frente e a traseira destes lotes.  

 
Ilustração 329 - Conjunto habitacional da 

Malagueira (Frampton, 2000, p.164) 

 
Ilustração 330 - Conjunto 

habitacional da 
Malagueira (Frampton, 

2000, p. 27) 

 
Ilustração 331 - Conjunto habitacional da Malagueira 

(Frampton, 2000, p.170) 

 

A habitação da Malagueira representa um afastamento do paradigma da casa 

geminada, pertencente ao movimento moderno pré-guerra. Em vez de continuar a 

seguir os standards mínimos destas mencionadas, Siza voltou-se para os modelos de 

habitação “low-rise high-density”279 dos anos 40 e início dos anos 60. Contudo, o formato 

da Malagueira deriva de pátios tipo romanos ou árabes. O resultado final consiste em 

quarteirões de casas pátio brancas de dois pisos em forma de L, cujas frentes revelam-

se perfuradas de forma sincopada por vãos únicos ou emparelhados, associadas a uma 

tradição mediterrânea e a um maneirismo crítico arquitetónico desenvolvido por Loos 

nos anos vinte.  

                                            
278 Pertencente ao distrito de Évora, é uma cidade situada no Alentejo perto da fronteira com Espanha. 
279 Tipo de moradia comemorado entre os anos 1960 e 1970 que corresponde a conjuntos de habitações 
multifamiliares que não ultrapassam 2 a 3 pisos. 
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Actualmente a Malagueira é vista como a habitação de low-rise high-density mais 

acessível que Siza realizou. Segundo Siza, as adversidades que surgiram ao longo do 

processo foram imprescindíveis para que o resultado fosse ao encontro do que se 

pretendia. (Frampton, 2000, p. 25-26) 

“O projecto da Malagueira é talvez um “paradigma” para o urbanismo em Portugal. Com 
efeito, é a primeira vez que se rompe uma forma profunda, com “esquemas”, com o 
reducionismo da “sintaxe” moderna. [...] A malha que propõe, sem deixar de manter eixos 
referenciais, acomoda-se à topologia do terreno, diluindo a rigidez euclidiana, até se 
plasmar nas curvas de nível, até se misturar aos caminhos naturais do território, até se 
integrar na cidade histórica ou no bairro clandestino! [...] Esta urbanização artística 
afasta-se do esquematismo moderno sem cair, no entanto, num “ghetto” ajardinado fora 
do ritmo da vida social produtiva.” (Rodrigues, 1993, p. 32-33)   

A sintaxe Loosiana, passa a fazer parte da arquitetura de Siza no fim dos anos setenta 

através duma série de afinidades neoclássicas. Esta sintaxe tem grande influência na 

sua obra, principalmente na casa Avelino Duarte280. Nesta moradia implementou os 

instrumentos mais reconhecidos do trabalho de Loos, como a composição volumétrica 

e ao desenvolvimento espacial do seu interior. As subtrações de matéria evidenciam-se 

como uma caraterística marcante no trabalho de ambos arquitetos. Os vãos alternados 

na estrutura intitulados de A-B-A-B-A, remonta a um uso semelhante de Le Corbusier 

na sua obra canónica Villa Stein281. Na casa Duarte, este ritmo é pensado de modo a 

omitir o último vão (A) da grelha e o vão adjacente (B) é reduzido de modo a funcionar 

como um anexo que se cinge apenas ao piso térreo. Portanto, o volume principal da 

casa é estruturado segundo um sistema simétrico A-B-A, onde o vão central (B) recebe 

a entrada principal. No seu interior frisamos, em particular, a escada monumental 

revestida a mármore presente no hall de entrada que evoca a sala de estar da Vila 

Muller282. O mesmo mármore é utilizado por toda a casa em outros elementos, como 

nas colunas, na lareira e, parcialmente nas paredes. 

                                            
280 Concluída em Ovar entre 1980-4. 
281 Concluída em 1927 em Garches, França. 
282 Construída em Praga no ano 1930 por Adolf Loos.   
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Ilustração 332 - Casa Avelino 

Duarte, fachada principal  

 
Ilustração 333 – Villa Stein, fachada principal, Yukio 

Futagawa (Frampton, 1987, p. 292) 

 

 
Ilustração 334 – Casa Avelino Duarte, (Nakamura, 1989, p. 96) 

 
Ilustração 335 – Villa Muller, salão amplo (Sarnitz, 2009, 

p. 72) 

 

Segundo Frampton, esta abordagem tinha como propósito transformar uma casa 

suburbana modesta num palazzetto, combinando uma sensação de intimidade 

doméstica com um toque burguês, que é raramente encontrado numa habitação 

contemporânea. O mármore utilizado por Siza é complementado por elementos em 

madeira, presentes na soleira de cada armário, ou em qualquer porta de acesso a 

compartimentos.  

 
Ilustração 336 – Casa 

Avelino Duarte, pormenor 
de materialidades, 
Fernando Guerra 

(Europaconcorsi, 2009) 

 
Ilustração 337 - Casa Avelino Duarte, pormenor de 

materialidades, Fernando Guerra (Europaconcorsi, 2009) 

 
Ilustração 338 - Villa Muller, 
salão amplo (Sarnitz, 2009, p. 
73) 

 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   247 

Considerar a casa Duarte no âmbito do Raumplan283 surge como um primeiro impulso, 

porém, Siza nunca quebra a continuidade de espaço, aspecto notório na obra de Loos. 

A rutura entre espaços é apenas sentida através da materialidade. O modo de aplicar o 

mármore obtém o seu eco no primeiro piso. A partir do limiar da escada que alcança o 

último piso, a camada superficial de mármore dá lugar a superfícies revestidas por 

madeira à medida que avançamos para o interior da casa. Esta transição espacial e 

material perde a sua intensidade no último piso, onde se encontra uma área de 

biblioteca ligada ao hall de escadas que atinge o triplo pé direito. É aqui que nos 

deparamos com a janela emblemática situada no perfil curvado da abertura central (B) 

no alçado tardoz. A fachada principal, claramente inspirada no alçado tardoz da casa 

Steiner284, resulta da concentração de vãos que, sob a mesma interpretação de Loos, 

Siza dispõe no recesso central, tornando-os quase ocultos. Isto permite que as frentes 

da casa permaneçam maioritariamente cegas, comparativamente a Steiner garantindo 

iluminação natural nos pisos superiores. (Frampton, 2000, p. 28-31)   

 
Ilustração 339 – Casa Avelino Duarte, Fernando 

Guerra (Europaconcorsi, 2009) 

 
Ilustração 340 – Casa Avelino Duarte, vãos no recesso 

central Fernando Guerra (Europaconcorsi, 2009) 

 

 
Ilustração 341 – Casa Steiner, alçado principal 

(Sarnitz, 2009, p. 42)  

 
Ilustração 342 – Casa Steiner, alçado tardoz (Sarnitz, 

2009, p. 44) 

 

                                            
283 Método de organização em planta que permite criar divisões discretas que coloca grande ênfase na 
escala destes. Atribui dinâmica ao espaço através de quebras na planta, isto é, acomoda as distintas 
divisões em diferentes patamares e sub-patamares. 
284 Construída por Loos em Viena no ano 1910. 
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Aspetos menosprezados em Portugal, abriram portas noutros países onde o 

“Portuguese experiment” era apreciado. (Fleck, 1995, p. 53) A sintaxe Loosiana 

acompanha Siza quando este dá início às suas viagens e competições internacionais. 

Juntamente com outros arquitetos estrangeiros, surge a oportunidade participar como 

arquiteto convidado no Internationale Bauausstellung Berlin285, onde concretiza a sua 

primeira obra construída fora do seu país – Bonjour Tristesse. O seu papel no IBA Berlin 

passa pela reconstrução de quarteirões que tinham como propósito albergar novas 

habitações multifamiliares.  

Num tecido urbano pré-existente do século XIX, muito danificado por consequência da 

guerra, Siza adotou uma abordagem contextual crítica baseada mais uma vez no 

paradigma Loosiano, “an architecture of civic silence” (Frampton, 2000, p. 31). Foram 

desenhadas fachadas limpas de qualquer tipo de ornamentação, - à semelhança da 

Looshaus286 -, interrompidos em intervalos regulares por aberturas retangulares. No 

projeto de habitação social em Kreuzberg287, num grande quarteirão urbano, Siza 

introduz três intervenções distintas dentro do mesmo corpo: um edifício residencial de 

esquina, popularmente conhecido como Bonjour Tristesse288 uma creche e um 

clubhouse para idosos. Ao longo do edificado de sete andares, Siza aplica uma variante 

expressionista onde o edifício poderia fazer um ângulo reto, surge um gesto organicista, 

que acaba por distorcer a batida regular das aberturas retangulares. 

 
Ilustração 343 – Bonjour Tristesse, esquissos preliminares de 

Siza (Ronca, 2017) 

 
Ilustração 344 - Bonjour Tristesse (Ronca, 2017) 

  

                                            
285 IBA Berlin - Exposição internacional de construção em Berlim – Dá início o período da renovação do 
tecido urbano gravemente danificado em Berlim em 1979, subsequente à segunda guerra mundial. 
286 Obra de Loos em Michaelerplatz no centro de Viena 
287 Sob a realização para IBA desde 1980 até 1988. 
288 Bom dia Tristeza.  
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Esta capacidade de manter uma linguagem loosiana e ainda assim modificá-la e adaptá-

la à luz de tradições locais, volta a manifestar-se no plano de reabilitação urbana e 

habitação social de Schilderswijk e Doedijnstraat289, em Haia. Tal como em Kreuzberg, 

em Schilderswijk Siza lida com dois quarteirões de quatro pisos que se inserem num 

tecido urbano do séc. XIX. Todo o edificado baseia-se num piso standard que é aplicado 

em todos os apartamentos. Os acessos encontram-se aos pares a partir de lances de 

escadas vindas diretamente da rua. Esta habitação seguiu a tradição local do uso do 

tijolo como revestimento exterior. Nesta malha ortogonal os vértices dos quarteirões 

sofrem alterações, aos quais é suprimida matéria, de modo a conceder acesso aos 

pátios interiores e a fornecer áreas para espaços comerciais. Os apartamentos 

construídos no complexo de Doedijnstraat, próximo do anterior, possuem a mesma 

estruturação com a excepção das janelas, que são de proporções distintas. No que diz 

respeito à diferenciação entre espaços públicos e privados, os apartamentos em ambos 

projetos foram planeados de forma bastante flexível, para que pudessem acomodar o 

estilo de vida tanto ocidental como oriental290. 

 
Ilustração 345 – Habitação social em Schilderswijk, 

(Nakamura, 1989, p. 125)  

 
Ilustração 346 – Habitação de Schilderswijk, (Nakamura, 1989, p. 128) 

 

                                            
289 Realizados entre 1983 e 1993. 
290 Tal como em Kreuzberg, entre os moradores existe população islâmica. 
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Siza foi o arquiteto designado para concretizar a obra da nova Escola de Arquitetura do 

Porto - FAUP. A primeira fase desta corresponde ao pavilhão independente dedicado à 

memória de Carlos Ramos293. Concebido como um anexo de apoio à Villa existente no 

jardim da Quinta da Póvoa – Villa esta que foi cedida à escola –, o pavilhão Carlos 

Ramos divide-se em dois pisos que acomodam estúdios para alunos. Funciona como 

um prelúdio da segunda fase que seria construída durante a década seguinte, no terreno 

adjacente com vista para o rio Douro. Situado na extremidade de um parterre294, esta 

estrutura criada em torno de um pátio foi subtilmente modelada de modo a relacionar-

se com a Villa existente – entretanto reabilitada – e, com os percursos existentes. 

Portanto, onde uma ala deste pavilhão em forma de U está alinhada com a Villa, a outra 

está alinhada com um percurso principal. O edificado resultante contém as bases de um 

modelo tipológico que é mais tarde desenvolvido na Escola Superior de Educação de 

Setúbal. De facto, o edifício é um exemplo que põe em prática o princípio da 

transformação como um método criativo, prova do aforismo de Siza “Architects don´t 

invent anything, they transform reality”. (Frampton, 1989, p. 177) Uma vez que a 

realidade para Siza significa um ponto de partida tipológico podemos reconhecer um 

tipo a priori no pavilhão, nomeadamente, um pátio aberto. 

 
Ilustração 349 – Pavilhão Carlos Ramos, (Jodidio, 1999, p. 90) 

 
Ilustração 350 – Pavilhão Carlos Ramos, 

(Nakamura, 1989, p. 115) 

 

                                            
293 Carlos João Chambers Ramos (1897-1969) arquiteto, urbanista e pedagogo conhecido como um dos 
pioneiros do movimento moderno na arquitetura portuguesa. 
294 Jardim numa superfície plana, que consiste em canteiros delimitados por muros baixos, pavimentado de 
gravilha e com uma organização simétrica 
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Ilustração 351 - Planta de implantação FAUP, (Jodidio, 1999, p. 91) 

 

É, portanto, na obra da ESE Setúbal que encontramos novamente o pátio como ponto 

de partida, uma organização que recapitula algumas das operações realizadas no 

pavilhão Carlos Ramos. Esta estrutura deixa ainda transparecer algumas referências 

romântico-clássicas características de Itália ou da Alemanha e, de proveniência mais 

local, o Convento da Nossa Senhora do Cabo Espichel.  

 
Ilustração 352 - ESE Setúbal, Esquisso da 

planta geral (Trigueiros, 1995, p. 6 ) 

 
Ilustração 353 - ESE Setúbal, pátio sudoeste 

(Jodidio, 1999, p. 92) 

 

Através duma planta em forma de H, esta vertente programática desenvolve-se em torno 

de dois pátios que se distinguem pelo seu caráter formal e informal. O pátio que está 

voltado para Nordeste, destaca-se pelos seus alinhamentos simétricos formais em 

galeria aberta. Enquanto que, a sudoeste, o outro pátio de escala mais reduzida surge 

como um pódio informal. Como a própria forma indica, os dois volumes longitudinais 

interligam-se por meio de um foyer que ocupa o elemento transversal, onde são 

estrategicamente planeados os acessos internos às quatro alas que formam a escola. 
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Este pátio formal proporciona a quem o habita um segundo traço próprio. Enquanto este 

é circundado em duas laterais por uma generosa loggia295, a fachada do foyer – 

elemento transversal -, apresenta-se como um plano opaco que ganha destaque por 

meio de duas formas projetadas. Uma destas recebe o lobby de entrada e a outra, que 

se assemelha com a proa de um barco, recebe umas escadas de acesso interior ao 

primeiro piso. Sobre esta última figura, Madalena Cunha Matos escreve: 

“Contra a clareza do branco, do número e da razão, emergem formas que adquirem 
sentidos negativos, ameaçadores: um rosto sombrio antropomorficamente projectado na 
fachada de umas escadas salientes; um animal marinho que se desdobra e em qualquer 
instante se pode reduzir e condensar – fechando o acesso ao interior; um colapso da 
estrutura, suspensa num minuto arbitrário da queda; a presença inescapável, no pano 
de fundo, de duas colunas muito altas, chaminés fabris expelindo o seu fumo negro, em 
breve respirado. Os nós retorcidos dos braços de um sobreiro erguendo-se contra o céu.” 
(Matos, 1995, p. 9-10) 

Este elemento natural é enquadrado pelo pátio e estabelece uma combinação de loggia 

e árvore, reminiscente, como observa Matos, do modo como Erecteion296 protege uma 

oliveira sagrada. Matos atribui a esta combinação clássica um significado crítico que 

transcende a sabedoria antiga. Considera isto como um duplo sinal que atesta a 

durabilidade da sociedade e um compromisso, em paralelo, com a causa da resistance 

ecológica. Um símbolo que procura:  

“[...] o reatar com uma gente que não se deixa cegar pela posse de um território, e o sabe 
enxertar de novos corpos sem demasiadas cicatrizes. O acto de construir é uma de 
preservar de gerações, não apenas humana, mas também de seres vivos e de 
sedimentos.” (Matos, 1995, p. 13) 

Outro aspecto a mencionar é a composição da loggia que, embora numa primeira 

instância aparenta ser composta por um ritmo regular de suportes, na realidade 

encontramos três secções distintas de colunas: circulares, quadradas e ogivais. Uma 

variação que responde de diferentes maneiras à luz em diferentes alturas do ano. 

Existem outros aspetos presentes, ainda que em parte derivam da influência de Loos, 

que também devem muito à propensão escultural de Siza. Desde os cubos gémeos que 

se elevam acima da cafetaria – idênticos a chaminés – com uma única janela quadrada 

abaixo destes, até às aberturas inclinadas e semicobertas que enriquecem a 

plasticidade destes elementos. 

                                            
295 Elemento arquitetónico que corresponde a uma galeria exterior ou corredor, a parede exterior é 
usualmente aberta através de colunas ou arcos. 
296 Erecteion – (421 – 406 a.C.) templo da Grécia Antiga dedicado a Atena e Poseidon. 
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Ilustração 357 - ESE Setúbal, ginásio 

(Trigueiros, 1995, p. 47) 

 
Ilustração 358 - ESE Setúbal, ginásio 

(Trigueiros, 1995, p. 47) 

 

À parte do elaborado pátio, o interior deste complexo atinge níveis de desenvolvimento 

ainda maiores que o exterior. Um tom creme leve e macio prevalece em todo o edifício, 

decorrente da rica fenestração, dos corrimãos e guarnições das janelas e portas em 

madeira clara, bem como dos revestimentos de parede em contraplacado até à altura 

do dado. Este tom geral atinge a sua apoteose no ginásio, iluminado por vãos zenitais, 

com o revestimento em contraplacado que alcança a altura das estruturas de escalada 

incorporadas nas paredes.  

Setúbal demonstra ser um edifício seminal na carreira de Siza, observa Frampton, na 

medida em que este explora o tipo pátio pelos respetivos atributos representacionais e 

normativos. Assim, enquanto o peristilo297 presente no pátio principal facilmente 

acomoda as unidades repetitivas – salas de aulas -, os espaços com características 

particulares – auditório, sala de música, ginásio e outros – são definidos como volumes 

anexados à estrutura em H. Este é o esquema essencial adotado na obra da nova 

reitoria da Universidade de Alicante298, onde com a mesma configuração em planta, os 

dois pátios são planeados como longas estreitas quadras a fim de proteger o complexo 

contra o clima quente e fornecer, em simultâneo, zonas exteriores sombreadas. 

(Frampton, 2000, p. 40) 

                                            
297 Peristilo, galeria de colunas que rodeia um edifício ou parte deste. 
298 Concluido entre 1995-8. 
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Ilustração 363 – FAUP, acessos (Trigueiros, 1995, p. 59, 64) 

 

Na obra de Siza, afirma Frampton, elementos como as escadas são fundamentais para 

a cultura arquitetónica e, em nenhum trabalho o arquiteto português trabalha este 

elemento expressivo tão assiduamente como na Faculdade de Arquitetura onde, entre 

rampas de comprimento e trajetórias variáveis, a escada genérica passa por inúmeras 

permutas de modo a assinalar a progressão ao longo da promenade arquitetónica. A 

expressão varia conforme a instância, o revestimento de mármore aplicado no gesso 

por vezes varia na sua altura, a existência de corrimão é pontual, como podemos 

verificar nos dois curtos lances de escadas em mármore, colocados simetricamente, 

contra uma parede de mármore que alcança todo o comprimento do espaço. (Frampton, 

2000, p. 40-42) 

 
Ilustração 364 – CGAC, relação entre o volume novo e 

o pré-existente (Trigueiros, 1995, p. 89) 

 
Ilustração 365 – CGAC, manuseio da 

materialidade (Trigueiros, 1995, p. 
89) 

 
Ilustração 366 - CGAC, relação entre 

o volume novo e o pré-existente 
(Trigueiros, 1995, p. 89) 

 

Durante a concretização da escola do Porto, Siza tem a oportunidade de se focar noutro 

projeto. Integrado num território irregular coberto de vestígios históricos que remontam 

à Idade Média, ergue-se o Centro Galego de Arte Contemporânea em Santiago de 

Compostela, Espanha. Este bloco discreto que ocorre no interior do recinto da antiga 

horta do Convento de Santo Domingo de Bonaval, tiria de conciliar o confronto entre as 

quatro frentes distintas à sua volta: os jardins na colina a nordeste pertencentes ao 

convento, um jardim público que se estende a oeste, edifícios residenciais a sudoeste, 

e por último, o imponente edificado do Convento que fica a este. Esta situação permitia 
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integrar a recuperação do jardim a leste e das plataformas de acesso ao Convento, com 

o propósito de refazer uma ordem preexistente e destruída. Tendo estes fatores em 

conta, o centro insere-se neste contexto de um modo subtil e preciso. Promove 

continuidade ao muro limite a nordeste - que delimita o parque Bonaval -, de modo a 

que este se prolongue para o interior do edificado, alinhando a fachada principal 

paralelamente com a rua residencial.  

O edifício consiste num bloco ortogonal de três pisos que, com base nas diretrizes 

existentes, é complementado por outro bloco similar que corresponde ao edifício de 

apoio ao Centro.  Este último, parte duma planta disposta em L que interceta o outro 

edifício de modo a gerar um átrio triangular de três pisos. Este átrio, que se encontra 

acima do piso térreo, serve como o foyer principal desta instituição. Quando alcançamos 

o topo da rampa e atravessamos o pórtico, aceder ao átrio surge de forma intuitiva. A 

circulação central encontra-se no bloco principal do Centro e dispõe os acessos do 

público e dos funcionários. No piso inferior destas instalações, estão os serviços 

públicos adjacentes às galerias do piso soterrado, enquanto o que sobra do pódio é 

utilizado para armazenamento e conservação de todos os tipos. (Frampton, 2000, p. 42)  

No topo do edifício encontram-se as galerias permanentes onde o visitante se depara 

com uma série de salas em sequência. A particularidade destas, em termos 

arquitetónicos, concentra-se na iluminação das paredes que - obtida por meio de um 

segundo teto que pende sobre a área central da sala - permite que a luz se concentre 

mais nas peças expostas que propriamente no indivíduo. O arquiteto português explora 

a entrada de luz no espaço ainda de outro modo, recorrendo ao uso de clerestórios. 

Acerca deste tipo de organização de espaços de exposição, Siza observou: 

“Many directors want buildings to have no character. They think it is better to have big 
spaces without partitioning and with flexible lighting. [...] so that artists and directors can 
come and make their own decisions of how exhibits can be created within the available 
square metres. I offer another perspective. That is, even with an installation it’s nicer to 
have a dialogue with a particular space. I think that is good for the work of the artist [...] 
So in my opinion a museum must have its own character [...].” (Siza apud Frampton, 
2000, p. 46) 
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Ilustração 367 - CGAC, espaço cafetaria 

(Trigueiros, 1995, p. 93) 

 
Ilustração 368 - CGAC, espaço de exposição (Trigueiros, 1995, 

p. 103) 

 

Nesta obra, como em todas as outras, a arquitetura de Siza depende muito de como os 

materiais e a luz são planeados de modo a responder à natureza específica do espaço. 

O mármore branco, a madeira clara dos pavimentos e dos móveis bem como os tetos e 

as paredes acabadas em gesso branco acima do nível do dado, asseguram em conjunto 

que todo o museu mantenha a mesma atmosfera. A iluminação, tanto natural como 

artificial, penetra a continuidade espacial de várias maneiras. O arquiteto português não 

só utiliza segundos tetos pendentes para acomodar a iluminação artificial, como também 

instala longas faixas luminosas encastradas no teto. A luz natural surge através de vãos 

semelhantes a clerestórios, juntamente com claraboias e, embora não seja visível 

exteriormente, em certos casos utiliza a fenêtre bandeau301. Os vãos, como já é 

característico de Siza em muitos detalhes espaciais, são distintos entre eles para que a 

luz penetre o espaço sempre de acordo com o ambiente singular que se pretende criar.  

Frampton considera que, nesta obra em específico, Siza oscila entre o “tectonic” e o 

“atectonic” (Frampton, 2000, p. 46), e isto é evidente no granito que reveste as estruturas 

de betão e aço, que simulam paredes de alvenaria mas que ao mesmo tempo rejeita 

essa associação. Este jogo de esconder/revelar - que remonta para as fórmulas 

“concealing or revealing” (Frampton, 2000, p. 46) de Gottfried Semper -, surge na obra 

CGAC, onde Siza utiliza a pedra como elemento que envolve a estrutura de aço - supõe-

se que trata de a esconder - mas em simultâneo não nega de todo a sua presença 

quando deixa os lintéis visíveis. Esta expressão ambígua difunde-se ao longo do projeto, 

levando Frampton a defender que é com base nessa ambiguidade que a questão ética 

                                            
301 Uma das cinco características correspondentes a nova arquitetura de Le Corbusier, traduzindo-se numa 
larga faixa de vãos ao longo de toda a fachada. Esta característica pode ser observada na Villa Savoye. 
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e estética da situação coexiste, pois é a estrutura de aço que de facto sustém a carga 

máxima do conjunto, mas não da forma como esta se apresenta.  

Neste sentido, Frampton frisa que Siza não pode ser visto como um arquiteto tectónico 

consistente pelo caráter referencial do seu trabalho. Tanto Loos como Aalto não eram 

essencialmente tectónicos. Em Santiago de Compostela, Siza está no seu auge 

tectónico em relação aos detalhes de pequena escala, como as guarnições das janelas 

e portas, os corrimãos, os acessórios de iluminação e, o uso da pedra. Este último surge 

nas paredes e cobre balcões juntamente com outros objetos independentes, criando 

assim um ambiente arrojado que contrasta com a fluidez espacial.  

“I remember that when I began the museum, I had the idea of making it in white marble 
– for many reasons. One reason was that in Santiago, like all of the cities in northern 
Portugal and that part of Spain, including Galicia, it is traditional to build everything out of 
granite [...]. In old photographs and in leftover areas of Santiago, you can see how 
everything was once white. I also thought that there was a case to be made for introducing 
a non-local material to an exceptional building in an exceptional part of the city. We 
shouldn’t be afraid of that. When a city is developed, or wants to renew its institution, it 
makes an open city. And using non-local material is in a way a reflection of that opening 
up, to communication, to context of Exchange with history. This was my idea, but as you 
can imagine, everyone was horrified by it. The fact is that I, myself – maybe even out of 
shyness or a certain sense of responsibility – abandoned the idea that I thought could 
have been a tour de force. Maybe it was a little too strong for the context, and so I opted 
for the traditional granite of Santiago.” (Siza apud Frampton, 2000, p. 46) 

 
Ilustração 369 - Biblioteca da Universidade de Aveiro, alçado principal 

(Trigueiros, 1995 p. 111 ) 

 
Ilustração 370 - Biblioteca da Universidade de 

Aveiro (Trigueiros, 1995, p. 118) 

 

Este caráter referencial em que se baseia Siza, manifesta-se no seu edificado que 

contém a biblioteca do campus da Universidade de Aveiro302 (1988-95). Inspirado pela 

Biblioteca de Viipuri, este prisma quadrangular de betão revestido por pedra calcária e 

tijolo vermelho, é enriquecido pelo seu interior de tons claros, e por uma pala de betão 

                                            
302 Construída entre 1988-1995 em Aveiro.  
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armado. A pala torna-se característica principal deste projeto pois molda-se de forma 

monumental do topo do edifício até ao primeiro piso, abrigando a entrada principal da 

biblioteca. Frampton refere-se a esta obra como um espaço físico excecionalmente 

humano de um ponto de vista da sua apropriação e utilização. Aponta ainda que 

aparenta ser “one of those rare modern buildings in which the users seem to have 

occupied the place without any effort.” (Frampton, 2000, p. 49) 

 
Ilustração 371 – Biblioteca da Universidade de Aveiro, planta de piso 4 (Trigueiros, 1995, 

p. 116 ) 

 
Ilustração 372 - Biblioteca da 

Universidade de Aveiro, alçado 
tardoz  (Trigueiros, 1995, p. 114) 

 

 
Ilustração 373 - Biblioteca da Universidade de Aveiro, disposição de espaços 

de estudo (Trigueiros, 1995, p. 127) 

 
Ilustração 374 – Biblioteca da Universidade de Aveiro, 
aberturas nas lajes (Trigueiros, 1995, p. 125) 

 

O edifício desenvolve-se num simples repositório de livros que se distribui de maneira 

uniforme dentro de um “contentor” em que a entrada principal é alcançada ao nível do 

campus. Toda a sua organização interna parte da reiteração duma mesa de leitura de 

oito cadeiras ao longo dos três níveis principais de leitura. A disposição destas 

estabelece-se de modo a garantir uma boa circulação no espaço. Definem-se espaços 

de leitura ao longo da face interna das fachadas – de maior comprimento -, 

estabelecendo o posicionamento de cada mesa sob um enquadramento de estantes de 

livros. No eixo central de cada piso surge ainda outra linha de mesas, que são alinhadas 

com as aberturas nas lajes que variam em todos os pisos. Estas aberturas quadradas 
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promovem uma iluminação natural que se obtém por meio de claraboias cónicas no teto 

ondulado do último piso, juntamente com as fenêtres bandeau presentes no nível da 

entrada principal. As largas janelas panorâmicas presentes na fachada noroeste, tal 

como as janelas laterais embutidas na fachada ondulada, permitem contemplar a 

paisagem natural em torno do edifício. Estes pormenores, destaca Frampton, 

combinados com a materialidade aplicada no mobiliário, no pavimento e – parcialmente 

– nas paredes, transmitem por todo o volume uma sensação de espaço de 

concentração, onde é permitido deambular livremente.             

I like the order of the shelves, the brass labels and the individual lamps in bronze and 
silk, anonymous, intimate; the ships’s stairs and the narrow iron galleries, where going to 
look for a book can be a journey – not without its dangers. 

The modern library has lost this “attic-like” atmosphere and also the symbolic value, 
glorified by domes, by cylinders, by high modulated ceilings. It has lost that atmosphere 
of golden light – materialised by dust in the air – coming from unexpectedly high Windows, 
always inadequate for efficient lighting, which needs the support of small green lamps. 
[...] Everything has become practical, ergonomic, hygienic, codified in Neufert, uniformly 
lit, lined up [...]  

But “something” has gone missing. 

The design of the Aveiro Library reflects – and was not able to resolve – the quest for this 
“something” latent in the always renewed joy of Reading, of seeing, of listening [...]. (Siza, 
1997, p. 194-195)  

Após estas quatro obras exemplares, a prática cada vez mais honorífica de Siza chega 

a uma espécie de crescendo monumental em duas obras, cuja realização chega até ao 

final dos anos noventa. A modesta Igreja303 em Marco de Canaveses e o monumental 

pavilhão de Portugal construído no contexto da EXPO’98304 em Lisboa. Siza revela, 

numa entrevista em 1998 com Yoshio Futagawa305, alguns dos contratempos com que 

se deparou em particular no caso da Igreja: 

“I wanted to make a church that felt like a church and not a building with a cross in it. I 
wasn’t interested in this primitive notion of how a symbol could determine the character 
of a building. It was too superficial an approach and wouldn’t work for me. So I tried to 
achieve something I would call the character of the church ... This is particularly difficult 
today. The liturgy has been changed a lot by the Vatican. I can give you a simple exemple, 

                                            
303 A igreja da paróquia de Santa Maria concluída em 1996 na cidade Marco de Canaveses no distrito do 
Porto. 
304 EXPO 98 – Exposição Mundial de 1998 realizou-se em Lisboa, Portugal de 22 de maio de 1998 a 30 de 
setembro de 1998. O tema desta foi “Os oceanos: um património para o futuro”, tendo o propósito de 
celebrar os 500 anos dos Descobrimentos Portugueses. 
305 Yoshio Futagawa (1962-) editor das publicações Global Architecture Document e Global Architecture 
Houses na editora ADA EDITA em Tóquio, e atual diretor da Global Architecture Gallery.  
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in early times the priest did not face the celebrants. The celebrants looked at his back. 
This explains the generous space of the apse that was in turn always projected onto the 
exterior of the building. Of course this apse is part of the character we associate with a 
church. But as the priest turned to the assembly, the space behind him no longer has a 
logic ... [yet] The burden of tradition is heavy. And new iterations are rarely successful. 
You can see this when you go to see contemporary exhibitions of religious art. You find 
nothing that is moving; nothing touches you. It is very difficult. If you try to think of a good 
cross in modern architecture, I can only think of the ones designed by Le Corbusier in 
Roncham por La Tourette, or the one of Barragán and not much more. There are very 
few contemporary churches that have this atmosphere that is difficult to describe, that 
make you feel that you are in a sacred building. I think that the purpose of this project 
should be to insert this fraternal relationship between men and this atmosphere ...” (apud 
Frampton, 2000, p. 50) 

 
Ilustração 375 – Igreja Santa Maria, fachada principal 

(Jodidio, 1999, p. 118)  

 
Ilustração 376 – Igreja Santa Maria, fachada tardoz (Jodidio, 

1999, p. 118) 

 

 
Ilustração 377 – Igreja Santa Maria, porta 

principal (Jodidio, 1999, p.20)  

 
Ilustração 378 – Igreja Santa Maria, batistério (Jodidio, 1999, p.21) 

 

Embora muitas mudanças litúrgicas recentes possam ter tornado o modelo eclesiástico 

tradicional obsoleto, é com base na tradição que Siza espera restaurar o complexo de 

caráter espiritual. Esta abordagem começa pelo tratamento de um grande volume, onde 



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   265 

o arquiteto português manipula a fachada principal como uma composição simétrica, em 

que duas torres de base quadrada enquadram a porta que dá acesso à nave. Obra após 

obra, Siza retorna com alguma frequência à configuração simétrica da casa Steiner de 

Loos, desde a casa Duarte até ao alçado tardoz da biblioteca de Aveiro. Esta porta, que 

atinge cerca de 10 metros, está entre duas torres de 16,5 metros, que recebem o 

batistério306 e as escadas de acesso ao campanário, respetivamente. Sobre as quais, 

Luigi Spinelli307 escreve no seu artigo:  

“The spaces inside the absolutely vertical (16,5metre) high volumes of the church, the 
bell tower and that of the christening font, and the apse chimney in communication with 
the mortuary chapel below, are served by a diffused light. The two aperture that bring 
light to the font are lateral and not visible from the font: one brings the light pouring down 
from very high up along the white ceramic walls; the other comes straight across the 
surface of the church square paving. This light polishes the granite font, as does the water 
that overflows and collects at its feet. The sound of this water is one of the materials that 
contributes to the character of the church’s inner space.” (apud Frampton, 2000, p. 50) 

 
Ilustração 379 – Igreja Santa Maria, Altar (Jodidio, 1999, p. 

23)  

 
Ilustração 380 – Igreja Santa Maria, alçado tardoz (Jodidio, 

1999, p. 9) 

 

Siza reproduz o espírito primitivo da igreja cristã na nave por meio de um carácter 

transcendente. Concebe elementos da arquitetura eclesiástica sob uma interpretação 

moderna, como é o caso dos volumes convexos simétricos que ladeiam o altar. Estes 

                                            
306 Lugar na igreja onde se encontra a pia batismal. 
307 Luigi Spinelli é um dos autores da revista internacional Domus direcionada para entusiastas de arte, 
arquitetura e design. 
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partem duma inversão da geometria semicircular da típica abside tradicional, em que 

um deles se distingue pela abertura308 ao nível do altar. A luz é um fator chave na 

orquestração da nave, neste sentido, a parede ondulante e inclinada com três janelas 

altas no topo, distingue-se como o elemento da interpretação de Siza mais marcante.  

 “You have this angle that gives some depth to the windows. You can see the light comes 
in but you don’t see the actual windows in perspective. This was obtained in old churches 
naturally with the thickness of the construction, but today we do make walls about 40 cm 
so I tried to reintroduce this quality of thickness and density. 

This space resulting from the curve is also accessible upstairs to clean the glass. A lot of 
old churches have this kind of veranda, and I remembre when I was a child I was baffled 
by the mystery of this veranda. I would look up at it, and there would never be anyone 
there, and I would wonder how it was accessed and who goes there. I projected this 
sense of wonder here.” (Siza apud Frampton, 2000, p. 52)  

 
Ilustração 381 - Pavilhão de Portugal, praça coberta 

pela cobertura catenária (Jodidio, 1999, p. 143) 

 
Ilustração 382 – Casa Cavanelas (1954) da autoria de Oscar Niemeyer 

(Gibberd, 2014) 

 

Construído nas margens do rio Tejo, o Pavilhão de Portugal estava destinado a ocupar 

um lugar fulcral no alinhamento da entrada principal da EXPO’98. O pavilhão tinha como 

função receber dois espaços representativos do Estado, uma exposição temporária e 

um recinto para a receção de visitantes estrangeiros. O destaque desta obra passa 

sobre o elemento que Siza escolhe para mediar as duas fachadas sincopadas de pedra, 

revestidas por azulejo nos seus intervalos. Num gesto ousado que absorve o 

modernismo tectónico do arquiteto brasileiro Óscar Niemeyer309, Siza projeta uma longa 

cobertura catenária de betão, definindo um vão de 75 metros entre as duas fachadas, 

que dá lugar a uma praça. A escala imponente deste elemento cria um vasto pórtico 

aberto para o rio Tejo, reminiscente do dossel que cobre o pátio do Parlamento de 

                                            
308Onde podemos encontrar os acessos para o piso inferior.  
309 Óscar Niemeyer (1907-2012) foi um arquiteto brasileiro responsável pelo planeamento arquitetónico de 
várias obras em Brasília. Foi um dos maiores representantes da arquitetura moderna a nível internacional, 
tendo como característica principal na sua prática arquitetónica a utilização do betão armado nas suas 
estruturas. 
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Kuwait do arquiteto dinamarquês Jorn Utzon e do Palácio da Alvorada310. O programa 

insere-se no volume anexado a esta célebre praça. Nas fachadas deste, Siza insere 

uma colunata311 de dois pisos com uma galeria de acesso em consola, e janelas altas 

no primeiro piso. A nível interno, esta estrutura organiza-se com todas as salas 

alinhadas em torno de um átrio central. Orientado a norte-sul, este volume é confrontado 

por uma plaza que se estende de este a oeste pavimentada de acordo com a clássica 

tradição lisbonense, a calçada portuguesa. 

 
Ilustração 383 - Pavilhão de Portugal, edificado que acomoda os 

espaços expositivos (Frampton, 2000)  

 
Ilustração 384 - Pavilhão de Portugal, galerias (Frampton, 

2000) 

  

Após inúmeros reconhecimentos, conta Frampton, Siza avança pela história com 

projetos notáveis. Obras que apontam para uma desconstrução do esquema da planta 

em H de Setúbal numa série de composições estratificadas, que atingem invariáveis 

resoluções. Este pensamento formal, ainda que modificado funcionalmente, anuncia-se 

no projeto abandonado para a Fundação Manuel Cargaleiro312. O tema reaparece no 

Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves313 e, na Faculdade de 

Jornalismo de Santiago de Compostela (1993). (Frampton, 2000, p. 52-55) 

Regressamos ao tema da ruína, abordado pela primeira vez na casa Alcino Cardoso, 

que se assume fortemente na célebre casa Beires. Conhecida como a Casa Bomba, 

trata-se duma casa altamente cubista que aparenta ter sofrido uma explosão num dos 

seus vértices. Esta moradia é baseada mais uma vez num conjunto irregular de espaços 

agrupados em torno de um pátio encerrado. 

                                            
310 Construído em 1958 em Brasília, da autoria de Oscar Niemeyer. 
311 Composta por 16 colunas, é idêntica ao peristilo que contorna o pátio de Setúbal. 
312 Projetado para um local urbano em Lisboa em 1991-5. 
313 Finalizado no Porto em 1999. 
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4.4.2. CASA CARLOS BEIRES 

“I have never been capable of building a house, an authentic house. I am not referring 

to the design and construction of houses, a minor pursuit of which I am still capable, 

though I don’t know how well.” (Siza, 2004, p. 9) 

Numa época em que não decorriam projetos, correspondente a um período de rápida 

escalada de custos de construção em Portugal, surge uma comissão para uma pequena 

habitação num de vários lotes incluídos em planos urbanísticos. No interior de um lote 

de 17x30 metros encontra-se um volume parcialmente destruído, que permanece como 

uma ruína retratada de modo abstrato. Desta ruína irrompe uma membrana de vidro que 

configura a distribuição do programa solicitado pelo cliente. Esta formação neste terreno 

limitado, suge como resposta ao pedido do cliente que esperava obter um arranjo 

semelhante ao da casa Rocha Ribeiro314. 

“Right up to the end of the 1960s, pratically all the houses that I built were conceived 
around a patio, closed off towards the exterior, without Windows or doors, opening only 
onto the patio. It was na attitude that now, in na act of self-criticism, I reject. This choice 
sprang from a response to the task of building on a street in which I disliked intensely the 
neighbouring buildings; so, I closed myself off and tried to create a small, impossible 
Paradise, impossible like all the paradises. Later houses no longer have this attitude and 
the relationship with the street is much more direct. [...] Casa Beires, then, would be the 
product of this self-criticism. [...] I took into consideration the context, a street with isolated 
houses, in a different way [...] All the same, I did not believe that the correct response 
was close up around a patio. Quite simply, I designed a block, like the other houses, 
which all follow the same rules.” (Siza apud Cianchetta e Molteni, 2004, p. 86)  

 
Ilustração 385 – Casa Beires, vista aérea (Nakamura, 1989, p.55) 

 
Ilustração 386 – Casa Beires, esquissos 
preliminares (Cianchetta e Molteni, 2004, 

p. 91) 

 

                                            
314 Onde a habitação é gerada em torno duma grande árvore. 
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Ilustração 387 – Casa Beires, fachada em “ruína” (Zaera, 1994, p. 15) 

 

 
Ilustração 388 - Casa Beires, planta do piso térreo (Ferreira 

Alves, 2017) 

 
Ilustração 389 - Casa Beires, planta do piso térreo (Ferreira 

Alves, 2017) 

 

Siza responde a este pedido com uma subtil desconstrução duma aresta de um 

paralelepípedo. Isto torna-se mais evidente no piso térreo, onde três dos quadrados 

originais foram substituídos por uma curtain wall facetada. Este aspeto é repetido no 

primeiro piso, de acordo com uma configuração ligeiramente diferente em planta. Dada 

a intenção de orientar os espaços principais do programa para sudoeste – a extremidade 

que se encontra “explodida” -, bem como deixá-los abertos para um espaço exterior 

ajardinado, o programa foi distribuído por dois pisos com base numa planta térrea de 

formato retangular, com entradas do lado este. A sala de estar, de jantar e de estudo - 

no piso térreo -, e dois quartos de dormir, a antessala e a suite principal - no primeiro 

piso – encontram-se em redor a este espaço exterior. A privacidade dos espaços é 

assegurada por uma pérgula e persianas que encerram a varanda contínua do primeiro 

piso. Quando se fala de pérgula, é essencial esclarecer que a laje do primeiro piso 

avança ligeiramente para lá da construção do piso térreo de modo a criar uma espécie 

de pala, fornecendo assim sombreamento ao piso térreo. As zonas de serviço, a norte, 
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comunicam com a zona interior do jardim, onde se articulam os espaços de lavandaria 

e garagem. 

 
Ilustração 390 - Casa Beires, espaço exterior 

(Ferreira Alves, 2017) 

 
Ilustração 391 - Casa Beires, acesso à casa (Ferreira 

Alves, 2017) 

 
Ilustração 392 - Casa 

Beires, entrada principal 
e acesso ao primeiro 
andar (Ferreira Alves, 

2017) 

 

 
Ilustração 393 - Casa Beires, vista 

do primeiro andar (Nakamura, 
1989, p. 54) 

 
Ilustração 394 - Casa Beires, parede cortina (Ferreira Alves, 2017) 

 
Ilustração 395 - Casa Beires, 

parede cortina (Ferreira 
Alves, 2017) 

 

 
Ilustração 396 - Casa Beires, esquissos 

preliminares (Ferreira Alves, 2017) 

 
Ilustração 397 – Casa Beires, axonometria (Gomes; 

Rodrigues; Venda, (2011-2012) 
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 “[...] From the street you see the house, the main walls, the entry door, etc., and then 
you see a sort of enclosed veranda. It is an intermediate space that controls the variation 
in temperature between interior and exterior. It can be found in some houses from the 
eighteenth and nineteenth centuries, both in the city and in the countryside. That is why 
these ‘guillotine-style’ Windows are used, to create a certain type of ventilation.” (Siza 
apud Cianchetta e Molteni, 2004)   

Ambos pisos são confrontados por uma parede cortina pouco comum que se dispõe em 

três filas de janelas de guilhotina, em que só as duas filas superiores funcionam como 

guilhotinas, enquanto na fila inferior funcionam como simples janelas de abrir de modo 

a criar acesso à varanda e ao jardim. Tal como na casa Alcino Cardoso, as subdivisões 

das janelas fazem uma alusão direta ao vernáculo costeiro do Norte. A respeito destas 

janelas, Frampton salienta que o acabamento preto destas subdivisões nos leva a 

assumir que estas são de aço, que é de fato o material utilizado nas janelas longitudinais 

na saliência semicircular que se encontra no alçado tardoz do edifício. Esta diferença 

entre a frente e a traseira, continua Frampton, aparenta implicar uma referência 

“transhistorical” no sentido em que representa uma “[...] critically regionalist timber 

vernacular expression on one side and full-blooded modernist steel-framed glazing on 

the other.” Este paralelismo está presente nas paredes de pedra utilizadas no exterior e 

em simultâneo no interior que, devido ao reboco pintado de ocre, transmite uma leitura 

ambígua ao recinto que é simultaneamente antigo e novo. Antigo em termos de 

acabamento e cor, novo pelo tipo de construção. É ainda adicionada uma subtil 

subdivisão do espaço interno através de telas de vidro com a função de paredes 

divisórias. São movidas de modo a subdividir os quartos ou, como alternativa, torná-los 

abertos e permitir um movimento espacial contínuo. (Frampton, 2000, p. 23) 

 
Ilustração 398 - Casa Beires, sala de estar (Ferreira 

Alves, 2017) 

 
Ilustração 399 - Casa 

Beires, divisória (Ferreira 
Alves, 2017) 

 
Ilustração 400 - Casa 

Beires, cozinha (Ferreira 
Alves, 2017) 
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Ilustração 401 - Casa Beires, quarto de dormir (Ferreira 

Alves, 2017) 

 
Ilustração 402 - Casa 
Beires, sala de estar 

(Ferreira Alves, 2017) 

 
Ilustração 403 - Casa 

Beires, espaço de 
transição entre espaços 

no primeiro andar 
(Ferreira Alves, 2017) 

 

Frampton termina a sua análise desta casa, descrevendo-a da seguinte maneira:  

“The modernist ideal of flexible space seems to make itself ironically manifest here in an 
interior that, shrouded in sun blinds, could hardly be more bourgeois in its furnishings and 
atmosphere. Sequestered before a lush overgrown courtyard garden, the Beires House, 
despite its modernity, seems nostalgic for a lost golden age.” (Frampton, 2000, p. 23)  

Sobre isto, Siza refere numa entrevista: “I interpret it as something of a farewell to this 

capacity for invention, for craftmanship. I hope that it is a temporary farewell.” (apud 

Cianchetta e Molteni, 2004, p. 86) 

“For me, it was a sort of exercise with different ‘languages’ on the interior of the same 
little house. In the back, the window frames are made of steel, where you find those 
‘rationalist’ volumes, while in the front it is much more organic – that’s what I wanted at 
the time. [...] to establish the relationship between different formal languages, develop the 
environment making use of the same materials, and the same language, control 
complexity, which does not mean ‘close off’ a house, but rather to design it so that it 
reflects the various elements of its own context.” (Siza apud Cianchetta e Molteni, 2004, 
p. 86) 

Concluimos, constatando novamente, na casa Beires, o peculiar interesse que Siza gera 

nas suas obras e que resulta da complexa combinação de sentidos e significados que 

nelas integra. Esta obra reflete uma continuidade duma simplicidade construtiva, quase 

cirúrgica, que sobressai num panorama português de instabilidade. Uma arquitetura 

austera e séria que reúne inúmeras conexões, afiliações e associações que nos 

concedem uma claridade unitária. Aqui verificamos o seu compromisso com a 

especificidade que uma arquitetura local requer. A sua manifestação arquitetónica 

baseia-se em incisões e sobreposições que se referem, dum modo rigoroso, às 

identidades geográficas e históricas dos lugares, às condições sociais e tectónicas 

específicas que diferem de lugar para lugar.           



Regionalismo e Carácter: um estudo de 4 casos do séc. XX 

Ana Georgina Figueira Freitas Santos   273 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo a Arquitetura uma arte que abrange inúmeras áreas - artísticas, científicas, 

filosóficas, sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, entre outras - nos tempos que 

correm, torna-se cada vez mais difícil filtrar as informações, influências e inspirações, 

de modo a manter, em simultâneo, uma identidade cultural. Deste modo, entende-se 

que, se por um lado a arquitetura materializa a cultura, por outro, ela deriva de um 

processo de cruzamento de diferentes noções. 

Esta investigação procurou enquadrar uma metodologia de evolução da arquitectura 

num contexto regionalista durante o século XX. No seguimento de obter uma 

clarificação, distinguimos na sua origem estruturas relacionais que contribuem para a 

diversidade de respostas possíveis na arquitectura, tendo como base uma série de 

questões levantadas por vários teóricos e arquitectos. Sendo uma delas e 

provavelmente a mais relevante, a relação que se mantém entre teoria e prática. 

No entanto, deteta-se a falta duma teoria que acompanhe a prática evolutiva da 

arquitetura, prejudicando os princípios dos que iniciam o seu percurso na área e os 

recém-formados. Sem uma base teórica, da qual formamos uma sensibilidade e um 

poder de abstração significativo para os processos criativos, assistimos a uma prática 

atual que emerge, na maioria das vezes, como desligada de qualquer relação com o 

lugar e com o factor tectónico. 

A maior parte encara as referências como autênticas fontes de mimetização estética, 

sem qualquer tipo de investigação no que toca ao lugar de intervenção, ao propósito do 

projeto e às características e particularidades fornecidas pelos métodos construtivos e 

as suas devidas materialidades. Numa época tão global, dão-se excessos de trocas de 

informação que nem sempre são filtrados da melhor forma, assumindo-se, muitas vezes, 

como espécies de copy/paste de referências arquitetônicas sem entender realmente os 

seus conteúdos.  

Assim, como ponto de partida, teve-se em consideração um conjunto de bases teóricas 

que contextualizam o pensamento regionalista na evolução da arquitetura e, por 

consequência, às crises que se apresentavam no meio. 

Em função destas questões, os quatro casos de estudo apresentados revelam-se como 

fontes de consciência face a estas adversidades. De modo a entender os seus 
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princípios, entenderam-se os seus contextos culturais, os seus percursos, as suas 

influências e experiências, culminando na escolha de um projecto que materializasse a 

sua totalidade. 

As várias obras que se enquadraram nesta investigação mostram a evolução de um 

pensamento comum aos arquitectos referenciados. Diante de uma necessidade de 

expansão arquitectónica, os arquitectos por meio de várias viagens, feiras internacionais 

e como consequência das carências que advinham de períodos pós-guerra, encontram 

nas migrações culturais respostas para estes tempos de crise. Na verdade, estas 

necessidades dos arquitectos surgiram num contexto de instabilidade social, política e 

cultural. 

No caso de Alvar Aalto, passa por vários períodos artísticos que o levaram a assumir 

uma posição crítica perante os mesmos, encontrando na paisagem italiana e na 

natureza aquilo que a finlandesa necessitava, pois apesar de ser um país altamente 

rural, nele dominava uma atmosfera de pastiches como pressuposta identidade cultural. 

Carlo Scarpa renuncia a um historicismo desadequado e introduz novos métodos 

segundo o intuito de inserir novas ideias na identidade cultural italiana. Deste modo, 

segundo uma perspetiva da arquitectura enquanto composição de partes, observa a 

junta enquanto elemento que sustenta a narrativa da sua arquitectura. Influenciado pela 

arquitectura japonesa e de Frank Lloyd Wright, manuseia formas de modo a conferir 

uma consistência simbólica ao espaço e introduz a manipulação de materiais para 

enfatizar espaços. 

John Utzon destaca-se no contexto dinamarquês pela sua contribuição num período de 

instabilidade política e social, consequente da Guerra. Refugiando-se nos elementos 

fundamentais da arquitectura externa ao domínio eurocêntrico e no fator tectónico, 

Utzon orienta o seu pensamento para questões que remontam para a origem da 

arquitectura segundo Semper. 

Por fim, Álvaro Siza Vieira distingue-se numa transição de grandes movimentos - 

moderno e pós-moderno - e é também condicionado pela sua posição face aos 

problemas políticos e sociais que se viviam em Portugal nos anos 70. A doutrina de Siza 

é consequente de um processo de abstracção dos arquitectos anteriores e pelo facto do 

artesanato estar cada vez menos presente na arquitetura. 
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Surgindo em contextos de perda ou revisão de identidade, relacionaram-se os diferentes 

projectos, verificando o modo como cada um deles se moldava às especificidades dos 

lugares em que se inserem e da escolha dos respetivos materiais. 

Criou-se, assim, um paralelismo com a actualidade, reconhecendo na essência 

arquitectónica a presença ou carência de ferramentas e valores que coincidem de um 

modo indirecto com uma nova crise identitária. 

Frequentemente encaradas como modas efémeras, as arquitecturas sem 

enquadramento histórico, social e cultural dão origem a um desvinculo com a tradição e 

com as relações duma determinada região. A era digital configurou novas perspetivas 

sobre fazer projeto que também põe de parte inúmeras questões fulcrais, como o 

experienciar o espaço através das suas materialidades e estrutura que contribuem para 

o desenvolvimento arquitetônico. Deste modo, tornou-se claro que a arquitetura deixou 

em grande parte de responder às necessidades de um sujeito específico, para 

responder às realidades empresariais e económicas em constante mutação. 

A presente dissertação não pretende contrariar esta evolução, apenas reflectir sobre 

uma era onde se assiste ao que podemos identificar como o início do confronto entre 

tradicional e universal, num contexto tecnológico. De igual modo, não se pretendem 

estabelecer doutrinas que ditem um método exclusivo de pensar a arquitetura no 

panorama actual, mas sim estabelecer ferramentas fundamentais para futuras práticas 

arquitectónicas. 
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