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Resumo e Palavras-Chave
A temática desta dissertação incide sobre a luz e o silêncio, dois elementos muito importantes
na arquitetura. A luz é essencial à existência de vida e permite o uso do nosso sentido de
visão. O silêncio funciona como a capacidade que o Homem tem de interpretar o espaço e
através da sua mente, incorporar o lugar. É este elemento que permite harmonia entre o
espaço e os materiais que o caraterizam, já que a nossa leitura do objeto arquitetónico, apenas
é válida com a compreensão da nossa experiência. A arquitetura bem concebida tem o poder
de se fazer ouvir e sentir.
Deste modo, em termos teóricos analisamos a importância destes elementos tendo por base
as contribuições dadas por Louis I. Kahn e Raúl Hestnes Ferreira. Assim por forma a validar
as teorias destes dois arquitetos analisamos o edifício da Igreja Unitária, em Rochester, e a
Casa da Cultura e Juventude de Beja, em Beja. Tendo em conta os elementos luz e silêncio
e as obras anteriormente referidas, foi possível desenvolvermos a parte projetual aplicando
a investigação realizada.
Como resultado da investigação proposta sublinha-se a importância que a luz e o silêncio
têm na arquitetura e a contribuição que Louis I. Kahn e Hestnes Ferreira nos deixam, para a
compreensão destes dois elementos no espaço.
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Abstract and Keywords
The topic of this dissertation focuses on light and silence, two very important elements in
architecture. Light is essential to the existence of life and it allows us the use of our sense of
sight. Silence functions as the capacity that man has to read space and through his mind to
incorporate the place. It is this element that allows harmony between the space and the
materials that characterize it, since our reading of the architectural object is only valid with
the understanding of our experience. Well-designed architecture has the power to make itself
heard and felt.
In this way, in theoretical terms we analyze the importance of these elements based on the
contributions given by Louis I. Kahn and Raúl Hestnes Ferreira. So, in order to validate the
theories of these two architects we analyze the Unitarian Church building in Rochester and
the House of Culture and Youth of Beja in Beja. Taking into account the elements light and
silence and the works previously mentioned, it was possible to develop the design part
applying the research carried out.
As a result of the proposed research it is emphasized the importance that light and silence
have in architecture and the contribution that Louis I. Kahn and Hestnes Ferreira gave us to
understand these two elements in space.

Keywords:
Light, Silence, Louis I. Kahn, Raúl Hestnes Ferreira.
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Introdução:
Na dissertação centramos a temática na luz e no silêncio enquanto elementos
indispensáveis para o desenvolvimento de uma obra, já que sem eles não é possível alcançar
o verdadeiro significado do termo “arquitetura”.
A luz sempre esteve presente no cotidiano do Homem e é também ela que nos permite a
existência de vida. A própria palavra dá origem a diversos significados distintos. É a luz que
nos consente a utilização do nosso senso de visão. É fundamental para a organização dos
nossos dias, propicia-nos o transporte e transmissão da informação que determina quando
nos alimentamos, dormimos ou trabalhamos.
Sendo a luz substancial na arquitetura, é ela que fornece a iluminação aos diferentes espaços,
criando jogos de luz e sombra, consequentemente proporcionando as mais variadas
sensações. Podemos ainda dizer que na arquitetura, a luz é caraterizada por diferentes tipos,
tendo em conta as suas caraterísticas, como são exemplo, a luz sólida, a luz translúcida, a
luz difusa, e tantas outras, que permitem dar forma e sentido aos objetos.
Quando falamos do silêncio, não nos referimos ao silêncio absoluto, mas sim ao
silêncio que cada experiência nos proporciona quando a vivenciamos, funcionando como a
capacidade que o Homem tem de interpretar o espaço, sendo que este elemento permite a
harmonia entre o espaço e os materiais que o caraterizam. Embora se pense muitas vezes
que como a arquitetura não produz som, não pode ser ouvida, não é verdade, tudo o que
envolve a arte, tem o poder de se fazer ouvir e sentir. Tendo em consideração que o silêncio
se manifesta através da análise sobre a forma, a conquista do silêncio, permite a verdadeira
experimentação e contato com o espaço.
O silêncio permite-nos o acesso ao lugar, que por sua vez, nos permite ver a arquitetura, já
que o lugar está na nossa mente, e é associado à nossa compreensão do espaço, pois no lugar,
existe ordem.
Louis I. Kahn, é um dos arquitetos mais importantes do século XX e torna-se
essencial para a explicação do nosso tema. Este defende, sucessivamente, que sem a luz e o
silêncio, não existe arquitetura. Era um estímulo para Kahn, perceber estes dois elementos
tão distintos, mas que acabam por se completar, já que existe um ponto onde ambos se
fundem. Na Igreja Unitária em Rochester, é possível perceber a sensibilidade de Kahn. Neste
edifício, as entradas de luz, são desenvolvidas de forma a que esta nunca seja igual no espaço
penetrado, variando consoante as horas do dia, meteorologia, estações do ano,
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consequentemente, proporcionando uma atmosfera harmoniosa e de quietude. Denota-se o
respeito pelo espaço religioso e tudo acontece, recorrendo ao uso de luz natural.
Raúl Hestnes Ferreira, um arquiteto português com descendência materna
norueguesa, teve grande importância no desenvolvimento arquitetónico do nosso país.
Sempre interessado pelo mundo das artes, diploma-se em 1961 como Arquiteto pela Escola
Superior de Belas Artes de Lisboa. Mais tarde, vê a sua bolsa de estudos aprovada para poder
estudar numa universidade nos Estados Unidos da América, o que lhe permite conhecer
Kahn em 1963. Para além de estudar com Louis I. Kahn, tem a oportunidade de trabalhar no
seu atelier, onde acaba por desenvolver vários trabalhos. Hestnes Ferreira, tal como Louis
Kahn, valoriza a luz e o silêncio na arquitetura e também ele defende que são dois elementos
indispensáveis à conceção da mesma. Existem várias semelhanças na arquitetura de ambos,
a materialidade, as entradas de luz, a monumentalidade, o diálogo com o utilizador, a forma
e o desenho.
No decorrer do percurso académico, foi estabelecido contato com as obras de vários
arquitetos que foram fundamentais para a escolha deste tema. No ano letivo de 2016/2017,
durante o período de Erasmus na cidade de Roma, na Universitá degli studi di Roma
Sapienza na Facoltà di Architettura, no desenvolvimento de um projeto, no âmbito da
disciplina de “Laboratorio di sintesi in progettazione degli interni e allestimenti”, demos
especial importância ás obras de Louis I. Kahn e Raúl Hestnes Ferreira. Estas tornam-se
indispensáveis para o aprofundamento do tema desta dissertação, já que ambas privilegiam
a luz e o silêncio enquanto ferramentas primárias da arquitetura. Com isto foi desenvolvido
um projeto que tinha como intuito a renovação do edifício Valle Giulia, pertencente à
Universidade Sapienza, de forma a estudar e conceber os espaços não descorando a luz e
silêncio, e o que estes elementos representam.
O estudo da luz e do silêncio como ferramentas essenciais no espaço arquitetónico,
surge por vontade de explorar mais estes elementos, que atualmente se encontram um pouco
esquecidos na prática da arquitetura. Sempre existiu a curiosidade em perceber como a luz
e o silêncio, de forma tão simples, conseguem preencher os espaços tornando-os tão
delicados ou tão agressivos do ponto de vista emocional. Dois elementos que conseguem
conduzir o utilizador aos espaços e que têm o poder de tornar a arquitetura em algo superior.
Também o interesse por Louis I. Kahn e Hestnes Ferreira se tornam imprescindíveis, para o
desenvolvimento deste trabalho, dada a importância que atribuem à luz e ao silêncio na
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conceção das suas obras, como é o caso da Igreja Unitária em Rochester e da Casa da Cultura
e Juventude de Beja. A escolha destes edifícios surge por ambos possuírem um caráter
público, e serem destinados a vários utilizadores.
Na Igreja Unitária em Rochester, de Louis I. Kahn, é interessante percebemos que a
ideia para a concretização da mesma, surge a partir de um esboço de um seu diagrama. Nesse
diagrama, teria imaginado a parte do santuário como a questão central e à sua volta os
restantes espaços. No desenvolvimento deste edifício, Kahn, priorizou a simplicidade e
tornou a luz e o silêncio como protagonistas do espaço, criando um ambiente que remetia ao
contato com o divino de uma forma especial.
O programa da Casa da Cultura e Juventude de Beja, de Hestnes Ferreira, é executado
logo após o 25 de Abril e tinha como intuito unir o centro da cidade. Neste edifício é possível
observarmos o respeito pela cultura Alentejana com ao emprego da arquitetura tradicional
local. A Casa da Cultura e Juventude de Beja é caraterizada pela organização dos seus
volumes, onde é facilmente percetível a união entre a curva e a reta que completam o
edifício. É constituída por vários espaços com diferentes funções, onde a luz e o silêncio são
facilmente evidentes.
Podemos constatar nestes dois edifícios várias semelhanças entre Louis I. Kahn e Raúl
Hestnes Ferreira, visíveis na forma de como ambos pensam arquitetura, na escolha de
materiais, no próprio desenho dos vãos, e especialmente de como ambos tornam a luz e o
silêncio como elementos decisivos para o aperfeiçoamento das suas obras.
Para a elaboração do nosso projeto durante o programa Erasmus, no ano letivo 2016/2018,
para o edifício Valle Giulia, tivemos em consideração os elementos luz e silêncio, os
edifícios da Igreja Unitária em Rochester de Louis I. Kahn e a Casa da Cultura e Juventude
de Beja de Hestnes Ferreira, tivemos ainda em consideração o pensamento dos próprios
arquitetos, o que nos permitiu desenvolver e alcançar os objetivos do trabalho. A intervenção
executada no edifício Valle Giulia, não seria possível, sem o estudo prévio tanto dos
elementos, tal como dos arquitetos e edifícios referidos.
Percebemos com a nossa investigação que quando falamos de luz e silêncio em arquitetura,
muitas pessoas não percebem a que nos referimos, porque pensam que a luz funciona com o
acionamento de um interruptor e o silêncio está relacionado com a ausência de barulho no
espaço, algo que está completamente errado. A luz e o silêncio são muitas vezes elementos
descartados na conceção da obra, onde na realidade deveriam ser os protagonistas da mesma.
Estes elementos permitem-nos vivenciar a verdade na arquitetura, o contato real com a
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experiência, as emoções transmitidas através de um simples espaço. Recorrer ás obras de
Kahn e Hestnes Ferreira, tornou-se substancial para transmitir aquilo que os diferentes
espaços têm para nos oferecer.
Formalmente esta dissertação divide-se em quatro capítulos, para além da Introdução e da
Conclusão. No primeiro capítulo podemos perceber a importância que a luz representa no
espaço, a sua importância e a sua evolução na arquitetura ao longo dos diferentes períodos
da História. Segue-se o segundo capítulo que diz respeito ao silêncio e à sua compreensão
no espaço físico e psicológico, à capacidade que o indivíduo tem de entrar em contato com
o espaço e de o absorver. No terceiro capítulo, analisamos os casos de referência, onde
podemos perceber um pouco da vida e obra de Louis I. Kahn, dando especial relevância ao
edifício da Igreja Unitária em Rochester. Também ainda neste capítulo, analisamos a vida e
percurso de Hestnes Ferreira, tal como algumas das suas obras de onde destacamos e damos
sobretudo importância à Casa da Cultura e Juventude de Beja. Por fim no quarto e último
capítulo, demonstramos como no nosso caso de estudo aplicamos a investigação efetuada
para esta dissertação com o edifício Valle Giulia, localizado em Roma, desenvolvido durante
o programa Erasmus no ano letivo 2016/2017.
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II.

Luz
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Figura 01: Oyamazaki Villa Museum, em Oyamazaki, Kyoto de Tadao Ando (1991-95).
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1.1.

O Elemento Luz
A luz é um elemento que permite a existência de vida e quando mencionamos o termo

"luz"1, temos consciência que desta palavra derivam diversos significados. É através deste
material que nos é permitido observar o mundo que nos rodeia. A capacidade que a luz tem
de transportar e transmitir informação, é sem dúvida das dádivas mais importantes que nos
possibilita a execução do nosso cotidiano, já que é o nosso senso de visão, que nos fornece
os meios para a recolha da informação mais direta daquilo que observamos.
Como não poderia deixar de ser, é também este elemento, fundamental para a arquitetura.
Através dos jogos de luz e sombra é-nos proporcionada a capacidade de obtermos diferentes
assimilações do mesmo espaço.
Campo-Baeza afirma várias vezes "Architectura sine luce nulla architectura est"
(Campo-Baeza, 2013: 17) e como ele, também nós consideramos que esta afirmação não
poderia estar mais correta. Na figura 1, podemos observar um exemplo da luz em contato
com o objeto arquitetónico, no edifício Oyamazaki Villa Museum de Tadao Ando. A luz é o
princípio de tudo, é a grande protagonista da arquitetura, é o que nos permite ver e explorar
os espaços, sendo que nenhuma arquitetura é possível sem este elemento primordial. É como
sabemos, um elemento indispensável e de uso gratuito ao nosso dispor diariamente, o que
por vezes é interpretado como um bem adquirido, quando na realidade sabemos que o seu
valor é desmedido.
"As pessoas estavam tristes ou alegres conforme a luz para cada um — mais luz, alegres —
menos luz, tristes." (Negreiros, 1997: 175). Neste pequeno excerto de Almada Negreiros,
percebemos que a luz tem também influência o nosso estado de espírito. Os dias a que
chamamos "maiores", por terem um maior número de horas iluminadas pelo sol, como
acontece no Verão, tendem a deixar-nos mais ativos e animados, enquanto no Inverno, o
elevado número de horas com ausência de luz solar, tende a deixar-nos deprimidos. Isto
acontece porque o ser humano tende a reagir melhor a tudo o que está iluminado e tem cor,
na ausência de luz, aquilo que observamos não tem tanto detalhe, nem nos permite assimilar
1

“ A s. f. fluxo radiante capaz de estimular a retina para produzir sensação visual; clarão produzido por uma
substância em ignição; vela; candeeiro; lâmpada; brilho; fulgor; evidência; verdade; intuição; guia; coisa de
grande apreço; FÍSICA designação que compreende não só as radiações visíveis mas também as radiações
electromagnéticas invisíveis B s. f. pl. noções; conhecimentos; dar à ~ ter, partir; ~ cinzenta luz proveniente da
dupla reflexão da luz solar da Terra para a Lua, e desta para a Terra, durante a lua nova, permitindo distinguir
a parte do hemisfério lunar voltado para a Terra que não está directamente iluminada pelo Sol, obscuro da lua
nova; ~da fé conhecimento dos preceitos religiosos; ~ do dia a luz do Sol; ~natural a razão enquanto procede
de Deus e ilumina o espírito humano; filosofia das ~ es → iluminismo (Do lat. luce-, «id»)” (Costa e Melo,
1999: 1026)
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Figura 02: “The Creation of Light”, George Richmond (1826).
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as cores, tornando-se, segundo a nossa interpretação, mais triste.
Derivadas do latim, existem duas palavras para descrever a luz que expõem os
conhecimentos materiais e metafísicos da mesma, lux2 e lumen3. O vínculo físico e poético
transformou a luz naquilo a que podemos chamar de metáfora, para refletir sobre o mundo,
em várias áreas, como são o caso da psicologia, filosofia, literatura, arte, entre outras.
Podemos afirmar que luz é um elemento com que todos temos uma experiência direta, já que
é algo a que também todos nos encontramos expostos.
A visão crucial na área da arquitetura incide na luz, sendo este o seu elemento fulcral,
podemos caraterizá-lo como algo tangível, constante e material. Quanto à matéria é
mensurável e quantificável como bem defendem os físicos e que muitas vezes dessabem os
arquitetos, como nos lembra constantemente Campo-Baeza (2011).
A pintura representada na figura 2, de George Richmond, "The Creation of Light",
expõe o ponto central que a luz tem na nossa mente. Adjetivando as palavras procedentes da
nossa ideia de luz, podemos falar em equilíbrio, clareza, iluminação e harmonia.
"So Light is really the source of all being. And I said to myself, when the world was
an ooze without any king of shape or direction, the ooze was completely infiltrated
with the desire to express, which was a great congealment of Joy, and desire was a
solid front to make sight possible." (Lobell, 2008: 22).
Como percebemos na citação anterior, é a partir da luz que tudo se inicia, sendo esta a fonte
de inspiração para a criação. A luz permite-nos usufruir de um dos sentidos mais
extraordinários, a visão. É ela que nos possibilita imaginar e conceber, funcionando como a
base de todo o processo.
É ainda possível afirmar, que através da luz, o Homem organiza a sua vida, já que esta é

2

"Do latim lux, lucis, f. (luc <* leuk-, brilhar), f. 1. Luz// lux solis, lux lychnorum, Cic., luz do Sol, luz da
lâmpada// primo cum lumine solis, V., aos primeiros raios do Sol. 2. Luz do dia, dia, claridade (sent. próprio e
fig.) // cum prima luce ou prima luce, ao romper do dia // luce, luci, Cic., em plena luz, durante o dia // centesima
lux est haec ab interitu ejus, Cic., este é o centésimo dia depois da sua morte. 3. Luz do mundo, vida // luce
magis dilecta, V., mais amada do que a vida. 4. Luz dos olhos, vista, olhos. 5. Glória, brilho, ornamento,
ilustração, resplendor // lux Dardaniae, V., ó glória de Tróia. 6. Publicidade, notoriedade. 7. Ajuda, socorro,
luzes (do talento, da autoridade)” (Ferreira, 1992: 691)
3
"Do latim lumen, inis (cf. lux, luceo), n. 1. Luz (natural), luz do dia, dia // primo cum lumine solis, V., ao
romper do Sol // lumine quarto, V., ao quarto dia. 2. Luz (artificial) // lucernae lumen, Cic., luz da lanterna. 3.
Lâmpada, tocha, archote, candeia. 4. Luz dos olhos, os olhos // lumina flectere, Ov., virar os olhos // luminibus
amissis, Cic., tendo perdido a vista. 5. Vida // cassus lumine, V., privado da vida. 6. Beleza, ornamento, glória
// lumina civitatis, Cic., glórias da cidade. 7. Clareza. 8. Socorro, protecção, apoio, auxílio. 9. Claridade, luz
(na pintura), os claros (em oposição às sombras), perspectiva (dum edifício). 10. Abertura para a luz, janela,
fresta. 11. (Pl.). Figuras, ornamentos (de estilo).” (id., ibid.: 688)
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Figura 03: Church of Ascension, Campo-Baeza (2004).

Figura 04: Church of Ascension, Campo-Baeza (2003).
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determinante para a realização das suas tarefas diárias. Define também a nossa rotina,
quando nos alimentamos, trabalhamos ou dormimos.
A luz dá forma e sentido aos objetos, permite uma relação entre espaço e perceção
do utilizador. Podemos afirmar que na Arquitetura, é captada, além de todo o processo
estrutural e funcional, através dos sentidos e das emoções, tendo o poder de se conectar com
o Homem. Este elemento alcança além do objeto construído, tudo o que está ligado a vários
aspetos misteriosos que permitem a sua perceção e onde o seu papel é crucial, já que
proporciona ao utilizador a compreensão do propósito da arquitetura, que propicia muitas
vezes diversas e inesperadas sensações no mesmo espaço.
Nas figuras 3 e 4, podemos observar respetivamente a imagem de um projeto de
Campo-Baeza e um esquiço, também do mesmo, para a conceção de uma Igreja, no Bairro
da Macarena, em Sevilha, como o próprio refere (2011), "uma cidade cheia de luz". O
objetivo passaria por desenvolver um espaço sagrado, onde a luz e a sombra teriam como
função criar o ambiente perfeito para a oração. A luz seria originada a partir do alto, numa
Igreja onde a simplicidade se tornava dominante e teria o papel de gerar um momento de
quietude e harmonia, estabelecendo-se o contato com o divino.
Ninguém melhor que Campo-Baeza e Richard Meier, para sustentar a comparação
entre a arquitetura e a música. "Meier sabe bem que a LUZ deve ser agarrada pela
Arquitectura, como o ar pela Música" (Campo-Baeza, 2011: 109). E como ambos defendem,
algo sublime acontece quando o ar penetra o instrumento musical, proporciona-se um som
magistral. Podemos afirmar que o mesmo acontece na arquitetura quando o espaço é
penetrado pela luz. Caraterizando a luz como o "instrumento" indispensável ao arquiteto,
que proporciona ao utilizador uma visão transparente do espaço.
No entanto, tal como é possível o ar penetrar de forma díspar em diversos instrumentos
musicais, o mesmo podemos constatar sobre a luz em contato com as obras de arquitetura.
Esta também pode penetrar o objeto arquitetónico de várias formas. Dispomos assim de luz
com caraterísticas diversas: luz sólida, luz difusa, luz diagonal, luz vertical, luz translúcida,
a luz que procura ou que é seduzida pela matéria (Campo-Baeza, 2011). A venustidade da
arquitetura é precisamente como a da música. Os distintos tipos de luz concedem-nos
excessivas leituras no espaço arquitetónico, presenteando-nos com diferentes emoções, tal
como acontece com a música.
"Se dice que una de lás cosas más impressionantes de la música de Johann Sebastian Bach
es su «arquitectura».” (Zumthor, 2014: 10). Também Zumthor, faz referência à música,
comparando-a à arquitetura e transmite-nos que tanto na música há arquitetura, como na
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Figura 05 Ara Pacis Museum, Richard Meier (2008).

Figura 06: Ara Pacis Museum, Richard Meier (2008).
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arquitetura também existe música. Percebemos assim que tal como a música tem o poder de
nos envolver, de despertar os nossos sentidos e sentimentos, assim sucede também na
arquitetura que através dos seus jogos de luz e sombra capacita-nos muitas vezes uma
conexão profunda com o espaço.
Nas imagens das figuras 5 e 6 podemos observar fotografias que nos revelam o interior e
exterior, respetivamente, do Ara Pacis Museum de Richard Meier (1995-2006). Este museu,
localiza-se em Roma, junto à margem do rio Tibre. Projetado com o intuito de proteger o
legado cultural da cidade de Roma, contrasta a nível de proporção e estrutura com a
envolvente da cidade antiga. Este projeto evidencia a importância que a luz tem para o
arquiteto, através da sua longa estrutura envidraçada, de um andar apenas. É facilmente
percetível a simetria presente com a entrada de luz no edifício, assim Richard Meier,
contempla-nos com a sua forma de explorar com delicadeza a luz transparente e a claridade,
uma luz que abrange todo o espaço. É nítido o uso recorrente do branco na sua arquitetura e
tem como intenção que nada perturbe o espaço, dando especial evidência apenas e somente
à entrada de luz, como é possível observar nas imagens.
O domínio da luz sempre foi um dos temas dominantes de toda a História da
arquitetura. A arquitetura que tende a perfurar as paredes para conquistar a entrada divina
da luz. Construções distintas que reproduzem a transparência e a claridade, que nos guiam
para outro lugar, dando-nos a ideia de contato com aquilo que entendemos como
inalcançável. O que acontece na arquitetura compara-se então ao que acontece na música,
mais uma vez e como já referido anteriormente, onde a luz funciona como uma nota musical,
esta trabalhada em conjunto com as restantes notas, resulta numa melodia que por fim nos
possibilita a concretização da composição musical, onde existe obrigatoriamente a harmonia
e o ritmo. A luz é um bem que nos é fornecido e cabe-nos a nós saber conjugar este elemento
com os restantes, para que, desta forma nos seja possível alcançar um resultado coerente
(Campo-Baeza, 2011).
Várias as vezes deparamo-nos com a comparação entre a música e a arquitetura. Podemos
considerar que a música nos proporciona um determinado estado de espírito, consoante a
intenção de quem a desenvolveu. Na arquitetura, um determinado espaço também tem a
capacidade de despertar determinadas emoções no utilizador.
É também exemplo da associação da música à arquitetura, a imagem da figura 7, onde
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Figura 07: "Archimusic city", Federico Babina (2014).
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está representada uma série de ilustrações de Federico Babina (2014)4, arquiteto e designer
gráfico italiano, é conhecido pelas suas ilustrações inspiradas no tema. O artista associou
vinte e sete músicas de diversos artistas e transformou-as em edifícios de desenhos
animados. Babina defende que a arquitetura e a música estão profundamente conectadas e
exibe as suas ilustrações sobre a sua visão e entendimento da anastomose entre estes dois
tipos de arte: música e arquitetura. Desenvolve as suas ilustrações, motivado pela
combinação da letra e das notas musicais de cada canção e as capas dos álbuns onde as
mesmas se encontram, criando uma série de desenhos de edifícios que representam cada uma
das músicas, todos diferentes e com distintos elementos que os caraterizam.
Na arquitetura são vários os elementos que cativam a atenção do utilizador, no
entanto nenhum se compara à entrada de luz no espaço, capaz de seduzir a nossa mente e
criar emoções positivas ou negativas. Possibilita-nos a interpretação do interior e exterior
dos edifícios, como também nos proporcionar uma imensidão de sensações e sem sairmos
do mesmo sítio. Transmite-nos por vezes um pressentimento de levitação ou em contraste a
sensação de arrepio, a luz tem todo esse poder nos diferentes espaços que penetra e é um
bem imprescindível para quem a trabalha. Queremos com isto transmitir que a luz funciona
como uma matéria prima para o arquiteto, tal como o instrumento musical para o músico.
Sem esta matéria primordial, não nos seria possível observar o espaço arquitetónico de forma
alguma. Devemos perceber que a luz deve ser um elemento pelo qual é essencial ter respeito
e só assim é possível trabalhá-lo, de outra forma é utilizado como algo banal, não tirando o
melhor proveito daquilo que é na realidade imprescindível para a boa forma de trabalhar
arquitetura.

4

Segundo os números atribuídos a cada edifício da figura 6 eles representam as seguintes músicas, segundo
Federico Babina: 1. So What de Miles Davis; 2. Let It Be de The Beatles; 3. Billie Jean de Michael Jackson; 4.
Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury; 5. Requiem de W. A. Mozart; 6. Every Breath You Take de The
Police; 7. No Surprises de Radiohead; 8. Love Will Tear Us Apart de Joy Division; 9. Wish You Were Here de
Pink Floyd; 10. Space Oddity de David Bowie; 11. My Funny Valentine de Chet Baker; 12. Light My Fire de
Jim Morrison; 13. Song 2 de Blur; 14. Joga de Björk; 15. Confirmation de Charlie Parker; 16. River Man de
Nick Drake; 17. Smells Like Teen Spirit de Nirvana; 18. Hey Joe de Jimi Hendrix; 19. Me Gustas
Tu/Desparecido de Manu Chao; 20. Suite Pour Violoncelle nº. 1 de J. S. Bach; 21. Seven Nation Army de The
White Stripes; 22. Morning Passages de Philip Glass; 23. O Superman de Laurie Anderson; 24. Naima de John
Coltrane; 25. Can´t Help Falling In Love de Elvis Presley; 26. Rehab de Amy Winehouse; 27. Entre Dos Aguas
de Paco de Lucia.
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1.2.

A Luz no contexto Histórico

A luz sempre esteve presente no cotidiano do Homem e teve uma grande importância ao
longo da nossa história. "Definitivamente, não é a LUZ a razão da Arquitectura? Não é a
História da Arquitectura a história que procura, no entendimento e do domínio da LUZ?"
(Campo-Baeza, 2013a: 21, ver anexo A). Nesta citação percebemos que a luz sempre esteve
vigente ao longo da história e como prova disso, são vários os manuscritos que conferem
que a luz sempre esteve evidente na Pintura, Arquitetura, Cultura, Religião e na Filosofia.
"1 No princípio, Deus criou o céu e a terra. 2 A terra estava sem forma e vazia; as
trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
3 Deus disse: «Faça-se luz!» E a luz foi feita. 4 Deus viu que a luz era boa, e separou
a luz das trevas. 5 Deus chamou à luz dia, e às trevas noite. Sobreveio a tarde e depois
a manhã: foi o primeiro dia." (Livro do Génesis, I)
A cada período coincide um meio sui generis5 de alcançar a luz. O progresso da arquitetura,
ao longo dos diferentes séculos, permitiu a exploração e descoberta, dos novos materiais e
sistemas construtivos, consequentemente, inúmeras perspetivas ao longo dos tempos, sobre
a interpretação da luz. Com isto, o objetivo é enunciar, que para a Arquitetura de
determinado período, estabelece-se uma determinada configuração e emprego da luz. "The
architecture of each culture is a model of that culture's world, not of the world´s shape, but
of its underlying form." (Lobell, 2008: 60). Esta citação tem como finalidade percebermos
que a cada cultura pertence uma determinada forma de projetar. A arquitetura é diferente em
cada cultura, pois as culturas de cada lugar são diferentes entre si e a cada arquitetura,
associamos, quase que automaticamente, uma cultura o que acontece porque em diversos
países, a arquitetura é trabalhada em benefício do utilizador. Temos como exemplo os países
frios, onde observamos as habitações com telhados altos de grande inclinação, pois o inverno
é muito rigoroso e desta forma, há uma maior facilidade de proteger o edifício quando ocorre
a queda de neve. O mesmo já não acontece em países quentes, que se tratando de países
tropicais, já não necessitam de telhados de grande inclinação para proteger as suas habitações
da neve, no entanto, tem outras necessidades para se proteger do calor. Concluímos assim
que cada cultura é reconhecida por determinadas caraterísticas arquitetónicas. No geral, é
possível afirmar que os diferentes tipos de arquitetura constroem e caracterizam o mundo.
5

Termo de origem latina sui generis é utilizado como adjetivo e significa literalmente "de seu género próprio".
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"... A luz e as coisas pertencem-se mutuamente, e cada lugar tem a sua luz. A luz, as
cores e os lugares já podem ser entendidas na sua mútua relação. A fenomenologia
das coisas e dos lugares é também a fenomenologia da luz" (Norberg-Schulz apud
Neves, 2004: 14)
Norberg-Schulz afirma que a luz e as coisas se pertencem mutuamente e que cada lugar tem
a sua luz, o que é realmente verdade se considerarmos que a cada lugar correspondem
determinadas caraterísticas da luz que num outro lugar não possuirão autenticidade. O que
entendemos com isto é que de lugar para lugar as idiossincrasias da luz são distintas, mas
tudo o que existe detém luz, desde os tempos remotos, até ao futuro que ainda está por
determinar, uma certeza que fruímos, é que a luz foi e será um elemento substancial e
inerente em tudo, com o poder de nos espertar inúmeras sensações.
"Situation, climate, and culture may determine use and subsequent experience of color.
Further, we can imagine people having particular color concepts based on the qualities of
light and air in their particular site and situation." (Holl, Pallasmaa & Pérez-Gomez, 2006:
61). Neste excerto, percebemos que o uso de cor está associado à qualidade de luz que incide
sobre as diferentes superfícies arquitetónicas. Entendemos que cada cultura para além do
clima, esta é relacionada a determinada cor, consoante a incidência de luz proveniente do
sol. Por este motivo consideramos que a diversidade de cores em culturas diferenciadas seja
definida consoante a incidência de luz nos edifícios e desta forma, observamos alguns países
com predominância de edifícios em tons de branco, outros países com domínio de cores
coloridas, outros com preferência pelos tons de terra, etc. A realidade é que a intensidade da
luz não é igual em todas as partes do mundo, o que automaticamente e inconscientemente
acaba por influenciar as culturas na escolha da cor para as suas construções.
"Thus art and architecture, as cultural forms of representation, present something that
can exist only in specific embodiments. They signify and increase in being,
disclosing the "lighting" that makes the world of things into objects, the event of
becoming-into-being." (id., ibid.: 22)
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Figura 08: Pirâmides do Egipto (2570 a.C.- 1300 a.C.).

Figura 09: Templo Grego, Parténon (2017).
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Através da citação anterior entendemos que tanto a arte, como a arquitetura enquanto formas
culturais, apresentam algo que pode existir apenas em associações específicas, ou seja, elas
representam o ser através da sua luz, transformando o mundo das coisas em objetos. Em
qualquer situação, o efeito luminoso está dependente de quatro fatores, segundo Marietta S.
Millet (1996), são eles: a fonte de luz, a geometria, as superfícies e o utilizador. Estes fatores
são influenciados consoante as caraterísticas específicas de cada objeto ou espaço e estes
aspetos são também a posteriori refletidos no objeto e no espaço, o que consequentemente
influencia a cultura de cada local. Com isto, é então possível concluir que a luz é um dos
elementos necessários para definir cada civilização.
Os povos do Pré-Histórico eram nómadas, o que significa que se deslocavam
consoante as suas necessidades de obter alimento. No entanto, com o desenvolvimento das
primeiras formas de agricultura, estabeleciam-se por períodos mais longos no mesmo
território. Apesar de ainda utilizarem os abrigos naturais, começaram a construir os
monumentos de pedras colossais com a função de câmaras mortuárias ou de templos. Como
sabemos, nesta altura ainda eram atípicas as construções com a função de habitação.
No período do Neolítico o Homem já dominando o fogo, inicia-se na produção de
peças de cerâmica. É no interior das cavernas, nas paredes de pedra, que se encontram os
principais fenómenos da pintura Pré-Histórica.
A evolução da sapiência do Homem, foi-se salientando no decurso dos tempos, visível
através das manifestações expressas nas cavernas, de múltiplos petrechos, desde clorofila,
presente nas plantas e que oferece a cor verde, até ao próprio sangue ou sangue dos animais,
tudo o que tivesse pigmentação e que permitisse colorir e contar as suas histórias com recurso
ao desenho. Nesta data, a luz não era ainda uma prioridade para o Homem, já que as suas
cavernas serviam apenas de abrigo. Estes abrigos, eram atravessados pela luz na abertura da
porta ou forame na cobertura para que não fossem facilmente avistados.
Nos costumes da cultura Megalítica constatamos que se inicia o interesse e
conveniência da sociedade. Vemos nas culturas antigas já a necessidade de consentir a
entrada de luz nas suas construções, para lhes permitir visibilidade no interior para a
realização das suas tarefas.
No Egipto, as construções com fisionomia de pirâmide, retratavam, orientadas para o céu, a
devoção ao Deus do Sol (Deus Rá), figura 8.
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Figura 10: Panteão, Roma (2016).
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"The great Egyptian temples were a rhythmically ordered sequence of spaces, the
sacred way leading throught avenues of rams or sphinxes to the massive temple gates,
and then through arcaded courts, pillared rooms, and halls to a sacred chamber.
Similarly, the pyramid presented a triangular stone surface that defined the way
across the desert from any direction." (Lobell, 2008: 60)
Como concluímos no Egipto, os templos eram lugares sagrados com uma sequência rítmica
de espaços que conduziam às portas do templo. Eram orientados a Este e constituídos por
uma forma tripartida - Pátio colunado, Salas epístolas e Santuários - no decorrer do eixo o
sol originava miragens nos espaços que simbolizavam o trajeto da peregrinação.
A porta de acesso, avocava intencionalmente como se da porta do céu se tratasse. Recebia a
luz a nascente. Na sala principal a iluminação era quase sempre uma claraboia central.
Consoante se ia calcorreando pelo edifício as áreas iam-se tornando exíguas, terminando o
trajeto na célula fechada do santuário. A luz tinha fundamentalmente índole simbólica.
A luz natural na arquitetura clássica da Grécia Antiga, destaca-se substancialmente como
mediadora de exposição da aparência. Podemos observar o Pártenon, na figura 9. O estudo
dos edifícios era articulado com a finalidade de sobrelevar a resultância da luz, da cor e da
sombra.
Poucas pessoas conseguiam entrar na chamada cella, tendo em conta que era considerada a
morada ininteligível dos Deuses.
" The magical forces evident in the archaic figures give way to anatomical idealism
and individual expression in Classical and Hellenic figures. For the Greeks, presence
was immediate, not abstracted through space or time. Greek vase painting had no
depth; the characters in Greek drama, no psychological change over time; and Greek
temple, no useful interior. The temple was freestanding against the landscape, its
Doric collumns perfect in proportion, standing erect, free, and apart." (id., ibid.)
Este excerto expõe a visão que os Gregos tinham sobre as forças mágicas, e que estas
estavam presentes e evidenciadas nas suas figuras, pinturas e personagens. Transmite ainda
que o interior do templo grego, não dispunha de utilidade e que era autónomo da paisagem.
Quanto aos Romanos cuidaram o espaço como uma matéria exemplar e vinculada, não
obliterando a escala soberba e eminente. Estes, tinham a idiossincrasia de ter uma arquitetura
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Figura 11: Catedral Basílica de Saint Denis, França
(Fundada no século VII).

Figura 12: Rosácea do transepto norte da Catedral Basílica de
Saint Denis, França (Fundada no século VII).
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abastada como que cheia de narração e de história. Para vangloriar os edifícios e os espaços
apresentava-se uma ampla circunspeção no manuseio da luz e era empregue.
Enquanto os Gregos avolumaram uma arquitetura para contemplar a luz, os Romanos,
potencializaram a apreciação com luz. A arquitetura Romana manipulou a luz,
escrupulosamente, nos espaços interiores, criando cenários inigualáveis, onustos de aceção.
Quanto às Igrejas interrompem uma escuridade, completa, interna. A luz apenas tem como
função iluminar fortuitamente evidenciando algumas intenções. Os feixes de luz apontam e
sobressaem o seu desígnio, como acontece com alguns elementos.
"Só o Panteão, lugar reservado aos deuses, ousa abrir esse orifício superior ao céu
aberto.
Os pátios serão então os mecanismos intermédios para poder levar a luz ao interior
dos edifícios, sempre através das janelas abertas nas suas paredes perimetrais
verticais." (Campo-Baeza, 2011: 30-31)
Campo-Baeza nesta citação refere o Panteão (figura 10) e os jogos de luz criados pelos
romanos, como iremos comentar, posteriormente.
Na arquitetura Gótica, a luz é o componente controlador e pujante deste período. É o
material imprescindível no espaço arquitetónico.
Lobell (2008), descreve-nos a arquitetura gótica, bem como a profundidade emocional das
pinturas de Rembrandt, da altura das naves e a proximidade com a luz. A translucidez da
luminosidade no interior das catedrais é caraterizada pelos vitrais coloridos.
A Basílica de Saint Denis, é um ícone arquitetónico tendo em conta que foi a primeira
estrutura principal em que uma parte considerável foi concebida segundo o estilo gótico e é
neste período que se dá o louvor do vitral. Os vidros coloridos e cristalinos transformam-se
em algo capaz de modificar o espaço, tanto interior como exterior, voltando-se para um
composto de iluminação que proporciona cor com uma incessante variação. Esta luz era
classificada como celestial, pois era uma luz penetrante, adulterada através das cores
peculiares dos vitrais que criavam uma atmosfera propícia à meditação, como constatamos
nas imagens do exterior da Basílica de Saint Denis (figura 11) e da rosácea (figura 12) do
transepto Norte, no interior da Basílica.
"A sua intenção ao fazerem as naves cada vez mais altas não era só a de procurar
uma maior espiritualidade na forma da sua construção, mas também captar a maior
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Figura 13: Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença (2016).
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quantidade de luz possível através dos seus vitrais mais altos. (...) A luz era o cerne
da questão." (Campo-Baeza, 2013b: 28)
Campo-Baeza, descreve o período Gótico, expressando a intenção que tinham na construção
das catedrais em pedra, onde tentavam elevar as naves o mais alto possível, para a obtenção
de uma maior quantidade de luz natural. Neste período valorizavam a luz que vinha “do
alto”, como diziam, de forma a criar mais luz espiritual e menos material.
A luz era o tema central do Gótico e quanto maior fosse a quantidade de luz, mais divinos
se tornariam os espaços, diretamente ligados a uma maior verticalidade. Segundo eles,
estariam em maior contato com Deus, consequentemente através dos jogos de luz, auferiam
a cessão do tempo no espaço, proporcionando uma configuração celestial ao mesmo.
"The Renaissance architect, Alberti, upon mastering the art of perspective,
exclaimed, «At last I can see the world as God sees it!» Indeed, for that moment,
Alberti had captured the world in a crystalline space defined by converging lines of
perspective. We saw in perspective, and the world existed in uniform space and time
from the fifteenth until the beginning of the twentieth century." (Lobell, 2008: 61)
O Renascimento deu início ao movimento artístico que incorporava o natural e
particularmente ao espaço tridimensional, onde surgia finalmente a perceção de
profundidade. No seu interior, podemos dizer que os edifícios eram pontuados pela
inteligibilidade das proporções e contornos iluminados por uma luz disseminada.
A cúpula é sem dúvida uma das protagonistas do Renascimento. Um grande exemplo, e a
primeira grande obra deste período, é a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença,
figura 13. No exterior a cúpula é caraterizada como sendo pontiaguda, vencendo na sua
estatura e resistindo a forças laterais. No interior é possível prezar a sublime entrada de luz
miscelânea com a decoração que possibilita um ambiente propício a ilusões de ótica na
aceção de ascensão aos céus, como se permitisse o contato direto com o divino.
A luz natural no período Renascentista, século XV, foi admirada e respeitada. Houve uma
mudança apreciável na evolução do tratamento de luz sem filtros. O edifício passa a ter
presença.
Na Arquitetura Barroca, o domínio da luz transformou-se no assunto corrente,
imprescindível e predominante. "Passado um tempo veio o Barroco, em que os melhores
arquitetos fizeram da luz o tema central das suas actividades. Bernini e Borromini
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Figura 14: Interior da Igreja de Sant´Agnese in Agone, Roma (1949).
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inventaram novas formas de trabalhar a luz." (Campo-Baeza, 2013b: 29). Como percebemos
na transcrição anterior, o ajuste da luz torna-se uma proposição prioritária, tornando-se num
exercício organizado e disciplinado, unificando luz incidente e luz refletida numa mesma
circunstância espacial.
A luz natural, regularmente horizontal era recebida de uma extensa altitude, frequentemente
criada por equipamentos astutos que, refletindo-a, transfiguravam-na, gerando assim a luz
vertical.
É possível observar na figura 14, um exemplo da arquitetura Barroca, o interior da
Igreja de Sant´Agnese in Agone, situada em Roma. Foram vários os envolvidos na
construção desta Igreja, dando especial destaque a Borromini e ao escultor Bernini.
Tal como Campo-Baeza (2013a) afirma, percebemos que a busca pela captação de luz se
mantém no Barroco, conseguindo aliás a obtenção de um maior grau de verticalidade que no
período Gótico. No entanto, e com toda esta evolução, a busca em torno da luz zenital
continua, embora com as limitações que não permitiam a incidência de luz e ao mesmo
tempo salvaguardar e preservar o interior das tempestades ou de outras causas naturais.
Mais tarde surge ainda a Revolução Industrial, em Inglaterra no século XVIII, que
representa um processo de grande transformação, que rapidamente prolifera pelos restantes
países. Este período, direcionado em especial à comercialização de produtos
industrializados, permitiu a evolução a vários níveis, incluindo na área da engenharia e da
arquitetura, já que se começou a pensar em “grande”. No entanto, é no início do século XIX
que estruturas de maiores dimensões são realizadas, dando especial destaque ao
desenvolvimento do ferro, do betão e do vidro, este último que permitiu uma melhor
iluminação dos espaços através da incidência transparente de luz natural.
É depois no século XX, que surge a Revolução Elétrica, cujos pioneiros foram Thomas
Edison e Joseph Swan. Esta inovação foi extremamente importante, possibilitando o uso de
iluminação artificial, especialmente no interior dos edifícios.
1.3.

A Luz Natural e a Arquitetura
Como já referido anteriormente, a luz natural é indispensável à nossa sobrevivência

e completamente indissociável da arquitetura. "A luz em arquitectura é tudo. É um meio e
um fim para as formas, os volumes e os espaços." (Brandão apud Thenaise e Laje, 2009: 25,
ver anexo B).
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Figura 15: Capela da Luz, Tadao Ando (1999).

Figura 16: Capela da Luz, Tadao Ando (1999).
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A luz é o elemento que nos permite trabalhar a arquitetura e proporcionar sensações. Como
defende Zumthor, a luz do sol é um fascínio, uma maravilha que ilumina a Terra. Uma luz
única que nos oferece imenso, tendo em conta que é também ela que nos concede a visão,
um primacial sentido, sem o qual não seria possível realizarmos a maior parte das nossas
tarefas diárias. "La Luz del Sol, del dia, que llega a la superficie de la Tierra desde el lejano
cosmos es grande, fuerte y dirigida. Es una única luz." (Zumthor, 2014: 91).
A luz natural vem acompanhada de mudança, pois está em constante deslocação,
proporcionando-nos diferentes estações do ano e varia consoante os fatores climáticos.
A luz sempre fez parte da história da humanidade e no desenvolvimento e progresso da
construção, como anteriormente pudemos perceber, existiu sempre a demanda incessante na
procura da inserção da luz no interior dos edifícios.
"Y el juego con las medidas de la arquitectura; el trabajo al servicio del tamaño
correcto de las cosas está dirigido por el deseo de crear grados de intimidad,
escalonamientos de cercanía y distancia. Me gusta colocar los materiales, las
superficies y los contornos, brillantes o apagados, a la luz del sol, haciendo surgir
misteriosamente masas profundas y granduaciones de sómbra y oscuridad, a fin de
que aparezca todo el encanto de la luz sobre los objetos. Hasta que todo concuerde."
(id., ibid.: 86)
Nesta citação de Zumthor, percebemos que na arquitetura, a luz é interpretada como um
presente e ao mesmo tempo como um jogo. Um presente que nos permite controlar e dosear
o elemento arquitetónico com a quantidade certa de luz. Para o arquiteto, esta "quantidade
certa de luz", funciona como um jogo, onde vence, criando pontos de luz fundamentais para
conceder a chamada beleza arquitetónica ou onde, por vezes, também perde, quando não
sabe como "jogar" com a luz no espaço construído. Percebemos ainda, que é através da luz
que tudo na arquitetura tem início, pois é ela que cria contornos, sombras, proximidade e
todo o desenvolvimento do espaço arquitetónico.
A Capela da Luz (figura 15), é um exemplo de como Tadao Ando (1999), capta a luz
natural através de uma abertura, pouco comum, mas significante, tendo em conta a sua forma
e o que transmite, assume uma intenção emblemática e claramente impetuosa (figura 16).
Esta luz marca a posição do altar, criando todo um ambiente místico dentro da capela sendo
a fissura também percetível quando observada a partir do exterior. Ando cria uma entrada
de luz natural que nos transmite a ideia de contato com o divino. A quantidade de luz natural
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Figura 17: Interior Bruder Klaus Field Chapel, Peter Zumthor (2007).
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certa no espaço, proporciona diferentes interpretações do mesmo. Oferece ao utilizador um
misto de sensações e pensamentos.
"Pocos procesos físicos de la naturaleza tienen tanta importancia en la arquitectura
como el fenómeno de la luz, capaz de dotar de poética y misticismo a los diferentes
estilos arquitectónicos que siempre han encontrado en la luz un elemento
fundamental de soporte teórico para su definición, tanto si es por su ausencia como
por su presencia." (Domínguez apud Neves, 2004: 25)
Como percebemos com o excerto anterior, todos os estilos arquitetónicos sempre foram
buscar à luz o elemento fundamental do seu suporte teórico, tendo em conta que esta sempre
foi um elemento imprescindível para a arquitetura em todos os períodos da História. Teve o
poder de criar emoções no espaço arquitetónico, tanto com a sua presença como com a sua
ausência.
1.3.1. A Luz Sólida
A luz sólida é definida pelos arquitetos como a luz que possibilita a compreensão da
divisa entre o que está na sombra e o que não está, o chamado jogo de luz e sombra.
Atualmente são várias as formas usadas para permitir a entrada de luz sólida nos edifícios,
como é o caso das claraboias, que podem adquirir inúmeras configurações e como é comum
vermos, que ao longo da história, a sua evolução foi limitada pelas inovações técnicas e pelos
diferentes estilos arquitetónicos. A luz sólida provém da luz natural, cuja fundamental fonte
é, como sabemos, o Sol. Tendo em conta as leis da física a força/quantidade da luz é perdida
ao longo da distância, ou seja, determinante posteriormente na ingerência com o objeto.
Zumthor (2014), elogia o uso da luz natural, numa escola na Costa da Califórnia e
partilhando a sensação que esta lhe transmite. Carateriza a luz natural e vertical como
protagonista do espaço, criando um clima como o próprio refere, suave e intenso. "La luz
natural que cae desde arriba confire al espacio un clima que me produce una sensación suave
e intensa." (Zumthor, 2014: 47).
Campo-Baeza (2011), por sua vez, transmite-nos o quão triste seria o Panteão, sem a
sua luz penetrante. Seria impossível não concordar com o arquiteto, não poderia o Panteão
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existir sem a luz, o seu elemento de destaque. Fala ainda sobre o conto de Henry James6,
transmite a mágica descrição do escritor relativamente ao panteão iluminado somente pela
luz da lua, num dia de chuva e como o próprio carateriza, fascinante. Apenas a partir de um
óculo, todo o espaço pode ser de diversas formas interpretado. Ou são os raios de sol que
entram pelo óculo, ou a luz da lua, o ar que circula e a chuva que tantas vezes se vê cair. E
uma outra situação que poucas pessoas têm oportunidade de ver, e só acontece uma vez ao
ano, uma chuva de pétalas de rosas vermelhas, que caem a partir do óculo, iluminadas pelo
sol, ao som de um coro maravilhoso e algumas vezes ainda acompanhadas pela água da
chuva. São tantas as emoções que o Panteão nos consegue transmitir, apenas através de uma
entrada de luz, é percetível a emoção das pessoas no interior do espaço, muitas não
conseguindo conter as lágrimas. De facto, nenhuma palavra seria melhor para caracterizar o
Panteão, se não, fascinante.
"Cuanto más viejo me hago, más me interesan las distintas formas de aparición de la
luz en la naturaleza. No dejo de admirarme y aprender y soy plenamente consciente
de que es la luz de Sol la que ilumina los edificios que concibo. Sumerjo en la luz
solar los espacios, los materiales, las texturas, los colores, las superficies, las formas,
atrapo esa luz, la reflejo, la filtro, la atenúo y la rebajo para que luzca en el lugar
justo. La luz como sustancia activa me es del todo familiar; no obstante, si recapacito
verdaderamente qué es lo que esto significa, apenas entiendo algo." (Zumthor, 2014:
91)
Nesta citação, temos ainda a oportunidade de perceber como Zumthor carateriza a sua
arquitetura. Exprime que a arquitetura por ele concebida é iluminada pela luz solar. Que
através da luz do sol é possível manipular tudo, desde as texturas, à própria visão do espaço.
Podemos assim afirmar que a luz tem a capacidade de nos fazer ver o espaço de uma forma
diferente e através da sua manipulação é possível interpretar de diferentes formas o mesmo
objeto.
Recordando a Capela Bruder Klaus Field, da autoria de Zumthor, possível observar
na imagem da figura 17, percebemos o que o próprio afirma, quando refere que toda a sua
arquitetura é iluminada pela luz solar. Nesta capela, o olhar é direcionado para o topo, uma
reação inteligível, dado que o teto é a céu aberto. E tal como acontece no Panteão, também
6

Henry James (1843-1916) foi um escritor nascido nos Estados Unidos da América e naturalizado britânico.
Era conhecido como “uma das principais figuras do realismo na literatura do século XIX.” Autor de vários
romances, contos, críticas, etc., “muito importantes para a literatura de língua inglesa.”
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na Capela Bruder Klaus Field, o interior é condicionado tanto pela hora do dia, como pela
meteorologia, transmitindo um misto de sensações e ao mesmo tempo, diferentes
experiências no mesmo espaço, ao utilizador. Como podemos concluir, Zumthor, é um
defensor da luz natural e das diversas sensações proporcionadas pela mesma. A ideia que
nos transmite no projeto desta Capela, é a vontade de quase como obrigar o utilizador a
observar a luz projetada de cima, remetendo-nos para a intensão de acoplar o utilizador com
a luz divina, a luz ininteligível vinda dos céus, superior a todos nós. Devemos ainda ter em
conta os materiais escolhidos para a construção desta Capela, que resultam da arquitetura
vernacular e conferem ao espaço interior um ambiente silencioso e propício à meditação,
com uma entrada de luz coerente e harmoniosa.
1.3.2. A Luz Translúcida
Sobre a luz translúcida, é possível afirmar que resulta da dosagem correta da entrada de luz,
para proporcionar ao espaço, um ambiente límpido.
"La necesidad de una cierta iluminsción forma parte generalmente del cometido del
edificio, y las condiciones geográficas determinarán las posibilidades de una
iluminación «natural». La luz es también un factor formal, tanto por la distribución
de zonas claras y oscuras, reflexiones, transparencias y fuentes de iluminación."
(Norberg-Schulz, 1998: 67)
Norberg-Schulz, transmite que a necessidade da procura da iluminação mais correta é parte
do propósito da finalidade de cada edifício e consequentemente da vontade de cada arquiteto.
No entanto, é obrigatório ter em consideração que as condições geográficas pertencentes a
cada local, podem limitar a entrada da luz natural. A luz é um fator que deve ser levado em
conta na distribuição dos espaços, já que nos permite, através dela, a visualização de
diferentes áreas, luminosas ou escuras e também nos exibe as transparências e reflexões.
"A luz é inconstante e caprichosa.
Muda sem parar, entre a delicadeza a brutalidade e o eclipse. Muda de ângulo e de tom."
(Siza Vieira apud Thenaise e Laje, 2009: 25, ver anexo C). Nas palavras de Siza Vieira,
percebemos que a luz é um material variável e são diversos os fatores que contribuem para
isso acontecer como são exemplo disso as estações do ano, as horas do dia, etc., como já
referimos anteriormente. No interior de cada edifício podemos ainda obter vários tipos de
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Figura 18: Capela de Notre Dame du Haunt, Ronchamp (1950-1955)
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luz, consoante a vontade do arquiteto, neste caso falamos da luz translúcida, que funciona
como um tipo de luz requintada e espiritual.
"The interior is outstanding. Corbusier's concern was to create a sacred and very
special space. This he achieved by the creation of a cavernous area and a careful
filtering of natural light though specially designed windows. From the exterior the
window appear as tiny slits in the jewel-coloured light into the chapel." (Darling,
2000: 23)
A iluminação interior da Capela é constituída por vãos de diversos tamanhos. É percetível o
respeito e preocupação que Le Corbusier tem pelo espaço sagrado, de tal forma que consegue
diligentemente filtrar a entrada de luz natural no espaço, criando um ambiente sublime e
misterioso.
Mas não foi apenas no passado que se tentou conceber um espaço penetrado pela luz
translúcida. Atualmente são vários os arquitetos que tentam criar o espaço com a entrada
deste tipo de luz, nem sempre bem sucedidos, tendo em consideração que a arte de conectar
o espaço com o utilizador, atualmente, se encontra banalizada e nos vemos muitas vezes em
espaços que são criados apenas pelo sentido estético, colocando de parte o mais importante
que é o contato entre o Homem e a arquitetura, as várias emoções que o espaço bem
trabalhado nos possibilita sentir.
No entanto, existem experiências do contato com a luz translúcida e o Homem que
dispensam apresentações como é o caso da Capela de Notre Dame du Haut em Ronchmp de
Le Corbusier (1950-1955), que observamos na imagem da figura 18. Podemos perceber,
observando o interior da Capela, que além do tamanho das janelas, estas têm outra diferença
entre si, no sentido em que algumas são transparentes, no entanto, outras possuem vidro
colorido. Como Corbusier defende, sem qualquer ligação aos vitrais, por assemelhar esse
método de iluminação a antigas perceções da arquitetura (a arte românica e gótica). Os vidros
possibilitam assim um contato com o exterior, já que permitem a visualização do mesmo.
Conseguiu deste modo criar um espaço de oração onde existe um diálogo incontestável entre
a matéria e a luz e não somente com a matéria ou com a luz como acontece em muitos
exemplos.
Como já referimos anteriormente, são vários os arquitetos que tentam controlar os espaços
e as sensações do utilizador, com este tipo de luz, incluindo o próprio Campo-Baeza, que
inclusivamente tenta intersectar e comedir concomitantemente vários tipos de luz num

57

Figura 19: Concurso Aeroporto de Malpensa, Milão (2009)

Figura 20: La Maison de Verre de Pierre Chareau, em Paris (1932)
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mesmo espaço.
"Para apresentar e tentar ganhar o concurso organizado em 2009 para a construção
de um espaço digno de entrada em Milão, no Aeroporto de Malpensa, projetámos,
com o arquiteto português Paulo Durão, uma caixa mágica em que, depois de encher
de luz translúcida um espaço radical e nu, o esticamos com uma penetrante chuva de
luz sólida." (Campo-Baeza, 2013a: 31)
Desde o início que a vontade de Campo-Baeza, relativamente ao projeto para o concurso do
Aeroporto de Malpensa (figura 19), era criar uma estrutura geral leve, composta por barras
(tanto horizontais como verticais), pintadas de branco. E esta estrutura estaria coberta, tanto
no exterior como no interior, no topo e dos lados como uma "pele" vítrea translúcida dupla.
Todo o espaço interior teria uma luz translúcida, divina, conjugada com a luz sólida, tudo
comedido como defende o arquiteto.
Outro exemplo que não poderíamos deixar de referir é La Maison de Verre de Pierre
Chareau, em Paris, figura 20. A Maison de Verre, traduzido para português seria Casa do
Vidro, é sem dúvida uma grande referência na arquitetura do século XX. A fachada frontal
e a posterior da casa, são revestidas por blocos de vidro7. Os refletores colocados no exterior,
estão orientados para as fachadas, assegurando a iluminação difusa no interior da casa. A
transparência e fluidez de todos os espaços são características irrefutáveis deste edifício,
aliás o propósito do arquiteto, nesta casa de ampla transparência de superfícies, seria
beneficiar o utilizador do espaço a tirar pleno proveito da luz natural.
A denominação “Casa de Vidro” é atribuída devido à luminosidade do edifício. O mais
curioso desta obra, é o facto de ter sido desenvolvida em espaço urbano, utilizando a
construção já existente, com a restrição de que o último andar tinha como residente um outro
possuinte.
Apesar de tantos outros exemplos do uso de luz translúcida, no interior dos edifícios,
é ainda uma dificuldade para muitos arquitetos, controlar e moderar a entrada de luz,
transmitindo muitas vezes sensações opostas às do objetivo inicial. No entanto não há nada
tão fascinante como a oportunidade de entrar num espaço repleto de luz translúcida, bem
trabalhada, que nos transporta ás chamadas emoções indomáveis.

7

Estes blocos de vidro eram conhecidos como Saint-Gobain. “Saint-Gobain é o nome de uma companhia
multinacional de origem em França, fundada por um político francês de nome Jean-Baptiste Colbert, em 1665.
Tinha a função de manufaturar vidros planos com o nome de La Compagnie des Glaces”
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Silêncio

2.1.

O Silêncio e a Arquitetura

O silêncio funciona como a capacidade que o Homem tem de interpretar o espaço e através
da sua mente incorporar o lugar. "Os espaços e lugares criados por uma obra de arte são reais
no sentido total da experiência." (Pallasmaa, 2011: 64). Para que a experiência seja real, tem
que existir um contato com a nossa mente. Tem que ser capaz de nos transpor emoções,
memórias, como que nos isolando de tudo o que nos rodeia, fazendo-nos sentir a obra, o
espaço, o lugar.
Quando falamos de silêncio, não nos referimos ao silêncio absoluto, mas sim ao silêncio que
cada experiência nos proporciona quando vivenciada. A arte tem o poder de nos conectar
com o silêncio, de nos fazer sentir emoções e de nos preencher de memórias. Só realmente
a experimentação do contato com a obra bem concebida nos permite alcançar
verdadeiramente todo este envolvimento com a experiência.
"La lectura de la arquitectura implica continuamente la totalidad de nuestra
experiencia - la experiencia es además la historia de la propria conciencia - como
toma de conciencia y como decisión sobre el carácter de la acción sobre el mundo."
(Rivas Sanz, 1992: 100)
A nossa leitura do objeto arquitetónico, apenas é válida com a compreensão da nossa
experiência num determinado espaço. Os espaços bem concebidos têm o poder de nos
transmitirem sensações, isso acontece quando alcançamos a verdadeira perceção do espaço.
Para que exista arquitetura é também necessário perceber que a luz e o silêncio devem estar
associados. “O silêncio deve ser entendido como a capacidade que a obra tem de alcançar o
seu esplendor máximo” (Rivalta apud Saraiva 2011: 90)
Percebemos que o silêncio é indissociável do objeto arquitetónico. Só através do silêncio
conseguimos entender o espaço, pois é este elemento que nos permite harmonia entre o
espaço e os materiais que o caracterizam.
A nossa perceção de espaço está automaticamente associada à nossa visão e audição e são
estes os sentidos que nos permitem viver o memso, sendo assim possível interpretá-lo sem
a dissociação de ambos os elementos.
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Figura 21: “Bal du Moulin de La Gallete”, Pierre-Auguste Renoir
(1876)

Figura 22: “Der Schrei der Natur” (The Scream), Edvard Munch
(1893-1910)
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Ex nihilo nihil fit8, transmite-nos um pensamento, que traduzido do latim tem
significado de que "nada nasce do nada". Para que a incontestável arquitetura sobreleve, tem
que se conservar o sentimento presente abscôndito em cada criação. Esse sentimento que
inculca a verdade do arquiteto ao utilizador. Sabemos que a gênese da arquitetura brota da
emoção, como pudemos já constatar no capítulo anterior. Esta emoção é provocada através
de um átimo e por um lugar. O delineamento projetual e a obra requerem do arquiteto a
libertação da emoção de forma subtil e abstrusa, e a partir daí é da responsabilidade do
utilizador a interpretação dos espaços.
"¿ Puede oírse la arquitectura? Probablemente, la mayoría de la gente diría que, como la
arquitectura no produce ningún sonido, no puede oírse. Pero tampoco irradia luz y si puede
verse." (Rasmussen, 2004: 189). Com Rasmussen, naturalmente apreendemos que um
grande número de indivíduos pressupõe, sem hesitação, que como a arquitetura não produz
som, não pode ser ouvida. Há ainda uma comparação com a peripécia de a arquitetura
também não irradiar luz, contudo, poder ser observada. No entanto tudo o que envolve a arte
tem que ter o poder de se fazer ouvir e sentir.
Na figura 21, encontramos representado um quadro de Renoir. Quando nos
deparamos no museu com esta obra, experienciamos a sensação de que a nossa mente é
conduzida para o bairro de Montmartre, em Paris e que conseguimos ouvir toda aquela
agitação, pessoas a conversar, a música, a alegria. A energia que apenas um quadro nos
consegue transmitir. Estar em silêncio é também isto, ter a capacidade de escutar a arte,
interpretando com atenção tudo o que ela quer expressar. Vivenciar o espaço. Em contraste
com a alegria que absorvemos do “Bal du Moulin de La Galette,” está na figura 22,
representado um dos quatro “The Scream”, de Edvard Munch. Quando observamos o
quadro, é imediatamente transmitida uma sensação de agonia. Observamos três figuras
humanas, uma das quais em grande plano, enquanto as outras se encontram a alguma
distância, na natureza. O intuito que é transmitido ao utilizador, é de desconforto, como se
ouvisse o grito da pessoa representada em linhas distorcidas e impossível de identificar.
Quase como um pedido de ajuda, encaminhando a nossa mente para o cenário de uma
simples imagem.

8

“Ex nihilo nihil fit é uma expressão latina que significa que nada surge do nada. É uma expressão que indica
um princípio metafísico segundo o qual o ser não pode começar a existir a partir do nada. É uma frase atribuída
ao filósofo grego Paraménides.”
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Figura 23: Capela de Saint Benedict, Peter Zumthor (1988)
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Na arte, tal como na arquitetura encontramos um misto de sentimentos disseminados
pelo lugar. Concerne ao utilizador a absorção dos mesmos, no contato que tem com a
experiência e com o mundo.
E tal como na arte, o silêncio na arquitetura não representa exclusivamente que não
existe som. Resulta da experiência entre o contato do utilizador com o espaço. No entanto,
um espaço exequível de transmitir emoção.
O lugar não reside somente no sujeito, nem somente no espaço, mas no vínculo
compósito entre o homem e o espaço. Esta conexão experiência distintas escalas de tempo e
de espaço. Envolve a entidade mental da realidade como a composição material das coisas.
Na imagem da figura 23, podemos contemplar a Capela de Saint Benedict, de Peter
Zumthor. Esta é caraterizada pelo jogo de luz e sombra que o arquiteto cria, levando o
utilizador a uma impressão de suspensão no tempo. Um espaço concebido para orar, para o
contato entre o homem e o que ele não vê e que tem precisamente esse poder. A luz
dissemina-se no silêncio do espaço e a mente parece que flutua num outro lugar.
A habilidade que Zumthor tem de com uma abordagem delicada conceber o espaço,
é incontestável. Quase como prorrogando o tempo, absorvendo a nossa mente para um outro
lugar.
"Uma pessoa que se senta em silêncio contemplando estes espaços tem a experiência do
absoluto dentro do jogo de luz e sombra..." (Ando apud Dal Co, 2001: 458). Tadao Ando,
faz este comentário em referência à cultura japonesa, que no entanto, é possível associar a
vários espaços e culturas. Com base nas suas palavras, assimilamos que o homem quando
consegue encontrar o silêncio anímico conquista a autêntica experimentação do espaço. No
sentido em que tem um melhor discernimento de tudo o que constata à sua volta.
2.1. Entre o Lugar e o Espaço
O lugar é compreendido como entidade física e fenomenológica, o esclarecimento da
ciência do ser da arquitetura. Nesta perspetiva, o fundamental propósito da arquitetura
manifesta-se na elaboração de lugares, modificando espaços, apropriados pelo Homem. É
irrefutável que a criação arquitetónica eclode a partir de uma emoção suscitada por
intermédio de um lugar num determinado instante. A perceção do lugar é vital ao arquiteto
para que a partir desta possa fragmentar no seu pensamento o espaço de forma a compreendêlo. Podemos interpretar que o silêncio é a guisa vivenciada no espaço por quem nele habita.
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Figura 24: Convento de La Tourette, Le Corbusier (1960)
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Na figura 24, encontramos uma imagem do interior do convento Sainte- Marie de La
Tourette, de Corbusier. Podemos perceber a essência espiritual, no espaço, através da
incidência de luz natural que cria ligação com o interior e exterior do edifício. A luz, quente,
evidencia os pontos fulcrais e institui um contato com o utilizador que inconscientemente o
remete a um lugar, ao contato com o silêncio.
A emoção no espaço surge na dicotomia entre o lídimo e o oculto. Compreendemos
o silêncio como semblante da arquitetura profunda de sentimento. A efígie que interpretamos
é o resultado da carga sentimental que o espaço nos transmite e quase transportando-nos para
outro lugar sigiloso. Um lugar plácido, anafado de emoções onde colidimos com o silêncio.
O silêncio, manifesta-se através da análise sobre a forma. O conhecimento maturado
do olhar sobre o circundante.
Atualmente o excesso de informação gradativamente globalizado na sociedade que
integramos, com uma grande facilidade de aquisição de informação e a influência constante
de opinião, nem sempre permitem acesso à consciência da arquitetura.
A conceção arquitetónica transforma-se muitas vezes em algo ordinário, que está bem seja
como for, pensada ou não. É consecutivamente postergada a individualidade e história do
lugar.
O excesso de poluição visual que nos envolve, tende a embair a nossa mente. Esta
deturpação converte a arquitetura, completa de elementos fenomenológicos, num simples
objeto, que se vende pela visualização de uma imagem atrativa.
"As imagens e as formas de comunicação, ao realçarem as bases ideológicas
subjacentes, tentam exprimir sistemas de valor-verdade sem revelar a vontade que
está instalada por detrás dos conceitos, das ideias, das palavras, dos discursos, das
imagens." (Duarte, 2011: 11)
No sentido de absorção da verdade, as imagens são mais rápidas que o nosso sentido de
assimilação, induzindo e adulterando o raciocínio do Homem. Quando o sentido económico
se torna mais importante, perde-se a perceção do silêncio, a imaginação do lugar. A
criatividade passa para segundo plano.
"As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais." (Soares, 2001: 371). Este
excerto do heterónimo de Fernando Pessoa, pode ser associado ao mundo atual em que a
imagem é constantemente manipulada de forma a se tornar um negócio fácil. Não se pode
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Figura 25: Interior da Igreja de St. Benedictusberg, Vaals. (1956-86)

Figura 26: Vista de uma parte da galeria lateral da Igreja de St.
Benedictusberg, Vaals. (1956-86)
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acreditar apenas naquilo que os olhos veem, e a imaginação do Homem nos dias de hoje,
tende a ser mais verdadeira do que o que ele observa.
Nas imagens das figuras 25 e 26, podemos observar fotografias do interior da Igreja
de St. Benedictusberg, em Vaals e uma vista da galeria lateral que permite acesso ao átrio e
ao claustro superior, respetivamente. Este projeto representa o ampliamento da abadia de St.
Benedictusberg, concluído por Nico Van der Laan e Rik Van der Laan. Nestas imagens
deparamo-nos com um espaço de carácter espiritual. Percebemos o diálogo entre a luz que
alcança o espaço e encontra o silêncio. “La luce penetra dalla fasciata superiore, attraverso
aperture rettangolari la cui largezza si riduce in prossimità degli angoli.”9 (Ferlenga e Verde,
2000: 54). As aberturas das janelas e a distância entre as mesmas, é visivelmente pensada
para a obtenção da proporção certa de luz no espaço. Percebemos através das imagens que
o espaço está carregado de simbolismo, a entrada de luz através de uma faixa superior
também nos transmite uma ligação ao divino, permite-nos, observando o espaço, encontrar
o lugar. A imagem transmite ainda a união entre o silêncio e a luz no espaço arquitetónico.
“Se construye con lo lleno y vacío, y lo lleno y lo vacío se intercambian. Como el
sonido y los silêncios, forman el canto. Se contruye poniendo algo o suprimiendo
algo, por acción o obstención, por presencia o por ausência.
El resultado es una atmosfera de una naturaleza que la versión fotográfica sólo puede
atrapar metafóricamente y, contando con la complicidad de quien las mira, siéste
puede restituirle, imaginando líquidos, aromas, silencios, tensiones conetenidas al
borde de la explosión.” (Molina Vedia, 2001: 20)
Nesta citação, percebemos como deve ser a nossa interpretação do espaço, no sentido em
que é algo superior ao que os nossos olhos observam, é um conjunto que só funciona assim,
vários elementos unidos que nos proporcionam um lugar.
“Heidegger en «Construir, habitar, pensar» había dicho que ser hombre significa
habitar. El habitar es sempre un modo de encontrarse en el mundo. Habitar en una
primera aproximación significa para Bollnow «estar enraizado... ser de un lugar
determinado»” (Rivas Sanz, 1992: 26)

9

Tradução livre: “A luz penetra a partir da sua faixa superior através de aberturas retangulares cuja largura é
reduzida perto dos cantos.”
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Figura 27: Jüdisches Museum, Daniel Libskund (1999)
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Inicialmente devemos perceber que o chamado lugar, para o homem significa muito mais
que uma palavra. É algo que associa a si próprio e que consegue alcançar através da sua
memória, a partir de algo que o estimule como a visualização, o cheiro ou o som de
determinado espaço ou objeto. O lugar é o que dá acesso ao mundo e é o que nos permite
ver a arquitetura, ou seja, o lugar está na nossa mente e é automaticamente associado à
compreensão do espaço, tendo em conta que no lugar existe ordem.
Pero donde la idea de lugar cobra un singular relieve e sen la concepción del «genius
loci», que corresponde a lo que el lugar es o «quiere ser». El mundo de objetos
reunidos por un lugar constituirán su Genius, y ese reunir corre a cargo del linguaje
de la arquitectura.” (id., ibid.: 30)
O genius loci10, corresponde ao que o lugar é ou quer ser. É o que o arquiteto deve ter em
consideração quando constrói o espaço, perceber primeiro o mesmo, para que
posteriormente os outros também o consigam fazer. O silêncio é fundamental para a
perceção do espaço e para a conexão com o lugar.
O ser humano encontra-se tão exposto e com tanta facilidade de acesso à tecnologia que cria
obstáculos com a mente na procura do lugar, porque o silêncio é o contato com a intimidade
de quem o vivencia, a busca incessante pela procura do lugar.
" Architecture belongs to poetry, and its purpose is to help man to dwell. But architecture is
a difficult art. To make practical towns and buildings is not enough." (Norberg-Schulz,
1980a, p. 23). Como percebemos na citação de Norberg-Schulz, tornar as cidades e edifícios
práticos não é suficiente para criar arquitetura. Ajudar o homem a habitar não se cinge a
construir uma casa. Como o próprio refere a arquitetura é uma arte difícil. Tem o propósito
de fazer o homem sentir-se bem no seu espaço, no seu silêncio.
"Las ideas arquitectónicas surgen de "un modo biológico" a partir del conocimento
existencial no conceptualizado y vivido, en lugar de a partir de los meros análises y
del intelecto. Los problemas arquitectónicos son demasiado complejos y

10

“Genius loci é um termo que provém do latim que remota à época clássica românica, podendo ser traduzido
como o espírito do lugar, o termo refere-se na sua origem ao espírito protetor de um local, uma entidade que
surge num local onde estão presentes seres humanos. Esta noção religiosa foi sofrendo mutações ao longo dos
anos, tendo o conceito genius loci sido posteriormente adotado pela arquitetura por forma a definir a criação
de um ambiente caraterístico de um dado local, através da interação entre a obra humana e o próprio lugar.”
(Ferreira, 1992: 518)
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Figura 28: Exposição de Menasshe Kasishman no Jüdisches Museum, Daniel Libskund (1999)
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profundamente existenciales como para ser tratados de un modo exclusivamente
conceptualizado y racional." (Palasmaa, 2015: 12)
O lugar deve ser pensado para o ser humano, não apenas funcionalmente e visualmente, mas
no sentido em que existe a criação de um vínculo entre o Homem e o lugar. Isto acontece
porque quando nos referimos a "lugar", não nos cingimos a uma circunstância específica,
"lugar" é para onde a nossa mente nos transporta quando em contato com algo que o faça
acontecer. Por exemplo, quando pensamos numa biblioteca, o que nos vem à mente, são os
livros, o mesmo acontece quando pensamos em praia, o que imediatamente nos lembra é o
mar. A arquitetura, bem concebida, tem esse poder. O poder de nos desconetar do presente
e de nos transportar quase que como para outra dimensão. Quando falamos de lugar
pensamos instantaneamente na experiência que temos quando em contato com o espaço e a
vivência que o mesmo nos proporciona. Isto apenas é possível em virtude do arquiteto. A
obra pensada é a única que tem o poder de nos transportar do espaço físico para o
psicológico, sem deixar o físico e sem conseguir dissociar o psicológico.
"Nunca desembarcamos de nós. Nunca chegamos a outrem, senão outrando-nos pela
imaginação sensível de nós mesmos. As verdadeiras paisagens são as que nós
mesmos criamos, porque assim, sendo deuses delas, as vemos como elas
verdadeiramente são, que é como foram criadas.” (Soares, 2001: 156)
Como Soares, percebemos que as verdadeiras paisagens, são as que a saem da nossa mente,
porque só assim têm um propósito. Percebemos de onde provêm e consequentemente o seu
sentido. Nada é criado sem razão de ser, a imaginação do ser humano, permite-lhe a criação
de algo superior em qualquer circunstância. “La relación con el lugar sólo puede moverse
en el âmbito de la libertad, de lo que puede ser varias maneras, de lo posible.” (Rivas Sanz,
1992: 17, ver anexo D) O que é de verdade, tem o poder de nos fazer sentir, de nos libertar
e de transportar a nossa mente para um lugar.
É através do cérebro que o Homem desenvolve a gnose de captar informação de tudo
o que o rodeia. É onde eclode a curiosidade, a emoção, a inteligência e a memória.
Paradoxalmente é também ele fundamental para a sobrevivência do Homem, como sabemos.
"A percepção visual humana, permitida pelo eficaz funcionamento do cérebro, possibilita
distinguir de uma forma hierárquica, tudo o que nos rodeia." (Faria, 2014: 116). Tal como
Faria refere, a visão é um dos sentidos fundamentais que o corpo tem de enviar as mensagens
para o cérebro. Através deste órgão vital, o cérebro, temos a capacidade de estabelecer
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Figura 29: Holocaust-Mahnmal, Peter Eisnman (2005)

Figura 30: Campo de concentração Sachsenhausen (1936)
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conexão com o espaço, desenvolvê-lo através da memória e da imaginação desenhá-lo e por
fim concebê-lo.
A imaginação criativa é um impulso incessante para o homem e daí estarmos constantemente
em aprendizagem até ao fim dos nossos dias. O que permanece é o nosso testemunho, a
conceção da arte que tem tanto de intemporal como de imortal.
"A percepção não é, pois, uma operação entre duas séries sensíveis, mas entre a visão
e o conhecimento das características tácteis do objecto, assim como conhecimento
da correspondência entre aquele objecto visual e o objecto táctil que lhe corresponde
habitualmente e, ainda uma memória de experiências passadas de onde,
selectivamente, a mente extrai a situação semelhante.” (Branco, 1998: 196)
Branco refere, que para a compreensão do espaço, este é um tema fundamental, pois a nossa
interpretação do objeto é feita através da perceção que temos do mesmo. Desse modo,
recorremos ao nosso conhecimento, à nossa memória, às caraterísticas e emoções.
O espaço surge quando se implanta um edifício num lugar. E a capacidade de projetar
espaços pode alterar a relação que o utilizador tem com o lugar.
Na figura 27, pode ser observada uma sala que pertence ao Museu Judaico. Quando
observamos a imagem, pouco mais vemos que uma sala com um pé direito elevado, uma
área limitada e um fundo escuro com uma pequena incidência de luz. No entanto, esta
pequena sala, possuidora de uma porta de grande dimensão e pesada, depois de transposta,
provoca uma enorme carga emocional ao utilizador. Um misto de sensações no silêncio
impactante do espaço cujo único som que se ouve é de abrir e fechar a porta ou ao caminhar.
Na figura 28, podemos observar uma outra parte do museu, caraterizada pela
exposição de Menasshe Kadishman, um artista israelense. A sala possui pequenas entradas
de luz e vai sendo observada através de pequenos vãos, enquanto se percorre o museu, no
chão é possível observar dez mil rostos, em metal, imitando a figura humana. Quando
percorrida, esta sala é arrepiante pois os rostos de metal provocam um barulho doloroso no
silêncio. O utilizador consegue transportar a mente e perceber o que foi sentido pelas pessoas
obrigadas a essa experiência. Cada passo nesta sala soa a uma espécie de grito de socorro,
um pedido de ajuda ao qual não se consegue acudir, o que se torna extremamente
desagradável.
"A arquitetura mais neutra é frequentemente a mais agressiva. Mas, nas construções
que nos tocam, há um elemento de cuidado. Não se trata de um edifício nos fazer
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sentir bem ou mal. Trata-se de se sentir tocado. Isso é o que a palavra emoção
significa. O que sentimos é uma intensidade, é paixão e envolvimento." (Daniel
Libeskind em entrevista ao site Fronteiras, 2015)
No parágrafo acima transcrito de uma entrevista a Daniel Libeskind, o arquiteto transmitenos que muitas vezes as coisas mais simples são as que a nossa mente interpreta como sendo
as que mais despertam as nossas emoções. Percebemos facilmente os fatores
fenomenológicos nas obras de Libeskind, no Museu Judaico, o objetivo do arquiteto é
precisamente esse, envolver o utilizador no espaço, usando jogos simples de luz, sombra e
altura, conseguindo transmitir várias memórias. Como o próprio refere, um edifício não se
trata apenas de nos fazer sentir bem ou mal, trata-se de nos possibilitar encontrar o lugar, de
nos transmitir sensações, de tocar a nossa mente, o que foi bem conseguido com o projeto
referido, capaz de nos captar a partir do primeiro momento, em que o chão possui uma
inclinação e o espaço se faz sentir cada vez mais apertado.
Na imagem da figura 29, é possível observar o Memorial aos Judeus mortos na Europa, que
evoca os seis milhões de Judeus mortos no regime nazista. Este memorial teve como origem
o projeto de Peter Eisenman, constituído por 2711 blocos de betão armado distribuídos por
filas paralelas e a superfície é caraterizada pela sua ondulação, conseguida através de
diferentes alturas. Este memorial provoca confusão no utilizador, quase como se se perdesse
num espaço labiríntico e onde as diferentes alturas provocam alguma agitação.
Na figura 30, vemos o campo de concentração Sachsenhausen. No portão que dá
acesso ao campo de concentração pode ler-se "Arbeit Macht Frei" que traduzido do alemão
significa "o trabalho te fará livre", uma frase tão curta, mas que de fato provoca aversão de
tão contraditória. Percorrendo este lugar é possível recordar as histórias arrepiantes que
aconteceram no passado. A quantidade de sensações que o espaço transmite, percebendo a
vida que os prisioneiros levaram e de que forma foram tratados, um lugar que não deixa
ninguém indiferente.
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III.

Caso de Referência
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Figura 31: Pai de Louis Kahn, Lieb
Schulowsky. (1876-1963), C. 1900.
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Figura 32: Mãe de Louis I. Kahn, Beila
Mendelewitsh. (1876-1949), C. 1900

3.1. Louis I. Kahn - A sua vida
Louis I. Kahn nasce no ano de 1901, numa ilha, na Estónia, com o nome de Leiser-Itze
Schmulowsky, emigrou com a sua família quando tinha apenas cinco anos, em 1906, para
os Estados Unidos da América. Kahn, juntamente com sua família fixam-se numa zona
menos favorecida no centro da cidade de Filadélfia, onde se viram obrigados a mudar várias
vezes de casa11 nos dois anos iniciais. Como referiu o arquiteto Moshe Safdie12, talvez
tenham sido estas circunstâncias a influenciar o seu futuro e a sua necessidade constante de
descobrir o mundo.
Seu pai, Leopold Kahn (figura 31), nascido também Estônia, desejava que o seu filho
fosse pintor, dado o seu talento para as artes. Por sua vez, a mãe de Louis, Bertha
Mendelsohn (figura 32), que nascera na Letônia, acreditava que o seu filho seria músico.
Rapidamente perceberam que depois do seu filho conhecer a arquitetura, não haveria como
voltar atrás e reconheceram instantaneamente as suas aptidões enquanto arquiteto, embora o
seu jeito para a pintura e o gosto pela música também viessem a influenciar o seu futuro.
Com doze anos, destaca-se então na área das artes onde lhe é atribuído o seu primeiro prémio
no concurso de arte na cidade de Wanamave. Recebe finalmente, em 1915, nove anos após
a sua chegada, a nacionalidade americana, tal como os seus pais e irmãos.
Frequenta o "Graphic Sketch Club" de 1916 a 1920, seguindo-se a Escola de Arte do
Memorial Fleisher e a Escola de Artes Industriais, nos cursos de desenho. Mais uma vez
revelando a sua vocação para as artes, vence em 1920 o seu primeiro prémio de desenho pela
Highschool de Filadelfia que é oferecido pela Academia de Belas Artes. Na figura 33,
podemos observar uma fotografia de Louis I. Kahn, no seu último ano do ensino médio
(1920) e na figura 34, está um, desenho do mesmo, para a revista da "High School Magazine
The Mirror" (1920).
Forma-se em arquitetura na Escola de Belas Artes da Pensilvânia que frequenta de 1920 a
1924, abandonando a possibilidade de uma bolsa de estudo para um curso de música que lhe
teria sido anteriormente oferecida.
Inicia o seu percurso enquanto arquiteto em 1921, no escritório de arquitetura de HoffmanHenon Co., Filadélfia, onde trabalha como desenhador. Nesse último ano trabalha ainda com

11

Segundo conta, a família Kahn, mudou dezassete vezes de casa.
in Louis I. Kahn: the power of Architecture.
Moshe Safdie foi um arquiteto, urbanista, professor e teórico, aprendiz de Louis I. Kahn na Universidade da
Pensilvânia.
12
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Figura 33: Louis Kahn no seu último ano de ensino médio (1920)

Figura 34: Desenho de Louis Kahn para a capa da sua “High
School Magazine The Mirror”, Graduation Issue (1920)
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Hewitt & Ash Architects também em Filadélfia.
Em 1923, junta-se à Universidade da Pensilvânia, destacando-se no último ano, sob o
compromisso do seu professor, Paul P. Cret. Em 1925 e 1926 trabalha com John Molitor,
considerado na época, o arquiteto da cidade de Filadélfia, onde destacando-se pelas suas
capacidades, recebe a atribuição do cargo de desenhador-chefe, em 1926, na
Sesquicentennial Exposition13. No final de 1927 inicia o seu trabalho com William H. Lee
Architect, que apenas dura um ano, porém é onde consegue angariar dinheiro suficiente para
realizar o seu desejo de conhecer a Europa, para onde viaja em 1928. Atravessa a Europa de
Norte a Sul, passando por países como a Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Estónia
e Itália.
Regressa em 1929 a Filadélfia, e inicia a sua atividade no escritório do seu anteriormente
professor, Paul P. Cret. Com o surgimento da Grande Depressão, Kahn acaba por se demitir.
Em 1930, casa-se com Esther Virginia Israeli. No entanto, dado o período difícil em que se
encontrava, é Esther Kahn que assume o sustento da família.
Em 1932, Louis I. Kahn decide iniciar e organizar juntamente com Dominique Berninger14,
um grupo que consistia no debate da arquitetura moderna, o qual se intitulava: Architectural
Research Group (ARG). No entanto, tendo em conta que este grupo apenas persistiu até
1934, permitiu ao arquiteto a exploração e um novo olhar sobre o tema do modernismo.
Kahn realiza pequenos projetos para os seus próprios clientes, porém no ano seguinte, mudase para Washington, onde se junta a Alfred Kestner, com quem projeta as Jersey
Homesteads, que tinham como principal objetivo alojar famílias de trabalhadores judeus.
Em 1937, valorizando o desenvolvimento ao nível da habitação, é distinguido e inicia o
trabalho para a United States Housing Authory (USHA)15 e também para a Philadelphia
Housing Authority (PHA)16.
Em 1940, fruto do seu casamento com Esther Kahn, nasce a sua filha Sue Ann.

13

A "Sesqui-Centennial International Exposition" de 1926, consistiu numa feira mundial que decorreu na
Filadélfia, Pensilvânia, para se celebrar o 150º aniversário da assinatura da Declaração de Independência dos
Estados Unidos e o 50º aniversário da Centennial Exposition de 1876.
14
Dominique Berninger foi um arquiteto americano que nascera em França e que se estabeleceu em Jenkintown
na Pensilvânia.
15
A United States Housing Authority (USHA), foi uma agência federal criada no ano de 1937, dentro do United
States Department of the Interior pela Lei da Habitação de 1937, como parte do novo acordo. Foi projetado
para emprestar dinheiro aos estados ou comunidades para construções de baixo custo.
16
A Philadelphia Housing Authority (PHA), consiste numa autoridade municipal, formada em 1937, que
consistia em prestar serviçoes de habitação pública na Filadélfia, Pensilvânia.
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Em 1947, com a ajuda da sua mulher, Esther, cria o seu próprio atelier. Inicia a sua atividade
docente como professor convidado na Universidade de Yale17. Nessa altura, envolve-se com
Anne G. Tyng, colaboradora do atelier.
Entre 1950 e 1951, suspende a sua estadia em solo americano para regressar à Europa, agora
como residente da Academia Americana em Roma. Esta viagem teve grande influência na
sua forma de pensar a arquitetura, consolidando as suas ideias.
Torna-se membro do American Institute of Architects (AIA), em 1953. Nesse mesmo ano,
nasce Alexandra Tyng, fruto do seu caso extraconjugal, com Anne G. Tyng.
No ano de 1957 muda-se para a Universidade da Pensilvânia, onde leciona até 1974.
Destacam-se entre os seus alunos, Moshe Safdie e Robert Venturi. Entre 1961 e 1967, Louis
I. Kahn foi também convidado a lecionar na Universidade de Princeton. A vida de Kahn é
repleta de surpresas, e assim, em 1961, recebe uma bolsa da Fundação Graham para Estudos
Avançados em Belas Artes para estudar e criar através do movimento de tráfego de Filadélfia
um planeamento para o sistema de viaduto. Algo que interessava muito ao arquiteto, tendo
em conta que já tinha as suas primeiras ideias para a cidade.
Durante o ano de 1963, Kahn surpreende mais uma vez, tendo o seu terceiro filho, Nathaniel
Kahn fruto de uma relação extraconjugal, com Harriet Pattinson, colaboradora do seu atelier.
Em 1964, o seu trabalho foi recompensado com a Frank P. Brown Medal, pelo Franklin
Institute Awards. Além desta premiação, recebeu ainda as medalhas de ouro pelo American
Institute of British Architects em 1972 e foi ainda eleito membro da Academia Americana
de Artes e Letras em 1971.
Até 1974, Kahn elaborou as suas obras mais emblemáticas tanto a nível de dimensão como
de interpretação. Foram elas o Instituto Salk para Estudos Biológicos (La Jolla, Califórnia),
o Edifício da Assembleia Nacional (Daca, Balgladesh) e o Instituto Indiano de Gestão
(Ahmedabad, Índia), onde nos dá a conhecer o seu lado mais maduro e conciso na
arquitetura.
Porém, já com os seus 70 anos completados e revelando problemas de saúde, vem a falecer
de ataque cardíaco18 na Pensilvânia, quando regressava de uma das suas viagens de trabalho
da Índia.

17
18

Na Universidade de Yale lecionou durante uma década onde teve uma grande influência.
A data do seu falecimento é a 17 de Março de 1974.
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3.1.1. Ensinamentos e Influências
"Kahn was a supremely great architect" (Brownlee. e De Long, 2000: 8, ver anexo E), não é
possível ignorar este facto. Um artista nato, tanto para escrever, como para desenhar ou para
tocar piano e especialmente para projetar. Como refere o mesmo, "Lo scopo della vita è
esprimere"19 (Kahn apud Norberg-Schulz 1980b: 12), sempre tão observador, atento a tudo
o que o rodeava, a mínima coisa que contemplava servia sempre de inspiração para algo.
Nas sua obras apenas consta uma Mesquita no Complexo do Parlamento em Daca e uma
Igreja, a Igreja Unitária, em Rochester, embora de cultos distintos, ambas se destacam pelas
suas caraterísticas. Kahn mencionou a um amigo "I´m too religious to be religious" (Kahn
apud Lesser, 2017: 18) e de facto a forma de Kahn desenvolver os seus projetos transmite o
enorme envolvimento que o arquiteto tem com os clientes. A sua religião era particularmente
a arquitetura, a arte de projetar, a busca da perfeição na execução. E os seus próprios clientes
percebiam que a sua constante teimosia resultava na perfeição que o arquiteto tinha na
realização das suas obras e consecutivamente recorriam novamente a ele.
"I believe that the architect´s first act is to take the program that comes to him and change
it. Not to satisfy it, but to put it into the realm of architecture, which is to put it into the realm
of spaces." (Kahn apud Merrill 2010: 28). A vontade de Kahn era conseguir alcançar algo
perfeito, pegar naquilo que lhe era fornecido e transformar num espaço inesquecível. É
facilmente percetível que a arquitetura aos olhos de Kahn não estava relacionada a dinheiro
ou fama, mas sim à paixão que o próprio sentia pela arquitetura, a necessidade de conhecer,
explorar e superar-se a si mesmo.
Criou todos os seus princípios sobre a teoria da arquitetura a partir das suas ideias e também
contribuíram as conversas que tinha com os seus colegas ou até mesmo com os seus alunos.
"Gabor has a habit of repeating what you say,
‘White light... white light... I don´t know.’
And I said, ‘Black.
Don´t be afraid, because white light does not exist, ´
nor does black shadow exist.’" (Kahn, apud Latour 1991: 155)

19

A tradução livre: “o propósito da vida é expressar.”
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Figura 35: Richards Medical Research Building. Planta de piso (1961)

Figura 36: Richards Medical Research Building. (1961)
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Enquanto arquiteto e professor, sempre curioso com o mundo envolvente, gostava de discutir
os diferentes conceitos sobre arquitetura com os seus alunos e isso é percetível neste pequeno
excerto, que pertence a uma das conversas de Louis I. Kahn com os seus estudantes, na Rice
University, em 1964. Aqui, falava da luz e é interessante perceber que com estas conversas,
Kahn além de cumprir o seu papel de professor e ensinar, acabava também por adquirir
novos conhecimentos, através das diferentes opiniões sobre os diversos assuntos que
falavam durante as aulas.
As várias viagens, realizadas ao longo da sua vida, tiveram um grande impacto para o seu
progresso.
Com a sua formação realizada sob os preceitos das Beaux-Arts, não houve motivo para não
se tornar arquiteto moderno, como muitos outros arquitetos da mesma geração. Mais tarde a
arquitetura moderna deixou de fazer sentido para Kahn, já que defendia que deveria existir
profundidade na arquitetura. No entanto as viagens que realizou à Europa acabaram por
mudar um pouco o seu pensamento ao adquirir conhecimento sobre a Antiguidade.
Foi um dos arquitetos mais importantes do século XX, deixando um vasto e extraordinário
espólio tanto a nível construído, como desenhado ou até mesmo escrito.
"I always start with a square, no matter what the problem is."20 (Kahn apud Brownlee e De
Long, 2000: 83). O quadrado é a forma que conquista Louis I. Kahn e começa a tornar-se
indispensável nos seus projetos. É também o ponto de partida para a elaboração das suas
construções geométricas. Aperfeiçoou-se a nível da geometria através de Anne G. Tyng,
uma relação que acaba por se revelar bastante sólida e que proporciona a Kahn uma nova
abordagem no que compreende à geometria, adquirindo com Anne novas ideias que acaba
por integrar na sua arquitetura. As formas geométricas, a proporção e ordem, acabam por se
tornar um ato minucioso para o arquiteto. No Centro Richards Investigação Médica (1965),
representado nas figuras 35 e 36, embora uma das obras mais criticadas de Kahn,
observamos, a sua preferência pelas linhas direitas, não tanto pela estética, mas pelo que
transmitem.
"You cannot necessarily recognize a Kahn project by the way it looks. What you can
recognize is the feeling it gives you to be inside it, to wander around it. That feeling—
a combination of exhilaration and repose, a sense of being intimately contained and

20

Kahn quando questionado sobre a sua exploração das diagonais de 45° que se tornaram tendência na
década de 1960 e que davam a impressão de novidade, mas já tinham certos detalhes explorados por
Richardson oitenta anos antes.
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Figura 37: Desenho de Kahn (1968)
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at the same time offered access to grand, expansive possibilities—may well be what
defines a Kahn work, for us and for him." (Lesser, 2017: 21-22)
Como Lesser afirma, para reconhecermos uma obra de Kahn, temos de estar perante a obra,
fisicamente, só deste modo, conseguimos ter a perceção do objetivo do arquiteto.
"Kahn´s buildings, the very distillation of the distillation of the twentieth century´s
later years, are primitive too, but they are wholly devoid of gesture, as if beyond that,
or of a different breed. Their violence is latent, potential, precisely because
they do not gesture or seem to strike any attitude at all. They are above all built."
(Brownlee e De Long: 8-9, ver anexo A.)
As suas obras destacam-se pela diferença. "Kahn changed architecture for the better in every
way, to some considerable degree changed the built environment as a whole and, beyond his
knowledge or intention, made us value the fabric of the traditional city once more". (id.,
ibid., ver anexo A). Kahn, conseguiu, também, transmitir-nos a importância de valorizar o
tecido tradicional da cidade, não o colocando de parte e ainda lhe provendo um maior valor.
Pensou no ambiente construído como um conjunto, aplicando assim os seus conhecimentos,
teorias e principalmente a sua intenção enquanto arquiteto.
"The boy who would one day say, "To think a man can claim a slice of the sun," did
exactly that then, for the very first time. He reached for the light and burned himself,
sustaining irreparable facial injuries. For his entire life, the world saw the scars he
bore, the evidence of his earliest curiosity." (Bouman apud Kahn 2012: 13)
Pela sua infância, a luz, foi um dos temas fundamentais e sempre presente na sua arquitetura.
Kahn, não era uma pessoa facilmente decifrável, nem enquanto arquiteto, nem enquanto
homem, e talvez por isso mesmo nos tenha contemplado com um espólio arquitetónico tão
vasto, onde nos dá a conhecer várias emoções nos diferentes espaços, quase que como
transmitindo a sua verdadeira essência, como refere,
"The room is the beginning of architecture. It is the place of the mind. You in the
room with its dimensions, its structure, its light respond to its character, its spiritual
aura, recognizing that whatever the human proposes and makes becomes a life,"
(Kahn apud Merrill 2010: 138)
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Kahn concebia os espaços, como se tudo fosse extremamente simples e apenas na nossa
mente se tornasse complicado, o arquiteto tinha o dom de simplificar todos os espaços, mas
ao mesmo tempo de os tornar intensos.
3.1.2. A Luz e o Silêncio
Para Kahn, o encanto pela luz, revela-se na sua infância, como já referido anteriormente. E
também as viagens à Europa lhe permitiram o contato com uma visão diferente sobre a
arquitetura, proporcionando-lhe um novo cenário na sua forma de pensar e concretizar a
mesma, dando assim mais valor aos elementos como a luz e o silêncio.
Defende que todos os materiais presentes na natureza, inclusive o ser humano, são feitos de
luz. E para ele a sombra também é feita de luz. Estas palavras, acabam por revelar também
um pouco a personalidade do arquiteto, exibindo-se assim uma pessoa com um espírito
distinto, capaz de estabelecer uma ligação entre a obra e o sentido de eternidade.
"I love beginnings. I marvel at beginnings. I think it is beginning that confirms continuation.
If it did not—nothing could be or would be." (Kahn apud Latour 1991: 285). Nas palavras
anteriormente transcritas, podemos perceber o desejo pela descoberta, uma caraterística
sempre evidente em Kahn.
"I began by putting up a diagram calling the desire to be/to express silence; the other,
light. And the movement of silence to light, light to silence, has many thresholds;
many, many, many thresholds; and each threshold is actually a singularity. Each one
of us has a threshold at which the meeting of light and silence lodges." (id., ibid.:
286)
Constatamos então, neste último parágrafo, a curiosidade de Kahn pelo tema da luz e do
silêncio, ver também figura 37. Era um estímulo para o arquiteto perceber estes dois
conceitos. Existem muitos limites entre ambos e cada limite acaba por se tornar uma
particularidade de cada um. Refere ainda que para a luz e silêncio, dois princípios tão
distintos, no fim acabam por se completar, pois existe um ponto onde o silêncio e a luz se
fundem.
"A palavra silence para Kahn deve ser entendida como a procura de uma arquitetura que não
grita, que nos permite uma homogeneidade do espaço e dos materias valorizados pela
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influência da luz e pela geometria da forma." (Saraiva, 2011: 91). Para Louis Kahn, o
silêncio representa algo ilimitado, sem vivência física, porém com uma presença
incomparável, enquanto que a luz, por sua vez, representa algo real que simboliza tudo o que
é existente. É percetível que a arquitetura de Kahn desafiava este silêncio, expressando-se
através do mesmo.
"And sometimes it is well to hear so well that you see too. The senses really can be
considered one thing. It all comes together. It is the reason why I constanly refer to
music in referring to architecture, because to me there is no great difference..." (Kahn
apud Latour, 1991: 234)
Podemos afirmar que muitas vezes o homem, se esquece do seu sentido auditivo e dá mais
valor ao visual. A realidade é que ambos são importantes, para conseguirmos ver, temos que
saber ouvir e vice-versa. Quando nos deparamos num determinado espaço, se o
conseguirmos "ouvir", vamos observá-lo de forma diferente, o que nos permite então
transportar para um lugar, o verdadeiro sentido das coisas, onde nos deparamos com as
emoções que o espaço nos quer transmitir, ou seja, para realmente percebermos o que nos
rodeia, os nossos sentidos da visão e auditivo não devem ser dissociados. É também
interessante a comparação constante que o arquiteto faz entre a música e a arquitetura, que
muitos outros arquitetos também defendem, manifestando que não existe grande diferença
entre a música e a arquitetura, tendo em conta que a arquitetura, tal como a música, é
imprescindível ser ouvida para que seja sentida.
"Each space must be defined by its structure and the natural light... An architectural space
must reveal the evidence of its making by the space itself." (Kahn apud Merrill 2010: 146).
Kahn elucida-nos que a estrutura e a luz natural devem definir o espaço, e revelar a sua
essência a partir do próprio espaço.
Após a sua segunda viagem pela Europa, destaca-se a transformação na sua forma de
projetar, revelando assim a importância que a luz adquire nas suas obras.
"In essi risiede l´essenza della parete, essendo se stessa può dare caratere allo spazio.
Il suo rispetto per la parete è tale che persino il pilastro è concepito come «nato» da
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Figura 38: Desenho de Kahn (1969)
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lei. In proposito ci chiede di risalire al momento storico in cui le aperture si
ingradirono fino a «far apparire» i pilastri." (Norberg-Schulz, 1980b: 153)21
Nestas palavras, depreendemos a importância que tem o aparecimento da coluna, permitindo
assim que o muro se transforme obtendo a caraterística de transparência, na obra. Estamos
intuitivamente a optar pela luz, pois a estrutura permite a entrada de luz. Para Kahn, a luz e
a estrutura, representam, assim elementos inseparáveis. Distingue-se a relevância que o
material conquista nas obras do arquiteto, optando este, sempre por materiais naturais,
defendendo as imperfeições do ambiente e a harmonia e equilíbrio dos espaços.
"Un´opera d´arte non dipende dai «bisogni» e non è il risultato dell´incontro dei «bisogni»
e delle «risorse». E' dovuta piuttosto all´ispirazione e al desiderio di esprimere quel che c´era
già da sempre."22 (Norberg-Schulz, 1980b: 13). Uma obra de arte, representa, portanto, a
vontade de exprimir o que já existe e não retratar então as necessidades ou os recursos que
se encontram por detrás, mas sim o desejo de exteriorizar o desígnio do seu autor. Refere
ainda "Struture is the giver of light. When you decide on struture, you´re deciding on light."
(id., ibid.: 196). Quando priorizamos a estrutura, fundamentando com isto que a luz e o
silêncio não são apenas a gênese da obra, nem elementos que representam conveniência, mas
sim caraterísticas já presentes, que nos conduzem a múltiplas sensações diferentes e várias
perceções da mesma realidade. "You cannot necessarily recognize a Kahn project by the
way it looks. What you can recognize is the feeling it gives you to be inside it, to wander
around it. That feeling..." (Lesser, 2017: 21-22). Como Lesser refere, o sentimento está
sempre presente nas obras de Kahn e pode ser mesmo o que define o seu trabalho. Não
acontece sempre como Lesser nos lembra, porém como o próprio defende, acontecem vezes
suficientes para fazer a diferença.
Na figura 38, realizada por Louis Kahn para a conferência "Architecture: Silence and Light",
o arquiteto resume toda a sua teoria. Kahn refere:
"I sense Light as the giver of all presences, and material as spent Light. What is made
by Light casts a shadow, and the shadow belongs to Light. I sense a Threshold: Light

21

Tradução livre: "Neles reside a essência da parede, sendo que ele próprio pode dar carácter ao espaço. O seu
respeito pela parede é tal que até o pilar é concebido como «nascido» por ela. A este respeito pede-nos para
voltarmos ao momento histórico em que as aberturas foram ampliadas para «fazer os pilares aparecerem»."
22
Tradução livre: " Uma obra de arte não depende de "necessidades" e não é o resultado do encontro de
"necessidades" e "recursos". É em vez disso derivada da inspiração e desejo de expressar o que já estava lá
desde para sempre."
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Figura 39: Desenho da forma da Primeira Igreja Unitária (1959)

Figura 40: Desenho da forma da Primeira Igreja Unitária (1959)
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to Silence, Silence to Light—an ambiance of inspiration, in which the desire to be,
to express crosses with possible" (Kahn apud Brownlee e De Long, 2000: 204)
O seu discurso introspetivo entre o silêncio e a luz é expresso no desenho onde podemos
observar uma pirâmide23. Kahn defendia "When you see the pyramids now, what you fell is
silence" (Kahn, 1969: 31). Nestas palavras, dá-nos a entender que quando contemplamos a
pirâmide, não sabendo tudo o que esteve antecedentemente, nem o que serviu de inspiração
à construção da mesma, esta é de qualquer forma eminente, personificando a ideia de
perfeição. As pirâmides egípcias retratam a terra, a vida. Estas através das suas linhas
direcionam-se ao sol, à luz divina. Todos os seus pontos, partindo das suas arestas,
convergem para um só ponto, como que representando uma união entre o céu e a Terra, para
Kahn, a união entre o silêncio e a luz, no sentido em que a pirâmide através das suas linhas
horizontais, representa o silêncio, estas linhas parecem tentar ascender algo mais, manifestase então a harmonia entre o silêncio e a luz. Como Kahn já tinha defendido, o silêncio
antecede a construção das pirâmides, e a luz surge na procura da conceção estabelecendo a
ligação entre a luz e o silêncio, transformando então as linhas horizontais numa ideia de
montanha iluminada pelo sol, tornando-a visível e mensurável.
Como refere Kahn, "Non parlavo delle cose qui realizzate finora, ma del desiderio,
dell´esistere, quella forza immisurabile, tutto qui nasce dall´immisurabile. Tutto que
promette il misurabile."24 (Kahn apud Norberg-Schulz, 1980b: 115). Percebemos com estas
palavras que para o arquiteto, a ideia de silêncio e de luz integram o imensurável, sendo
necessárias para a inspiração e tornando-se no mensurável após a criação. Porém, esta ideia
de mensurável acabaria por se transformar, tornando-se novamente no imensurável através
da vivência que as pessoas teriam no espaço realizado. "Vorrei soltanto che la prima scoperta
scientifica veramente valida fosse di riconoscere che l´immisurabile è ciò che essi, in realtà,
stanno cercando di capire. Mentre il misurabile è solo un servo dell´immisurabile;"25 (id.,
ibid.: 116). O imensurável é o que se procura, o mais difícil de entender, dando nós, muitas
vezes maior valor ao mensurável, que na realidade não existe sem que primeiro exista o
23

As pirâmides, são monumentos repletos de elementos simbólicos, tanto ligados à morte como à existência,
ás origens e ao conhecimento. Nas culturas antigas, as pirâmides representavam monumentos que emergiam
da água e se dirigiam para o Sol. Serviam de túmulo para os faraós, onde seria traçado o caminho que
permitiria ao Rei egípcio chegar ao Deus do Sol e alcançar assim a vida eterna.
24
Tradução livre: "Eu não estava a falar sobre as coisas que foram realizadas até agora, mas do desejo, da
existência, essa força imensurável, tudo aqui nasce do imensurável, tudo o que promete ser mensurável."
25
Tradução livre: "Eu só desejo que a primeira descoberta científica verdadeiramente válida seja reconhecer
que o incomensurável é o que eles, na realidade, estão tentando entender, enquanto o mensurável é apenas um
servo do imensurável.
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imensurável, pois é através deste, que segundo Kahn, tudo se inicia. “Silence and Light.
Silence is not very, very quiet. It is something that you may say is lightless, darkless.” (Kahn
apud Lobell, 1979: 20, ver anexo F), nesta citação, percebemos o seu fascínio pelo silêncio
e pela luz.
3.1.3. Igreja Unitária em Rochester
De entre o vasto conjunto de obras de Louis I. Kahn, optamos por escolher este conjunto
como caso de estudo, em parte por se tratar de um edifício de carácter religioso e
automaticamente, ter que estabelecer uma relação com a nossa mente, que nos permita o
contato com o lugar. Esta escolha também dependeu das entradas de luz no edifício e ao
silêncio característico do espaço.
No primeiro encontro que Louis I. Kahn teve com a congregação, em Julho de 1959,
apresentou então o diagrama da figura 39. Tendo afirmado que este diagrama lhe tinha
surgido através de uma discussão com crentes da Igreja Unitária, no entanto, há quem
defenda que o arquiteto já teria pensado neste diagrama antes da reunião acontecer. Como
podemos observar na figura, Kahn, teria imaginado a parte do santuário como a questão
central, que seria então acompanhado de um deambulatório permitindo que as pessoas
pudessem entrar, ou não, consoante a sua vontade, como refere: "Io non sono molto pratico
di religioni, però la religione la sento. Così ho disegnato il deambulatorio per rispettare il
fatto che ciò che si dice o si sente in un santuario, non è necessariamente qualcosa cui si
debba participare."26 (Kahn apud Norberg-Schulz, 1980b: 91). Como conseguimos perceber
através das palavras do arquiteto, teve o cuidado de respeitar a religião e os seus praticantes.
Na figura podemos ver "Form drawing, not a design", a sua ideia inicial relativamente à
forma, não querendo de todo que seja interpretado como o resultado final do edifício.
Observamos na figura 40, a sua ideia para a disposição dos espaços.
Kahn mostra-nos que através da disposição dos espaços e respetivas áreas, o homem é
controlado e influenciado, respondendo ao espaço inconscientemente, consoante a
organização do mesmo que se vai refletir na reação física e psicológica do homem, de forma
impercetível. O arquiteto consegue transmitir-nos isto, através de um esquema simples, onde
apenas é visível o que realmente é importante, ignorando o resto. O esquema criado pelo

26

Tradução livre: “Eu não sou muito praticante de religiões, mas eu ouço a religião. Então eu projetei o
deambulatório para respeitar o facto de que o que é dito ou sentido num santuário não é necessariamente algo
a ser participado.”
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arquiteto, foi com o intuito de ele próprio apreender inicialmente qual era a noção de uma
Igreja, da escola dessa Igreja e por fim o que seria então a Igreja unitária. Como percebemos
no esquema, a sua conclusão foi que a Igreja seria o centro de todas as questões e que a
escola, em torno da mesma, seria o que colocava essas mesmas questões. Concluímos assim
que os elementos seriam inseparáveis. Compreendendo então o cerna da questão, Louis
Kahn, iniciou este seu primeiro desenho sobre o que seria para si a sustentação da sua
compreensão da Igreja Unitária.
"No geometrical form is more apt to fulfill this demand that the circle or forms
deriving from it. In such geometrical plans the geometrical pattern will appear
absolute, immutable, static and entirely lucid. Without that organic geometrical
equilibrium where all parts are harmonically related like the members of a body
divinity cannot reveal itself." (Wittkower apud Brownlee e De Long, 2000: 83)
Wittkower, explicava que Alberti recomendava nove formas simétricas, iniciando com o
círculo e o quadrado e demonstrou também, a relevância do planeamento centralizado como
modo de perfeição geométrica. O primeiro desenho conhecido de Kahn para a Igreja
Unitária, coincide com os desenhos das igrejas centralizadas de Leonardo da Vinci.
O quadrado com o ponto de interrogação no centro, que representava a Igreja, o círculo em
torno da mesma, o deambulatório, percebemos a intenção do arquiteto na construção de uma
Igreja Unitária.
O deambulatório, assume o lugar de dúvida, entendendo as pessoas e as suas crenças,
podendo estas nesse espaço, expressar a sua fé. No círculo que se segue, encontramos o
corredor que daria acesso ás salas de aula, e por fim, o último círculo representaria o limite
da escola, ou seja, a escola resultava no muro que estava em torno da questão.
A realização deste esquema, para Kahn, tinha imensa relevância, relembrando-nos a sua
ideia de que o mensurável não existe sem o imensurável e que é a partir do imensurável que
tudo se inicia.
Para Louis Kahn, a forma atua como um conjunto de elementos inerentes que são
indissociáveis, para que o desenlace se torne coerente. Compreendendo que a Igreja e a
escola já não eram então dissociáveis, não havia lógica em separá-las, especialmente
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Figura 41: Esquema da entrada de luz na Igreja Unitária (1959-69)

Figura 42: Esquema da entrada de luz na Igreja Unitária (1959-69)
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tratando-se de uma Igreja Unitária27, como o próprio nome indica.
No entanto, a congregação, que não dispunha de fundos ilimitados, acompanhava o projeto
e colocava tudo em questão, propôs a separação entre a Igreja e a escola. Então o arquiteto
começa por questionar, "...che cosa fate quando il servizio è finito? Risposero che si
trattenevano a prendere il caffé, a discutere gli argomenti trattati nell´auditorium. Si resero
conto che sarebbe stato opportuno disporre di una cucina, accanto al santuario."28 (Kahn
apud Norberg-Schulz, 1980b: 92).
Então Kahn, começou por retirar um pedaço do bloco que correspondia à escola, movendoo para o lado do santuário. No entanto, perceberam que seria necessário outro espaço de
apoio à cozinha, desse modo, o arquiteto fez então o esboço, retirando outro pedaço da
escola. A congregação continuou a opinar sobre os espaços, o que lhes permitiu perceber
que tudo o que necessitavam teria que estar então ao redor do espaço da Igreja, voltando
assim ao ponto de partida de Kahn, "Non poteva che essere così, per la natura stessa delle
attività, e io avevo visto giusto fin dal principio: dovevano stare vicini."29 (id., ibid.: 91).
Desta conclusão, Kahn refere que quem não percebia o verdadeiro significado da escola e
defendia que para um ritual não institucionalizado, a melhor ideia não seria estabelecer
distinções ou funções devido aos fatores de ruído externo e silêncio interno. Tudo isto obteve
ainda maior relevância do ponto de vista económico.
Como já verificamos, a Igreja encontrava-se no centro com a forma de um quadrado quase
perfeito. O teto estava estruturalmente suportado pelas paredes internas que se encontravam
nas salas de aula. O corredor circundante que dava acesso ás salas de aula encontrava-se
disposto atrás de uma parede com 6 metros de altura, constituída por blocos de betão.
A série de quatro enormes torres de luz, quadradas, que surgem do telhado eram os
elementos com maior ênfase, vistos do exterior, expressando de forma evidente a localização
do santuário. Estas superfícies das torres de luz, voltadas para fora, possuíam um exterior
em tijolo maciço, as superfícies voltadas para o interior tinham janelas de grande dimensão,
de faixa retilínea, que introduziam a luz no interior, como é possível observarmos no
esquema da figura 41 e também na figura 42 (ver anexo G).

27

Unitária é um termo referente a unidade, ou seja, está relacionada entre si própria, podemos ainda referir
que a unidade é uma propriedade do ser que não tem a possibilidade de ser segmentada sem que a sua base
seja perdida.
28
Tradução livre: "O que fazem aqui quando acaba o serviço? Responderam que ficavam a tomar café e a
discutir os temas tratados no auditório. Deram-se conta que era conveniente a existência de uma cozinha
perto do santuário."
29
Tradução livre: "Não poderia ser assim, por cauda da própria natureza das atividades, e eu tinha visto
desde o começo: elas tinham que ficar próximas."
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Figura 43: Seção do santuário com revestimentos de parede
têxtil. Desenho a lápis e lápis de color em papel vegetal (1959-69)

Figura 44: As tapeçarias no santuário foram produzidas por
Jack Leon Larsen (1959-69)
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"La luce entrava da sopra e scendeva giù a definire lo spazio sottostante. Essendo
questo spazio di forma allungata... due lati soli non erano sufficienti a esprimere la
forma allungata... e quindi mi sono reso conto che, prendendo la luce dall´alto e
incanalandola giù per un pozzo fino agli angoli dello spazio, si dava espressione alla
forma, alla configurazione, della stanza prescelta"30 (id., ibid.: 93).
Deste modo, percebemos como seria a entrada de luz no edifício. Este tipo de
iluminação, tornava então o espaço muito interessante, tendo em conta que a luz que
penetrava no interior do edifício nunca era igual, variando esta consoante as horas do dia, ou
seja, a altura do sol, a meteorologia e as diferentes estações do ano. É visível a sensibilidade
do arquiteto relativamente ao tema da luz, criando uma atmosfera harmoniosa e de quietude,
através do uso da luz natural e claramente respeitando o espaço religioso.
O resultado do projeto é uma estrutura maciça de betão, iluminada por uma sequência
de colunas distintas. Este resultado de tamanho contrastado com a delicadeza é ainda mais
evidenciado pela luminescência nos quatro cantos do espaço, oferecida pelas quatro elevadas
torres de luz. Estas torres fornecem a luz ao espaço, de forma indireta, provocando uma
sensação de a forma extensa do teto de betão se encontra a planar.
Kahn responde ainda numa conversa "It´s very Gothic, isn´t it? Does that bother you? I like
it myself." (Kahn apud Latour, 1991: 140). Relativamente ás entradas de luz no edifício.
A sala encontra-se decorada de forma muito simples, com cadeiras desdobráveis, e
uma plataforma que servia de palco, constituída por uma madeira simples, localizada na
extremidade Oeste. Era envolvida por tons cinza e madeira, destacando-se uma série de
tapeçarias coloridas que teriam sido projetadas por Kahn, que podemos observar no desenho
da figura 43, usando um espectro de cores em tons de vermelhos e violetas e produzidas por
Jack Lenor Larsen31, que podemos observar já o resultado final na figura 44. Estas cortinas
eram o elemento mais colorido do espaço e tinham uma dupla finalidade, além de darem um
toque especial ao espaço, ajudavam também na qualidade do som.
Como percebemos quando fazemos referência ás cortinas, Louis Kahn também fez
questão de ter um papel importante no desenho dos interiores e do mobiliário do edifício.
Projetou muitas peças para que fossem versáteis, como foi exemplo o seu sistema de
30

Tradução livre: “A luz veio de cima e desceu para definir o espaço abaixo, já que este espaço é alongado...
apenas dois lados não foram suficientes para expressar a forma alongada... e então percebi isso, pegando a
luz que vinha de cima e canalizando-a para os cantos do espaço, deu expressão à forma, à configuração, da
sala escolhida.”
31
Jack Lenor Larsen, nasceu em 1927 e era um designer têxtil, autor e colecionador e promotor de artesanato
tradicional e contemporâneo em todas as suas formas.
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Figura 45: Planta da segunda proposta para a Primeira Igreja Unitária (1959-69). Segundo a legenda da figura: 1- Vestíbulo;
2- Biblioteca; 3- Deambulatório; 4- Sala de reuniões; 5- Foyer; 6- Sala de trabalho; 7- Escritórios; 8- Salas de aula; 9Cozinha.

Figura 46: Corte da segunda proposta para a Primeira Igreja Unitária (1959-69)
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madeira, montada na parede com armários removíveis, que reflete a sua ideia de que os
objetos poderiam ser reaproveitados. Também na cozinha, podemos observar grandes portas
de madeira, colocadas de forma a que a cozinha possa ser aberta para o corredor ou fechada
para controlar tanto os ruídos como os odores.
As janelas eram tradicionalmente de madeira, com uma estrutura alta e estreita, com painéis
grandes que se encontravam fixos acima de janelas de menores dimensões em forma de "V"
que funcionavam na base de forma a permitir a ventilação nos espaços. Existiam ainda
pequenas janelas de cada lado dos assentos, inseridas dentro das cobertas de luz projetada,
que proporcionavam a entrada de uma luz indireta nos quartos e eram praticamente
despercebidas na rua. Estas caraterísticas de luz e sombra, cheio e vazio, enfatizavam o
edifício. Kahn refere:
"We felt the starkness of light again, learning also to be conscious of glare every
time... whether it´s the glare in Rochester or glare in Luanda, it still was one
realization... If you looked at a Renaissance building... in which a window has
been highly accentuated architecturally... a window that´s made in this form...
windows framed into the opening... This was very good because it allowed the light
that came in on the sides to help again to modify the glare." (Kahn, 1993: 106)
Como era comum nos projetos de Kahn, as entradas do edifício estão ocultas, não sendo
prontamente percetíveis, ressaltando ainda mais a sensação de rigidez e mistério. Uma
pequena porta de entrada encontrava-se na elevação Oeste em direção ao canto localizado a
Sul do edifício, recuada e discreta. A entrada principal por sua vez, estava situada atrás do
edifício original da Igreja, a Este. Era num espaço comparado a um "hífen", pela sua forma,
e encontrava-se entre a Igreja e acréscimo posterior, voltada assim para Norte em direção ao
espaço de estacionamento, não era facilmente percetível através da rua. Esta adição foi
realizada no ano de 1964. Kahn foi contratado para projetar este acréscimo ao edifício inicial
da Igreja, após a sua inauguração, que foi construído entre o ano de 1965 e 1969. Estaria
localizado na parte traseira, ou seja, Este, do edifício inicial. Este acréscimo foi mais simples
na sua configuração integral, embora complete o edifício já existente. Ao contrário da
superfície contorcida da fração inicial da Igreja, possui uma superfície lisa e simples. O
espaço adicional, possuía um corredor de carga dupla mais tradicional e um corredor extenso
que servia também como espaço de reuniões com escritórios confinantes.
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Figura 47: Planta da segunda proposta para a Primeira Igreja Unitária. Segundo (1959-69) Segundo a legenda da figura: 1Vestíbulo; 2- Biblioteca; 3- Deambulatório; 4- Sala de reuniões; 5- Foyer; 6- Sala de trabalho; 7- Escritórios; 8- Salas de
aula; 9- Cozinha.

Figura 48: Corte da segunda proposta para a Primeira Igreja Unitária (1959-69)
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Resumindo, a primeira Igreja Unitária, é um exemplo da arquitetura moderna, onde Louis
Kahn, desenvolveu, desde o início um espaço central, que seria envolvido pelas salas que
constituíam a escola e pelos restantes espaços com funções secundárias. O projeto
desenvolve-se em duas fases. Na primeira fase, foi concretizada a ala Oeste onde estava
localizado o amplo santuário, as salas de aula e na área envolvente, a cozinha, a biblioteca e
também a sala de receção. Kahn concebe a Igreja (santuário) num espaço quadrado,
circundado por um ambulatório e um corredor que permitiam a separação das salas de aula,
como já foi visto anteriormente. Na primeira fase, é possível captar que a composição do
primeiro desenho elaborado pelo arquiteto, dará origem à solução final.
A segunda fase corresponde à construção da ala este. As desigualdades entre ambas as
etapas, são facilmente percetíveis tanto através das fachadas, como das plantas.
Nesta fase, o projeto desenvolve-se à volta de um quadrado, e o processo de evolução da
estrutura geométrica dos espaços envolventes, é caraterizado pelo alargamento horizontal do
quadrado inicial. O arquiteto começa por estabelecer a centralidade planimétrica, através dos
eixos principais (longitudinal e transversal). Utiliza também a regra de ouro para determinar
os limites da área da Igreja e a dimensão dos restantes espaços complementares, tentando
estabelecer uma ligação entre ambos. Destaca então o volume da Igreja, através da elevação
de paredes que definem e limitam o espaço, as quatro torres. Torna-se assim estabelecido o
espaço central, enfatizado, como se o edifício estivesse protegido pelos volumes
envolventes.
Nas figuras 45, 46, 47 e 48, podemos observar algumas das plantas e cortes realizados para
a conceção da Igreja Unitária.
A análise deste conjunto, foi importante para a concretização da intervenção proposta
para parte do edifício Valle Giulia, da Universitá degli studi di Roma Sapienza, Facoltà di
Architettura, desenvolvido no programa Erasmus, no ano letivo 2016/2017, como
demonstraremos no capítulo seguinte.
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Figura 49: Raúl Hestnes Ferreira e as filhas Adriana e Ingrid
durante a construção do Liceu de Benfica. (1978-1980)

Figura 50: José Gomes Ferreira (1900-1985)
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3.2.

Raúl Hestnes Ferreira - A sua vida
Raúl José Hestnes Ferreira, figura 49, nasceu a 24 de Novembro de 1931, em Lisboa

e faleceu na mesma cidade a 13 de Fevereiro de 2018. Nasce numa época em que o país se
encontra sob domínio da ditadura, que dá início ao período chamado de Estado Novo, que
vigorou no país entre 1933 e 1974, conhecido também por salazarismo, referindo-se a
Antônio de Oliveira Salazar (1889-1970), que ocupou o cargo de chefe do governo durante
grande parte deste tempo.
Proveniente de uma família ligada ao ativismo político, Hestnes Ferreira, era neto do
empresário e benemérito, Alexandre Ferreira (1877-1950), democrata republicano, nascido
no Porto e que chegou a ser vereador em Lisboa, durante a Primeira República.
Filho de José Gomes Ferreira (1900-1985) que podemos observar na figura 50, foi escritor,
poeta e ficcionista, tal como o seu pai, nascera também no Porto, acabando por se mudar
para a cidade de Lisboa, com apenas 4 anos de idade. Em 1924 formou-se em direito,
chegando inclusive a ser Cônsul em Kristiansund, na Noruega, entre 1925 e 1929. Sua mãe
era Ingrid Hestnes Ferreira, de naturalidade norueguesa, mais precisamente de Kristiansund
e foi através da sua mãe que Hestnes Ferreira, conheceu a cultura escandinava.
É interessante perceber que Hestnes Ferreira, cresce num ambiente de artistas e
claramente esse fator acaba por influenciar o seu percurso profissional. Os seus padrinhos,
eram Bernardo Marques32 (1898-1962) e Ofélia Marques33 (1902-1952).
Hestnes Ferreira refere Keil do Amaral (1910-1975), arquiteto e amigo de seu pai, como
alguém que o influenciou na decisão de se tornar arquiteto.
Em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, ocorreram em Lisboa diversas
manifestações. Hestnes Ferreira, juntamente com alguns dos seus colegas, do Liceu Gil
Vicente, participa na sua primeira intervenção cívica e política. Também com o fim da
Segunda Guerra Mundial, formou-se uma organização que dava pelo nome de MUD34, e
Hestnes Ferreira, apenas com os seus 14 anos, ia assistir sozinho a comícios na voz do
operário.

32

Bernardo Loureiro Marques, era um pintor modernista português. Teve presença no movimento
revolucionário das artes em Portugal, nos inícios do século XX. Com um espólio vasto na área do desenho,
nas artes gráficas e na decoração.
33
Ofélia Marques, era casada com Bernardo Marques. Foi uma pintora e tal como o marido, dedica-se à
carreira artística, integrando também o segundo modernismo português.
34
MUD, significa Movimento de Unidade Democrática, foi uma organização política de oposição ao regime
salazarista que se formou após o fim da Segunda Guerra Mundial, a 8 de Outubro de 1945.
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Em 1950, participa pela primeira vez numa exposição, esta realizada na Sociedade
de Propaganda de Portugal. Era uma Exposição de Desenho, Escultura, Pintura e
Arquitetura, na qual também participaram alguns dos seus colegas do Liceu Gil Vicente.
Também neste ano, passa a fazer parte do MUD Juvenil35, já com 19 anos.
Em 1950, destaca-se com a aprovação ao Ensino Superior, na Escola de Belas Artes
de Lisboa, onde dá início ao seu primeiro ano de Escultura. No entanto, no ano seguinte,
transfere-se para o curso de Arquitetura, na mesma escola. Durante o período que
permaneceu nesta escola, colabora na formação da Associação de Estudantes e nas
atividades da mesma, tendo sido expulso da escola, no fim do ano letivo. Em 1951, vê o seu
trabalho reconhecido, sendo selecionada uma das suas pinturas para a XLVIII Exposição
Anual de Pintura a Óleo e Escultura da Sociedade Nacional de Belas Artes.
No ano seguinte, inscreve-se no primeiro ano do curso de Arquitetura da Escola de Belas
Artes do Porto, dirigida, na altura, pelo célebre Carlos Ramos (1897-1969), que acaba por
ser seu professor, tal como outros nomes bem conhecidos, como é o caso de José Carlos
Loureiro (1952), Agostinho Ricca (1915-2010), Fernando Távora (1923-2005), destacando
este último como o que o mais marcou. Contribuiu enquanto membro na Associação de
Estudantes desta escola, sendo esta presidida por Lagoa Henriques (1923-2009), nesse ano
e no ano seguinte, é eleito Hestnes Ferreira para presidente desta mesma associação.
Enquanto estudou no Porto, Hestnes Ferreira, teve ainda a oportunidade de trabalhar com os
arquitetos Arménio Losa (1908-1988) e João Andresen (1920-1967), na mesma altura em
que este último realizava o projeto para o monumento de Sagres, que defende ter sido uma
experiência muito enriquecedora.
No entanto, fruto da sua atividade associativa, é preso pela PIDE, no ano de 1955, tal como
outros jovens, integrantes do MUD Juvenil.
Após a conclusão do seu 4º ano, no ano letivo de 1956-57, viaja pela Escandinávia, onde
visita a Noruega, terra natal de sua mãe, a Suécia e depois fixa-se durante um ano na
Finlândia. Enquanto aluno externo, estuda urbanismo, com Otto Meurmam, e arquitetura
com Heikki Siren (1918-2003), no Instituto Finlandês de Tecnologia de Helsínquia. Ambos
os arquitetos causam um grande impacto na aprendizagem de Hestnes, sendo com estes, que
ele aprende a importância do sistema construtivo e da estrutura enquanto elementos
fundamentais do projeto, conforme Saraiva (2011) afirma.

35

MUD Juvenil, representava os jovens do MUD. Vários nomes de destaque fizeram parte deste movimento
como Salgado Zenha, Francisco Castro Rodrigues, Mário Soares, António Abreu, João Abel Mota, Henrique
Neto, etc.
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Durante a permanência em Helsínquia, em 1958, colabora no escritório de Woldemar
Baeckman (1911-1994), e ao mesmo tempo, colabora num concurso para uma Igreja com
Osmo Rissanen.
Na viagem de regresso a Portugal, passa pela Bélgica, Inglaterra, Escócia e França.
Em 1960, muda-se para o Sul do país, para Lagos, no Algarve, associando-se a José
Veloso (1930), realiza vários projetos, tanto a nível individual como coletivo.
Em 1961, é-lhe atribuído o diploma de Arquiteto, pela Escola Superior de Belas Artes
de Lisboa, com a entrega da tese, cujo tema era “Residências Universitárias”, obtendo a
classificação de 19 valores.
Atraído pela arquitetura de Frank Lloyd Wright, e pela diferença a nível de
desenvolvimento quer industrial como cultural, candidata-se a uma Bolsa da Fundação
Calouste Gulbenkian, para estudar em Yale, onde estagia com Paul Rudolph (1918-1997),
Woods (1940-2012) e Peressuti (1908-1976), etc., na empresa Cope & Lippincott. No
entanto, ao visitar o atelier de Louis I. Kahn, Hestnes Ferreira tem a oportunidade de o
conhecer pessoalmente, regressa a Portugal e requere a transferência da sua bolsa de estudos
para Filadélfia, para aprender e trabalhar com Kahn.
Conclui o curso de Master in Architecture do Departamento de Arquitetura e Estudos
Urbanos da Universidade da Pensilvânia.
Enquanto colaborador de Kahn, Hestnes Ferreira, participou em vários projetos
realizados na Índia e Paquistão. Tendo sido coordenador do projeto para o Centro Hospitalar,
no Complexo para o Centro Governamental de Daca.
3.2.1. Regresso a Portugal
Como o arquiteto refere, "Eu fui criado nas artes e gostava muito de desenhar"
(Ferreira apud Tavares, 2003: 19). Sempre curioso pelo mundo das artes e dedicando-se à
arquitetura, podemos afirmar que a vida de Hestnes Ferreira, antes do seu regresso a
Portugal, se encontra dividida em três momentos fundamentais. Estes momentos são
referentes à sua deslocação para o Porto, onde permaneceu por algum tempo, seguindo-se a
Finlândia, que tanto queria descobrir e por fim os Estados Unidos da América.
Após a sua estadia nos Estados Unidos, Hestnes Ferreira regressa a Portugal, onde divide a
sua atividade profissional entre a prática profissional, como arquiteto e a prática educacional,
como docente do curso de Arquitetura.
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A sua primeira experiência acontece em 1970, como Assistente Convidado de Arquitetura
dos 4º, 5º e 6º anos, da Escola de Belas Artes de Lisboa, nas "Experiências Pedagógicas",
orientadas por Frederico George. Acaba por rescindir contrato no final do ano letivo 197172.
De 1986 a 1988, é Professor convidado, desta vez para o curso de Arquitetura da
Cooperativa Árvore, no Porto.
Em 1991, é convidado, enquanto professor Catedrático pelo Departamento de
Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde
permanece por 12 anos, até ao ano de 2003.
De 2001 a 2003, foi também docente no ISCTE, no Departamento de Arquitetura e
Urbanismo.
Lecionou desde o ano de 2010, até ao ano letivo de 2017/2018, no Departamento de
Arquitetura da Universidade Lusófona, enquanto professor Catedrático.
Esta carreira, deu-lhe a oportunidade de partilhar experiências e conhecimentos, com várias
gerações de arquitetos portugueses.
Em 1966, Hestnes Ferreira, inicia a sua atividade profissional, ao colaborar com
Rafael Botelho (1923) no Complexo Escolar de Beja, ao mesmo tempo que trabalha também
no Plano Diretor Municipal, para o Gabinete Técnico da Habitação da Câmara de Lisboa.
"De Portugal salienta um caracter cultural forte e variado, a tradição da construção em pedra
e em tijolo, a existência de modelos que permitem alicerçar uma procura arquitectónica."
(Tavares, 2003: 44). Como percebemos através das obras de Hestnes Ferreira, os materiais
são uma das suas maiores preocupações, e em Portugal o facto de o país possuir
uma cultura forte e que era caraterizada pelo uso de vários materiais, os quais representavam
a tradição portuguesa, era algo que atraía o arquiteto.
Em 1968, juntamente com o Vicente Bravo Ferreira (1946-2018), projeta as Casas
Geminadas em Queijas, onde se começas a visualizar, claramente, os conhecimentos
adquiridos por Hestnes tanto na Finlândia como nos Estados Unidos da América.
"Hestnes construíra [...] um conjunto de duas moradias em Queijas/Linda-a-Pastora
[...], de linguagem claramente kahniana e com fachadas que "pensavam" em Venturi,
uma obra muito diferente de tudo o que se fazia em Portugal na altura." (Gomes apud
id., ibid.: 46)
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Neste conjunto temos a perceção do estilo adotado por Hestnes Ferreira, enquanto arquiteto,
e é interessante perceber neste edifício duas realidades distintas que no final se unem, o
interior e o exterior, (Saraiva, 2011). O arquiteto possibilita ao utilizador duas leituras
díspares do mesmo edifício.
Entretanto, surge o 25 de Abril de 1974, onde se da a instauração do regime
democrático, derrubando o regime ditatorial do Estado Novo, que vigorava no país desde
1933. Ainda que a revolução não tenha estimulado a alteração radical das características da
arquitetura do momento, implementou uma larga expansão de intervenções urbanas,
especialmente no âmbito da habitação.
Ainda no auge da Revolução de 25 de Abril, foi criado o SAAL, através da iniciativa do
arquiteto Nuno Portas,36 o despacho antecipava a formação de brigadas técnicas, que seriam
coordenadas por arquitetos que em ligação com o Fundo Fomento da Habitação, tinham
como objetivo impulsionar a união de comunidades carenciadas de forma a solucionar a
insuficiência habitacional, devido à complexidade de impulsionar a construção tradicional
num curto espaço de tempo.
Por sua vez, Hestnes Ferreira, dirigiu no contexto do SAAL, a Operação Fonsecas - Calçada,
no bairro Quinta das Fonsecas em Lisboa, onde se desenvolve um edifício sui generis,
adotando o método neo-racionalista. "[A operação Fonsecas- Calçada] constitui uma obra
única na sua carreira pela adopção de uma linguagem neo-racionalista (e não
tendencialmente expressionista, característica de Hestnes)." (Gomes apud Tavares, 2003:
51). Percebemos então que esta obra é marcada pela diferença daquilo a que Hestnes Ferreira
habituara, no entanto, uma diferença positiva.
É no ano de 1976 que, Hestnes Ferreira, projeta o edifício do ISCTE37, na cidade
Universitária de Lisboa.
"No ISCTE, as oportunidades são múltiplas e o arquitecto não perdeu nenhuma.
É nos espaços intersticiais, horizontais e verticais, que se revela com mais segurança
a mestria desta arquitectura que, ao longo de quase trinta anos, se foi fortalecendo,
refinando e afirmando sem necessidade das contorções histéricas e retóricas que são,
infelizmente, a regra histriónica mais seguida hoje." (Forjaz, 2017: 388)

36

Em 1974, ocupou o cargo de secretário de Estado da Habitação e fomentou a criação de habitação de
gabinetes de apoio local (GAT) e concebeu o SAAL.
37
ISCTE representa o Instituto Universitário de Lisboa que foi fundado a 1972, sendo um instituto universitário
público, especializado nas áreas das ciências empresariais, sociais, nas tecnologias e na arquitetura.
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Figura 51: Escola Secundária José Gomes Ferreira, Benfica
(1978-1980)

Figura 52: Escola Secundária José Gomes Ferreira,
Benfica (1978-1980)
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Neste excerto, José Forjaz, fala um pouco do ISCTE e do estilo arquitetónico de Hestnes
Ferreira, defendendo que este, não necessitou das "contorções histéricas e retóricas", para se
afirmar, apoiando o seu método de construção dos espaços, com uma geometria
extremamente pensada e trabalhada.
É também no mesmo ano, que o arquiteto inicia o projeto para o Complexo Escolar da Quinta
de Marrocos, onde se encontrava introduzido o Liceu de Benfica, atualmente conhecido por
Escola Secundária José Gomes Ferreira, em homenagem ao pai de Hestnes Ferreira que
podemos observar na imagem (figura 51), onde é possível ver o exterior do edifício. Este
projeto distingue o arquiteto com uma Menção Honrosa do Prémio Valmor, em 1982. O
liceu nasce da necessidade de se realizar uma nova estrutura, de apoio ao aumento da
população. “O liceu é aqui encarado como um espaço onde toda a vivência interior e exterior
do edifício tem uma função pedagógica, com as suas praças, ruas, entradas, percursos e
jardins a representar a complexidade urbana” (Tavares, 2003: 65). Na imagem da figura 52,
podemos encontrar uma imagem do exterior da escola, neste caso um percurso entre
volumes, que nos transmite a preocupação do arquiteto com a geometria interior do edifício,
mas também com o exterior do mesmo, criando percursos e espaços para o usufruto dos
alunos. É um edifício que apresenta formas definidas, localizado numa zona vulgar e que se
destaca não só pelos seus volumes, mas pelo tratamento de todo o espaço que funciona como
um conjunto.
A par da sua atividade profissional, em nome individual, entre 1976 e 1986, Hestnes Ferreira,
desempenha o cargo de consultor de Gestão Urbanística para a Câmara Municipal de Beja.
Em 1985, inicia o projeto para a Caixa Geral de Depósitos de Avis, outro edifício
premiado, neste caso, recebe o Prémio Nacional da Arquitetura – Construção, Técnica,
Detalhe, através da Associação dos Arquitetos Portugueses, em 1993.
“Este edifício destaca-se da envolvente, em primeiro lugar, pela utilização do
revestimento, em tijolo cerâmico, como também, em parte, pelo volume e pela sua
configuração.
Conseguiu sobre todo o espaço quantificar e classificar diferentes tipos de
luz, sem nunca desvirtuar a função deste espaço.” (Saraiva, 2011: 167)
É percetível, neste edifício a preocupação do arquiteto tanto com o exterior como com o
interior do edifício, onde consegue tirar o maior partido da luz natural e dos materiais,
proporcionando um espaço interior e exterior distintos.
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Figura 53: Exterior da Biblioteca Bento Jesus Caraça, Moita (1989-1997)

Figura 54: Interior da Biblioteca Bento Jesus Caraça, Moita (1989-1997)
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Mais tarde, em 1989, desenvolve o projeto para a Biblioteca Municipal Bento Jesus
Caraça que podemos observar na imagem da figura 53. É um edifício que se distingue pelo
uso de tijolo e betão branco, ou seja, não existiu somente a preocupação com o uso do tijolo
enquanto material autosuportado, mas também a preocupação de o conjugar com os outros
materiais. Podemos ainda analisar o uso de traços geométricos em todo edifício, facilmente
visível nos tetos, por exemplo.
Mais uma vez é possível observarmos a relação que o arquiteto tem com a luz, com a
utilização de pátios e o desenho que impõe aos vãos, e que iluminam todo o interior do
edifício, figura 54.
A estrutura assume também um papel muito importante, “...regulado por dois eixos que se
cruzam no centro e regem os seus espaços, os pilares38 correspondentes a essa articulação,
desempenham um papel fundamental no interior do conjunto.” (Ferreira apud id., ibid.: 154).
É interessante o jogo que o arquiteto cria na conceção dos pilares, que se destacam quase
automaticamente pela forma que adquirem, pela diferença e pelo trabalho executado para o
seu desenvolvimento.
Além destes projetos, muitos outros poderíamos destacar da vasta obra do arquiteto
Hestnes Ferreira.
“... que cada obra não seja a mera reprodução duma obra anterior, mas que assente
numa pesquisa conceptual em que todos os factores, a começar pelo programa,
convirjam numa opção genuína, dado que o material, sendo determinante em muitos
aspectos, não é o único factor duma escolha.” (Ferreira, apud id., ibid.: 152)
Com estas palavras percebemos os valores do arquiteto e depreendemos que os projetos de
Raúl Hestnes Ferreira se destacam por diferentes características entre si, mas sempre
privilegiando o material e a luz fornecidos, tornando-os nas ferramentas primordiais da
arquitetura.
Durante 52 anos de prática profissional, são vários os prémios atribuídos ao arquiteto,
destacando, por exemplo, em 1982 o Prémio Nacional de Arquitetura e Urbanismo, por parte
da secção Portuguesa da Associação Internacional dos Críticos de Arte; também no decorrer
do mesmo ano, é-lhe atribuída a Menção Honrosa, do Prémio Valmor, para a Escola
Secundária de Benfica, atualmente conhecida por Escola Secundária José Gomes Ferreira;

38

Os pilares no interior do edifício são executados numa técnica mista, interiormente são em betão armado e
exteriormente são revestidos a tijolo.
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em 1993 recebe novamente uma Menção Honrosa, do prémio Valmor, para o Edifício do
INDEG, no campus do ISCTE, entre outros.
Em 2007, recebe o grau Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra; em
2010, o título de Membro Honorário da Ordem dos Arquitetos; em 2011 a Medalha de
Mérito pela Universidade de Lisboa, e por fim, em 2014, é distinguido com o Diploma de
Reconhecimento e Mérito da Universidade Lusófona.
3.2.2. A Importância de Louis I. Kahn na obra de Hestnes Ferreira
Como já referimos anteriormente, Hestnes Ferreira de 1962 a 1965 conhece os Estados
Unidos da América. Atraído pela arquitetura de Frank Lloyd Wright que até então só
conhecia através de revistas e também pelo país em si, completamente diferente de Portugal.
No primeiro ano da sua estadia em Filadélfia, apenas estudava e só no segundo é que
começou a trabalhar no atelier de Kahn, onde permaneceu por dois anos. Neste período,
colaborou em projetos muito importantes como foi o caso de Dacca e Ahmedabad, onde
apreende muito da obra, dos conceitos, materialidade e forma de pensar de Kahn.
Percebe que Louis Kahn, valorizava muito a geometria e a axialidade fazendo estas parte de
uma modelação rigorosa da qual não abdicava para conceber a arquitetura, possuía a
capacidade de estabelecer um diálogo entre o espaço e o seu utilizador. Tinha a preocupação
de que os espaços transmitissem sensações e não fossem apenas um simples edifício
constituído por paredes. O arquiteto transformava o espaço em algo singular, constituído por
diferentes elementos e cada um transmitindo caraterísticas dispares.
Conceitos como luz e silêncio, estão sempre presentes na sua obra. O jogo que o arquiteto
constrói entre a luz e a sombra é algo que só o próprio domina, caracterizando cada espaço
como se tratasse de algo superior, com entradas de luz em quantidade pensada e o silêncio
em cada espaço.
Hestnes Ferreira tem ainda contacto com a arquitetura de Robert Venturi, figura que teve
grande importância para o desenvolvimento da arquitetura nos Estados Unidos da América.
Robert Venturi e Louis Kahn, lecionavam ambos na mesma universidade e começam
a trabalhar em conjunto, algo que acabou por tomar rumos diferentes, tendo em conta que a
personalidade de ambos e consequentemente o método de trabalhar era distinto.
Hestnes Ferreira transmitindo a sua visão sobre a arquitetura de Venturi, “A arquitectura
moderna devia ser o transformado e ia à cultura popular buscar esses elementos, fazendo
uma espécie de maneirismo desses dados [...]” (Ferreira apud Tavares, 2003: 43).
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Louis Kahn, foi um dos primeiros a colocar em questão os princípios da arquitetura
moderna, no início dos anos sessenta. Não defendeu princípios que mais tarde criticara, mas
defendia sempre a evolução constante da arquitetura e era também isso que o estimulava, a
sua arquitetura não era um estilo que pudéssemos associar à América ou à Europa, mas sim
um conjunto de tudo o que observava e tentava compreender ao extremo.
Nos seus projetos, Kahn revela uma investigação excecional que podemos observar, por
exemplo, nos seus desenhos. Tem em conta o projeto na sua totalidade, mas também em
cada pormenor da sua estruturação, algo que podemos também assimilar na arquitetura de
Hestnes Ferreira, que segue os mesmos princípios (Saraiva, 2011).
Ambos consideram o projeto como um todo sem descurar cada processo para a obtenção
desse todo. “O desenho, a ordem e a forma, para Hestnes Ferreira, são conceitos que se
interrelacionam e se complementam, na vontade de superar o processo concetual.” (Saraiva,
2011: 182). Com esta afirmação, queremos transmitir que o “desenho, a ordem e a forma”,
são os elementos base presentes na arquitetura de ambos. São algo fundamental para a
construção de um todo funcional e coerente, pegando nestes elementos na busca pela
simplicidade, transformando aquilo que na realidade é complexo, em algo que no final, à
vista do utilizador é simples e tem a capacidade de conectar com a sua mente, permitindo ao
mesmo a vivência do espaço.
“...donde la simplicidad no funciona, el simplismo funciona. La simplificación
flagrante indica arquitectura blanda... El reconocimento de la complejidad en la
arquitectura no niega lo que Louis Kahn ha llamado “el deseo de simplicidade”. Pero
la simplicidade estética que es una satisfacción pera la mente, deriva, cuando es
válida y profunda, de la complejidad interior...” (Venturi apud id., ibid,: 46)
Neste pequeno excerto, podemos depreender o pensamento que Robert Venturi tem sobre a
arquitetura de Louis Kahn. Reconhece que na arquitetura de Kahn, onde pensamos que a
simplicidade não funciona, este prova-nos que afinal nós estamos errados e que funciona
perfeitamente. Exprime ainda que Kahn é um arquiteto com um pensamento particular que
tem um desejo pela simplicidade, uma simplicidade que consola a mente de quem observa
as suas obras.
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Figura 55: Planta Piso 0, Edifício ISCTE I –

Figura 56: Centro de convivência do Instituto

Pavilhão Esplanada, Hestnes Ferreira, Lisboa (1976-1978).

Salk – La Jolla, Califórnia, Louis I. Kahn (1959-1965)

Figura 57: Casa da Cultura e Juventude de Beja, desenho de secção de Hestnes Ferreira, fotografia da autoria de Alexandra
Saraiva no âmbito da sua investigação de Pós-Doutoramento (1975-1985)

Figura 58: Kimbell Art Museum, Louis I. Kahn, desenho de secção (1972)
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“Hestnes refere que Louis Kahn defendia conceitos e quando conseguia determinálos passava para outros e não voltava a falar nos anteriores.
Segundo Hestnes Ferreira, Kahn definia o silêncio como a chave para o entendimento
da arquitectura.” (id., ibid.: 173)
Como percebemos no último excerto, sem o encontro entre o silêncio e a luz a arquitetura
resume-se a um simples objeto, devemos perceber que estes elementos são fundamentais
para a conceção arquitetónica e é algo que recebemos tanto nas obras de Kahn como nas de
Hestnes Ferreira. Inclusivamente Hestnes Ferreira compara-se a Louis Kahn nesse aspeto,
numa entrevista em 2010 Hestnes afirma:
“Sim, tal como Kahn também afirmou a luz para mim, é fundamental, é a chave
espacial de um edifício. Posso afirmar que há dois tipos de luz, um que garante a
funcionalidade do espaço, e a luz secreta que confere aos espaços, sobretudo os mais
recônditos o efeito inesperado.” (id., ibid., 2010: 302)
Com esta afirmação, de Hestnes Ferreira, podemos perceber que as obras de ambos são
comparadas a vários níveis, como a materialidade, a escolha das entradas de luz, a
monumentalidade, o diálogo com o utilizador, a forma, o desenho, etc.
Seguindo o método utilizado na investigação desenvolvida pela minha orientadora
Alexandra Saraiva, na sua tese de Doutoramento (Saraiva, 2011), mostramos alguns
exemplos onde identificamos algumas semelhanças entre os projetos de ambos arquitetos.
Nas imagens das figuras 55 e 56 a planta de piso 0 do edifício ISCTE I – Pavilhão
Esplanada, em Lisboa (1976-1978) de Hestnes Ferreira e o Centro de convivência do
Instituto Salk – La Jolla, na Califórnia (1959-1965) de Louis Kahn, respetivamente.
Percebemos imediatamente a semelhança na construção dos espaços, através destas duas
plantas (Saraiva, 2011).
Nas imagens da figura 57 e 58, podemos constatar as semelhanças entre o desenho
de ambos os arquitetos, de Hestnes Ferreira e Louis Kahn, respetivamente. Ambos usavam
o desenho como ferramenta principal para o desenvolvimento das suas criações, sem abdicar
deste método para a concretização de tudo a que se propunham e como é possível
observamos nas imagens, encontramos várias parecenças na sua forma de pensar a nível do
desenho (Saraiva, 2011). Nas imagens podemos observar o uso de um traço semelhante e a
opção por determinadas figuras geométricas, podemos perceber a ideia que tanto Kahn como
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Figura 59: Casa da Cultura e Juventude de Beja, fachada
principal, Hestnes Ferreira (1975-1985)

Figura 60: Performing Arts Theater, fachada principal,
Louis I. Kahn (1973)

Figura 61: Biblioteca Bento Jesus Caraça, Moita,
Hestnes Ferreira (1997)

Figura 62: Primeira Igreja Unitária, Rochester,
Louis I. Kahn (1959-69)

Figura 63: Biblioteca Municipal da Moita, Hestnes Ferreira.
(1997)
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Figura 64: Yale University art Gallery, New Haven,
Louis I. Kahn (1951-1953)

Hestnes têm para os espaços, neste caso para a Casa da Cultura e Juventude de Beja e para
o Kimbell Art Museum, em Fort Worth respetivamente. Neste caso, evidenciamos a
capacidade que ambos demonstram no uso da geometria, inclusivamente, no desenho dos
alçados. Para ambos, o desenho, a ordem e a forma são o que permite a definição do espaço
e caraterizam o edifício no seu conjunto.
Nas figuras 59 e 60, podemos comparar duas obras de ambos os arquitetos, a Casa
da Cultura e Juventude de Beja de Hestnes Ferreira e O Teatro de Artes Performativas, para
Filadélfia, de Louis I. Kahn. Nestas duas imagens, devemos ter atenção aos vãos utilizados
por ambos os arquitetos. Podemos observar várias semelhanças nas escolhas de entrada de
luz nos edifícios, começando pelas formas escolhidas para tal. As formas são extremamente
pensadas, a geometria está mais uma vez presente nestas obras e é visível a união que ambos
os arquitetos criam entre o traço reto e circular.
Os vãos exprimem ainda a importância que ambos dão à luz, são milimetricamente pensados,
para que tanto no interior como no exterior do edifício funcionem. O uso de figuras simples,
como é o caso do quadrado e do círculo, cria simplicidade na forma de interpretarmos os
espaços estabelecendo uma relação com o edifício.
Na figura 61 e na figura 62, observamos respetivamente a Biblioteca Bento Jesus
Caraça, na Moita de Hestnes Ferreira e a Primeira Igreja Unitária em Rochester, de Louis I.
Kahn. Nestes dois edifícios verificamos em primeiro lugar, a relação entre os espaços
exteriores e os edifícios, ambos os arquitetos sempre tiveram a preocupação de criar uma
relação com o espaço natural, sendo este, também, um dos seus pontos de partida (Saraiva,
2011).
Na Biblioteca Bento Jesus Caraça, podemos observar um espaço exterior onde existe água,
rodeado por um percurso e um espaço verde, devemos referir que o recurso a água, rodeado
por um percurso e espaço verde na complementação do espaço exterior, é algo que acontece
na arquitetura de ambos, tal como a criação de pequenos pátios no interior dos edifícios que
permitem o contato com a luz e com o exterior.
Outra caraterística que nos salta imediatamente à vista é a utilização do tijolo, como
material base, em ambos os edifícios. “Brick what do you want to be?... and brick said... I
want to be an arch!” (Kahn apud id., ibid.: 200). Este excerto é uma frase de Kahn, em que
o arquiteto questiona ao tijolo o que o mesmo quer ser. Kahn interpreta o material consoante
a vontade do mesmo, como se este tivesse escolha própria, o que demonstra acima de tudo
o respeito que o mesmo tem pelas diferentes matérias-primas com as quais trabalha.
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Figura 65: Casa da Cultura e Juventude de Beja, Hestnes Ferreira
(1975-1985)

Figura 66: Escadas da Yale University Art Gallery
New Haven, Louis I. Kahn (1951-1953)
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Podemos interpretar como se fosse o material a escolher o edifício e não o contrário.
Também conforme Saraiva (2011) afirma, Hestnes Ferreira assume o mesmo critério,
respeitando os materiais, e ambos os trabalham consoante a sua plasticidade e durabilidade.
Nas imagens da figura 63 e da figura 64, podemos ver alguns espaços interiores da
Biblioteca Bento Jesus Caraça, na Moita e da Extensão da Galeria de Arte da Universidade
Yale, em New Haven, de Hestnes Ferreira e de Louis I. Kahn, respetivamente. Nestas
imagens, podemos mais uma vez constatar semelhanças entre os arquitetos, neste caso
podemos fazer referência novamente ao uso da geometria e simetria, que é percetiva na
construção dos seus tetos, com recurso mais uma vez à forma quadrada, e triangular, que é
também usada para a ocultação de sistemas de iluminação e ventilação e podemos também
falar da conjunção que ambos os arquitetos conseguem fazer entre vários materiais
diferentes.
Por fim, nas imagens da figura 65 e 66, que representam a Casa da Cultura e
Juventude de Beja e a Yale University Art Gallery, de Hestnes Ferreira e Louis Kahn,
respetivamente, podemos observar duas fotografias da iluminação para os acessos de escadas
também presente mais uma vez na arquitetura de ambos. Tanto Hestnes como Kahn
valorizam a luz natural no interior dos edifícios e criam sempre aberturas que permitam uma
iluminação harmoniosa no espaço (Saraiva, 2011).
3.2.3. Casa da Cultura e Juventude de Beja
De entre o vasto conjunto de obras de Hestnes Ferreira, optamos por escolher este
como caso de estudo, em parte pela função que alberga, ao ser um espaço comunitário e
desenvolvido para um público alvo, semelhante, jovem.
O projeto da Casa da Cultura da Juventude de Beja (1975-1985), inicia-se em 1975, este
equipamento, foi projetado num espaço urbano importante e tinha como intuito unir o centro
da cidade. A visibilidade do equipamento, evidencia a sua centralidade, simetria, dimensão,
ritmo e harmonia. Nas figuras 67 e 68, temos uma planta, um corte e um alçado, do edifício.
O arquiteto valorizou a arquitetura nacional local, ou seja, respeitou a influência da cultura
alentejana. Para o arquiteto, a obra representaria a história do local, como se fosse um
monumento ou um símbolo que expressava as caraterísticas daquele povo localizado no sul
do país, que prevalecesse intemporal.
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Figura 67: Planta de tetos, com marcação das abóbadas, Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)

Figura 68: Corte transversal e alçado, respetivamente. Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)
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“As referências históricas são trabalhadas e integradas num objecto arquitectónico
expressivo e marcadamente pessoal, não sendo apenas citações ou colagens.
A história da arquitectura, portanto, não é encarada como um receituário, mas
como algo a ter em consideração e a reinventar” (Tavares, 2003: 96-97)
Nesta obra de Hestnes Ferreira, podemos presenciar algumas semelhanças no exterior entre
a sua arquitetura e a de Louis Kahn. Construtivamente, possui um vocabulário que respeita
os princípios da arquitetura popular portuguesa. No entanto, no seu interior podemos
constatar vários traços presentes também na arquitetura de Kahn, como a escolha dos
materiais, a preocupação com a entrada de luz natural, o uso de pátios.
A Casa da Cultura e Juventude é caracterizado por volumes extremamente
organizados, onde facilmente é percetível a união entre a curva e a reta que complementam
o edifício. As fachadas do edifício são brancas e diferenciam-se através das suas áreas, num
lado deparamo-nos com um pátio, noutro um anfiteatro, ou um terraço, uma praceta,
permitindo a distinção dos diferentes alçados.
Nas imagens da figura 69 e 70, vemos a fachada principal e uma lateral da Casa da Cultura
e Juventude. É um edifício polivalente, com um espaço central que nos dá a perceção de ser
cúbico, abrigado por quatro cúpulas com dimensão superior ás restantes dezasseis. É também
este espaço projetado de forma a possibilitar o encontro entre os utilizadores e em seu redor
podemos identificar vários espaços cujo as funções variam entre serviços, salas de ensino,
ateliers, etc.
A organização do espaço é aprimorada por Hestnes Ferreira, através do uso da geometria,
dos materiais, texturas e cores (Saraiva, 2011). Tudo tem uma intenção, seja uma janela ou
uma porta, uma parede ou um pilar e também a utilização das abóbadas. O conjunto
proporciona uma leitura do interior harmoniosa, com entradas de luz e jogos de sombra que
nos fazem penetrar no espaço, quase como perdendo-nos daquilo que é real, apreciando cada
momento, conduzidos pelo silêncio que o edifício proporciona e por uma luz quase divina
que invade as diferentes áreas através dos vãos.
Quando percorremos o edifício é interessante as aberturas de luz que vão surgindo
quase como guiando-nos pelo espaço, até mesmo nas escadas temos essa perceção, como se
a luz que vem de cima nos permitisse alcançar algo maior, o que também podemos associar
às obras de Kahn. Percorremos o edifício à descoberta ao som do silêncio e da luz, que nos
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Figura 69: Fotografia do exterior da Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)

Figura 70: Fotografia do exterior da Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)
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conduzem pelos corredores de exposição e nos fazem apreciar cada pormenor da estrutura
do edifício, claramente pensada. Deparamo-nos com um pátio interior de onde entra luz em
abundância, algo que podemos dizer sobre as obras de Hestnes, tal como as de Kahn, é que
a luz é sem dúvida um elemento principal. Percebemos ainda que o pátio serve também de
esplanada ao serviço do bar do edifício, encontramos ainda neste andar espaços de serviço
que servem de apoio ao edifício.
Os vãos são definidos por caixilharias de cor azul e amarela, cada um diferente do
outro e visivelmente refletidos.
Quando nos deixamos seguir pela luz que desce pelas escadas, encontramos a continuação
do espaço de exposição, que nos permite também a visualização direta para o
auditório/anfiteatro da Casa da Cultura e da Juventude. No mesmo andar encontramos uma
biblioteca onde os livros de banda desenhada são protagonistas, uma sala onde decorrem
aulas de yoga, e outras ainda, para outros fins.
Conseguimos ter acesso à cobertura, onde visualizamos todas as cúpulas,
identificamos onde é a entrada do edifício, o pátio, e o espaço exterior com um palco
direcionado a duas bancadas exteriores que formam um semicírculo e funcionam como uma
espécie de expansão do interior para o exterior como que criando uma relação com o espaço
urbano.
O edifício era destinado predominantemente a uma faixa etária mais jovem e então
surge assim a cobertura caracterizada pelas suas abóbadas, por criarem uma imagem de
destaque e ao mesmo tempo mais alegre do edifício.
A influência da tradição local é visível nas abóbadas de tijolo, tipo Barrete de Clérigo39, que
eram construídas manualmente, sem recurso a cofragem. Embora o arquiteto tivesse a sua
ideia definida, na época, especialmente sendo a sua primeira obra na zona do Alentejo, não
sabia se haveria a possibilidade de existir mão-de-obra para a realização das mesmas de
forma tradicional, neste caso, em tijolo, chegando inclusive a questionar o engenheiro se as
mesmas poderiam ser executadas em betão, algo que acabou por não ser necessário, embora
fosse possível. O arquiteto acabou por encontrar duas equipas de Serpa que realizaram o
trabalho.

39

“São abóbadas formadas por quatro triângulos curvilíneos, cujos vértices se encontram num mesmo ponto
central.” (Saraiva, 2011: 150)
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Figura 71: Fotografia do exterior das abóbadas da Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)

Figura 72: Fotografia do interior das abóbadas da Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)
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Hestnes Ferreira, usou o tijolo como material principal, em três obras, sendo elas as Casas
geminadas em Queijas (1967-1975), a Agência da Caixa Geral de Depósitos (1985-1991) e
na Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça, na Moita (1989-1997). E ainda que não
possamos considerar que a Casa da Cultura e da Juventude de Beja, use tijolo como material
principal, ele é facilmente percetível tanto no exterior, quando olhamos para as abóbadas,
como no interior, percetível através das imagens das figuras 71 e 72. Especialmente no andar
superior onde podemos facilmente visualizar o interior das mesmas, que nos dão uma leitura
diferente do próprio espaço. Quando olhamos para o interior das abóbadas, estas possuem
no topo um lanternim constituído por vidro e ferro, pintado de azul e de pequena dimensão
também visível no exterior.
A principal caraterística das abóbadas, a que o Hestnes faz referência, é a
adaptabilidade que as mesmas têm ao clima.
“Até certo nível tinha de ter tijolos mais largos, mas a certa altura passava a ter outra
posição, mais estreito, porque já não era necessário. Havia um determinado ponto
onde poderia haver uma quebra e portanto eles teriam de utilizar daí para baixo tijolos
mais largos e desse ponto para cima tijolos mais estreitos. Isto é uma questão
tradicional, eles [os operários] já sabiam.” (Ferreira apud Oliveira, 2015: 69)
Nesta obra, podemos perceber a intenção e o cuidado na criação de cada espaço, o
respeito pela cultura e ao mesmo tempo a criação algo diferente. Podemos ainda visualizar
na figura 73 o espaço de biblioteca e na figura 74, algumas entradas de luz no edifício, é
ainda percetível a luz que vem de cima e irrompe pelas escadas.
Após visitarmos a obra, constatamos que no geral se encontra preservada, mas
facilmente é possível identificar vários problemas por falta de manutenção necessária ao
edifício. Fomos ainda informados pelos funcionários que existiu um projeto não executado
pela Câmara Municipal de Beja, para melhoramento do edifício.
A Casa da Cultura e da Juventude pela função que desempenha na comunidade é
muito requisitada para exposições, teatros, aulas de yoga, e leitura de livros de banda
desenhada. No exterior vemos crianças a brincar e a aproveitar o espaço ao máximo. No
entanto é no exterior que constatamos a falta de cuidado para com o edifício, as bancadas
que se encontram em frente à fachada principal são constantemente grafitadas.
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Figura 73: Espaço de biblioteca da Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)

Figura 74: Entradas de luz da Casa da Cultura e Juventude de Beja (1975-1985)
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É com tristeza que vemos um edifício emblemático descuidado, embora no seu
conjunto a obra continue a resistir ao tempo, são visivelmente necessárias algumas obras
para que o edifício se mantenha aprazível e que continue a permitir o usufruto deste espaço
comunitário.
A análise desta obra foi importante para a concretização da intervenção proposta para
parte do edifício Valle Giulia, da Universitá degli studi di Roma Sapienza, Facoltà di
Architettura, desenvolvido no programa Erasmus, no ano letivo 2016/2017, como
demonstraremos no capítulo seguinte.
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IV.
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Casos de Estudo

4.1.

Projeto

O objeto de estudo situa-se em Roma, capital de Itália e a maior cidade italiana, além de ser
uma das mais populosas da União Europeia. Foi fundada de forma humilde e irrelevante e
que concedeu o nome a um povo, a um império que como sabemos, se tornou o maior da
história da humanidade, sendo uma das cidades mais significantes que influenciou durante
muitos anos o desenvolvimento da arte, cultura e história da europa. É ainda a única cidade
existente no mundo, que possui um país completo no seu interior, o Estado da Cidade do
Vaticano. “O sítio onde se fundou Roma era uma série de colinas em volta de um vale
pantanoso. Um sítio privilegiado, é certo, pela sua localização: a distância suficiente do mar,
para estar resguardado dos ataques dos piratas;” (Pereira, 1990: 13). Cidade eterna, como
era e é chamada, acreditavam os antigos que teria sido fundada a 753 a.C., formou-se de
modo tão simples, numa área de pouco destaque e transformou-se numa cidade
mundialmente conhecida e admirada.
Roma foi uma cidade vinculada por vários padrões e vários elementos que
proporcionaram o que encontramos atualmente. É interpretada como sendo uma cidade
heterogénea, moderna e movimentada o que contrasta com a sua arquitetura, os seus
monumentos antigos e toda a sua história que observamos tão presente nas suas ruas. Uma
cidade visitada, com um elevado número de turistas de todo o mundo.
“En cambio, desde los orígenes – tal como narra el proprio mito fundacional romano – en
Roma la ciudad es la concurrencia conjunta, el confluir de personas muy diferentes por
religión, etnia, etc., que concuerdan sólo en virtud de la ley.” (Cacciari, 2010: 11). Roma é
de facto uma metrópole onde encontramos pessoas de todo o mundo, de várias culturas,
religiões e etnias, mas que convivem entre si diariamente, já que assim foram habituadas,
sem divergências.
É uma cidade onde é fácil abordarmos o tema da luz e do silêncio na arquitetura e
que aliás nos remete para tal, já que os romanos como foi falado anteriormente sempre
tiveram a luz e o silêncio muito vigente nas suas obras, sendo exemplo disso o Panteão. Um
edifício imponente que possui um corpo central circular que se encontra coberto por uma
abóbada que apresenta uma altura igual ao diâmetro da base. Segundo Vitrúvio, referindose à abertura circular da abóbada “inunda o edifício de luz e lança um círculo móvel de brilho
solar sobre as paredes” (Vitrúvio apud Pereira: 455-456). Este monumento que nos
proporciona um espaço de luz e sombra no interior do edifício, criando um ambiente que
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Figura 75: Planta de implantação da Facoltà di Architettura La Sapienza, edifício Valle Giulia.
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identificamos como o contato com a experiência e nos permite alcançar o silencio na nossa
mente, contemplando cada detalhe da obra.
4.1.1. Programa
Durante o ano letivo 2016/2017, em Erasmus na cidade de Roma, na Universitá degli studi
di Roma Sapienza na Facoltà di Architettura, desenvolvemos um projeto40, no âmbito da
cadeira de “Laboratorio di sintesi in progettazione degli interni e allestimenti”, lecionada
pelo Professor Andrea Grimaldi, juntamente com os assistentes Valeria Sansoni, Chiara
Rotondi e Mario Baioli.
O projeto consistia em reformular alguns espaços do edifício da Falcotà di Architettura, no
polo Valle Giulia situado na Via Antonio Gramsci, em Roma, próximo de espaços
importantes como é o caso da Galleria Nazionale d´Arte Moderna e Contemporanea e dos
jardins da Villa Borghese. O edifício teria sido fundado em 1920, inicialmente como uma
escola de arquitetura, que mais tarde vem a fazer parte da Universitá Sapienza e em 1935,
torna-se faculdade e foi projetado pelo arquiteto Enrico Del Debbio. É caraterizado por uma
base constituída por travertino e um acabamento vermelho a que os italianos chamam
“pompeiano”. Na fachada Sul do edifício é ainda possível visualizarmos um graffiti de
Renato Guttudo, preservado de forma simbólica ao período de protesto juvenil no final dos
anos 60.
O objetivo desta disciplina de projeto de quinto ano, era como o próprio programa
referia, “In questo quadro di riferimento teorico il nostro laboratorio intende affrontare temi
progettuali nei quali il lavoro sull´articolazione dei manufatti esistenti.”41 (programa da
disciplina, 2016-2017). Ou seja, o princípio fundamental da disciplina seria abordar as
questões de carência do edifício, sem obliterar o espaço exterior, porém, concentrando
especial atenção no espaço interior, no sentido de perceber as necessidades do utilizador,
como as entradas de luz natural no edifício, que não eram suficientes, a criação de espaços
direcionados ao estudo e concentração, mas ao mesmo tempo que possibilitassem o trabalho

40

Coautora Raquel de Melo Figueiredo, autorizou a utilização de todo o material desenvolvido na unidade
curricular “Laboratorio di sintesi in progettazione degli interni e allestimenti”, como forma de ilustrar a
investigação que estou a desenvolver na minha dissertação de mestrado.
41
Tradução livre: “Neste quadro de abordagem teórica, o nosso laboratório, tem como objetivo abordar
questões de design em que o trabalho sobre a articulação do espaço interno, assumem o papel principal e
regeneração de edifícios existentes.”
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Figura 76: Espaço de estar, Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)

Figura 77: Espaço de estar, Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)

Figura 78: Varanda, Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)

Figura 79: Varanda, Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)
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manual. Queremos transmitir com isto, que o objetivo seria acompanhar os alunos na
experiência de conceção do espaço, nos quais existem limitações reais expressas pela
arquitetura já existente de um edifício antigo e de caracter público. O desenvolvimento
projetual, inicia-se então numa primeira fase, com a interpretação do edifício Valle Giulia
no seu exterior e posteriormente em cada um dos seus espaços interiores, trabalhando cada
um dos seus detalhes. Podemos observar a planta de implantação do edifício na imagem da
figura 75.
4.1.2. Patologias
Como sabemos, tratando-se de um edifício antigo, existiam várias questões a tratar e numa
primeira fase, tentámos abordar cada uma delas.
Inicialmente tivemos consciência que os espaços comuns, além de serem insuficientes, não
possuíam uma boa iluminação, uma estrutura adequada, nem possibilitavam momentos de
descanso nem zonas de estar com uma área suficiente. O espaço principal da universidade,
embora possuísse uma boa localização, não era atraente para os estudantes, tendo em conta
que a área coberta era insuficiente, além de não proteger o utilizador dos raios solares
também não o abrigava em dias de chuva. Era um espaço amplo, sem uma zona especifica
de estar, não possibilitava que os alunos e professores se sentassem enquanto esperariam
pela próxima aula, e era também um espaço descuidado do ponto de vista estético, o que
podemos observar mais à frente nas imagens das figuras 76 e 77. Além deste espaço com
uma dimensão favorável, existia ainda um espaço de varanda, a que os alunos tinham acesso
à saída das salas de aula na ala Oeste do edifício. Este espaço de varanda, com uma dimensão
suficiente para abrigar várias pessoas, não era utilizado, pois além de não possuir uma
estrutura de abrigo tanto para o sol, para a chuva e também para o vento, era utilizado para
a colocação de elementos sem utilidade, como era o caso de cadeiras ou mesas partidas,
como podemos assistir posteriormente nas figuras 78 e 79.
Ainda falando dos espaços exteriores, a entrada principal, possuía também pouca área de
abrigo no exterior que pudesse responder ao elevado número de utilizadores do edifício,
figura 80. Quanto à outra entrada do edifício que teria sido um dia a entrada principal, figura
81, atualmente encontrava-se sem qualquer tipo de uso e encerrada. No espaço desta antiga
entrada principal, eram localizados os espaços de serviço, desde a secretaria, administração,
sala de professores, etc., espaços esses que não possuíam a incidência de luz natural.
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Figura 80: Entrada principal, Facoltà di Architettura
Architettura

Figura 81: Antiga entrada principal, Facoltà di
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)

Figura 82: Pátio interior, Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)

Figura 83: Acesso vertical, Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)
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Ainda os espaços onde existiam pequenos pátios no interior do edifício, estavam degradados,
não possuíam qualquer utilidade para os alunos e encontravam-se em zonas de pouco
interesse, tendo pouco usufruto da parte do utilizador, como é possível percebermos na
imagem da figura 82.
Já no interior do edifício encontramos espaços bem iluminados, mas depois podemos
observar também inúmeras carências. Nas escadas principais onde podemos encontrar uma
janela de grande dimensão e que poderia permitir uma boa iluminação do espaço, deparamos
que isso não acontece por se encontrar um edifício exatamente à sua frente, inclusivamente
também com uma grande janela, sem qualquer utilidade, permitindo apenas observar as
pessoas que descem e sobem as escadas do edifício principal, figura 83.
Relativamente ás salas de aula, não teriam área adequada tendo em conta o número de
alunos. O seu pé direito não era bem aproveitado, tal como os pontos de iluminação, pois
embora existissem não se encontravam, claramente, valorizados.
O ponto principal em que decidimos incidir, foi na carência de um espaço bem iluminado,
direcionado aos alunos que permitisse estudar, a realização de trabalhos manuais, uma área
de descanso e ainda um espaço que para a impressão de trabalhos, servindo de apoio a esta
área. Tentando resolver algumas carências do edifício e deduzindo que esta última fosse a
principal, é neste ponto que nos focamos e que iniciamos o trabalho de forma a proporcionar
aos alunos este espaço fundamental.
4.1.3. Intervenção
No exterior, percebemos alguma carência de espaços cobertos, que permitissem abrigo tanto
da luz solar como da chuva e do vento, como já foi referido anteriormente. Os alunos não
conseguiam usufruir do espaço por completo, devido a estas deficiências, além da falta de
espaços de estar, que permitissem o convívio entre alunos e também professores. Em dias
de chuva muitos dos alunos não saiam das salas, pois a existência de áreas de abrigo no
exterior, era praticamente nula. Criámos então uma estrutura, que permitisse o
aproveitamento da varanda, que outrora apenas servia para colocar objetos já sem qualquer
uso. Esta estrutura foi também utilizada no acesso exterior ao auditório que não tinha
qualquer tipo de proteção. Era uma estrutura simples que permitia igualmente a entrada de
luz, no entanto reduzindo a intensidade da mesma, permitindo uma articulação entre os
espaços, protegendo os alunos e professores, e permitia também que os mesmos utilizassem
este espaço para convívio, já que se encontrava resguardado tanto em dias de sol como de
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Figura 84: Proposta exterior para a Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)

Figura 85: Proposta exterior para a Facoltà di Architettura
La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)

Figura 86: Proposta exterior para fachada principal da Facoltà di
Architettura La Sapienza, edifício Valle Giulia (2016/2017)
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chuva. Podemos observar na imagem da figura 84, como procedemos para a criação da
estrutura, que permitia igualmente a entrada de luz no edifício, iluminando também as salas
de aula. Tendo em conta o tema escolhido para a nossa Dissertação, seguimos também o
exemplo de Hestnes Ferreira na Casa da Cultura e Juventude de Beja e Louis Kahn na Igreja
Unitária de Rochester, na construção de pátios e vãos que permitissem a entrada de luz
natural nos edifícios, como é possível observar na imagem da figura 85. Como já falado
anteriormente, ambos os arquitetos, priorizam a luz, como elemento fundamental para a
criação dos espaços. Para ambos, a luz e o silêncio devem estar em constante sintonia, e só
assim se torna possível a gênese da vivência dos espaços. Partindo então destes princípios,
que fomos abordando ao longo deste trabalho, tentamos assim que fossem inseridos nas
alterações deste edifício. Visualizamos então, a criação de um pátio que anteriormente seria
apenas um espaço de passagem e a introdução de claraboias que no exterior funcionavam
ainda como bancos, o que possibilitava aos alunos sentarem-se, criando pequenos espaços
de estar. Este pátio abrangia toda a área que criámos e que não existia anteriormente na
faculdade, permitindo a entrada de luz natural nas áreas direcionadas ao estudo, trabalho e
descanso, concebidas para os alunos. Posteriormente abordamos melhor este assunto.
Outra carência que observamos, seria no espaço de serviços, onde percebemos que não
existia qualquer entrada de luz natural. Sem a possibilidade de alterarmos a fachada do
edifício para a criação de vãos, desenvolvemos então dois pátios, em áreas que não estariam
a ser utilizadas, para que então, fosse possível que os espaços direcionados a serviços e
administração recebessem luz natural, permitindo um melhor aproveitamento laboral dos
próprios funcionários que se viam obrigados a trabalhar em espaços completamente
fechados, onde a luz natural seria inexistente. Podemos observar na imagem da figura 86, a
proposta de intervenção, para que possibilitaria a estes espaços a receção de luz natural.
Após algumas questões gerais do edifício resolvidas, passamos então para as questões
particulares, relativamente à criação do espaço que achávamos que a universidade tinha em
falta, uma área reservada aos alunos, para estudarem, trabalharem, com um espaço de
repouso e ainda com apoio de um espaço de impressões de trabalhos.
Tendo em conta que a luz e o silêncio são elementos primordiais, foram usados como
base para a construção do espaço. Pensamos que esta área deveria estar situada próxima à
entrada principal, de forma a permitir um encerramento mais tardio, dando oportunidade aos
alunos de permanecerem então nesse espaço, após a conclusão das aulas.
A área que escolhemos para a criação da nossa sala, localizava-se na ala Oeste do
edifício, abrangendo duas salas de aula de pouco uso, um corredor exterior que não era usado
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e a chamada “Laboratorio Plastici”, que era a sala pequena onde se realizavam as maquetas.
Um ponto fundamental para a concretização deste espaço, era a presença de luz natural, que
permitia assim um melhor desenvolvimento dos trabalhos e também uma maior
concentração nos estudos, pois como sabemos, espaços fechados acabam por se tornar
claustrofóbicos e não permitem um aproveitamento superior.
Sendo a luz e o silêncio o ponto central da nossa investigação, tentámos desenvolver
o mesmo de forma a inserir estes elementos nas áreas aprofundadas. Começamos por criar
uma sala de estudo, juntamente com um espaço para a construção de maquetas, uma área de
descanso e por fim um local para impressões, organizando o espaço de forma a conceber um
pátio interior que permitiria a entrada de luz natural em todos os compartimentos. Este pátio
não seria de acesso aos alunos, tratando-se apenas de uma zona verde dentro do próprio
edifício que permitia a penetração de luz nos diferentes espaços. Posteriormente chegámos
à conclusão que apenas esta entrada de luz através do pátio seria insuficiente para trabalhos
de precisão, neste caso para a realização de maquetas e também para o espaço de estudo,
embora esta área já possuísse janelas, a luz não abrangia ainda toda a sala. Elaboramos então
um estudo inicialmente que permitisse conjugar todas estas salas sem obliterar o tema do
silêncio, sendo a disposição das mesmas fundamental. Após uma análise profunda e
concluindo a disposição de cada espaço, fomos obrigados a considerar a inserção de
claraboias para uma melhor iluminação interior, tendo em conta que a luz é um elemento
primordial no espaço arquitetónico. Na área dedicada ás construções manuais, já que se
tratava de um trabalho minucioso, tentámos posicionar as claraboias de forma a iluminar
com maior precisão os locais onde se encontravam as mesas, permitindo assim aos alunos
trabalhar com uma maior incidência de luz. Tendo em conta que o espaço exterior que se
situava exatamente por cima da nossa sala, e sendo este considerado como espaço de estar
para os alunos e professores nas horas livres, atribuímos a estas claraboias alguma altura de
forma a servirem de bancos, possibilitando assim aos utilizadores do espaço, que se
sentassem na zona exterior, ao mesmo tempo que estas entradas de luz se tornavam
elementos de destaque.
Existia ainda um défice de entrada de luz a tratar no centro da sala, onde propusemos
também claraboias que além de servirem como condutoras do utilizador ao espaço,
permitiam ainda a entrada de luz necessária para complementar o espaço interior,
proporcionando aos alunos, estudarem com iluminação natural. Ainda falando sobre as
carências da faculdade, esta não permitia aos alunos guardarem os seus elementos de estudo
ou trabalho, criámos assim de forma complementar ao nosso espaço, uma sala que
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possibilitasse aos estudantes guardarem os seus materiais, não tendo a necessidade de os
levar diariamente para casa.
O espaço de estar desenvolvido ainda nesta área, permitia aos alunos uma pausa no estudo
ou trabalho com a possibilidade de se sentarem e usufruírem do espaço com o complemento
da entrada de luz natural.
No desenvolvimento desta sala, tivemos em conta que se tratava de uma faculdade de
arquitetura e tentámos então satisfazer as necessidades que um estudante deste curso
necessita, procedendo à criação de um espaço amplo, onde os alunos podiam estudar,
trabalhar, descansar e verem os seus trabalhos impressos rapidamente sem a necessidade de
se deslocarem a outra ala, permitindo que os alunos se reunissem todos no mesmo local,
embora com objetivos diferentes.
Posteriormente, desenvolvemos também a área de serviços e administração. Este
espaço apenas possuía janelas circulares de dimensão bastante reduzida, que não permitia
uma entrada de luz favorável nem tampouco abundante. Tendo em consideração que o
espaço se encontrava com mau aproveitamento, existindo salas que não teriam atualmente
qualquer utilização, nem qualquer rasgo de luz, permitiu-nos o desenvolvimento de dois
pátios interiores aos quais os funcionários e professores teriam acesso. Coma elaboração
destes pátios, tendo em consideração as paredes estruturais do edifício, conseguimos além
de manter os espaços que existiam anteriormente, iluminar também todos eles. Tornamos o
espaço laboral mais aprazível, contrariando o encerramento constante que se fazia sentir.
No âmbito do desenvolvimento projetual, estes espaços foram os mais desenvolvidos de
acordo com o programa e o caso de referência, tendo sempre em constante concordância os
elementos luz e silêncio funcionando como um só, que mais uma vez, fazem toda a diferença
no espaço, permitindo uma perceção diferente e ao mesmo tempo um maior usufruto do
objeto.
No seguimento deste discurso é possível observarmos nas páginas seguintes as plantas de
implantação e de piso do edifício, já com a nossa intervenção, acompanhadas de cortes que
permitem uma melhor assimilação de todos as áreas desenvolvidas e algumas imagens do
trabalho desenvolvido.
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Figura: 87: Proposta interior para a Facoltá di Architettura La Sapienza

Valle Giulia (2016/2017)
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Figura: 88 - Planta de Implantação
Esc: 1.500

Figura: 89: Proposta interior para a Facoltá di Architettura La Sapienza

Valle Giulia (2016/2017)
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Figura: 91: Proposta interior para a Facoltá di Architettura La Sapienza

Valle Giulia (2016/2017)
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Figura: 93: Proposta interior para a Facoltá di Architettura La Sapienza
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Conclusão
A investigação incide no tema dos elementos luz e silêncio e permitiu perceber a sua
importância, enquanto ferramentas primárias, para o desenvolvimento e conceção do espaço
arquitetónico.
A análise da luz foi fundamental, tendo em conta que sempre esteve presente no
cotidiano do Homem, teve grande importância ao longo da História, inclusive todos os
estilos arquitetónicos sempre foram buscar a este elemento o fundamento do seu suporte
teórico. É muitas vezes assimilada ao divino e espiritual, ao calor, a estações do ano ou até
mesmo a rituais por todo o mundo. Sendo que a luz nos permitir usufruir de um dos nossos
sentidos, a visão, consequentemente encontra-se presente em tudo o que observamos, na
arquitetura não é exceção, então, não apenas possibilita a iluminação dos espaços, mas
também consente a capacidade de provocar diversas sensações ao utilizador. “To think a
man can claim a slice of the sun” (Kahn, 2012: 13), nesta frase podemos perceber a
importância que a luz tem, a possibilidade que é atribuída ao Homem de usar um pedaço de
luz solar e de moldar esta forma de luz natural à sua benesse. Sendo um elemento que permite
trabalhar a arquitetura física e psicologicamente, a sua presença consente e presenteia o
arquiteto com a interpretação da forma ou objeto.
Também o aprofundamento do silêncio foi essencial, já que este carateriza cada
experiência vivenciada. A arte, destacando a arquitetura, quando bem concebida, tem o
poder de nos conectar com este elemento, pois o silêncio funciona como a capacidade que o
Homem tem de interpretar o espaço e através da sua mente incorporar o lugar. No entanto,
a nossa leitura do objeto arquitetónico, apenas é válida com a compreensão da nossa
experiência num determinado espaço. Segundo Juhanni Pallasmaa (2011), “O silêncio é o
modo como o espaço se faz sentir em quem o habita” e defende ainda que “A arquitectura é
a arte do silêncio petrificado”. Com isto queremos transmitir que quando nos referimos ao
silêncio, não se trata somente da ausência de barulho, mas de algo superior que nos permite
a assimilação de emoções e sentimentos.
A investigação da vida e obra de Louis I. Kahn e Hestnes Ferreira, possibilitou-nos
uma melhor compreensão da forma que ambos pensam e transmitem a sua arquitetura. É
interessante percebermos que ambos eram muito parecidos, não somente na arquitetura, mas
no espírito aventureiro e ao mesmo tempo fechado, caraterístico de ambos.
Louis I. Kahn, teve a capacidade de absorver toda a informação que o rodeava, muito
influenciado pelas suas viagens. Inclusivamente, sobre Kahn, podemos afirmar que tudo o
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que este observava, era considerado um ensinamento, posteriormente refletido na sua obra.
Para uma pessoa tão perfecionista a geometria acaba por se revelar fundamental, como
podemos constatar nos seus diferentes projetos. A procura pela luz e pelo silêncio no espaço
arquitetónico revela-se incessante para Kahn, nunca abdicando destes elementos e
explorando sempre mais sobre ambos. Como Lesser (2017) afirma, “You cannot necessarily
recognize a Kahn project by the way it looks. What you can recognize is the feeling it gives
you to be inside it, to wander around it.” E de facto a intenção de Kahn era proporcionar ao
utilizador a vivência do espaço, concedendo-lhe as mais diversas sensações.
Com Hestnes Ferreira, apreendemos que o seu percurso acaba também por
influenciar a sua arquitetura. Formado na Escola de Belas Artes do Porto, foi influenciado
por grandes nomes da arquitetura como Carlos Ramos, Fernando Távora, José Carlos
Loureiro, Agostinho Ricca, entre outros, e que fizeram parte do seu percurso académico.
Tal como Louis I. Kahn, também Hestnes sentiu a necessidade de viajar e explorar o mundo,
desde muito cedo, o que lhe permitiu ver a arquitetura de forma diferente. A possibilidade
de estudar e trabalhar com Kahn, marca um período de grande importância na sua vida e que
transforma a sua forma de projetar a arquitetura. O desenho, a ordem e a forma são algo
sempre presente nos seus projetos, demonstrando uma investigação excecional, algo que
podemos comparar também a Kahn. Aliás, são várias as semelhanças que acabamos por
constatar entre os arquitetos, sendo que ambos dão espacial importância ao desenho, à
materialidade dos edifícios, conseguindo ambos conjugar diferentes materiais de forma
simples, mas que proporcionam uma visão completamente diferente do espaço. Ambos
sentem a necessidade de recorrer a elementos como a água, o uso de espaços verdes,
percursos, a criação de pátios, para eles o contato entre o interior e exterior do edifício revelase muito importante.
A análise das obras Igreja Unitária, em Rochester, de Louis I. Kahn e a Casa da
Cultura de Beja, de Hestnes Ferreira, permitem perceber como ambos os arquitetos dão uso
à luz e ao silêncio, nas suas obras. Esta análise, foi essencial para posteriormente realizarmos
a nossa intervenção, durante o programa Erasmus, no ano letivo 2016/2017, na cidade de
Roma, na Universitá degli studi di Roma Sapienza na Facoltà di Architettura, no âmbito da
disciplina de “Laboratorio di sintesi in progettazione degli interni e allestimenti”, no edifício
Valle Giulia. A escolha destes edifícios surgiu por ambos possuírem um caráter público e
consequentemente estarem destinados a vários utilizadores, algo que também acontecia no
edifício onde iríamos intervir.
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No desenvolvimento do edifício Valle Giulia, tivemos em consideração a luz e o
silêncio como elementos principais no espaço arquitetónico, recorrendo consecutivamente
ao pensamento de Louis I. Kahn e Hestnes Ferreira na conceção da Igreja Unitária, em
Rochester e na Casa da Cultura e Juventude de Beja, respetivamente. O objetivo pretendido
seria que o espaço arquitetónico se revelasse algo superior, dando especial importância à
atmosfera, significado e sensações que provocaria ao utilizador.
Com esta investigação tentámos demonstrar de que forma a luz e o silêncio
caraterizam o espaço, a sua importância no desenvolvimento projetual e de que forma
interagem com o indivíduo, não sendo isto possível sem o aprofundamento das obras de
Louis I. Kahn e Hestnes Ferreira que se revelaram essenciais para a perceção e assimilação
de conteúdos.
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Anexo A:
"Definitivamente, não é a LUZ a razão da Arquitectura? Não é a História da Arquitectura a
história que procura, no entendimento e do dominío da LUZ?
Não é o Românico um diálogo entre as sombras das paredes e a LUZ SÓLIDA que
penetra, como um punhal, no seu interior?
Não é o Gótico uma exaltação da LUZ que inflama os incríveis espaços em chamas
ascendentes?
Não é o Barroco uma alquimia de LUZ de onde irrompe, sobre uma mistura sábia de
luzes difusas, a LUZ certa capaz de produzir nos seus espaços inebriantes vibrações?
Não é, finalmente o MOVIMENTO MODERNO, deitadas abaixo as paredes, uma
inundação de LUZ tal que ainda estamos a tentar controlá-la? Não será o nosso tempo um
tempo em que temos ao nosso alcance todos os meios para, finalmente, dominar a LUZ?"

Campo Baeza, 2013: 21.
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Anexo B:
"A luz em arquitetura é tudo.
É um meio e um fim para as formas, os volumes e os espaços.
A dimensão e a proporção definem-se com luz. Natural ou artificial, a luz condiciona a
percepção das texturas dos materiais, das cores dos muros e das paredes, da visibilidade
das coisas.
A luz num edifício, move-se com o dia e imprime o espaço no tempo, pela sombra da
construção.
O espaço é luz, luz é espaço, forma e luz são também a mesma coisa.
A luz em arquitectura é:
a cor da pedra das colunas contra o céu do Parthenon
as janelas invertidas da Goetz Gallerie
os círculos nos tectos das bibliotecas do Aalto
os vidros muito altos do Seagram
o contraluz das mesas viradas dos tectos de Serralves
os vermelhos, azuis e amarelos das janelinhas de Romchamp
e Veneza toda reflectida no Teatro do Mundo do Rossi."
Brandão apud Thenaise e Laje, 2009: 25.
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Anexo C:
"A luz é inconstante e caprichosa.
Muda sem parar, entre a delicadeza a brutalidade e o eclipse. Muda de ângulo e de tom.
À noite, quando a lua se torna protagonista - e as estrelas - quando afastamos os olhos das
luzes da cidade, pouco a pouco os objectos reaparecem, lentamente, até à nitidez. Aí está a
luz.
A luz exige cuidados. Deve observar com espanto a insensibilidade, o excesso a que os
homens não resistem, escancarando os quartos, impondo a violência dos projectores,
consumindo e poluindo.
Pé ante pé, transporta a porta, a luz deve percorrer com emoção os espaços da Alhambra,
afagada pelas árvores do jardim, passando por pórticos, atravessando os lanternins das salas,
baixando a voz ao entrar nas alcovas, repousando na penumbra doirada.
Quando acontece o eclipse do sol os homens e os animais erguem os olhos, num misto de
respeito e de receio.
Sentir-se-á adorada?"

Siza Vieira apud Thenaise e Laje, 2009: 25
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Anexo D:
"La idea del lugar aparecerá ligada a una historicidad concebida como la tradición formal de
su construción, como la explicación de aquel modo de ser que así ha llegado a ser, en las
características formales que le pertenecen. En su búsqueda autónoma la arquitectura de la
ciudad encuentra en el «genius loci» algo más que una referencia al contexto, encuentra el
requerimiento de una comprensión construída a partir de la experiencia. Esa comprensión,
ligada a los elementos poprios de la arquitectura, será a la vez una descripción de la
estructura formal y del modo físico del lugar considerado y una interpretación dispuesta para
cualquier intervención.
Como problema de conocimiento de la idea del lugar se orienta hacia la necesidad de
significado en arquitectura. Significado que se relaciona con la configuración o el orden de
la realidad como objetivo de la arquitectura. La referencia al lugar no parece imponer la
imitación formalista de lo aprehendido del contexto, pues no tiene nada que ver con algo así
como un regionamento trivial. Tampoco contradice la relación que la arquitectura establece
con la necesidad a través del programa, relación que también podría conducir a un
determinismo funcionalista frente a aquél aparente determinismo contextual. La relación con
el lugar sólo puede moverse en el ámbito de la libertad, de lo que puede ser de varias
maneras, de lo posible. Y aquí es donde una poética del lugar tiene la virtualidad de generar
una acción que sin renunciar a la autonomía de su proprio proceso esté dotada de
significado."

Rivas Sanz, 1992: 17.
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Anexo E:
"Kahn was a supremely great architect. That fact is becoming more apparent with every
passing year. His work has presence, an aura, unmatched by that of any other architect of
the present day. Far beyond the works even of Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, and
Le Corbusier, it is brooding, remote, mysterious. Wright´s buildings richly resolve the play
of wonderful rhythms; those of Mies reduce space and matter to ultimate essentials, while
Le Corbusier´s do something of everything, embodying the twentieth-century human gesture
most of all, at first light and urbane, at the end heavy, primitive, violent. Kahn´s buildings,
the very distillation of the distillation of the twentieth century´s later years, are primitive too,
but they are wholly devoid of gesture, as if beyond that, or of a different breed. Their
violence is latent, potential, precisely because they do not gesture or seem to strike any
attitude at all. They are above all built. Their elements—always elemental, heavy—are
assembled in solemn, load-bearing masses. Their joints are serious affairs, like the knees of
kouroi, but have the articulation of beings not in human form. Their body is Platonic,
abstractly geometric in the essential shapes of circle, square, and triangle translated into
matter, as if literally frozen into mute musical chords. They shape spaces heavy with light
like the first light ever loosed on the world, daggers of light, blossoms of light, suns and
moons. They are silent. We feel their silence as a potent thing; some sound, a roll of drums,
an organ peal, resonates in them just beyond the range of our hearing. They thrum with
silence, as with the presence of God.
We try to think what other works of modern art have this curious seriousness in the
same degree: this determined link to the Ideal, this wholly specific physicality. Perhaps only
some Russian novels come to mind, the works of Tolstoy most of all, perhaps those of
Dostoyevski. I am reminded of the remark of a Russian student in Leningrad in 1965. It was
at an exhibition of American architecture. Kahn and I were present. I ran a little seminar for
especially interested students. Robert Venturi´s house for Vanna Venturi came under
discussion. One student, mindful perhaps of the Soviet Union´s massive needs in housing
and so on, asked, "Who needs it?" But another student instantly replied, "Everybody needs
everything." And I thought, there it is, the real stuff, generous, excessive Russian soul. We
tend to forget that Kahn was Russian, after all. Those blue eyes didn´t come from nowhere.
Here we have to thank David Brownlee and David De Long for finding a photograph of
Kahn´s father in his uniform. Poor, Jewish, Estonian, only a paymaster, and
noncommissioned, he nevertheless comes across as an Imperial Russian officer to the life, a
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veritable Vronski, played by Fredric March. He looks much like his son, jaunty and proud,
while Lou Kahn himself, at his graduation from the University of Pennsylvania, glares
ferociously at the camera like the young Gorky or the student Tolstoy. And like them Kahn
wanted "everything", wanted to make everything true, right, deep, ideal, and whole if he
could. I suppose he wanted all that more passionately than any other architect of our era has
ever done. That is surely why, despite their obvious deficiencies in many fundamental
aspects of architecture—contextuality, to name a contemporary interest, for one—Kahn´s
work convince us that their own intrinsic being is enough. They are thus the single wholly
satisfactory achievement of the late modernist aim in architecture: to reinvent reality, to
make all new.
They are mora than that, though. They begin something. They effectively bring the
International Style to a close and open way to a much solider modernism, one in which the
revival of the vernacular and classical traditions of architecture, and the corollary mass
movement for historic preservation, would eventually come to play a central role. Kahn´s
greatest early associate, Robert Venturi, was to initiate these revivals of the urban tradition
and to direct architecture toward a gentle contextuality unsympathetic toward a gentle
contextuality unsympathetic to Kahn. Aldo Rossi in Italy was to move in a similar direction,
creating a haunting poetry of urban types out of a vision of Italian vernacular and classic
traditions not so different from that Kahn revealed in his pastels of Italian Squares in 195051 and some of his greatest buildings thereafter. Indeed, Kahn changed architecture for the
better in every way, to some considerable degree changed the built environment as a whole
and, beyond his knowledge or intention, made us value the fabric of the traditional city once
more.
It is worth asking how this came about for Kahn. Here we should be as specific as
Kahn himself. It came about because, after a lifetime of worrying about such things, Kahn
discovered late in life how to transform the ruins of ancient Rome into modern buildings.
This relationship, improbable enough on the face of it, is copiously demonstrated by the
scores of photographs of Roman ruins that can be directly paired with views almost all of
Kahn´s buildings forms Salk Institute onward. Before this Kahn had already spent some
years trying to find his way back to history. Cut off from modern-classical education at
Pennsylvania, and thus from history, by the rise of the iconoclastic International Style in the
1930s, Kahn was ready to look sympathetically at history once again at least from the time
he began to teach at Yale in 1947. In 1950-51 he was reintroduced to Rome during his term
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as a fellow at the American Academy, where he studied Roman archaeological sites on his
classicist Frank E. Brown, and traveled in Greece and Egypt as well.”
Brownlee, D. e De Long, D., 2000: 8-9.
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Anexo F:
Silence and Light
"Inspiration is the feeling of beginning at threshold where Silence and Light meet. Silence,
the unmeasurable, desire to be, desire to express, the source of new need, meets Light, the
measurable, giver of all presence, by will, by law,the measure of things already made, at a
threshold which is inspiration, the sanctuary of art, the Treasury of Shadow.
The artist offers his work to his art in the sanctuary of all expression, which I like to
call the Treasury of the Shadow, lying in that ambiance: Light to Silence. Silence to Light.
Light, the giver of presence, casts its shadow, which belongs to Light. What is made belongs
to Light and to Desire.
I likened the emergence of Light to a manifestation of two brothers, knowing quite
well that there are not two brothers, nor even one. But I saw that one is the embodiment of
the desire to be, to express, and one (not saying "the other") it to be, to be. The latter is
nonluminous, and the former, prevailing, is luminous. This prevailing luminous source can
be visualized as becoming a wild dance of flame that settles and spends itself into material.
Material, I believe, is spent Light.
Silence and Light. Silence is not very, very quiet. It is something that you may say is
lightless, darkless. These are all invented words. Darkless—there is no such word. But why
not? Lightless; darkless. Desire to be, to express. Some can say this is the ambient soul—if
you go back beyonde and think of something in which Light and Silence were together, and
may be still together, and separate only for the convenience of argument."
Kahn apud Lobell, 1979: 20.
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Anexo G:
A seguinte lista cronológica de projetos, traçam o processo de desenvolvimento de Kahn no
controle de luz e modulação. Os projetos que começam com o trabalho dos alunos de 1924
e terminam com a biblioteca de Berkeley de 1971 a 1974, revelam um espectro
extraordinariamente amplo de soluções para o design da luz e do espaço.
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Anexo H:
Excerto da segunda entrevista realizada pela Professora Doutora Alexandra Saraiva, no
âmbito da sua tese de doutoramento, ao arquiteto Hestnes Ferreira, a 1 de Abril de 2010.

“Os materiais e os sistemas construtivos
AS_No inicio da sua carreira, a sua relação com o tijolo foi mais marcante, porquê?
RHF_Porque, quando comecei a projectar e a construir Portugal, apercebi-me da
importância da persistência dum modo de construir tradicional, e ainda não tinha muitos
técnicos e empresas capazes de construir em betão, com execpção das grandes obras
públicas. Tanto assim que numa das minhas mais discutíveis e menos falada, o edifício
Guadiana em Monte Gordo no Algarve, pretendi fazer um edifício anti-turístico e anti
“rodriginhos” da arquitectura turística que então se praticava no Mediterrâneo. E inspireime numa construção em betão como se fosse uma “obra pública”, com pilares enormes,
varandas todas em betão, etc, que mais tarde tentaram amenizar pintando-o de beije ou assim.
Assim, tentei por outro lado, em termos construtivos aliar o modo de fazer com a nossa
tradição construtiva. E o tijolo com toda a sua carga ancestral, que apareceu primeiro na
Casa de Queijas e depois nas abóbadas da Casa da Juventude de Beja e no edifício João
Barbeiro, prolongou-se noutras obras como homenagem ao “saber fazer” dos nossos
encarregados e pedreiros. Em parte, também teve influência a minha estadia na Finlândia
como o conhecimento das obras para o Paquistão e Índia. Para mim, o mais importante que
aprendi com Kahn, foi o de perceber como uma pessoa se deve situar no seu País.Não
pretender imitar a arquitectura antiga mas sim inspirar-se nos seus fundamentos. Assim
como a maior parte das minhas obras situavam-se no Sul, a tradição do tijolo era muito
importante.
AS_Na laje de tecto do hall do auditório da Biblioteca da Moita utilizou uma trama
geométrica, porquê? Até que ponto o sistema piramidal no tecto da Galeria de arte de Yale,
não terá sido inspiração?
RHF_Para mim a estrutura é sempre um ponto importante na concepção de um projecto, em
parte consequência da minha estadia na Finlândia. Tenho um respeito muito grande pelos
engenheiros que trabalham comigo. Um edifício é um todo e deve ser entendido como um
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todo. Todas as questões técnicas, a estrutura, a térmica, as condicionantes técnicas de uma
obra, tem que ser pensadas ao mesmo tempo que é desenvolvido o projecto de arquitectura
para permitir uma unidade espacial.
Nunca tinha pensado nisso, mas agora que me questiona, acredito que pode ser uma
reminiscência da minha estadia sob aquele tecto de Yale. Tal como já havia referido na
primeira entrevista tudo aquilo que eu vejo, é uma base que permanece em mim, que eu não
esqueço e que acaba sempre por marcar determinadas obras que eu faço.
No entanto, temos de ver o fundamento formal e técnico que rege cada obra, em que a
geometria é uma das determinantes. Aquele tecto da Biblioteca da Moita não poderia surgir
noutro contexto, não poderia assumir-se como um elemento desgarrado noutra obra, com
um sistema conceptual diverso com outros fundamentos e que não contivesse aquela matriz
geométrica.
Pontos comuns entre Kahn e o autor.
AS_Também afirma que a luz é a fonte de vida de um edifício. Qual é a importância da luz
nos seus edifícios?
RHF_Sim, tal como Kahn também afirmou a luz para mim, é fundamental, é a chave espacial
de um edifício. Posso afirmar que há dois tipos de luz, um que garante a funcionalidade do
espaço, e a luz secreta que confere aos espaços, sobretudo os mais recônditos o efeito do
inesperado. Mesmo e sobretudo quando o espaço se encontra no ponto mais fundo do
edifício, é necessário que a luz penetre até lá, como se verifica no interior do Ginásio.
No ISCTE II houve uma convergência com o cliente, na pessoa do então Presidente Dr.
Ferreira de Almeida, no sentido de ter luz, por vezes muito ténue em todos os auditórios, o
que deu origem aos. Mais diversos tipos de vãos e claraboias, algumas das quais como
colmeias com tijolos de vidro. Os vãos nas fachadas com a sua variante são normalmente os
elementos que garantem que a luz entre em todos os espaços.”
Saraiva, 2011: 301-302
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