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APRESENTAÇÃO 

 
Olhos que pensam (desenham) e olhos que sentem (fruem) 

 

Sara Filipa Santos Costa 

 
A presente dissertação teve origem, primeiramente, no meu interesse pelo Holocausto 

que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Desde os meus dez anos, com a 

apresentação do tema através da história de Anne Frank, que me surgem questões 

intrigantes sobre a existência e responsabilidade de cada Ser Humano. 

Com o passar dos anos novas questões se puseram, agora no campo da Arquitetura, 

sobre o seu real propósito. 

Assim, unindo-se o interesse sobre tal período histórico à extrema necessidade da 

existência de um sentido na Arquitetura, considerou-se pertinente perceber se e como 

pode a Arquitetura narrar - sem boca para falar, olhos para mostrar a sua alma, mãos e 

pés para se mover – uma história, instruindo a população que visita. Como tal, pretende-

se dissecar o processo arquitetónico, desde a fase anterior à sua criação, à fase de 

criação, tal como a fase posterior à construção; destacando, particularmente o papel de 

espaços públicos, nomeadamente museus, que têm a função se ensinar a população 

sobre o passado. 

Pretende-se, portanto, compreender a contribuição da Arquitetura para contar uma 

história, para fazer parte da história, para ficar para a História. Destaca-se igualmente o 

papel do arquiteto na Vida Humana para a construção do Mundo que influencia os 

indivíduos que nele vivem e que, simultaneamente é influenciado por eles. 

Espera-se que, ao conhecer o funcionamento do Corpo Humano, posteriormente a sua 

relação com a envolvente que o leva a comportar-se de determinado modo, levando-o 

a construir de um determinado modo, se possa compreender como tais construções são 

capazes de manter a memória presente, reduzindo a possibilidade de algo tão trágico 

como o Holocausto Judeu voltar a acontecer. Pretende-se, portanto, justificar o potencial 

catártico da Arquitetura. 

Palavras-chave: Holocausto; Corpo Humano; Arquitetura; Irrepetibilidade. 



 

  



 

PRESENTATION 

 
Eyes That Think (Draw) and Eyes That Feel (Enjoy) 

 

Sara Filipa Santos Costa 
 

The present dissertation was instigated, first of all, in my interest in the Holocaust that 

occurred during World War II. Since I was ten years old, with the (history of Anne Frank) 

presentation of the theme through the history of Anne Frank, I (started to have questions) 

“get intriguing” questions about the existence and responsibility of each Human Being. 

Over the years, new questions have arisen, now in the field of Architecture, about its real 

purpose. 

Thus, joining the interest in such a historical period to the extreme necessity of the 

existence of a meaning in Architecture, it was considered pertinent to see if and how 

Architecture can narrate – without (with no) mouth to speak, eyes to show their soul, 

hands and feet to move - a story, instructing the visiting population. For this, it is intended 

to dissect the architectural process, from the pre-creation phase, to the creation phase, 

just like the post-construction phase; highlighting, in particular, the role of public spaces, 

namely museums, whose function is to teach the population about the past. 

It is intended, therefore, to understand the contribution of Architecture to tell a story, to 

be part of history, to stay for History. Equally important is the role of the architect in 

human life for the construction of the world that influences the individuals who live in it 

and who are simultaneously influenced by them. 

It is hoped that, by knowing the functioning of the Human Body, later on its relation with 

the surroundings that causes it to behave in a certain way, leading it to build in a certain 

way; one can understand how such constructions are able to keep the memory present, 

reducing the possibility of something as tragic as the Jewish Holocaust to happen again. 

It is therefore intended to justify the cathartic potential of Architecture. 

Keywords: Holocaust; Human Body; Architecture; Irrepetibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nós, Seres Humanos somos um corpo que existe num Universo de corpos – Universo 

esse que está em constante expansão. 

O corpo do Ser Humano é composto por um corpo físico formado por cabeça, tronco, 

membros que, por sua vez, são compostos por órgãos, veias, artérias e músculos que 

estão unidos pelo esqueleto. Não obstante, estes constituintes têm funções que são 

interdependentes e que permitem conhecer e fazer juízos sobre o Mundo; mas, para tal, 

estes têm que estar ligados a uma outra função corporal indispensável: o sistema 

nervoso. 

O esqueleto permite movimentação e interação com a envolvente; a informação exterior 

que o Corpo Humano recebe, é apreendida por meio dos cinco sentidos que, por sua 

vez, têm origem nos órgãos; simultaneamente, assim que são recebidos estímulos 

exteriores, o sistema nervoso envia-os ao cérebro que se encarrega de os relacionar 

com as memórias e experiências anteriores, dando origem a novas ideias, emoções e 

sentimentos. Este tipo de constituição corporal permite um vasto leque de possibilidades 

de atividades - imaginar, criar, desenhar, escrever, construir, caminhar, descobrir. 

Não obstante, o Ser Humano, portador de uma identidade única, irrepetível e 

intransmissível; que tem capacidades tão remotas quanto ver, tocar, cheirar, ouvir e 

provar; tem também a capacidade de pensar, discernir, imaginar, falar e agir 

conscientemente. No entanto, os Seres Humanos são todos diferentes uns dos outros, 

e isso origina pensamentos e decisões díspares. O Homem que tem a capacidade de 

visitar um edifício e que é capaz de se comover com ele é o mesmo que tem a 

capacidade de ser insensível e cruel. 

Quando se decide abordar a temática Corpo - e por corpo entende-se aquilo que ocupa 

espaço - exige-se que se tenha consciência da abrangência a que o tema nos pode 

conduzir. Por tal razão, na presente dissertação, o foco recai fundamentalmente sobre 

dois tipos de corpo: o Corpo Humano e o Corpo da Arquitetura. 

O objetivo desta investigação alternará frequentemente o rumo natural de dar respostas. 

Mais do que encontrar explicações concretas que conduzam a uma única e direta 

solução, pretende-se encaminhar o leitor para uma reflexão mais profunda; mais do que 

perceber apenas o que existe no interior e no exterior do Corpo Humano, pretende-se 

compreender o que existe entre; mais do que compreender de que são feitos planos 

que formam edifícios, pretende-se entender por que razão são assim pensados; mais 
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do que pensar o Corpo Humano e o Corpo da Arquitetura em separado, pretende-se 

entender a energia que se transforma entre eles. 

Restringimos o tema face à infinitude de questões que se podem colocar relativamente 

ao Corpo Humano e ao Corpo da Arquitetura; e, simultaneamente aumentámos o leque 

de perguntas quando decidimos aliar o Corpo à Arquitetura e a Experiência à Expressão. 

Cientes de que esta é uma área em permanente estudo e evolução, a primeira parte do 

trabalho procurará explorar questões relativas à essência do Corpo Humano, 

genericamente. Pretende-se tomar consciência de quem se é e quais os fatores que nos 

tornam distintos dos nossos semelhantes e de outros Seres Vivos. Estuda-se o 

movimento do Corpo Humano no espaço, conceito intimamente relacionado com a 

conexão entre o Corpo e a Mente. 

O Corpo Humano vive cada momento segundo referências temporais e espaciais e isso 

permite-lhe mover-se de determinado modo. Sendo que cada indivíduo tem o seu 

próprio tempo e o seu próprio ritmo, a experiência de cada um vai ser particular e 

irrepetível. 

Deste modo, abre-se caminho para o segundo capítulo, onde se fala acerca do arquiteto 

Daniel Libeskind, que, pelo modo como aborda os temas Música e Desenho, reconhece-

se a sua valorização da experiência total, que permite usar os sentidos, as memórias, 

as emoções, os sentimentos; e permitindo agir de determinado modo, que se justifica 

pelo Espaço e Tempo específicos; e que de tudo isso resultam expressões corporais, 

linguísticas ou mesmo artísticas. 

No terceiro capítulo espera-se consubstanciar e justificar os capítulos anteriores com a 

apresentação do projeto do arquiteto Daniel Libeskind em Berlim, o Museu Judaico de 

Berlim, inaugurado em 2001. 

A História do Holocausto Judeu tem de ser contada à população do Mundo, com a 

intenção de lembrar as vítimas e de aumentar a sensibilização geral sobre o assunto, 

com a esperança de que, assim, o mesmo tipo de discriminação e desumanização, não 

volte a ocorrer. 

Neste capítulo, após se ter compreendido melhor o funcionamento do Corpo Humano e 

a sua relação com o espaço envolvente; após se ter compreendido melhor os conceitos 

e ferramentas utilizadas por Libeskind; pretende-se entender se é possível que a 

Arquitetura - sem boca para falar, olhos para mostrar a sua alma, mãos e pés para se 
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mover – seja capaz de narrar uma história, causando impacto na população que visita, 

sensibilizando a população para que tais atrocidades e descriminação ganhem menor 

expressão. 
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2. CORPO E EXPERIÊNCIA 

A Arquitetura existe porque nós, seres físicos e mentais, existimos. Porque 

percecionamos, sentimos, memorizamos, pensamos, medimos, idealizamos, (re) 

criamos, (re) desenhamos, evoluímos. Porque nos relacionamos. Porque a utilizamos e 

dela somos totalmente dependentes. Porque se pretende dar resposta a um desígnio. 

Em parte, a nossa existência e evolução enquanto Seres Humanos também se devem 

à existência da Arquitetura. Os edifícios fornecem abrigos físicos. Mas, para além de 

abrigarem os nossos corpos frágeis e as nossas ações, abrigam também as nossas 

mentes, memórias, desejos e sonhos. 

Assim relacionando Arquitetura, Experiência e Expressão, no presente capítulo, 

explora-se o Corpo Humano enquanto âmago da experiência no espaço e 

consequentemente do pensamento. 

2.1. ESPAÇO DO CORPO 

“The body is our general medium for having a world.” (Merleau-Ponty, 2013, p. 203) 

Anatomicamente descrito, o Corpo Humano é constituído por três partes: cabeça, tronco 

e membros. 

 
Ilustração 2 – Lucy, Dave Einsel, 2007. (Killgrove, 2015). 
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Seguindo uma lógica assente na crescente dimensão dos componentes que nos 

constituem, a nível químico somos todos constituídos por incontáveis átomos e 

moléculas. Na união das várias moléculas, somos constituídos por células - unidades 

básicas do Corpo Humano. São entre setenta e cinco a cem triliões, distribuídas por 

mais de cem tipos diferentes. As células do mesmo tipo, em conjunto com a matéria de 

suporte que as envolve agrupam-se para formar tecidos de diferentes tipos e diferentes 

funções. Às estruturas compostas por dois ou mais tipos de tecidos diferentes 

designamos de órgãos, adaptados igualmente ao exercício de tarefas específicas. 

Seguidamente, temos os sistemas, que são grupos de órgãos responsáveis por uma 

série de funções interdependentes. (Reader’s Digest, 1987, p. 22, 23 e 26) 

Faz também parte do nosso sistema o esqueleto: constituído por cerca de duzentos e 

seis ossos, estes estão ligados uns aos outros por articulações. O esqueleto proporciona 

uma estrutura forte e flexível; move-se graças aos mais de seiscentos músculos que 

existem no nosso corpo e que nos proporcionam a força necessária para nos 

deslocarmos. (Atlas, 1993, p. 6 e 7; Pallasmaa, 2018, p. 51) 

 
Ilustração 3 - Anatomia e Proporções, Bammes Gottfried, 2012. (Bammes, 2012, p. 432). 
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Finalmente, a maior categoria é o organismo, composto por todos os elementos outrora 

enumerados e que, por sua vez, funciona em plena interação, através do sistema 

nervoso. (Atlas, 1993, p. 8) 

A cabeça é a sede do sistema nervoso e é lá que é gerida toda a ação exteriorizada 

pelo corpo físico através da movimentação do esqueleto, dando origem a movimentos 

como andar ou até mesmo falar – se o músculo em causa for a língua, por exemplo. 

(Paiva, 2018) 

 
Ilustração 4 – Ouve-me, Helena Almeida, 1979. (Vidal, 2009). 

Constituída por ossos, músculos, órgãos, artérias, veias e vasos, é na cabeça que se 

encontra a coordenação dos nossos movimentos, pensamentos e ações. O cérebro é 

constituído por mais de cem mil milhões de neurónios interligados entre si numa grande 

rede. Este tem a capacidade de percecionar, criar memórias, emoções e gerir ideias. O 

cérebro encontra-se inserido no núcleo do sistema nervoso onde se recebem, 

processam e enviam os estímulos captados pelos nossos sentidos. (Damásio, 2018, p. 

98; Atlas, 1993, p. 14) 

““Mais o que qualquer outra coisa, o cérebro foi «a base orgânica da capacidade de 

aprender e de manipular símbolos» ””. (Habibi e Damásio apud Damásio, 2018, p. 43) 
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É através dele que se determinam e regulam os estímulos necessários à manutenção 

do equilíbrio do nosso organismo - homeostasia1. (Damásio, 2018, p. 25 a 28 e 41 a 43) 

Não há dúvida de que o sistema nervoso permite a nossa vida mental. […] os sistemas 
nervosos surgiram como assistentes do corpo, coordenadores do processo da vida em 
corpos suficientemente complexos e diversificados a ponto de articulação funcional de 
tecidos, órgãos e sistemas, bem como a sua relação com o ambiente, obrigar à 
existência de um sistema capaz de realizar essa coordenação. O sistema nervoso foi o 
meio para chegar a essa coordenação global, tornando-se, assim, uma característica 
indispensável da vida multicelular complexa. (Damásio, 2018, p. 98) 

Os sistemas nervosos permitiram que os organismos multicelulares complexos lidassem 

com a homeostasia, ao nível de todo o organismo e, desde logo, que se verificassem 

expansões físicas e funcionais desses organismos. Emergiram para servir o resto dos 

organismos, mais precisamente o corpo físico que exterioriza pensamentos em forma 

de ações. (Damásio, 2018, p. 87) 

Os sistemas nervosos tem vários traços característicos: os neurónios – células 

excitáveis – que, quando se encontra ativo, produz uma descarga elétrica que percorre 

o corpo da célula até ao axónio – extensão de uma célula nervosa que recebe os 

impulsos nervosos e os transmite a outras células ou órgãos – e, por sua vez, provoca 

e libertação de moléculas químicas - neurotransmissores - na região em que o neurónio 

entra em contacto com outro neurónio ou com a célula muscular. Neste momento, 

conhecido como sinapse, o neurotransmissor libertado ativa a célula subsequente. 

(Damásio, 2018, p. 87) 

Outro traço por detrás dos sistemas nervosos advém do fato de as fibras nervosas terem 

terminações - nervosas - em quase todos os recantos do corpo, órgãos internos 

individuais, vasos sanguíneos, músculos, pele, tudo. Neste tipo de sistemas, evoluídos, 

um conjunto recíproco de fibras nervosas viaja na direção oposta, a partir das mais 

diversas partes do corpo até ao componente central do sistema nervoso: o cérebro. 

(Damásio, 2018, p. 88) 

                                            
1 Homeostasia termo descrito pela primeira vez pelo fisiologista francês Claude Bernard em 1859; designa 
o processo de regulação pelo qual um organismo – seja um planeta, o meio ambiente, o Corpo Humano, 
animal, vegetal, etc. - consegue a constância do seu equilíbrio; relativamente ao Corpo Humano, está 
relacionada com o conjunto fundamental de operações no cerne da Vida e implica persistir – uma vez que 
conduz à sobrevivência e à evolução de qualquer organismo ou espécie - e prevalecer - garantindo que a 
Vida é regulada não só dentro de limites compatíveis com a sobrevivência, mas também conducente ao 
florescimento, a uma projeção dessa Vida no futuro de um organismo ou de uma espécie; um estado 
homeostático deficiente é expresso por sentimentos negativos; já os sentimentos positivos expressam 
níveis homeostáticos apropriados para oportunidades vantajosas ao organismo. (Priberam Informática, 
2018; Damásio, 2018, p. 42) 
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Os nervos mais superficiais cumprem objetivos percetuais elementares ao serem 

estimulados a partir do exterior do organismo. Sentem o ambiente que circunda o 

organismo. Outros nervos servem para mover o organismo ao responder a um estímulo. 

(Damásio, 2018, p. 91) 

Com efeito, uma das características dos organismos vivos é o grau de cooperação entre 

os elementos constituintes e a extraordinária complexidade que daí resulta. (Damásio, 

2018, p. 99) 

Embora não descendamos diretamente nem das bactérias nem dos insetos sociais, julgo 
que seja útil refletir nestas três linhas de dados: bactérias desprovidas de cérebro e de 
mente que defendem o seu território, travam guerras e agem segundo algo equivalente 
a um código de conduta; insetos empreendedores que criam cidades, sistemas de 
governação e economias funcionais; e seres humanos que inventam flautas, escrevem 
poesia, acreditam em Deus, conquistam o Planeta e o espaço em seu redor, combatem 
doenças para atenuar o sofrimento, mas também não hesitam em destruir os outros 
seres humanos para seu ganho pessoal, inventam a internet, descobrem maneiras de a 
transformar num instrumento de progresso e de catástrofe, e, ainda por cima, se 
interrogam sobre bactérias, formigas, abelhas – e si próprios. (Damásio, 2018, p. 41) 

Então, percebe-se que aquilo que nos permite pensar e interrogar vai além do nosso 

corpo físico. Deste modo, torna-se pertinente entender a relação entre aquilo que nos é 

intrínseco e extrínseco, tentado entender e justificar aquilo que fazemos e consequente 

relevância para a Arquitetura. 

«Livre como um pássaro» exprime lapidamente a concepção que o homem faz das suas 
próprias relações com a natureza. Imagina os animais livres de errarem através do 
mundo, enquanto se imagina a si próprio como prisioneiro a sociedade. […] a tese 
contrária se encontra mais próxima da verdade e que os animais se encontram muitas 
vezes aprisionados no interior do seu próprio território. (Hall, 1986, p. 20) 

Somos animais mas diferenciamo-nos dos restantes seres vivos pelo facto de sermos 

portadores de consciência2. 

Cada animal habita igualmente um mundo subjectivo privado que não é acessível à 
observação directa. Esse mundo é constituído por uma soma de informações 
comunicadas do exterior ao animal, sob a forma de mensagens registadas pelos seus 
órgãos sensoriais. (Hall, 1986, p. 55) 

                                            
2 Consciência é um estado mental que acontece indeliberadamente e que permite ao seu dono 
experienciar o Mundo envolvente tal como experienciar aspetos do seu próprio ser; no entanto, para que 
tal aconteça é necessário que o individuo esteja num estado alerta, acordado e não adormecido, uma vez 
que sofre quando estamos sonolentos, confusos, distraídos, ou sob moléculas psicoativas, uma vez que 
temos referências temporais e locais e deste modo se formam imagens mentais acompanhadas de 
reflexões, sentimentos e com eles a capacidade de discernir; assim, consciência é uma faculdade – 
Humana - do sistema nervoso central que permite pensar, observar e interagir com o mundo exterior, 
permitindo julgar atos e discernir entre o que é certo e errado. (Priberam Informática, 2018; Damásio, 2018, 
p. 203, 204 e 209) 
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Seria um equivoco reduzir a sofisticação das regras morais e da aplicação da justiça 

desenvolvidas pelos seres humanos ao mesmo nível que o comportamento espontâneo 

dos animais ou das bactérias. (Damásio, 2018, p. 37) 

“As bactérias foram as primeiras formas de vida, remontando há quase quatro mil 

milhões de anos. […] Não têm cérebro. Não dispõem de mente, no mesmo sentido que 

eu ou o leitor.” (Damásio, 2018, p. 35) 

Conscientes de que a corporeidade é a condição necessária para a existência e 

coexistência Humana, começamos por querer compreender o que é o nosso corpo - 

uma das primeiras e mais primárias etapas na procura de respostas para o processo de 

pensamento arquitetónico. 

Ao sermos racionais, necessitamos de mecanismos que nos permitam sistematizar a 

informação que nos chega a partir de estímulos nervosos provenientes do exterior do 

nosso próprio corpo. 

A consciência é fundamental para que esse processo de raciocínio seja viável. “[...] a 

consciência no sentido mais vasto do termo, não pode surgir na ausência de mente […]” 

(Damásio, 2018, p. 92) que, por sua vez, não pode surgir sem a interligação de vários 

elementos: um corpo físico – que serve de intermediário para exteriorização das ações 

– e com o seu interior – o cérebro e o sistema nervoso, dominados em grande parte 

pela genética. Este raciocínio pode ser confirmado porque “O nosso organismo contém 

um corpo, um sistema nervoso, e também contem uma mente que deriva de ambos.” 

(Damásio, 2018, p. 99) 

E, mantendo a sequência relativa à dependência de sistemas, percebemos que o 

mesmo se aplica, de modo ainda mais fundamental, à classe de processos a que 

chamamos sentimentos3, que são os motores para que respondamos a um problema, e 

controlam o sucesso da resposta ou a falta dele, procurando mais uma vez atingir a 

homeostasia. (Damásio, 2018, p. 31) 

                                            
3 Sentimentos são resultado da captação de estímulos exteriores, posteriormente transformados em 
emoções – que acontecem em todo o corpo; estas informações são geridas pelo cérebro que, por sua vez, 
cria sentimentos – que apenas existem na mente; os sentimentos estão diretamente relacionados com o 
comportamento e com a homeostasia uma vez que são simultânea e interactivamente fenómenos tanto do 
corpo como do sistema nervoso; podem comprometer a aprendizagem, memória e imaginação; exprimem-
se em bem-estar, alegria e saúde, se for um sentimento positivo; ou em stress e tristeza se for um 
sentimento negativo. (Paiva, 2018; Damásio, 2018, p. 169 a 183) 
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Somos, portanto, dotados de estruturas que interdependentemente nos permitem 

movimentar, percorrer um espaço, senti-lo, compreendê-lo, reinventá-lo ou até mesmo 

construí-lo. (Damásio, 2018, p. 99) 

Mesmo antes de nos permitir percecionar todo o espaço, o corpo revela-se como um 

meio privilegiado para nos conhecermos a nós próprios. A consciência da sua 

constituição, do seu volume, da sua flexibilidade, da sua mobilidade e da sua dinâmica, 

permite que nos adaptemos às diversas situações com que nos confrontamos 

quotidianamente. 

“Temos de aceitar a necessidade de uma parceria entre sistemas nervosos e corpos na 

geração das mentes humanas, e notar que essas mentes não surgiram em organismos 

isolados, mas sim em organismos que faziam parte de um ambiente social.” (Damásio, 

2018, p. 107) 

Percebemos que somos seres que pensam e agem de acordo com os princípios da sua 

cultura e sociedade. E, se alguma vez se pôde considerar que somos seres iguais a 

todos os seres humanos, agora podemos certamente negar essa asserção e declarar 

que cada um de nós é, efetivamente, único e irrepetível. (Damásio, 2018, p. 93) 

A espécie Humana tem reações e experiências racionalmente generalizáveis, devido às 

evidentes necessidades e ao seu instinto natural. Do mesmo modo podem comparar-se 

as sensações de uma pessoa em relação a algo monumental - são igualmente 

generalizáveis. (Hall, 1986, p. 12) 

No entanto, ainda que generalizáveis, vão ser, cada uma delas, irrepetíveis. Isto 

acontece, por um lado, porque a unidade básica para a criação de mentes é imagem, 

seja ela imagem de uma coisa, do que uma coisa faz ou daquilo que nos leva a sentir; 

daquilo que pensamos dessa mesma coisa; de cada uma destas possibilidades ou de 

todas elas conjuntamente. (Damásio, 2018, p. 93) 

“A presença de imagens levou a que cada organismo pudesse criar representações 

internas baseadas em descrições sensoriais de acontecimentos tanto internos como 

externos […] acessíveis apenas a cada organismo específico [...]” (Damásio, 2018, p. 

93) 

Estas imagens mentais são resultado da interação de cada individuo com o meio que o 

envolve, o que leva à criação – espontânea – de mapas que gerem e relacionam toda a 

informação a que somos submetidos, complexificando-se através das experiências do 
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indivíduo. “[…] sei automaticamente que cada imagem é minha, que me pertence e a 

mais ninguém.” (Damásio, 2018, p. 222)  

 
Ilustração 5 – Mentalizar. (Ilustração nossa, 2019). 

Esses processos acontecem indeliberadamente e apenas quando estamos num estado 

consciente. 

Os objetos e s acontecimentos «tocam», no sentido em que, enquanto entidades 
distintas da mente do organismo, eles agem sobre determinadas estruturas neurais do 
organismo, «afetam» o seu estado, e alteram essas outras estruturas por um momento 
transitório. Durante o «tempo de execução», as suas ações resultam num certo tipo de 
música, a música dos nossos pensamentos e sentimentos, e a dos significados que 
emergem das narrativas interiores que eles ajudam a construi. (Damásio, 2018, p. 126 

Do mesmo modo, tudo o que nos surge nas imagens mentais está sujeito a registo 

interno, mais ou menos detalhado, dependendo da emoção e sentimentos gerados 

aquando da sua viagem mental. (Damásio, 2018, p. 126) 

Há um vínculo secreto entre a vagarosidade e a memória, entre a rapidez e o 
esquecimento […] o grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da 
memória: o grau de velocidade é diretamente proporcional à intensidade do 
esquecimento. (Pallasmaa, 2018, p. 29) 

E esse procedimento é fundamental pois reviver imagens passadas é essencial para no 

processo de imaginação. Essas imagens são essenciais para a construção de narrativas 
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que empregam imagens presentes na memória, antigas, a par das suas interpretações 

em linguagem sobre o que está a ser narrado no nosso filme interno. (Damásio, 2018, 

p. 140) 

Quanto à formação de memórias, o processo baseia-se na codificação dos dados 

percecionados e a sua qualidade dependerá da atenção do utilizador perante aquilo com 

que está a interagir. Por sua vez, a atenção do utilizador tenderá a aumentar com a 

emoção que o percecionado conseguir transmitir ao perceptor. 

Os objetos e os acontecimentos «tocam», no sentido em que, enquanto entidades 
distintas na mente do organismo, eles agem sobre determinadas estruturas neurais do 
organismo, «afetam» o seu estado, e alteram essas outras estruturas por um momento 
transitório. Durante o «tempo de execução», as suas ações resultam um certo tipo de 
música, a música dos nossos pensamentos e sentimentos, e a dos significados que 
emergem das narrativas interiores que eles ajudam a construir. (Damásio, 2018, p. 126) 

Evidências científicas comprovam que não percebemos o Mundo por meio de elementos 

mas sim como entidades que projetam significados aos ingredientes que, 

posteriormente, se apresentam como uma entidade coesa. Portanto, essas imagens são 

resultado daquilo que o meio induz nas pessoas, percecionando através dos portais 

sensoriais - como um sistema interdependente – mas também das respostas – criadas 

na mente - que o corpo dá a essas induções – exteriorizadas pelo corpo físico. A sua 

compreensão deriva do todo, uma vez que somente à luz do todo se pode realmente 

entender a natureza das partes. Essas imagens exteriores entram no nosso interior 

através de estímulos recebidos através dos sentidos e são respondidas de modo 

emotivo, seguidas pelo respetivo sentimento. (Pallasmaa, 2018, p. 82, 83, 111 e 115; 

Damásio, 2018, p. 129) 

Os sistemas nervosos são ricos em dispositivos de mapeamento. O olho e o ouvido 
mapeiam variadas características do mundo visual e do mundo do som, na retina e no 
ouvido interno, respetivamente, continuando a fazê-lo nas estruturas do sistema nervoso 
central que se seguiram, numa sequência que continua no córtex cerebral. Quando 
tocamos num objeto com os dedos, os terminais nervosos distribuídos pela pele 
mapeiam as várias características de um objeto: a geometria global, a textura, a 
temperatura, etc. o paladar e o olfato são dois outros canais para o mapeamento do 
mundo exterior. Os sistemas nervos avançados como o nosso fabricam, 
abundantemente, imagens do mundo exterior e imagens do mundo interior dos 
respetivos organismos. (Damásio, 2018, p. 116) 

As imagens do Mundo exterior têm origem nos dispositivos sensoriais localizados na 

superfície do organismo. Estes recolhem informações acerca do Mundo envolvente 

através dos cinco sentidos – tato, olfato, paladar, audição e visão – ainda na nossa Vida 

intrauterina. (Damásio, 2018, p. 116; Hall, 1986, p. 56) 
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Ilustração 6 – Comparação do embrião de oito espécies animais na antropologia de Haeckel, Haeckel, 1874. (Kwon, 2017). 

O tato é o primeiro sentido a desenvolver-se, começando, ainda no útero, por apresentar 

sensibilidade nos lábios e no nariz e só mais tarde apresenta sensibilidade em todo o 

corpo e sente variações de temperatura. (Cardoso, 2016, p. 21) 

 
Ilustração 7 – (Aprendendo a) voar, Helena Almeida, 2001. (Marques, 2010). 

Os sistemas olfativo e gustativo começam por se manifestar através de sabores e 

odores a que a mãe se expõe. (Cardoso, 2016, p. 21) 
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Ilustração 8 – Estudo para um Enriquecimento Interior, Helena Almeira, 1977 – 1978. (Valente, 2008). 

A audição começa pela auscultação de sons internos, produzidos pelo corpo da mãe 

como batimentos cardíacos e movimentos digestivos, bem como alguns sons externos. 

(Cardoso, 2016, p. 21) 

 
Ilustração 9 - Ouve-me, Helena Almeida, 1979. (Lussac, 2013). 

 
Ilustração 10 – Ouve-me #2, Helena Almeida, 1979. 

(Ocimagazine, 2017). 
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A visão é, de todos os sentidos, o mais primitivo e menos desenvolvido à nascença. Isto 

deve-se à baixa estimulação visual do embrião uma vez que a luz atravessa subtilmente 

a parede abdominal até à cavidade uterina e placenta e só meses após a nascença é 

que distingue contrastes e posteriormente cores e formas de modo mais nítido. 

(Cardoso, 2016, p. 21) 

 
Ilustração 11 – Inhabited Painting, Helena Almeida, 1975. (Ramos, 2018). 

Cada um dos cincos sentidos Humanos dispõe de órgãos específicos encarregues de 

recolha de informação específica, “[…] dedicando-se à exploração e descrição de 

aspetos específicos do Mundo exterior referentes às suas inúmeras características.” 

(Damásio, 2018, p. 117). Segundo o neurocientista português António Damásio (1944-    

) (Brandão, 2017) 

Quatro dos cinco órgãos especializados - referentes à visão, audição, paladar e olfato – 
situam-se na cabeça e estão relativamente próximos entre si. Os órgãos do olfato e do 
paladar distribuem-se por pequenas áreas de mucosas, uma variante da pele mantida 
naturalmente húmida e que está protegida da luz direta, formando as cavidades nasal e 
oral. O órgão especializado do tato está distribuído por toda a superfície da epiderme e 
das mucosas. Curiosamente, existem recetores de paladar nos intestinos, vestígios, sem 
dúvida, do tempo em que os intestinos e os sistemas nervosos eram tudo o que existia. 
(Damásio, 2018, p. 117) 

Assim, cada dispositivo sensorial dedica-se à exploração de aspetos específicos do 

Mundo exterior referentes às suas inúmeras características. Nenhum dos cinco sentidos 
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tem a capacidade de, individualmente, produzir uma descrição abrangente do Mundo 

exterior. O nosso cérebro recebe e reúne os contributos parciais de cada um dos 

sentidos, criando uma descrição global de um objeto ou acontecimento que se aproxima 

da descrição como um todo. (Damásio, 2018, p. 117) 

 
Ilustração 12 – Trajectory Field, Anthory Gormley, 2003. 

(Gormley, 2018o). 

 
Ilustração 13 - Trajectory Field 2, Anthory Gormley, 2003. 

(Gormley, 2018n). 

As nossas recordações são memórias espaciais e situacionais, sendo, portanto, 

lembranças relacionadas com lugares e eventos. Tendemos a lembrar um objeto, uma 

pessoa, ou um evento que retratámos através de uma fotografia. No entanto, o nosso 

espaço existencial nunca é bidimensional mas sim um espaço vivenciado e 

multissensorial saturado e estruturado por memórias e intenções, onde projetamos 

significados e sentimentos. Estas mensagens da visceroceção são recebidas abaixo do 

nível da consciência, não precisando de deliberação consciente.(Pallasmaa, 2018, p. 18 

e 19; Damásio, 2018, p. 117, 159 e 160) 

Se pensarmos num cartão postal, percebemos que não o recordamos a ele mesmo mas 

o lugar nele fotografado, no caso de ser uma memória real. Caso contrário, serão 

excitadas memórias imaginárias – que não deixam de ser reais. “Uma imagem 

relembrada é sempre mais do que a imagem em si vista no passado.” (Pallasmaa, 2018, 

p. 20) 

Captamos as informações sensoriais que nos rodeiam e após a receção dos estímulos, 

o corpo absorve-os e interpreta-os, deliberadamente. A seleção dos dados sensoriais 

consiste em admitir certos elementos ao mesmo tempo que são eliminados outros, 

assim a experiência será percebida de modo muito diferente de acordo com a diferença 

de estrutura dos filtros percetivos de uma para outra cultura. (Damásio, 2018, p. 210) 
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Ilustração 14 – Para um Reconhecimento Interior, Helena Almeida, 1977. (Vidal, 2009). 

Somos ensinados a pensar na memória como se fosse uma capacidade cerebral, mas 

o ato de memorizar envolve todo o nosso corpo, permitindo relembrar situações que os 

meus olhos outrora viveram e que já esqueceram, mas que o corpo ainda lembra, isto 

porque o corpo não é o locus da recordação mas o sítio e o meio de toda a obra criativa. 

Como o filósofo norte-americano Edward S. Casey (1939-    ) afirma “Não há memória 

sem memória corporal […]” (apud Pallasmaa, 2018, p. 27). (Casey, 2019) 

“[...] meu corpo me faz lembrar quem eu sou e onde me localizo no Mundo. […] local de 

referência, memória, imaginação e integração.” (Pallasmaa, 2011, p. 11); “Entendemos 

e lembramos quem somos por meio de nossas construções tanto materiais como 

mentais.” (Pallasmaa, 2018, p. 14) Assim, a Arquitetura é essencialmente um modo 

artístico que reconcilia, media e, além disso, insere-nos no espaço e num lugar, 

articulando experiências passadas e futuras. 

“El interés del hombre por el espácio tiene raíces existenciales: deriva de una 

necesidade de adquirir relaciones vitales en el ambiente que le rodea para aportar 

sentido y orden a un mundo de acontecimentos y acciones.” (Norberg-Schulz, 1975, p. 

9) 
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As obras de Arquitetura são, portanto, estruturas que se confrontam com diversas 

questões relacionadas com a existência Humana: domesticam o espaço para a 

ocupação Humana ao transformarem espaços incógnitos em lugares premeditados e 

com significado, tornando tolerável o tempo infinito ao atribuir a escala Humana, ao 

mesmo tempo que estruturam o nosso entendimento do Mundo. (Pallasmaa, 2018, p. 

14 e 15) 

“A Arquitetura é nosso principal instrumento de relação com o espaço e o tempo, e para 

dar uma medida humana a essas dimensões. Ela domestica o espaço ilimitado e o 

tempo infinito, tornando-o tolerável, habitável e compreensível para a humanidade.” 

(Pallasmaa, 2011, p. 16) Nesse contexto, longe da lógica do estrito colecionismo, os 

museus, elementos nas cidades, que perduram por vários anos ou décadas e são 

atualmente equipamentos que devem promover não só a dinâmica da cidade mas que 

tenham também um sentido ético e moral, que cruza vários saberes, que pensa 

dialéticas do espaço externo e interno, físico e espiritual, material e mental, que, acima 

de tudo, questiona. Que aborda um período, um pensamento, um movimento, algo que 

aconteceu na história de alguém ou do Mundo, e que pretende ficar para a posteridade. 

“Debaixo dos pés de cada geração que passa na terra dormem as cinzas de muitas 

outras gerações que a precedem.”4 afirmava Alexandre Herculano5. 

A ideia que temos do espaço e a forma como deste nos apercebemos é, desde sempre, 
fruto dos hábitos e dos costumes que detemos ou, ao fim e ao cabo, da cultura que 
herdamos. Curiosamente, esta é uma situação reciproca, pois aquilo que somos, a 
cultura que nos enforma, é também, entre muitas outras coisas, fruto do espaço que 
habitamos. (Rodrigues, S., 2009, p. 79) 

Então, o Universo, composto por uma infinita quantidade e qualidade de corpos, de 

entendimentos, de opções e de traduções com os quais interagimos quotidianamente, 

e até mesmo antes do nosso nascimento, pode ser lido e experienciado de acordo com 

cada cultura ou de acordo com o período temporal especifico. 

“Os olhos são testemunhos mais confiáveis do que os ouvidos”, escreveu Heráclito em 
um de seus fragmentos. Platão considerava a visão como a maior dádiva da 
humanidade, e insistia que as proposições éticas universais fossem acessíveis ao “olho 
da mente”. Aristóteles também considerava a visão como o mais nobre dos sentidos “por 

                                            
4 Texto pertencente a painel integrante da exposição permanente intitulada Alexandre Herculano - guardar 
a memória, viver a História, presente no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. 
5 Alexandre Herculano (1810-1877) historiador e escritor português; proveniente de humildes origens; não 
frequentou a universidade; estudou Comércio e Diplomacia; envolveu-se em lutas liberais do país, foi 
perseguido e obrigado a emigrar para França onde conheceu o Romantismo; regressou a Portugal tornou-
se um dos percursores do Romantismo; alistou-se no exército de D. Pedro IV; tornou-se diretor e redator 
da revista Panorama; publicou vários de seus estudos históricos, alguns contos e novelas; em 1840 foi 
eleito, pelo Círculo do Porto deputado do partido Conservador; afastou-se da política e aproximou-se da 
literatura, época em que escreve romances históricos. (Santos, 2010) 
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que ela aproxima mais o intelecto, em virtude da imaterialidade relativa de seu 
conhecimento. […] Durante a Renascença, considerava-se que os cinco sentidos 
formavam um sistema hierárquico no qual a visão está no topo e o tato na base. O 
sistema renascentista de hierarquização dos sentidos se relacionava com a imagem do 
corpo cósmico; a visão se correlacionava ao fogo e à luz, a audição, ao ar, o olfato, ao 
vapor, o paladar, à água e o tato, à terra. (Pallasmaa, 2011, p. 15 e 16) 

Então, não há dúvida de que as culturas e sociedades têm vindo a transformar-se. 

A visão foi o último sentido a surgir no Homem, porém é considerado um dos mais 

complexos pois os olhos fornecem ao sistema nervoso uma quantidade de informação 

muito maior do que qualquer um dos outros sentidos. A visão é responsável pela 

obtenção de imagens que nos ficam na memória, que com relativa facilidade permite a 

apreensão de várias dimensões exteriores no campo arquitetónico - a cor, a forma, a 

luz, a sombra, a dimensão e o movimento, bem como a dedução de distâncias, 

contornos e limites dos espaços, num tempo mais reduzido. A capacidade de 

rapidamente ler uma incessante chuva de imagens é um dos motivos que justifica a 

valorização das tecnologias atuais. (Hall, 1986, p. 53 e 54) 

Não obstante, esta capacidade tem vindo a desenvolver patologias psicossociais que 

acabam a refletir-se na Arquitetura. A falta de humanismo na Arquitetura e nas cidades 

contemporâneas pode ser entendida como consequência da negligência para com o 

Corpo e com os sentidos Humanos, levando a um desequilíbrio no nosso sistema 

sensorial. Isto causa alienação, isolamento e solidão, frequentemente evocada pelos 

ambientes cada vez mais tecnológicos, desprendidos da dimensão Humana. 

(Pallasmaa, 2011, p. 17) 

Assim, podemos considerar que a Arte da visão nos tem oferecido edificações 

imponentes mas, simultaneamente, tem despromovido a conexão Humana ao Mundo 

envolvente. O vocabulário modernista teve igualmente a sua enfase neste princípio, 

abrigando o intelecto e os olhos, deixando desabrigados os nossos corpos, sentidos, 

memória, imaginação e sonhos e fazendo com que vivamos cada vez mais num 

presente perpétuo, oprimidos pela velocidade e simultaneidade. (Pallasmaa, 2011, p. 

19) 

Uma avalanche de imagens de diferentes espaços que chega quase simultaneamente, 
sobrepondo os espaços do mundo em uma série de imagens na tela de um televisor… 
A imagem dos lugares e espaços se torna tão suscetível a produção e ao uso efêmero 
quanto qualquer outra [mercadoria]. (Pallasmaa, 2011, p. 21) 
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Friedrich Nietzsche6 tentou subverter essa autoridade do pensamento ocular, chegando 

a acusar filósofos de “[…] hostilidade traiçoeira e cega contra os sentidos”. (apud 

Pallasmaa, 2011, p. 19) 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo e fenomenólogo francês que defende que 

a compreensão das formas mais elementares exclui a causalidade mecânica e o espaço 

geometricamente entendido, lançou uma crítica incessante ao “[…] regime escópico 

perspetivalista e cartesiano […]” (Pallasmaa, 2011, p. 20) afirmando que a visão é 

corporificada e, por isso, é parte encarnada no Mundo. (The Editors of Encyclopaedia 

Britannica, 2019) 

Merleau-Ponty via uma relação osmótica entre a individualidade e o Mundo. Para o 

autor, estes fatores se interpretam e se definem mutuamente; e é nesse processo que 

destacava a importância dos sentidos inerentes ao Corpo Humano. (Pallasmaa, 2011, 

p. 20) 

“Minha percepção é [portanto] não uma soma de pressupostos visuais, táteis e auditivos: 
eu percebo de maneira total com todo o meu ser: eu abarco uma estrutura única da coisa, 
um modo único de ser, o qual fala com todos os meus sentidos ao mesmo tempo.” 
(Merleau-Ponty apud Pallasmaa, 2011, p. 20) 

O filósofo francês Michel Foucault7, Martin Heidegger8 e Jacques Derrida9, defendem, 

também, que o pensamento e a cultura da modernidade não apenas tem dado 

continuidade ao predomínio histórico da visão, mas reconhecendo a sua tendência 

negativa. (Faubion, 2019; Bezerra, 2018; The Editors of Encyclopaedia Britannica, 

2019b) 

                                            
6 Friedrich Nietzsche (1844-1900) filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano; nos seus 
trabalhos iniciais era notável a influência do filósofo Schopenhauer e do maestro Wagner; o autor propõe 
uma filosofia individualista, baseada na força e no poder dos homens que são conscientes da sua liberdade 
e capacidade de decisão - argumentos mais tarde utilizados pela propaganda Nazi. (Caeiro, 2017) 
7 Michel Foucault (1926-1984) filósofo e historiador francês; estudou Psicologia e Filosofia; a sua obra teve 
base em questões relacionadas com o Homem que está em constante mutação; com os tipos de humanos 
que existem; com a essência Humana; e com a sua história; estudou Psiquiatria e Psicanálise; e problemas 
sociais como racismo, sistema penitenciário, instituições escolares e sexualidade. (Faubion, 2019a; Toda 
Matéria, 2018a) 
8 Martin Heidegger (1889-1976) filósofo e professor alemão; teólogo e filósofo; a sua obra foi influenciada 
por Calvino e Lutero, levando-o a desistir da Vida religiosa; escreveu livros onde expôs as suas ideias sobre 
a existência Humana, sendo que esses estudos viriam a percursionar o desenvolvimento da Filosofia 
Existencialista; questionava-se sobre o Homem, o único capaz de fazer perguntas, de fazer escolhas 
deliberadamente: quem é o Homem? Quem é o Ser? Assim propôs que aceitar a nossa condição como 
seres racionais e finitos é primordial para que a nossa existência seja autêntica; com a ascensão de Hitler 
ao poder filia-se ao Partido Nazi e as suas obras são censuradas até ao fim da guerra; (Bezerra, 2018) 
9 Jacques Derrida (1930-2004) filósofo franco-magrebino; influenciado maioritariamente pelo filósofo e 
escritor alemão Martin Heidegger; em 1960 introduziu o conceito de Desconstrução, começando na 
Filosofia; em 1985 o arquiteto Bernard Tschumi convidou-o para participar no projeto para o Parc de la 
Villette, em Paris; por tal razão alargou o campo da Desconstrução para o Design e Arquitetura. (Wigley, 
1995, p. xi; The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019a) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desconstru%C3%A7%C3%A3o
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Não obstante, a audição, tal como a visão, é hoje um dos sentidos socialmente 

privilegiados, considerando os três outros secundários ou de função meramente privada 

e reprimidos pelo código cultural. (Pallasmaa, 2011, p. 16) 

“[…] o homem nem sempre foi dominado pela visão. De facto, o domínio primordial da 

audição foi gradualmente substituído pelo da visão.” (Pallasmaa, 2011, p. 22) Walter J. 

Ong10 analisa a transição da cultura oral para a escrita e o seu impacto na consciência 

Humana e no sentido de coletividade, ressaltando que esta transição foi essencialmente 

feita do espaço sonoro para o visual. Segundo Ong, “[…] [esse] é um mundo insistente 

de fatos frios e não humanos […]”. (Pallasmaa, 2011, p. 24) 

Segundo a visão do historiador francês Lucien Febvre (1878-1956), o século XVI não 

via, antes, ouvia e cheirava. Só com Kepler11 é que a visão foi libertada para o Mundo 

da Ciência como já era no Mundo das sensações físicas, assim como no Mundo da 

beleza. Robert Mandrou (1921-1984) foi um historiador francês que explanou um 

argumento paralelo ao de Kepler em que a hierarquia dos sentidos não era a mesma do 

século XX: a visão que hoje predomina ficava atrás da audição e do tato. (Fink, 2018; 

Toda Matéria, 2018; Freijomil, 2013) 

Assim, em qualquer trabalho criativo que se desenvolva, reagimos com todo o nosso 

senso existencial e identidade, e não com o nosso intelecto isolado. O sentido mais 

importante não é o da visão - “[…] a visão nos separa do mundo, enquanto os outros 

sentidos nos unem a ele.” (Pallasmaa, 2011, p. 24) -, mas o nosso senso existencial, 

por meio do qual encontramos, confrontamos e internalizamos os lugares e ambientes 

como experiências existenciais corporificadas. Pensamos com o nosso corpo, músculos 

e intestinos, tanto quanto com as nossas células cerebrais. (Pallasmaa, 2018, p. 82) 

A nossa relação com o Mundo é muito mais complexa do que aparenta. Não há dúvida 

de que nos relacionamos com o Mundo através dos cinco sentidos Aristotélicos mas, 

ainda assim, fomos mal orientados sobre essa ideia. Podemos apontar para um órgão 

sensorial orgânico, fisiológico, que corresponde a cada um dos nossos cinco sentidos 

                                            
10 Walter J. Ong (1912-2003), padre, professor de literatura inglesa, filósofo, historiador cultural e religioso 
americano; em 1935 integrou a Companhia de Jesus; estudou Filosofia, Teologia e Inglês; tornou-se um 
dos principais intelectuais do século XX por ter desenvolvido estudos no campo da Literatura, História 
Intelectual e evolução da consciência relativamente a mudanças culturais e psicológicas que ocorrem entre 
ambas. (Saint Louis University Science, 2018) 
11 Johannes Kepler (1571-1630) astrónomo, astrólogo e matemático alemão; por ser um visionário foi 
perseguido pela igreja católica durante a Contrarreforma, levando-o a mudar-se para a Alemanha; 
desenvolveu as (três) Leis de Kepler que regem os movimentos celestes; a Lei das Órbitas prova o 
movimento elíptico dos planetas em torno do Sol, contrariando a teoria de Copérnico sobre o 
Heliocentrismo; a Lei das Áreas, relativa aos segmentos que unem o Sol aos planetas, correspondendo a 
áreas e intervalos de tempos iguais; e a Lei dos Períodos aponta a existência da relação entre a distância 
de cada planeta e o seu período de translação. (Toda Matéria, 2018) 
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clássicos mas, não temos como indicar um órgão de nosso sentido existencial, pois ele 

é resultado de um entendimento sintético de estar no Mundo. Até mesmo os cegos e os 

mudos conseguem experienciar as suas existências corporificadas totais. Contudo, de 

acordo com a ideia do filósofo húngaro Rudolf Steiner (1861-1925), podemos distinguir 

não cinco, mas doze sentidos e um deles é o ego, o senso de identidade pessoal. Na 

sua filosofia identifica-se também um sentido de Vida e um sentido de movimento 

conjunto que constitui o sentido existencial através do qual a Arquitetura é 

principalmente experienciada. (Pallasmaa, 2018, p. 82, 111 e 115; Hindes, 2019) 

A tarefa da Arte e da Arquitetura é reconstruir e exteriorizar a experiência de um Mundo 

interior, no qual não somos meros espectadores, mas ao qual pertencemos 

indissoluvelmente. 

Então, motivados pela procura de justificações que possam demonstrar que o corpo é 

considerado o elemento fundamental da Arquitetura e o seu encontro, iniciado pelo 

estudo do próprio corpo, propõe-se uma investigação que demonstre as consequentes 

implicações arquitetónicas que este cria – e vice-versa. 

 
Ilustração 15 – Implicações de Ser, Ana Hatherly. (Almeida, 2013). 

2.2. ENTRE INTERIOR E EXTERIOR 

O jogo é sempre isto: regras que se fixam e, dentro delas, liberdade que se oferece. As 
regras dizem: para além de mim não podes passar; e a liberdade diz: mas dentro do 
espaço limitado pelas regras podes fazer muitas coisas. Sem regras não há jogo: são 
necessários limites para que exista algo a que possamos dar nomes; […] dentro da 
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palavra cadeira posso colocar muitas coisas, mas há outras que não. Se, no entanto não 
atribuir nome a uma coisa, a um conjunto de coisas ou de atributos, então fico com uma 
possibilidade infinita: fico com nada portanto. (Tavares, 2013, p. 282) 

No ato arquitetónico questionamo-nos frequentemente acerca dos limites do território e 

do próprio projeto. O termo limite conforma-se enquanto algo que separa superfícies ou 

terrenos contíguos; momentos ou espaços que correspondem ao fim de algo, o que 

implica o começo de outra coisa; termo; meta. Limite é uma constante no processo de 

pensamento e quem reflete sobre Arquitetura procura sempre dominar as linhas que 

separam dois opostos. (Priberam Informática, 2018) 

Feita através de planos concretos, mais do que separar ou unir qualquer coisa, estes 

planos separadores constroem uma rede relacional que não se esgota nessa aparente 

e simples divisão. A criação de fronteiras é por definição a determinação de um lugar, a 

distinção entre o espaço exterior e o interior, onde acaba uma realidade e começa outra. 

(Rodrigues, S., 2009, p. 63 a 65) 

 
Ilustração 16 – (I) limitados (Ilustração nossa, 2018). 

“Os muros dividem, mas mais do que dividir, promovem uma relação própria com o que 

põem do outro lado. Podem limitar o acesso, mas não o toque, podem limitar o toque, 

mas não o olhar, podem limitar o olhar mas não o odor, e assim por diante.” (Rodrigues, 

S., 2009, p. 63) 
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Em oposição, quando pensamos no corpo é muito menos óbvia a definição de tais 

limites. Detemos como princípio que todos os indivíduos são constituídos por um corpo 

indivisível. No entanto, a humanidade já abordou diferentes possibilidades quanto a este 

princípio. 

No século XVII, René Descartes12 defendia uma teoria que separava mente e corpo. 

(Descartes, 1939, p. 40) 

Depois, examinando atentamente que cousa eu era, e vendo que podia supor que não 
tinha corpo e que não havia qualquer mundo ou qualquer lugar onde eu existisse; mas 
que, apesar disso, não podia admitir que não existia; e que antes, pelo contrário, por isso 
mesmo que pensava, ao duvidar da verdade das outras cousas, tinha de admitir como 
muito evidente e muito certo que existia; ao passo que, bastava que tivesse deixado de 
pensar, para não ter já nenhuma razão para crer que existia, ainda que tudo o que tinha 
imaginado fosse verdadeiro; por isso compreendi que era uma substância, cuja essência 
ou natureza é apenas o pensamento, que para existir não tem necessidade de nenhum 
lugar nem depende de nenhuma cousa material. De maneira que esse eu, isto é, a alma 
pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, mais fácil mesmo de conhecer 
que êste, o qual, embora não existisse, não impediria que ela fosse o que é. (Descartes, 
1939, p. 40 e 41) 

No livro Atlas do Corpo Humano, o escritor português Gonçalo M. Tavares (1970-    ) 

aborda também esta separação entre o corpo exterior e o corpo interior. (Tavares, 2013, 

p. 287 e contracapa) 

É como o assumir de que há definitivamente duas vidas, a exterior e a interior, que podem 
ser autónomas, isto é: cada uma pode seguir o seu caminho. […] Esta separação entre 
corpo exterior e interior é fundamental. Estes dois corpos que um único corpo tem: o 
corpo que exteriormente é queimado na fogueira e interiormente está feliz, são, quando 
compreendidos, uma duplicação indesejável de possibilidades. Como se em vez de duas 

                                            
12 René Descartes (1596–1650) médico, filósofo, físico e matemático francês; formou-se em Direito e 
Medicina; participou na luta pela independência contra os espanhóis e também na luta contra a Boémia 
revoltada; entre 1619 e 1628 viajou pela Alemanha, Suíça, Itália e Paris, onde estabeleceu contato com 
indivíduos e teorias filosóficas e científicas; de 1628 a 1649 viveu na Holanda; nessa fase a sua atividade 
intelectual entra numa fase de plena maturação: as preocupações matemáticas deram lugar à explicação 
de fenómenos da Natureza no seu conjunto, numa tentativa audaciosa para “[…] estabelecer na filosofia 
princípios mais claros e mais certos, pelos quais seria mais fácil de encontrar a razão de todos os efeitos 
na Natureza […]” (Descartes, 1939, p. XIV e XV); o matemático e o físico cedem o passo ao metafísico, 
levando-o a escrever um tratado cujos objetivos eram “[…] provar a existência de Deus e das almas, 
separadas dos corpos, portanto imortais […]” (Descartes, 1939, p. XV); em 1637 publica o Discurso do 
Método onde afirma "Penso, logo existo." (Descartes, 1937, p. 40); em 1641 Meditações metafísicas; em 
1644 Princípios de Filosofia; a Matemática foi o impulso dos seus pensamentos – ao Método – e levaram-
no a “[…] uma explicação racional da realidade física no seu conjunto, tendo como garantia […] 
fundamentos metafísicos […]” (Descartes, 1937, p. XVIII) tal como os “[…] fenómenos biológicos […] 
suscetíveis de uma explicação puramente física […]” (Descartes, 1937, p. XVIII); compreende-se que a sua 
firme convicção de ter chegado ao conhecimento racional da estrutura íntima dos fenómenos da Vida, o 
tivessem feito dominar a Morte; em 1649 muda-se para a Suécia, onde escreve o Tratado das Paixões da 
Alma; através das suas teorias rompeu com a filosofia de Aristóteles, originando a Filosofia Moderna que 
propõe que o individuo não deve acreditar em algo que não fosse comprovado mas que fosse, antes, 
fundamentado única e exclusivamente na verdade; relacionou Álgebra e Geometria dando origem à 
Geometria Analítica e ao Sistema de Coordenadas - o Plano Cartesiano; e criou a Teoria das Refrações da 
luz através de lentes.(Skirry, 2018; Descartes, 1939, p. IX A XX) 
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vidas seguidas, o corpo tivesse o direito a viver duas vidas paralelas, duas vidas ao 
mesmo tempo. (Tavares, 2013, p. 287 e 288) 

Podem ser associados ao corpo exterior e ao corpo interior o corpo e a mente, 

respetivamente, pois funcionam de modos diferentes e apresentam experiências 

psicológicas diferentes. 

[…] uma vida no tempo: a vida exterior – o corpo troca simpatias ou ódios com o objectos 
e os outros corpos contemporâneos – e a outra vida, a interior, a dos pensamentos, a 
que está fora do tempo, exterior ao século e ao minuto, uma vida além do calendário, 
que nunca está atrasada ou adiantada e nunca está perdida no espaço […] (Tavares, 
2013, p. 288) 

Consideremos o corpo exterior aquele que revela a nossa personalidade, pelo qual 

somos identificados, que nos dá identidade, individualidade e que comunica de modo 

mais lato com o espaço envolvente, desconhecido. Este corpo separa-se dos demais 

pelo maior órgão humano, que nos permite manter a nossa integridade: a pele. O corpo 

interior é constituído pelos músculos, articulações, órgãos, glândulas, vasos e tecidos 

nervosos com diversas formas e funções. É onde funciona a complexa rede de relações 

fundamentais para a nossa sobrevivência, onde os diversos estímulos se conectam com 

o cérebro. Comanda todo o nosso Ser e processa os estímulos para as ações exteriores. 

(Cardoso, 2016, p. 26 e 27)  

“Consideremos o corpo o veículo do cérebro onde acontecem contínuos estímulos que 

associam o interior e o exterior e onde se criam relações constantes entre estes dois 

polos.” (Cardoso, 2016, p. 26) 

 
Ilustração 17 – Hand with Reflecting Sphere, M. C. Escher, 1935. (Escher, 2018c). 
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No século XVII, também o filósofo racionalista holandês Baruch Spinoza (1632-1677) 

se opunha vigorosamente à asserção de Descartes, defendendo a impossibilidade da 

existência de corpo sem mente. (Popkin, 2019b; Lambert, 2010) 

 
Ilustração 18 – Corpo e Mente, Diego Max. (Pianowski, 2018). 

Nesta linha de pensamento menciona-se Aristóteles13: que afirmava "[…] não há nada 

no intelecto que não estivesse antes nos órgãos dos sentidos […]". (apud Silveira, 2002, 

p. 33) 

“A mente humana não perceciona nenhum corpo externo como existente, exceto através 

da ideia das modificações do seu próprio corpo.” (Cardoso, 2016, p. 29) Quando 

nascemos, não temos mais nada senão a nossa genética e as primeiras impressões 

intrauterinas, que, mais tarde, acabam a ser substituídas por outras, através da 

exploração do Mundo, por meio da experiência, dos sentidos, do corpo. 

                                            
13 Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.) filósofo grego; nasceu em Estagira na Grécia; aos dezassete anos partiu 
para Atenas para aprender com Platão; foi suficientemente crítico para ir além do seu mestre: escreveu 
uma série de obras nas quais aprofundava e punha em causa as doutrinas do seu mestre, que era a favor 
da existência do Mundo das ideias e do Mundo sensível; Aristóteles defendia que poderíamos captar o 
conhecimento no próprio Mundo que vivemos; em 335 a. C., em Atenas, Aristóteles fundou o Liceu, 
instalado no templo dedicado ao deus Apolo Lício, onde ministrava aulas públicas para o povo em geral; 
fundou a Biologia; organizou a Psicologia; foi o mestre da Moral; ensinou Política; deu origem à Retórica; 
para além disso refletiu sobre as mais variadas áreas: Geometria, Física, Metafísica, Botânica, Zoologia, 
Astronomia, Medicina, Ética, Drama, Poesia, Matemática e principalmente Lógica, tornando-se assim um 
dos pensadores mais influentes na cultura ocidental até aos dias de hoje; morreu em 322 a.C., e no seu 
testamento determinou a libertação de seus escravos, tendo sido essa a primeira carta de alforria da 
História. (Kenny e Amadio, 2018) 
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Ilustração 19 - That's How Princesses Get Naked, Charlie Davoli. (Davoli, 2015a). 

Conhecemos o Mundo porque o experienciamos através dos sentidos que recebem 

informações através de sistemas nervosos e que, por sua vez são transmitidos ao 

cérebro e sentenciados, criando memórias e juízos. Então, percebe-se que, tal como 

Baruch Spinoza considerava, corpo e mente são indissociáveis e, mais que isso, 

conforme afirmava Aristóteles, a sua interação com o meio acontece através do 

sentidos. (apud Cardoso, 2016, p. 29) 

“Essa interface entre o mundo material e o mental é tão básica que os filósofos e 

neurocientistas, como Alva Noe, cada vez mais acreditam que esse continuum forme a 

consciência humana.” (Pallasmaa, 2018, p. 110) Por tal razão não podemos garantir 

nenhum corpo externo como existente. Segundo teorias empiristas, considera-se a 

experiência fonte de todo conhecimento. 

Alva Noe afirmava “[...] a consciência é impossível de localizar, pois não é uma coisa, 

mas um fenômeno relacional que surge entre a mente humana e o mundo.” (apud 

Pallasmaa, 2018, p. 116) 
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A sensibilidade é supervalorizada e é através da perceção que os objetos se cruzam 

com o sujeito. Como afirmava o filósofo inglês John Locke (1632-1704) “A mente 

Humana é inicialmente uma tábula rasa ou uma pequena tábua limpa na qual nada está 

escrito […]" (apud Silveira, 2002, p. 33). Por outras palavras, a mente conhece-se 

apenas através do encontro com outros corpos, a partir dos dados da experiência, que 

fornecem ao espírito ideias simples, mas ao complexificar-se, o sujeito forma ideias 

complexas e cenários mais completos. (Rogers, 2019c; Silveira, 2002, p. 33 a 35; 

Cardoso, 2016, p. 135) 

“O novo conjunto de imagens ajuda a descrever nada mais, nada menos do que o corpo 

do proprietário durante o processo de aquisição das outras imagens, exceto que, a 

menos que prestemos muita atenção, mal daremos por elas.” (Damásio, 2018, p. 212) 

Exteriormente, dominam os olhos que permitem a relação mais óbvia da comunicação 

entre o nosso fora e o dentro, tornando-se um dos elos mais evidentes da dualidade 

entre fronteiras, se nos consciencializarmos que podemos simultaneamente ser um 

corpo observador e um corpo observado. 

Os olhos, tal como os ouvidos, pele, nariz e boca permitem-nos arrecadar informações 

que se propagam desde o Mundo envolvente até ao nosso íntimo - mas também o 

oposto. 

Cada um dos órgãos que compõe o nosso corpo reflete a (s) sua (s) função (ões) através 

das relações que mantém com a envolvência, através dos sentidos, permitindo que 

sejamos não só um corpo que reage aos ambientes, mas também um corpo que se 

confronta com eles, que atua em função de planos, preferências, perspetivas, objetivos, 

intenções e expetativas. A filosofia de Merleau-Ponty torna o Corpo Humano o centro 

do Mundo das experiências. Afirma que “[…] [é] por meio de nossos corpos, como 

centros vivos de intenções… que escolhemos nosso mundo e nosso mundo nos 

escolhe.” (Pallasmaa, 2011, p. 38) 

Assim, ao nosso íntimo chegam registos selecionados pelos nossos cinco sentidos 

relativos às reações e aos reflexos absorvidos perante a imprevisibilidade das 

experiências exteriores. 

A experiência de um lugar ou espaço sempre é uma troca curiosa: à medida que me 
assento em um espaço, o espaço se assenta em mim. Vivo em uma cidade, e a cidade 
vive em mim. Estamos em um constante intercâmbio com nossos entornos; 
internalizamos o entorno ao mesmo tempo que projetamos nossos próprios corpos - ou 
aspectos de nossos esquemas corporais – no entorno. (Pallasmaa, 2018, p. 25) 
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Ilustração 20 – Efface #1, Bea Camaco, 2008. (Camacho, 

2018a) 

 
Ilustração 21 - Efface #2, Bea Camaco, 2008. (Camacho, 

2018b). 

 
Ilustração 22 - Efface #3, Bea Camaco, 2008. (Camacho, 

2018c). 

 
Ilustração 23 - Efface #4, Bea Camaco, 2008. (Camacho, 

2018d). 

 
Ilustração 24 - Efface #5, Bea Camaco, 2008. (Camacho, 

2018e). 

 
Ilustração 25 - Efface #6, Bea Camaco, 2008. (Camacho, 

2018f). 

É nesta sequência que o artista plástico e escultor português Alberto Carneiro (1937-

2017) afirma que o ato criativo é um “[…] “vaivém entre o lado de fora e o lado de dentro, 

entre o ser (...) e o objeto.” […]” (apud Cardoso, 2016, p. 27). (Melo, 2007) 

[…] eu empresto minhas emoções e associações ao espaço e o espaço me empresta a 
sua aura, a qual incita e emancipa minha perceções e pensamentos. Uma obra de 
arquitetura não e experimentada como uma serie de imagens isoladas na retina, e sim 
em sua essência material, corpórea e espiritual totalmente integrada. (Pallasmaa, 2011, 
p. 11) 
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Em 1996, em Os Olhos da Pele, Juhani Pallasmaa14 afirmou que Merleau-Ponty 

procurava ver a relação osmótica que o Mundo nos impõe, ou seja, na relação do corpo 

com a mente, aquilo que entendemos está dentro e o que não entendemos está fora. 

(Pallasmaa, 2011, p. 20) “Uma obra de arquitetura incorpora e infunde estruturas tanto 

físicas quanto mentais.” (Pallasmaa, 2011, p. 42) 

Wallace Stevens (1879-1955) advogado e poeta norte-americano, afirmava “Eu sou o 

que está ao meu redor”. (Pallasmaa, 2018, p. 22) E o escritor francês Noёl Arnaud, 

sobre o mesmo assunto declara “Eu sou o espaço, o lugar onde estou”. (Pallasmaa, 

2011, p. 61, 2018, p. 22). (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018) 

 
Ilustração 26 - Eu sou o espaço, o lugar onde estou, Charlie Davoli. (Davoli, 2015b). 

Essas formulações condensadas por estes dois poetas enfatizam a inter-relação entre 

o Mundo e a identidade pessoal, tal como o campo exteriorizado da lembrança e da 

personalidade. Assim, podemos constatar que somos o que está à nossa volta, pois 

relacionamo-nos com isso a cada instante da nossa Vida e respondemos em função 

disso mesmo. Ao mesmo tempo, esse mesmo meio também se transforma em função 

do Homem. Essa simbiose é a zona limite entre aquilo que designamos aqui de corpo 

interior e corpo exterior em que a perceção é a chave. Deste modo, o sujeito de perceção 

situa-se na fronteira entre o exterior e o interior. (Pallasmaa, 2018, p. 22) 

                                            
14 Juhani Pallasmaa (1936-    ) professor, filósofo, arquiteto e crítico de Arquitetura finlandês; promove uma 
abordagem que apela a princípios arquitetónicos anteriores ao Modernismo e que parecem estar 
ultrapassados devido à evolução tecnológica do século XX (Craven, 2018); "[…] enquanto jovem arquiteto, 
pensava que arquitetura era o edifício pura e simplesmente. Aprendi aos poucos que arquitetura é uma 
mediação entre o mundo e nossas mentes. Então, [boa] arquitetura nos conta alguma coisa sobre o mundo 
[…] sobre a história, a cultura, como a sociedade funciona e, por fim, nos conta quem somos […] permite 
viver uma vida mais digna do que poderíamos viver sem ela." (Abdallah, 2018); é neste contexto que, a 
favor da tradição, afirma “Architecture is a craft and an art […]” (Craven, 2018); por tal razão, refere-se aos 
computadores como meios úteis mas incapazes de ter uma expressão real (Pallasmaa, 2011, p. 12). 
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Tanto em investigações científicas como em expressões artísticas, verifica-se uma forte 

aliança entre a perceção e o pensamento, e é nesse encontro que se gera a complexa 

mas turva rede interior/exterior. “Basta que eu veja qualquer coisa para saber aproximar-

me dela e atingi-la, mesmo sem saber como tal se faz na máquina nervosa.” (Merleau-

Ponty, 2015, p. 19) 

No livro A Dimensão Oculta, escrito por Edward T. Hall15, o tema central é o espaço 

social e pessoal e a sua perceção pelo Homem. Nele o autor reflete acerca da 

experiência profunda, geral, não verbalizada, que todos os membros de uma mesma 

cultura partilham; estabelecendo diálogos uns com os outros, sem disso se darem conta, 

constituindo o pano de fundo onde todos os demais acontecimentos se situam. (Hall, 

1986, p. 11 e contracapa) 

Assim, o termo Proxémia, criado por Hall, que designa o conjunto das observações e 

teorias referentes ao uso que o Homem faz do espaço enquanto produto cultural 

específico, pode ser também considerado um dado importante quando nos referimos as 

nossas relações com o meio envolvente e como é que elas acontecem e acabam por 

nos modificar. (Hall, 1986, p. 11) 

Tal como Edward T. Hall em A Dimensão Oculta, Franz Boas16, defendia a ideia de que 

a comunicação constitui o fundamento da cultura e, mais do que isso, da própria Vida. 

(Tax, 2018) 

Pensou-se durante muito tempo que a experiência é o bem comum dos homens e que 

seria sempre possível, para comunicar com um outro Ser Humano, dispensarmos a 

língua e a cultura e referirmo-nos à simples experiência. Esta crença implícita a respeito 

das relações do homem com a experiência supõe que, se dois seres humanos forem 

                                            
15 Edward T. Hall (1914-2009) antropólogo e pesquisador cultural americano; a sua pesquisa começou 
durante a Segunda Guerra Mundial enquanto esteve com o Exército dos Estados Unidos da América na 
Europa e nas Filipinas; viveu e trabalhou em reservas indígenas no noroeste do Arizona; esteve na Europa, 
Médio Oriente e Ásia; criou os conceitos Proxémia em que descreve as dimensões temporais e espaciais 
culturalmente específicas que cercam cada um de nós, como as distâncias físicas que as pessoas mantêm 
entre si em diferentes contextos, usando o conceito de Balões para explicar esta teoria; Tempo Policrónico 
foi um conceito criado para descrever a capacidade de atender a múltiplos eventos simultaneamente, ao 
contrário de indivíduos e culturas Monocrómicos que tendem a lidar com eventos sequencialmente; e os 
conceitos de Cultura de Alto e Baixo Contexto onde desenvolveu a ideia da taxa de evolução da 
Humanidade que aumenta como consequência das suas criações, e que evoluímos tanto através de nossas 
extensões quanto de nossa biologia. (Goodreads, 2018) 
16 Franz Boas (1858-1942) antropólogo naturalizado norte-americano de origem alemã; estudou Física e 
Geografia; entre 1883 e 1884 realizou uma expedição entre os esquimós na ilha de Baffin, no Canadá; 
lecionou na área da Antropologia em diversas instituições; especializou-se em línguas e culturas da 
sociedade indígena americana; a sua ideologia considerava que cada cultura é uma unidade formada por 
um conjunto de elementos inter-relacionados e dependentes; cada cultura apresenta um desenvolvimento 
condicionado pelo ambiente social, geográfico e também pela forma em que ela utiliza e enriquece os 
materiais culturais procedentes de outras culturas; fundou a Escola Relativista, na qual o campo de estudos 
era a cultura e sua evolução desde as sociedades primitivas.(Tax, 2018) 
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submetidos à mesma experiência, informações virtualmente idênticas serão fornecidas 

a cada um dos sistemas nervosos centrais e os dois cérebros as registarão do mesmo 

modo. (Hall, 1986, p. 12) 

Investigações proxémicas questionaram tal hipótese, principalmente em indivíduos de 

diferentes culturas isto porque, indivíduos que pertençam a culturas diferentes, não só 

falam línguas diferentes, como, consequentemente ou estando na origem desse fato, 

habitam Mundos sensoriais diferentes. (Hall, 1986, p. 12 e 13) 

A seleção desses dados recebidos pelos sentidos consiste em admitir determinados 

elementos ao mesmo tempo que outros são excluídos. Essa diferença entre elementos 

selecionados ou não será percebida de modo muito diferente de acordo com a diferença 

de filtros percetivos de cultura para cultura. (Hall, 1986, p. 13) 

A criação de ambientes arquitetónicos e urbanos podem ser um bom dado para 

compreender essas diferenças, permitindo entender como diferentes povos usam os 

seus sentidos em função da relação com o Mundo. 

[…] americanos e árabes vivem a maior parte do tempo em mundos sensoriais diferentes 
e que não recorrem aos mesmos sentidos, nem sequer quando se trata de estabelecer 
a parte mais importante das distâncias observadas perante o interlocutor no decorrer de 
uma conversa. (Hall, 1986, p. 13) 

Na origem, o antepassado do Homem era um animal de habitat terrestre, mas foi 

obrigado por outras espécies e transformações no meio ambiente, a trocar o solo pelas 

árvores, exigindo uma visão mas atenta mas um olfato menos desenvolvido que, 

durante a Vida no solo, era mais importante. Deste modo, percebe-se uma evolução por 

parte do homem de acordo com as suas necessidades. (Hall, 1986, p. 53) 

O Homem dotado distingue-se de todos os outros animais pelo fato de ter conseguido 

criar “[…] prolongamentos do seu organismo.” (Hall, 1986, p. 14) Como prolongamentos 

do organismo podemos considerar o telefone como prolongamento da voz, a roda como 

prolongamento das pernas e pés. Já a linguagem prolonga a experiência no Tempo e 

no Espaço e a escrita a linguagem Humana. Weston La Barre17 notou que o Homem 

transferiu a sua evolução do próprio corpo para estes prolongamentos. A longo prazo 

poderia ser considerado positivo o fato de o Homem ter criado tais prolongamentos. 

                                            
17 Weston La Barre (1911-1996) antropólogo norte-americano; teve também formação em Psicanálise; a 
Segunda Guerra Mundial veio interromper os seus estudos e acabou por ingressar na Marinha como para-
quedista; no fim da guerra estudou a cultura japonesa e chinesa; estudou Etnobotânica e a Medicina 
popular, dando origem a estudos sobre alucinogénios nativos americanos e a relação destes com a 
experiência religiosa extática. (Duke University, 2018) 
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Noutros termos, o Homem é criador de uma nova dimensão: cultural. Neste contexto, o 

Homem encontra-se em condições de construir o Mundo em que vive. (Hall, 1986, p. 11 

a 17; Duke University, 2018) 

“O engenho das adaptações que a anatomia, a fisiologia e o comportamento dos 

animais revelam, convida-nos a crer que cada uma destas coisas evoluiu de modo a 

adaptar-se às condições de vida de um canto do mundo particular…” (Hall, 1986, p. 55) 

As necessidades do Homem no espaço variam em função do meio em que se envolve, 

podendo o termo territorialidade ser utilizado. Este designa 

[…] aquilo a que chamam a sua terra, o seu solo ou o seu espaço. Retirar os marcos ou 
entrar na propriedade de outrem são, no conjunto do mundo ocidental, actos puníveis 
pela lei. […] Existe uma diferença bem estabelecida entre a propriedade dita privada (que 
é o território de um individuo) e a propriedade pública (que é o território de um grupo). 
Este rápido exame das funções da territorialidade deveria ser suficiente para mostrar que 
se trata de um sistema de comportamento fundamental próprio de todos os organismos 
vivos, incluindo o homem. (Hall, 1986, p. 22) 

Podemos perceber que o Homem é um ser infinito, único e irrepetível, que se insere 

numa cultura, numa sociedade, num lugar no Mundo. No entanto, encontra em 

constante mutação, o que permite que as relações e o tipo de relações que se mantêm 

entre o corpo exterior e o corpo interior e destes com o meio envolvente, vão depender 

da situação em que o individuo se insere e do momento que decorre. 

Estamos necessariamente enraizados num espaço e num tempo. Cada um de nós 

encontra-se rodeado por uma série de balões de formas irregulares, que definem o 

espaço entre indivíduos que, por sua vez, é sempre diferente em cada relação que 

mantemos. Este espaço, segundo o biólogo suíço Heini Hediger18, pode adquirir 

diversas designações conforme a distância que mantenha: distância de fuga19, distância 

crítica20, distância pessoal21. (Wiley Online Library, 2018) 

                                            
18 Heini Hediger (1908-1992) biólogo suíço; conhecido como o pai da Biologia Zoológica e pelo seu trabalho 
em proxémia animal; descreveu várias distâncias de interação entre animais; entre elas encontra-se a 
distância de fuga e a distância crítica que são usadas quando animais de diferentes espécies se encontram; 
já a distância pessoal e a distância social são observadas em interações entre membros da mesma espécie; 
estas teorias sobre distâncias biológicas percussionaram as posteriores teorias antropológicas de Edward 
T. Hall. (Wiley Online Library, 2018) 
19 Distância de fuga é o espaçamento automático entre espécies que permitem segurança e sobrevivência. 
(Hall, 1986, p. 22 e 23) 
20 Distância crítica é a estreita zona que separa a distância de fuga da distância de ataque. (Hall, 1986, p. 
23 e 24) 
21 Distância pessoal é a distância observada entre membros da mesma espécie sem contacto, 
desempenhando o papel de um balão invisível que rodeia o organismo. (Hall, 1986, p. 25 e 26) 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_distance_(animals)&action=edit&redlink=1
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Ilustração 27 - Kinder in einem Feriendorf, Martin Munkacs, 1929. (Jobson, 2014). 

Quando estes balões se intersetam há uma mudança de atitude. “A organização social 

influi igualmente sobre a constituição da distância pessoal.” (Hall, 1986, p. 25) Por fim, 

a distância social representa a permanência de contacto entre seres de uma sociedade. 

Esta distância não somente é a distância para além da qual o ser perde contacto com o 

seu grupo – deixa de ver, ouvir e cheirar - mas sobretudo uma distância psicológica para 

além da qual se começa a desenvolver ansiedade. Portanto, a distância dentro desta 

categoria não se apresenta rígida mas, em vez disso, é determinada pela situação 

específica, sendo que em situações em que é necessário um controlo mais estreito, a 

distância social diminui, e vice-versa. Referindo, mais uma vez, a tecnologia, agora 

relacionada com os prolongamentos do corpo, aceitamos que o telefone, a televisão e 

os emissores portáteis alongaram a distância social do homem, permitindo integrar as 

atividades de grupos muito afastados. A extensão da distância social transforma hoje a 

estrutura das instituições sociais e politicas. (Hall, 1986, p. 22 a 27) 
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Ilustração 28 – Range of Media, Anthony Gormley, 1994 – 2000. (Gormley, 2018k). 

Segundo Hall, para entender o Homem e as suas relações, é necessário entender a 

noção dos seus sistemas de receção – à distância22 e imediatos23 - e o modo como a 

cultura transforma a informação que estes fornecem, constituindo “[…] numerosos 

mundos percetivos diferentes que habitam o conjunto dos organismos vivos […]”. (Hall, 

1986, p. 56) As dualidades corpo/ação e pensamento/sentimento explicam o nosso 

comportamento e explicam a imprevisibilidade do Ser Humano estabelecida nas infinitas 

combinações de comportamentos gerados. A ação da mente, revelada na expressão do 

corpo, demonstra o modo como exploramos, como pensamos e por consequência o 

modo como interagimos com e no espaço, refletindo-se em sensações de proteção ou 

exposição a que a Arquitetura nos submete. 

Estas distâncias são demarcadas pela evolução cultural e social do pensamento e das 

necessidades do Homem, que diferem de lugar para lugar, de época para época, 

influenciando de modo significativo aquilo que já havia sido referido anteriormente neste 

capítulo: a cultura e as relações estabelecidas não só entre indivíduos, seres humanos, 

seres vivos, mas também objetos e Arquitetura. (Hall, 1986, p. 54) 

Mas afinal qual o limite que separa o exterior do interior e como podemos defini-lo? 

Quais os processos simbióticos que unem ambas as partes para que possamos existir? 

                                            
22 Recetores à distância são os sentidos que permitem ao Homem percecionar à distância como é o caso 
dos olhos, ouvidos e nariz. (Hall, 1986, p. 56) 
23 Recetores imediatos são os sentidos que permitem explorar o Mundo próximo, pelo tato, graças às 
sensações que a pele, as mucosas e os músculos transmitem. (Hall, 1986, p. 56) 
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Ilustração 29 – Earth Body, Anthony Gormley, 2017 – 2018. (Gormley, 2018f). 

O sabor da maçã… está no contato da fruta com o palato, não na fruta em si; da mesma 
maneira… a poesia está no encontro do poema com o leitor, não nas linhas dos símbolos 
impressos nas páginas de um livro. O que é essencial é o ato estético, a vibração, a 
emoção quase física que surge com cada leitura. (Pallasmaa, 2011, p. 13) 

Essa zona que forma o limite foi definida em 1994 pelo filósofo português José Gil (1939-    

) como um limite comum a duas unidades que permite troca de informações. (Cardoso, 

2016, p. 29; Porto Editora, 2019) 

[…] um espaço limiar que não pode ser considerado uma linha ou uma superfície, mas 
sim uma interface […] Este espaço possui uma parte que se estende e abre para o 
exterior e uma parte que se espalha para o interior. O corpo por um lado recebe a luz 
exterior, por outro ensombra-se no interior de uma luz própria […] que ilumina 
pensamentos, sensações, imaginações. […] (Gil apud Cardoso, 2016, p. 29) 

Para Merleau-Ponty 

[…] um corpo humano está aí, quando, entre vidente e visível, entre aquele que toca e é 
tocado, entre um olho e o outro, entre a mão e a mão, acontece uma espécie de 
recruzamento, quando se acende a faísca do que sente-sentido, quando se ateia esse 
fogo que não cessará de arder, até que determinado acidente do corpo desfaça o que 
nenhum acidente teria podido fazer… (Merleau-Ponty, 2015, p. 6) 

No artigo Spinozist Body/Terrain: We Ignore Where the Body Stops, o arquiteto norte-

americano Léopold Lambert defendeu que o limite do corpo não é a superfície da pele. 

A extensão corporal não termina no nosso limite físico porque nós corpo somos capazes 
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de incluir e fazer apropriações de elementos exteriores onde nos vamos projetando. 

(Lambert, 2018) 

Assim, constata-se que não vivemos num Mundo objetivo de matéria e fatos. Pelo 

contrário, o modo de existir humano ocorre nos Mundos das possibilidades, moldados 

pela capacidade de lembrar, fantasiar e imaginar. 

“Vivemos em mundos mentais, nos quais o material e o espiritual, bem como o 

vivenciado, lembrado e imaginado constantemente se fundem.” (Pallasmaa, 2018, p. 

23) 

Por esta razão, a realidade que vivemos não segue as regras e medidas espácio-

temporais, definidos pela Ciência. Vivemos, em vez disso, acientificamente; ou seja, 

mais aproximadamente do Mundo dos sonhos do que do Mundo científico. 

Deste modo, podemos afirmar que vivemos no espaço designado existencial, que se 

estrutura na base dos significados, intenções e valores, interpretados por um individuo, 

por meio da memória e experiência deste. (Pallasmaa, 2018, p. 23) 

Cada experiência vivida ocorre nesta interface entre exterior e interior - que neste 

capítulo se pretende compreender e definir -, entre a lembrança, intenção, perceção, 

fantasia, memória e desejo. Ocorre num espaço transcendental, metafísico, abstrato e 

que, onde não pode ser concretamente definido o ponto onde termina o corpo e, 

consequentemente, não podemos afirmar que a superfície da pele é um limite absoluto. 

(Cardoso, 2016, p. 29 e 30; Pallasmaa, 2018, p. 23 e 24) 

“In the case of a human body, we could not possibly consider that the skin constitutes its 

absolute limit; this would be denying our ability to shiver, as well as to detect a silent 

presence behind us when close enough from our body.” (Lambert, 2018) 

Tal como no Corpo Humano, em Arquitetura retiramos um pedaço do globo terrestre e 

envolvemo-lo dentro de uma pequena caixa – que é o edifício. É possível estar dentro 

ou estar fora, no interior ou no exterior. Desenvolve-se uma tensão entre individual e 

coletivo, entre privado e público. Somos um dentro e um fora de um corpo que existe 

em constante dentro e fora de espaços, que é espaço e que, ao mesmo tempo, vive no 

espaço. 

“La architectura se da en el encuentro de las fuerzas interiores y exteriores de uso y do 

espacio. [...] La arquitectura como muro entre el interior y el exterior es el registo espacial 

y el escenario de este acuerdo.” (Venturi, 1999, p. 139) 
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Então o Corpo Humano para além de um interior possui um exterior, o que significa que, 

para um existir, é necessário que exista o seu oposto. Deste modo, cada um destes 

componentes – interior e exterior -, por si só não quem valor extraordinário. Aquilo que 

os torna especiais é a relação de interdependência que eles mantêm. 

2.3. O CORPO NA ARTE E A ARTE NO CORPO 

 
Ilustração 30 – Detalhe da pintura de Keith Haring sobre Bill T. Jones, Tseng Kwong Chi, 1984. (Phillips, 2016). 

O corpo é uma via de acesso à arte, e constitui-se como uma experiência artística, e a 
arte é também uma via de acesso ao corpo, e constitui-se como uma experiência 
corporal. O corpo cria a arte e a arte cria o corpo. (Cardoso, 2016, p. 68) 

 
Ilustração 31 – Keith Haring a pintar diretamente no corpo do coreógrafo Bill T. Jones, Tseng Kwong Chi, 1983. (Artnet, 2018b). 
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A Arte é uma prática onde o corpo pode ser pensado, sentido, provocado e representado 

de inúmeros modos, revelando os sentimentos mais íntimos do artista e respetiva 

ligação com o Mundo. No entanto, a obra de Arte só existe quando encontra o olhar, o 

ouvido, o tato ou o odor, ou seja, um recetor, um corpo que a absorve e lhe confere 

sentido. (Cardoso, 2016, p. 70) “A arte tem origem no surgimento da consciência 

humana da individualidade em sem seu encontro com o mundo.” (Pallasmaa, 2013b, p. 

97) 

Em Existencia, Espacio y Arquitetura, o arquiteto, teórico e historiador norueguês 

Christian Norberg-Schulz (1926-2000) reflete acerca da ideia de a Arte não existe por si 

só e que, relativamente à Arquitetura, o espaço precisa de corpos para ser 

experimentado; precisa de ser ouvido, visto, tocado, cheirado; precisa de se ter 

consciência dele para que possa realmente existir. Precisa de ser consciencializado. 

(Architectuul, 2019; Norberg-Schulz, 1975, p. 13) 

Assim, a profunda tarefa das Artes e da Arquitetura é expressar não só o modo como o 

Mundo nos toca mas também como tocamos o Mundo que habitamos. (Pallasmaa, 

2018, p. 60) 

A versatilidade do Corpo Humano apresenta-se sobre uma vasta multiplicidade de 

conceitos: ademais da experiência física e introspetiva de quem exteriorizada um 

pensamento originando uma obra de Arte – o corpo na Arte -, o Corpo Humano é 

igualmente testado através de experiências artísticas – a Arte no corpo. 

Esta versatilidade pode começar por ser exemplificada pela evolução da História da 

Arte. 

As primeiras representações do Corpo Humano datam da pré-história, no período final 

do Paleolítico, aquando da descoberta de algumas interpretações esquemáticas e 

simples do Corpo Humano desenhadas há cerca de dezassete mil anos atrás, e que se 

evidenciavam pelo contraste que possuíam em relação às representações mais 

naturalistas dos animais, revelando o assombro do Homem perante uma experiência de 

um Mundo que ainda era desconhecido. (Cardoso, 2016, p. 70) 
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Ilustração 32 – Representação da figura Humana nas cavernas de Lascaux. (Oddee, 2008). 

No Antigo Egito a imagem do Corpo Humano era expressa por meio de figuras 

simplificadas, sem profundidade ou relações de volume. Estas composições pareciam 

observações simultâneas de vários pontos de vista. (Gombrich, 2006, p. 61 a 65) 

As crianças usam com frequência um método semelhante. […] Tudo tinha que ser 
representado a partir do seu ângulo mais característico. […] A cabeça era mais 
facilmente vista de perfil, de modo que eles a desenhavam lateralmente […] olho 
humano, é como se fosse visto de frente […] implantado na visão lateral da face. A 
metade superior do corpo, os ombros e o tronco são vistos melhor de frente, pois assim 
observamos como os braços de ligam ao corpo. Braços e pernas em movimento, porém, 
vêem-se com muito mais clareza de lado. (Gombrich, 2006, p. 61) 

 
Ilustração 33 – Retrato de Hesire numa porta de madeira no seu túmulo, ca. 2778-2723 a.C. (Gombrich, 2006, p. 61). 
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Na Grécia Clássica, a perfeição de representação, proporção ideal, beleza, equilíbrio e 

harmonia das formas, predominava. “Não existe corpo humano que seja tão simétrico, 

tão bem construído e tão belo quanto o das estátuas gregas.” (Gombrich, 2006, p. 103) 

Ambicionavam atingir um ideal de mimesis onde se pudesse denotar a maior 

similaridade entre o real e o representado. (Gombrich, 2006, p. 89 e 90) 

“Podemos concluir que o artista tinha a intenção de imitar o rosto real, com todas as 

imperfeições, mas que o modelava a partir dos seus conhecimentos sobre a forma 

humana.” (Gombrich, 2006, p. 89 e 90) 

 
Ilustração 34 – Cabeça de Delfos. (Gombrich, 2006, p. 89). 

No Renascimento, retoma-se a ideia da representação naturalista, segundo estudos da 

natureza e anatomia Humana e dos materiais. Simultaneamente, a representação deste 

período é influenciada pelas proporções ideais do Homem do Vitrúvio, de Leonardo Da 

Vinci24, dominando o ideal clássico de beleza e perfeição, onde perspetiva, modelação, 

jogos de claro/escuro e estudos anatómicos adquirem destaque. (Cardoso, 2016, p. 71) 

 
Ilustração 35 – O Nascimento de Vénus, Sandro Botticelli, 1485. (Gombrich, 2006, p. 265). 

                                            
24 Leonardo Da Vinci (1452-1519) pintor italiano que estudou as mais diversas áreas do conhecimento 
(Ciência, Matemática, Engenharia, Anatomia, Escultura, Arquitetura, Botânica, Poesia e Música); foi uma 
das figuras mais importantes do Alto Renascimento. (Gombrich, 2006, p. 294 e 296) 
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No período Maneirista procurava acentuar-se a emoção e imaginação nas 

representações da figura Humana, interpretando as obras com maior subjetividade e 

individualidade. (Gombrich, 2006,p. 364 e 367) 

“As concepções […] são típicas das febris e irrequietas tentativas do período para criar 

algo mais interessante e invulgar do que as gerações anteriores tinham feito.” 

(Gombrich, 2006, p. 364) 

 
Ilustração 36 – O Jardineiro de Legumes, Giuseppe Arcimboldo, 1587-1590. (Guerra, 2010). 

O Barroco pretendia imitar o real mas de um modo distorcido, aumentado, diminuindo 

ou retorcido, denotando-se a sensação de maior solidez e volume nas representações. 

(Gombrich, 2006, p. 390 a 395) 

[…] fez todo o possível para que as figuras dos textos antigos parecessem muito reais e 
tangíveis. Até a sua maneira de tratar a luz e a sombra reforçava essa finalidade. A luz 
não faz o corpo parecer gracioso e macio; é áspera e quase ofuscante no contraste com 
as sombras profundas. (Gombrich, 2006, p. 393) 

 
Ilustração 37 – Tomé, O Incrédulo, Caravaggio, 1602-1603. (Gombrich, 2006, p. 392). 
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No período Neoclássico retornou-se ao desejo de retomar os cânones associados à 

Antiguidade Clássica mas desta vez com figuras mais severas solenes. (Cardoso, 2016, 

p. 71) 

A situação não parece prestar-se a um quadro de dignidade e grandez, mas David 
conseguiu fazê-lo parecer heróico, sem deixar, no entanto, de respeitar os detalhes 
concretos de um registo policial. Ele aprendera, do estudo da escultura grega e romana, 
como modelar os músculos e tendões e dar a este uma aparência de nobre beleza; 
também aprendera com a arte clássica a desprezar todos os detalhes que não são 
essenciais ao efeito principal, e a visar a simplicidade. (Gombrich, 2006, p. 485) 

 
Ilustração 38 – Marat Assassinado, Jacques-Louis David, 1793. (Gombrich, 2006, p. 484). 

O Romantismo contrapõe-se ao período Neoclássico, sendo que as obras não deveriam 

ser reflexos do natural nem do ideal, optando-se, em vez disso, pela “[...] expressão de 

sentimentos da vida, do quotidiano, da paixão do ser humano e do artista de forma 

simples, onde a subjetividade do artista, a sua emoção e imaginação pudessem estar 

patentes.” (Gombrich, 2006, p. 493 a 497) 

 
Ilustração 39 – A Carroça de feno, John Costable, 1821. (Gombrich, 2006, p. 495). 
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Com o século XIX, surgiram novas correntes artísticas, nas quais o Realismo, que se 

destacava pela observação exata da natureza, despojada da idealização clássica e da 

subjetividade e emoção do Romantismo. Aqui, a figura Humana era representada de 

modo simples, no seu quotidiano, sem idealismos ou emocionalismos associados. 

(Cardoso, 2016, p. 71) 

Jean-Françoise Millet […] decidiu alargar o programa das paisagens às figuras. Quis 
pintar cenas da vida camponesa tal como realmente ela era, pintar homens e mulheres 
a trabalharem no campo. […] Não são figuras belas nem graciosas. Não há qualquer 
sugestão de idílio campestre […] (Gombrich, 2006, p. 508 e 511) 

 
Ilustração 40 – As Respigadeiras, Jean-François Millet, 1857. (Gombrich, 2006, p. 509). 

Posteriormente, com o Impressionismo, surge a sua consciência da mutabilidade da 

natureza e consequente, a necessidade de representar essa efemeridade, os diferentes 

momentos, horas, tipos de luz, clima, atmosfera, cor e forma. Assim, a figura Humana 

era representada conforme o ambiente em que se inseria, onde as pinceladas 

procuravam enfatizar essa velocidade do tempo. (Cardoso, 2016, p. 71) 

[…] retratar vários tipos de pessoas expressando alegria. […] estado de espírito de uma 
existência descuidada. […] tinha em vista o comportamento da multidão jubilosa e 
encantava-se com a beleza festiva. […] realar a alegre combinação de cores brilhantes 
e estudar o efeito da luz do sol sobre a multidão revoltante. (Gombrich, 2006, p. 521) 

 
Ilustração 41 – Baile no Moulin de la Galette, Pierre Auguste Renoir, 1876. (Gombrich, 2006, p. 521). 
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No final do século XIX verifica-se uma vontade por parte dos artistas de encontrarem 

soluções e expressões próprias, sendo que a mimese e imitação do natural deixaram 

de predominar. Assim surge o movimento Pós-Impressionista que buscava a  

[…] representação do mundo em mudanças constantes e com transformações 
aceleradas predominava, tendo os movimentos de Vanguardas do século XX, como o 
Fauvismo, o Cubismo e o Expressionismo sido fortemente influenciados pelas pesquisas 
Pós-Impressionistas. (Cardoso, 2016, p. 71) 

No início do século XX o Corpo Humano mereceu uma nova reinterpretação, que em 

nada se parecia com os cânones tradicionais artísticos, que não pretendia iludir para 

ideais naturais nem de beleza ideal. (Gombrich, 2006, p. 563) 

 
Ilustração 42 – Retrato Dr. Gachet, Vincent Van Gogh, 1990. (VincentVanGogh, 2009). 

O Fauvismo procurou aprofundar a simplificação das formas e os conceitos relativos à 

sua estilização, usando figuras Humanas bem recortadas e definidas, destacando-se as 

superfícies compactas de cor. (Cardoso, 2016, p. 73; Gombrich, 2006, p. 573) 

 
Ilustração 43 – La Desserte, Henri Matisse, 1908. (Gombrich, 2006, p. 572). 
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O Expressionismo defendia que a arte deveria expressar mais os sentimentos do artista 

do que propriamente as imagens que se visualizavam, notando-se uma “[…] tendência 

para a subjetividade na representação Humana distorcida e deformada bem como 

projeções das emoções do artista através de pinceladas fortes e linhas expressivas.” 

(Cardoso, 2016, p. 73) 

 
Ilustração 44 – O Grito, Edvard Munch, 1895. (Gombrich, 2006, p. 565). 

O Cubismo destacou-se por ter introduzido a desfragmentação da figura Humana 

através da representação de diferentes partes segundo diferentes pontos de vista em 

simultâneo. 

Abandonámos há muito a pretensão de que representamos as coisas tal como as veem 
os nossos olhos. Trata-se de um fogo-fátuo que é inútil querer explorar. Não queremos 
fixar na tela a impressão imaginária de um momento fugaz. […] Por que não ser coerente 
e aceitar o facto de que o nosso objectivo real é construir algo, em vez de copiar algo? 
Se pensarmos num objecto, digamos, um violino, ele não se apresenta ao olho da mente 
tal como o vemos com os olhos do nosso corpo. Podemos pensar e, de facto, pensamos 
nos seus vários aspectos ao mesmo tempo. […] E, no entanto, essa estranha mistura de 
imagens representa mais desse violino “real” do que qualquer instantâneo ou pintura 
meticulosa poderia jamais conter. (Gombrich, 2006, p. 574) 

 
Ilustração 45 – Cabeça, Pablo Picasso, 1928. (Gombrich, 2006, p. 576). 
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O Futurismo procurou representar o movimento e a velocidade com um certo teor de 

desfragmentação já existente no movimento anteriormente descrito. 

 
Ilustração 46 – Dinamismo de um Ciclista, Umberto Boccioni, 1913. (Imbroisi, Martins e Lopes, 2018). 

O Dadaísmo negava totalmente a Arte. Descrito por alguns autores como um movimento 

antiarte não apresenta qualquer preocupação com a representação. “[…] abrange todos 

os domínios da arte e coloca profundamente em questão o entendimento humano e o 

olhar dirigido às coisas ou acontecimentos. […] depositava sonhos sobre natureza e 

amor.” (Silva, 2018) 

 
Ilustração 47 – Retrato de André Breton, Man Ray, 1930. (Silva, 2018). 

O Surrealismo procurou exprimir o inconsciente, “[...] o anseio de […] criar algo mais 

real do que a realidade.” (Gombrich, 2006, p. 591) A projeção das imagens oníricas, dos 

sonhos e da “[…] estranha sensação de que pessoas e objectos se fundem e trocam de 

lugar […]” (Gombrich, 2006, p. 592) revelam uma figura Humana com representações 

muito diversificadas, ora naturalista, fragmentada ou dividida, ora mecanizada ou 
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distorcida. (Cardoso, 2016, p. 73) “[...] não está a copiar, mas sim a criar uma nova 

realidade, tal como sucede nos nossos sonhos.” (Gombrich, 2006, p. 591) 

 
Ilustração 48 – Voyeurist, Vladimir Kush. (Kush, 2010). 

A figura Humana na Arte foi alvo de diferentes transformações ao longo dos tempos, 

identificando-se uma transformação na ininterrupta relação que o Mundo e o Homem 

estabelecem entre si e na consequente relação que o corpo apresenta com e na 

Arquitetura. 

Para além das Artes que representam o corpo – o corpo na Arte -, torna-se interessante 

refletir acerca da Arte que resulta da ação do corpo ou de intervenções no próprio corpo. 

 
Ilustração 49 - Behind The Scenes, Hans Namuth, 1950. (Tate, 

2018). 

 
Ilustração 50 - Behind The Scenes (2), Hans Namuth, 1950. 

(Coddington e Hickey, 2013). 
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O pintor norte-americano Jackson Pollock (1912-1956) surgiu ligado ao Expressionismo 

Abstrato e propôs uma mudança de paradigma que não resulta da representação do 

Corpo Humano, mas sim da ação do corpo inteiro do artista. (Tate, 2018) 

 
Ilustração 51 – One, Jackson Pollock, 1950. (Gombrich, 2006, p. 602). 

A figura Humana já não é personagem principal a ser exposta nas composições mas 

sim a principal figura que expõe a Arte. Este movimento artístico pode ser designado de 

Action Painting e era o resultado “[...] da ação do corpo inteiro e não exclusivamente da 

ação da sua mão.” (Cardoso, 2016, p. 74). (Tate, 2018) 

A Op Art era outro movimento que transcendia a representação do Corpo Humano, que 

apelava à utilização do próprio corpo do observador para que esta fosse entendida. 

“Através das formas abstratas criadas produziam-se efeitos de ilusão de ótica em quem 

observava.” (Cardoso, 2016 p. 74) 

 
Ilustração 52 - Espaço de Ativação Cinética 6B, Marina Apollonio, 1966. (Artsy, 2018a). 
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Ilustração 53 - Perceção, Marina Apollonio. (Apollonio, 2007). 

A Pop Art representava a figura Humana através de uma “[…] linguagem bidimensional 

e reticulada onde convidava o observador a identificar os elementos do quotidiano e da 

cultura em massa tão evidente da época.” (Cardoso, 2016, p. 74) 

 
Ilustração 54 – Little Still Life, Tom Wesselmann, 1963. (EstherArtNewsletter, 2016). 

Dentro da mesma intenção de expressão através dos atributos corporais para além da 

mão do artista, dentro do movimento Novo Realismo francês, destaca-se artista plástico 

francês Yves Klein (1928-1962) que utilizava o movimento de corpos humanos para 

formar as suas composições. (Yves Klein Archive, 2019d) 

 
Ilustração 55 - Anthropométrie de l'Époque Bleue, Yves Klein, 1960. (Yves Klein Archive, 2018b). 
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Ilustração 56 – Pincéis Vivos, Yves Klein, 1960. (Yves Klein 

Archive, 2018a). 

 
Ilustração 57 – Action, Paint!, Yves Klein, 1960. (Yves Klein 

Archive, 2018c). 

O movimento Hard Edge negava “a presença Humana, apresentando obras que 

induzem a sua realização por processos mecânicos e sem intervenção direta do 

Homem.” (Cardoso, 2016, p. 74) O Minimalismo segue alguns destes princípios: elimina 

o Homem e as emoções e tem como objetivo apresentar um motivo mas sem qualquer 

significado, desprendendo-se totalmente do criador. (Cardoso, 2016, p. 74) 

Na década de 60 surgem movimentos onde o corpo era realmente o foco da questão: 

Happenings, Performances e Body Art, que consideravam o corpo peça fundamental 

para acontecerem. Com o aparecimento das máquinas fotográficas viriam a surgir 

movimentos mais relacionados com os meios tecnológicos, tal como o Fotorrealismo. 

(Cardoso, 2016, p. 74) 

Deste modo consideramos que a figura Humana, mesmo não estando presente em 

todos os movimentos artísticos, esteve sempre presente em todos os tempos da Arte 

pois é instrumento e suporte de Arte. 

“Todo o corpo físico atua nas representações artísticas.” (Cardoso, 2016, p. 74), seja 

pela representação da sua presença numa pintura, enquadrada num espaço; seja pela 

sua presença física num espaço que por si é Arte, como disso é exemplo a Arquitetura 

ou então num espaço que nos permite criar Arte, através da nossa movimentação 

através desse mesmo espaço – como é o caso da Action Painting; ou simplesmente 

porque o Corpo Humano tem as capacidades físicas e mentais conectadas, permitindo 

a perceção, criação, projeção e materialização da Arte. 
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Ilustração 58 – Charles Eames é espaço, Peter Stackpole, 1950. (Cosgrove, 2012). 

Neste sentido, depois de se compreender como a figura Humana pôde ser 

compreendida e representada, de como o Corpo Humano pôde ser parte integrante da 

própria Arte, tenta-se agora compreender como ele funciona no próprio espaço 

arquitetónico. 

 
Ilustração 59 – Charles Eames aos olhos de Pablo Picasso. (Woolahwoop, 2011). 

Não exijo saber o que o espaço realmente significa. Quanto mais penso sobre a 
sua natureza, mais misterioso me parece. No entanto, estou seguro que, quando 
nós como arquitectos refletimos sobre o espaço, é apenas com uma pequena 
parte dessa infinidade que rodeia a terra que nos ocupamos. Mas cada obra 
estabelece um lugar nessa infinidade. (Zumthor,2005, p. 20) 
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Ilustração 60 – Charles e Ray Eames presos à Arte, Eames Office. (Vitra International AG, 2018). 

Depois de se definir no capítulo anterior a diferença entre corpo exterior e interior, 

procura-se agora estabelecer a relação entre esses dois corpos e a Arquitetura. 

Considerando que a mobilidade é a base da experiência vivida e da criação no espaço, 

torna-se pertinente investigar a relação estabelecida entre a Arte e o individuo que frui 

um determinado lugar. A partir dessa condição espacial dos indivíduos - o corpo em 

movimento -, tenta-se relacionar o seu movimento25 em espaços que por si podem ser 

permeáveis ou não, e de que modo estes planos horizontais e verticais – ou a sua 

ausência - nos condicionam os movimentos, permitindo-nos chegar a determinados 

sítios ou não. Isto é, de que modo, não chegando a determinados sítios, conseguimos 

percecioná-los, senti-los (por exemplo um edifício alto, conseguimos percebê-lo por 

causa da reverberação, tal como o oposto). 

Uma edificação […] emoldura, articula, estrutura, dá importância, relaciona, separa e 
une, facilita e proíbe. Assim, experiências autênticas de arquitetura consistem, por 
exemplo, em abordar ou confrontar uma edificação, em vez se apropriar formalmente de 
uma fachada; em olhar para dentro ou para fora de uma janela, em vez de olhar a janela 
em si como um objeto material; ou de se ocupar o espaço aquecido, em vez de olhar a 
lareira como um objeto de projeto visual. O espaço arquitetónico é um espaço vivenciado, 
e não um mero espaço físico, e espaços vivenciados sempre transcendem a geometria 
e a mensurabilidade. (Pallasmaa, 2011, p. 60) 

Considerando que o enigma da Arquitetura está na vivência da sequência de seus 

espaços, na sua fusão com o indivíduo e respetivo entendimento, a Arquitetura pode 

                                            
25 Movimento é descrito como uma variação de posição relativamente a um referencial durante um 
determinado intervalo de tempo. (Cardoso, 2016, p. 108) 
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ser considerada uma Arte do corpo e do sentido existencial, mais relacionada com 

sentimentos emotivos e inconscientes ao invés de deduções racionais, tal como afirma 

Juhani Pallasmaa em Architecture and Neuroscience. (Pallasmaa, Mallgrave e Arbib, 

2013a, p. 13) 

“Architecture is surely likewise conceived and experienced as this existential boundary 

line and there is no artistic or architectural experience without the margin of the space 

and the viewers, listeners and occupants sense of self.” (Pallasmaa, 2009, p. 125) 

Assim, pensar Arquitetura não é apenas desenhar espaços, mas pensar também nos 

corpos nesses espaços e em todas as implicações inerentes ao corpo. (Cardoso, 2016, 

p. 81, 86 e 111) 

Uma obra arquitetónica sem indivíduos a percorrerem o espaço perde o significado de 
Arquitetura. […] Porque existem realidades que parecem não existir ou ficar sem 
significado se não houver o movimento de corpos no espaço. O próprio corpo torna-se o 
gerador de espaços e cria sentidos para essas existências, por sua vez o espaço, 
evidencia-se como um suporte de espacialidade criado por esses movimentos do corpo. 
(Cardoso, 2016, p. 86) 

Deste modo, quando se pensa em corpo e Arquitetura é-se imediatamente orientado a 

pensar no espaço onde esse corpo atua. Mas o que é espaço? Para além de ser uma 

“Região para além da atmosfera terrestre.” (Priberam Informática, 2018) é também 

1. Área que está no intervalo entre limites. 

2. Lugar vazio que pode ser ocupado. = VAGA 

3. Ponto em que não há ou rareia aquilo que existe à volta. = CLAREIRA, CLARO, VÃO 

4. Capacidade de lotação de uma área […] = LUGAR, SÍTIO. (Priberam Informática, 
2018) 

Desde a Antiguidade que o espaço é um princípio de reflexão e, no que remete para o 

conhecimento que se ocupa da natureza do espaço, distinguem-se duas considerações 

– opostas entre si - de espaço: “[…] uma que define espaço como o recipiente […] de 

todas as coisas, e outra para a qual a noção de espaço seria decorrente de uma relação 

percebida entre o objetos.” (Aguiar, 2006, p. 76) 

A primeira ideia corresponde ao pensamento de Platão e que seria o recetáculo material 

de todas as coisas, uma condição abstrata que somente poderia ser apreendida pela 

razão. (Aguiar, 2006, p. 76) Platão foi o primeiro a introduzir a Geometria na ciência do 

espaço. “[…] a essência de todas as coisas está nas figuras ou nas formas geométricas 

e não nos números.” (Caruso e Araújo, 2000, p. 1 e 2) 
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Na posição diametralmente oposta encontra-se Aristóteles que traduz a ideia de espaço 

para a escala Humana, relacionando o espaço ao corpo e aos objetos. (Aguiar, 2006, p. 

76) Este autor defendia que “[…] o espaço era uma soma de todas as partes e que na 

sua composição possuía um campo dinâmico com direções e propriedades 

quantitativas.” (apud Cardoso, 2016, p. 86) 

Aristóteles, embora compartilhasse o ideal platônico de beleza e de ordem do Universo 
[…] não tinha uma concepção geométrica do espaço. Para ele, cada coisa tinha o seu 
lugar natural e, portanto, o espaço físico de Aristóteles não é o espaço da geometria, 
homogêneo e isotrópico. (Caruso e Araújo, 2000, p. 2) 

Cerca de um século depois da contribuição do filósofo grego Platão (428/427 a.C.- 

348/347 a.C.) relativa à relação entre Geometria e ciência do espaço, o matemático 

Euclides (300 a.C.-)26 escreveu o livro Os Elementos. Neste livro sistematizou o 

conhecimento geométrico dos antigos fundando o que, ainda hoje, se chama Geometria 

Euclidiana. (Caruso e Araújo, 2000, p. 2; Meinwald, 2019; Taisbak e Waerden, 2019) 

Somente no Renascimento a Física se aproxima novamente da Geometria. Nessa altura 

o matemático, astrónomo e filósofo Galileu Galilei (1564–1642) afirmava que “”o 

grandíssimo livro [da natureza] está escrito em língua matemática e os caracteres são 

os triângulos, círculos e outras figuras geométricas [...] sem as quais se estará 

vagueando em vão por um obscuro labirinto.”” (apud Caruso e Araújo, 2000, p. 2). 

(Helden, 2019) 

 
Ilustração 61 - Chanson, Rudolf Komorous. (Monoskop, 2012). 

                                            
26 Desconhecida a data de falecimento do matemático Euclides. (Taisbak e Waerden, 2019) 
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Em 1687, o cientista inglês Isaac Newton27 publicou Philosophiæ Naturalis Principia 

Mathematica onde resolveu a polaridade entre Platão e Aristóteles, fazendo a distinção 

entre duas noções de espaço: o espaço absoluto e o espaço relativo. O espaço absoluto 

não possuía nenhuma relação externa, apresentando-se permanentemente igual e 

imóvel. O espaço relativo podia ser uma parte do espaço absoluto determinado pelos 

nossos sentidos com base na posição dos nossos corpos.(Aguiar, 2006, p. 76) 

 
Ilustração 62 - Timepiece for a solo performer, Udo Kasements, 1964. (Monoskop, 2012). 

No início do século XX, o físico e matemático alemão Albert Einstein28 publicou a Teoria 

da Relatividade que promoveu a transformação de um conceito de espaço apenas 

relativo à Geografia numa entidade completamente embebida nos eventos e no tempo 

da Vida social. (Aguiar, 2006, p.82) 

O historiador e crítico de Arquitetura suíço Sigfried Giedion (1888–1968) traz da Física 

para a Arquitetura uma nova e revolucionária conceção espaciotemporal. (Giedion, 

                                            
27 Isaac Newton (1643-1727) cientista inglês; entre 1665 e 1667 por causa de uma epidemia, a escola que 
frequentava foi fechada; foi nesse período que fez as descobertas mais importantes para a ciência; 
desenvolveu a Lei da Gravitação Universal: nela sustentou que cada partícula de matéria atrai toda partícula 
outra, de matéria e que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles; 
desenvolveu as três Leis de Newton: “um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a 
mudar, um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido, se 
não for forçado a mudar”; “mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de 
mudança observada no movimento”; “toda ação causa uma reação, e que a ação e a reação são iguais e 
opostas”. (Frazão, 2019) 
28 Albert Einstein (1879-1955) físico e matemático alemão; após concluir o doutoramento em 1905 remeteu 
para a Revista Anais de Física quatro artigos em que um deles era a Formulação Inicial da futura Teoria da 
Relatividade” que propunha uma fórmula para a equivalência entre massa e energia (E = mc²). (Frazão, 
2019a) 
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2004, contracapa) No seu livro Espaço, tempo e arquitetura refere “[…] la historia de la 

arquitectura como una sucesión de “concepciones del espácio”.” (Achwarz apud 

Norberg-Schulz, 1975, p. 13) 

Assim como Einstein, o espaço desenvolvido pela vanguarda modernista seria 

concebido a partir de um ponto de referência em movimento – o observador – e não do 

espaço como uma entidade estática e absoluta. (Aguiar, 2006, p. 82) 

Para Giedion essa viria a se tornar a categoria de análise central; ela escreve o grau de 
encadeamento entre a forma espacial e o observador em movimento. Em outras 
palavras, trata-se da qualidade da promenade arquitetural. Através do conceito de 
plasticidade, a arquitetura voltaria a se aproximar das artes, afastando-se do desenho 
funcionalista e da engenharia. (Aguiar, 2006, p. 82) 

Em Saber ver a Arquitetura, o arquiteto e urbanista italiano Bruno Zevi (1918–2000) traz 

o observador para a análise crítica da História da Arquitetura, implicando que esta 

disciplina seria, antes de mais nada e essencialmente, a história das conceções 

espaciais. Deste modo, Zevi considera o papel da promenade uma ferramenta de 

análise e que “[…] requerem o tempo da nossa caminhada […]”. (Zevi, 1978, p. 23). 

(Archimagazine, 2019; Norberg-Schulz, 1975, p. 13) 

“[...] o espaço não é só cavidade vazia, “negação de solidez”: é vivo e positivo. Não é 

apenas um facto visual: é, em todos os sentidos, e, sobretudo num sentido humano e 

integrado, uma realidade vivida.” (Zevi, 1978, p. 145) 

Carlos Barracho, psicólogo organizacional, no livro O Espaço e o Homem: Perspetivas 

Multidisciplinares explica a existência de três tipos de espaço: o espaço físico que 

apresenta uma perspetiva cartesiana, que é definido por coordenadas; o espaço 

percetivo que existe pela experiência Humana de um ambiente; e o espaço cognitivo 

composto pela representação mental que o indivíduo faz do espaço físico. (apud 

Cardoso, 2016, p. 86 e 87) 

O corpo transformou-se na atualidade num articulador chave do tempo, do espaço e dos 
eventos […] Na realidade a disciplina arquitetónica não se deveria focar exageradamente 
nas dimensões físicas do espaço, mas sim nas ações passíveis de serem estabelecidas 
neste, defende Bernard Tschumi […] (Cardoso, 2016, p. 87) 

Nesta lógica, cita-se Merleau-Ponty que definiu o espaço como base para a existência, 

consequentemente, o espaço é apreendido por meio da nossa própria existência. “A 

espacialidade do corpo é o desdobramento do seu ser de corpo, a maneira pela qual 

ele se realiza como corpo.” (Merleau-Ponty, 2013, p. 206) 
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Segundo Martin Heidegger, no livro Being and Time, “[...] não se pode divorciar o 

Homem e o espaço. O espaço não é nem um objeto externo, nem uma experiência 

interna. Não podemos ter o Homem e o espaço separadamente.” (apud Cardoso, 2016, 

p. 89) 

Com isto pretende-se constatar que somos corpos que vivem no espaço, todavia, o 

próprio espaço tem corpo. O espaço existe por aquilo que ocupa. Cada meio constitui 

um recipiente mais ou menos fechado onde se desenvolve uma parte da Vida social. 

Somos o conteúdo de um contentor e simultaneamente somos um contentor de 

conteúdos. O Mundo e a individualidade se redefinem constantemente um ao outro. O 

espaço que nos contém, à medida que adquire definição e significado, vai-se 

transformando naquilo que podemos designar por lugar. (Pallasmaa, 2011, p. 38; 

Cardoso, 2016, p. 91) 

Assim, compreendemos a dependência que o movimento do corpo tem do tempo e do 

espaço; percebemos que o indivíduo, através do seu movimento e da sua presença 

corporal têm a capacidade de incorporar, alterar e criar sucessivos espaços. Incorporar 

é por definição a ação de tornar-se parte de um corpo. Na relação interdependente entre 

espaço e corpo, o corpo incorpora espaço e o espaço incorpora o corpo. (Acaron, 2013, 

p. 9 a 13) 

O conceito de espaço corporificado define-se como “[…] ”the location where experience 

and consciousness take on material and spatial form” […]”. (Low apud Acaron, 2013, p. 

8) 

Thania Acarón é dançarina, coreógrafa e dançaterapeuta. No seu artigo Shape-in(g) 

Space: Body, Boundaries and Violence expõe quatro parâmetros que permitem que o 

indivíduo seja criador de espaços. O primeiro aspeto é a portabilidade, a capacidade do 

Homem carregar os seus sentidos de espaço para onde quer que se desloque. (Acaron, 

2013, p. 8) 

If we visualized a bubble around us that moved as we moved, we would consider then 
how the portability of our embodied space takes form. […] portability implicates the 
capacity to move, which might vary depending on biological factors of situational factors. 
[…] The restriction of portability by another with or without our consent, for example, can 
be considered an act of violence. this term conjures up notions of power, access and 
ability […] (Acaron, 2013, p. 9) 

O segundo é a extensibilidade, a capacidade que o corpo tem, através dos seus 

sentidos, de se estender para além do corpo físico. (Acaron, 2013, p. 8 e 9) 
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Extensibility is a characteristic of embodied space that relates to the notion of "levels of 
space" radiating from the body to the outside world, which can be seen as a continuation 
of the body projected in space, a transposition of the self that goes beyond the body's 
skin and its physical limits. […] the sensation while driving a car is an example of this. the 
spatial sense expands from the body to include the car driven from bumper to bumper, a 
constant interplay between the body executing movements within the car, exerting 
movements in order to maneuver direction, adjust speed, react to ongoing traffic, etc. the 
extension of the body as a car may even elicit bodily reactions, like for example, gasping 
when the car hits another car's bumper slightly while parking, or it the car dips into a 
pothole. (Acaron, 2013, p. 10) 

O terceiro é a flexibilidade social, a capacidade de modificar, contrair e expandir de 

acordo com ações-reações perante situações sociais, ou seja, a minha reação quando 

o meu espaço encontra outros. (Acaron, 2013, p. 9) 

When ‘My Space’ meets ‘Other’ […] there’s a point however fluid it may be, where 
embodied space reaches its edge, a perimeter; beyond that space it can be said: "this 
space is no longer mine". [...] Social flexibility involves the modulation of space in order 
to disable or enable social experience, aiming to regulate interaction and inner emotion. 
Embodied space is both an individual phenomenon and an interpersonal one. This shift 
into the social realm can take a physical dimension - as we execute movements on a 
daily basis to establish, claim or defend our space... what happens when our embodied 
spaces collide? What sort of affective interactions occur? (Acaron, 2013, p. 11) 

Por último a transversalidade, a capacidade de penetrarmos em diferentes realidades 

de experiência vivida. (Acaron, 2013, p. 9) 

Transversality is the interplay between internal and external process, constructing or 
deconstructing boundaries between the self and self, self and the other, self and 
environment, self and world. It involves all of the previous characteristics, producing 
relationships between the body's agency, the inevitable influence of structures, and the 
phenomenological lived experience. (Acaron, 2013, p. 12) 

Na vivência do espaço arquitetónico destacam-se duas possibilidades: o espaço como 

resultado da exteriorização da mente de uns e como interiorização na mente de outros. 

Isto é, a Arquitetura é feita através do uso que os arquitetos fazem dos seus próprios 

sentidos que relacionados com as suas idiossincrasias, dão origem aos tais projetos de 

Arquitetura. 

Carlos Barracho, ainda no seu livro O Espaço e o Homem: Perspetivas Multidisciplinares 

defende que os órgãos que refletem as suas funções através dos sentidos permitem-

nos não só ser um corpo que reage aos ambientes, mas também um corpo que se 

confronta com eles, que atua em função de planos, preferências, perspetivas, objetivos, 

intenções e expectativas, permitindo que ao nosso interior cheguem registos feitos pelos 

nossos cinco sentidos. (apud Cardoso, 2016, p. 26 e 27) 
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Por outro lado, esses projetos, que vão sendo descobertos através da experiência física 

do corpo num processo que envolve sensações, pensamentos, memórias e imaginação, 

são apreendidos por alguém que, instintivamente cria uma fusão, uma sequência de 

imagens e momentos que, para além de refletida fisicamente, é refletida mentalmente, 

permitindo que a nossa mente transcenda a atualidade do tempo – através da 

recordação e memória. (Hall, 1986, p. 94; Pallasmaa, 2011, p. 11; Cardoso, 2016, p. 93) 

 
Ilustração 63 – Dispersão, aglomeração, unir, separar, reto, sinuoso. (Norberg-Schulz, 1975, p. 94). 

Portanto, considera-se que o conceito de espaço pode realmente referir-se e uma área 

que está limitada mas, mais do que isso - pelo menos do ponto de vista do espaço 

arquitetónico - é um abrigo para as relações Humanas e é o principal mediador entre 

elas. (Pallasmaa, 2018, p. 43) 

Então, se o conceito de espaço está diretamente relacionado com a experiência do 

corpo no próprio espaço, ou seja, com movimento que cria ritmo – e vice-versa -, nota-

se que o tempo - “Série ininterrupta e eterna de instante.” (Priberam Informática, 2018) 

-, é um outro fator, fundamental, inerente ao conhecimento do espaço. 

 
Ilustração 64 – Passage II, Anthony Gormley, 2017. (Gormley, 2018j). 
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“Law I: Every body persists in its state of being at rest or of moving uniformly straight 

forward, except insofar as it is compelled to change its state by force impressed.“ 

(Batterman, 2013, p. 58) 

A associação do movimento ao espaço cria um dos conceitos estruturadores em 

Arquitetura, a noção de percurso. Um percurso é composto por um conjunto de 

segmentos de reta, e é entendido através da unidade mínima do movimento humano, o 

passo. Este deslocamento implica uma polivalência de opções que variam entre 

direccionalidade e axialidade dos movimentos. (Cardoso, 2016, p. 94) 

“[...] o movimento […] para além de um espaço físico, necessita de um intervalo de 

tempo para poder ocorrer.” (Cardoso, 2016, p. 108) Assim, a relação corpo e tempo 

incita-nos a refletir sobre ritmo. 

 
Ilustração 65 – Estudo para Dois Espaços, Helena Almeida, 1977. (Ocimagazine, 2017). 

Edward T. Hall defende que a evolução do indivíduo permitiu que este interiorizasse 

ciclos naturais incrustados na nossa condição biológica. Isto permite que tenhamos 

mecanismos capazes de medir e percecionar tempo. (Hall, 1986, p. 53, 1996, p. 28) 

“The living – polyrhythmic – body is composed of diverse rhythms, each “part”, each 

organ or function having its own, in a perceptual interaction, in a doubtlessly “metastable” 

equilibrium.” (Lefebvre, 2004, p. 80) 

Desde o surgimento dos relógios na Europa, no século XIV, que centramos a nossa 

perceção temporal nos mesmos e gerimos a nossa Vida segundo calendários, horários 

e intervalos de tempo. Contrariamente, na Antiguidade, não existiam meios de medição 

exteriores ao Corpo Humano para controlar o tempo e, assim, a perceção temporal 

valorizava o Universo e a Natureza. Atualmente vivemos regrados segundo um sistema 

de organização rígido que rege um quotidiano ritmado de uma sociedade - pelas vinte 

e quatro horas do dia. O tempo passou de fenómeno natural a medida e os ritmos das 

ações quotidianas permitem que o tempo seja uma ação real e não abstrata. Deste 

modo, onde exista uma combinação entre espaço, tempo e movimento existe um ritmo. 
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Estes ritmos sociais influenciam direta e indiretamente o indivíduo nas relações 

interpessoais bem como nas relações com os espaços e objetos envolventes. 

(Pallasmaa, 2011, p. 29; Hall, 1986, p. 53) 

O arquiteto e urbanista dinamarquês Steen Eiler Rasmussen (1898–1990) reflete sobre 

o ritmo da Arquitetura, abordando questões relacionadas com o teor físico de cada 

edifício e com o percurso dos corpos neles. Ritmo envolve tempo que pretende 

estimular, criar tensões e mistério naqueles que fruem. Então, se admitirmos que o 

objetivo da Arquitetura é fornecer uma estrutura para a Vida dos indivíduos, então esses 

espaços e a relação estabelecida entre eles deve ser determinada pela forma como 

vamos viver com eles e nos vamos movimentar através deles. (Archinform, 2019; apud 

Cardoso, 2016, p. 102) 

Os objetos que circundam meu corpo refletem sua ação possível sobre eles próprios […] 
é essa possibilidade reação que separa a arquitetura das outras formas de arte. Como 
consequência dessa ação sugerida, a reação corporal é um aspeto inseparável da 
experiência da arquitetura. (Pallasmaa, 2011, p. 59 e 60) 

 
Ilustração 66 – Figuras a diferentes tempos, Bernard Tschumi, 1987. (Tschumi, 1989, p. 12). 
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A experiência arquitetónica, para além de requerer um espaço, um tempo e de um ritmo, também 

pode ser marcada segundo uma ordem temporal de ocorrência. 

Bernard Tschumi define um conceito relativo a esta ordem onde o tempo é composto por 
momentos, intervalos e sequências. Numa ordem de acontecimentos, cada experiência 
possuirá o seu tempo, os ritmos não serão constantes em todas os momentos e as 
excecionalidades dos intervalos serão frequentemente ressaltadas. (Cardoso, 2016, p. 
103) 

Isto é, o espaço, com os seus planos ou a sua ausência, matéria e luz impõe 

organizações rítmicas que são reflexões das intenções do arquiteto. Se, por um lado, 

“[…] alguns ritmos são pautados por sistemas internos e pessoais, outros são impostos 

por diferentes práticas associadas a condições socioculturais.” (Cardoso, 2016, p. 103) 

Tais ritmos são essenciais para refletir acerca das experiências dos corpos nos espaços 

arquitetónicos pois têm a capacidade de materializar e induzir, nos corpos que os 

experienciam, variações rítmicas. 

[…] it is enough to look carefully at the surface of the sea. Waves come in succession: 
they take shape in the vicinity of the beach, the cliff, the banks. These waves have a 
rhythm which depends on the season, the water and the winds, but also on the sea that 
carries them, that brings them. Each sea has its rhythm […] But look closely at each wave. 
It changes ceaselessly. (Lefebvre, 2004, p. 79) 

No entanto, para além das sensações que adquirimos no espaço, através das 

características geométricas e das propriedades físicas, existem qualidades do espaço 

que não se encontram relacionadas com os conteúdos, mas sim com as relações e 

experiências do indivíduo no seu interior e que surgem 

Como consequência dessa interdependência entre o espaço e o tempo, a dialética do 
espaço externo e interno, do físico e do espiritual, do material e do mental, das 
prioridades inconscientes e conscientes em termos de sentidos e de suas funções e 
interações relativas tem um papel essencial na natureza das arte e da arquitetura. 
(Pallasmaa, 2011, p. 17) 

Então, após o estudo acerca do Corpo Humano num espaço tridimensional, qualificado, 

compreende-se que todos nós, seres humanos, gerimos um sentido rítmico ao 

experienciar Arquitetura. Ainda que seja difícil encontrar a definição perfeita para o 

conceito de movimento - pois torna-se uma conceção quimérica, visto que cada 

indivíduo desenvolve diferentes graus de incorporação espacial e cada corpo apreende 

diferentes estímulos espaciais - entendemos que cada corpo possui uma experiência 

singular e uma perspetiva diferente relativa a um mesmo lugar isto porque o espaço é 

submetido a constantes variações. (Damásio, 2018, p. 140) 
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Para além da individualidade subjacente a cada corpo, todos estes fatores e variáveis 
alteram a perceção de um espaço por parte de um indivíduo e criam possibilidades 
infinitas de experiências num mesmo local. O estado de movimento envolve complexas 
interações espácio-temporais que definem o corpo humano como suporte base para a 
experimentação arquitetónica. (Cardoso, 2016, p. 108) 

Tal como referido no capítulo 2.1. Espaço do Corpo, a cada experiência que 

vivenciamos, são formuladas imagens mentais, as quais nos permitem relacionar 

informações e absorver a aura de cada lugar de modo singular, pois “[…] não há 

conjunto de imagens que não seja acompanhado por algum sentimento.” (Damásio, 

2018, p. 214) 

“It is man who creates and experiences the sensation of space, and the final product in 

the perceptual process is a single sensation […]” (Michael apud Cardoso, 2016, p. 90) 

 
Ilustração 67 – Lost Horizon I, Anthony Gormely, 2008. (Gormley, 2018p). 

A vivência dos espaços arquitetónicos tem a capacidade de alterar a consciência dos 

indivíduos devido à presença de valores inscritos no mesmo, que regularmente atuam 

como componentes normativos sobre os comportamentos dos indivíduos. “Quando 

estamos sentindo uma obra de arte, nossa consciência fica suspensa entre essas duas 

realidades e a tensão entre elas carrega a obra com um poder hipnótico.” (Pallasmaa, 

2018, p. 49) Deste modo, a posição que cada corpo ocupa no espaço arquitetónico varia 

enquanto corpo que frui o espaço, enquanto corpo que imagina o espaço e corpo que 

explicita ou fala do espaço. Essa posição é variável de individuo para individuo. 

“A imagem relembrada surge gradualmente, por parte, de fragmentos da memória, como 

um quadro cubista emerge de motivos visuais desconexos.” (Pallasmaa, 2018, p. 18) 
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Isto é, aquilo cada indivíduo vivência está diretamente relacionado com as suas 

experiências precedentes que existiram num determinado espaço e num determinado 

lugar. Quando presenciamos e experienciamos uma nova situação guardamo-la na 

memória. Esta relaciona-se com a informação que guardávamos primeiramente. Sofre 

uma triagem e são selecionados os dados mais relevantes relacionados com o nosso 

modo biológico de ser. 

A recordação de imagens passadas é essencial para o processo de imaginação que é o 
campo de recreio da criatividade. As imagens recordadas são ainda essenciais para a 
construção de narrativas, para o contar de histórias que é tão característico da mente 
humana e que emprega imagens presentes e antigas, a par das traduções em linguagem 
de quase tudo o que está a ser narrado no nosso filme interno. (Damásio, 2018, p. 140) 

Isto para dizer que, para tudo aquilo que nos invada, temos sempre uma referência, uma 

recordação – que se encontra na memória -, que nos ajuda a interligar as informações 

novas às anteriormente adquiridas. “[...] o espaço existe para o Homem muito para além 

das suas características físicas.” (Cardoso, 2016, p. 89) 

As nossas recordações são memórias espaciais e situacionais. São lembranças 

conectadas a lugares e eventos. (Cardoso, 2016, p. 78; Pallasmaa, 2018, p. 20) 

[…] direcionam nossas associações, emoções, reações e pensamentos. […] foge à 
leitura e à explicação racionais, lineares e exclusivas. Ela instiga nossos sentidos, 
imaginação e emoções […] evoca nosso senso de empatia e compaixão. Ocupa nossa 
mente, condiciona nossos pensamentos e sentimentos e resulta em uma realidade 
imaginativa.(Pallasmaa, 2013b, p. 41)  

E por isso, a nossa vivência, segundo Juhani Pallasmaa é composta por vários Mundos 

de possibilidades criados e sustentados pelas nossas experiências, memórias e sonhos. 

É uma constante de encontros e confrontos corporais com os elementos envolventes, 

onde a Arquitetura nos impõe escalas, ações, perceções e pensamentos. 
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3. SOBRE O ARQUITETO DANIEL LIBESKIND 

Daniel Libeskind nasceu em Lodz, na Polónia, no ano de 1946, no período pós-guerra, 

no seio de uma família judaica. (Schneider, 2011, p. 2) 

Libeskind's parents, Jews living under the dangerous regime of Nazi Germany, had 
separately fled Poland when the war began. After reaching the border of the Soviet Union, 
both were arrested by the Soviets. They met and married in 1943, while in exile from their 
native Poland. After the war, they returned to Libeskind's father's hometown, Lodz, to find 
that nearly every relative, eighty-five people in all, had been killed during the Holocaust, 
Nazi Germany's systematic attempt to destroy the entire Jewish population of Europe. 
(Encyclopedia of World Biography, 2018b). 

Ainda adolescente, juntamente com a sua família imigrou para os Estados Unidos da 

América se estabelecendo-se no Bronx. (Studio Libeskind, 2018b) 

Recebeu a bolsa de estudos American-Israel Cultural Foundation e atuou como músico 

virtuosista, antes de finalmente deixar a Música para estudar Arquitetura. Em 1970 

recebeu o seu diploma profissional em Arquitetura da Cooper Union for the 

Advancement of Science and Art29, onde fora acompanhado por John Hejduk30 e Peter 

Eisenman31. Em 1972 recebeu o diploma relativo a uma pós-graduação em História e 

Teoria da Arquitetura pela School of Comparative Studies at Essex University, em 

Inglaterra. (Studio Libeskind, 2018b) 

                                            
29 Cooper Union for the Advancement of Science and Art fundada em 1859, em Nova Iorque, pelo 
inventor, industrial e filantropo Peter Cooper (1791–1883) que afirmava “[…] knowledge shall cover the earth 
as waters cover the great deep […]” (apud The Cooper Union, 2018); esta instituição de ensino superior 
distingue-se no Mundo pelas suas ideias revolucionárias; deu acesso ao ensino livre às classes operárias, 
a homens e a mulheres; tinha uma sala de leitura pública; foi um refúgio para crianças pobres imigrantes; 
Cooper considerava a educação a chave não apenas para a prosperidade pessoal, mas também para a 
virtude e a harmonia cívicas; pretendia que esta escola desempenhasse um papel na Vida política e cultural 
de sua cidade e país; para tal estabeleceu o Grande Salão no edifício principal da instituição que passou a 
ser um dos locais mais importantes dos Estados Unidos da América onde figuras prodigiosas discursaram; 
este Salão foi também lugar para ensinar formas de debate e liderança democrática; o fundador antecipou 
o discurso de Lincoln ao considerar que o verdadeiro governo republicano deveria ser para o povo e para 
o povo. (The Cooper Union, 2018) 
30 John Hejduk (1929-2000) arquiteto americano; estudou e foi diretor na Cooper Union School of Art and 
Architecture, na University of Cincinnati e em Harvard; foi professor; “Ensino osmoticamente por meio de 
osmose.” (apud Pallasmaa, 2018, p. 73); pertenceu aos The Texas Rangers um grupo de arquitetos que 
ensinavam segundo um método inovador; os seus primeiros estudos envolviam criação de espaços usando 
formas geométricas; posteriormente explorou os campos da Psicologia, Mitologia e Religião, o que veio 
melhorar a carga emocional das suas obras; juntamente com os arquitetos Michael Graves, Charles 
Gwathmey, Peter Eisenman e Richard Meier formou o grupo The New York Five que era influenciado pelo 
recurso ao mecanismo de sintaxe e experimentação formal do Neoplasticismo, Cubismo e Purismo. 
(Goodwin, 2017) 
31 Peter Eisenman (1932-    ) arquiteto americano; em 1967 fundou o Instituto de Arquitetura e Estudos 
Urbanos; juntamente com os arquitetos John Hejduk, Michael Graves, Charles Gwathmey e Richard Meier 
formava o grupo The New York Five; a participação neste grupo e a influência do filósofo Jacques Derrida 
permitiu que desenvolve-se ideias desconstrutivistas. (Neumärker, 2017, p. 11) 
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Em 1988, Libeskind venceu a sua primeira competição, para o Museu Judaico de Berlim. 

Mudou-se com a sua família para Berlim onde dedicou vários anos à conclusão deste 

projeto. (Libeskind, 2008, p. 63) 

Seguiu-se uma série de projetos para museus, incluindo o Felix-Nussbaum-Haus (1998) 

em Osnabrück; Imperial Was Museum North (2001) em Manchester; Danish Jewish 

Museum (2003) em Copenhaga; Glass Courtyard, uma ampliação do Museu Judaico de 

Berlim (2007); Devner; Royal Ontario Museum (2007) em Ontário; Contemporary Jewish 

Museum (2008) em São Francisco; Denver Art Museum (2006), e o Military History 

Museum (2011) em Dresden. Em 2003 o seu atelier, Studio Libeskind, venceu outro 

concurso: o plano para a reconstrução do World Trade Center em Lower Manhattan. 

(Wolf, 2008, p. 35) 

Depois de se mudar para Nova Iorque para a realização da reconstrução do World Trade 

Center, o Studio Libeskind rapidamente se pôde envolveu na projeção de centros 

comerciais, como Westside Bruennen (2008) em Berna, os Crystals at Citycenter (2009) 

em Las Vegas e Kö-Bogen (2013) em Düsseldorf; e de torres residenciais em Haeundae 

Udong (2011) na Coreia do Sul, Reflections at Keppel Harbor (2011) em Singapura, 

Zlota 44 (2013) em Varsóvia e Vitra (2015) em São Paulo. (Studio Libeskind, 2018d) 

Em 2012 Libeskind expandiu sua presença para a Europa com a abertura de um atelier 

em Milão. Atualmente Daniel Libeskind discute Arquitetura em universidades e 

conferências. Distingue-se internacionalmente pelo seu modo de pensar a Arquitetura 

relacionando meio envolvente, cultura, história e sociedade. 

“His architecture and ideas have been the subject of many articles and exhibitions, 

influencing the field of architecture and the development of cities and culture.” (Studio 

Libeskind, 2018b) 

Relacionando memórias históricas e culturais, procura dar sentido e justificar as suas 

obras. “A building is a place where voices whisper. When you listen closely, structures 

speak — they even sing.” (Libeskind, 25 April 2014b), considera Libeskind ao referir-se 

ao seu primeiro projeto construído, o Museu Judaico de Berlim. 

“Daniel Libeskind is renowned for his ability to evoke cultural memory in buildings. 

Informed by a deep commitment to music, philosophy, literature, and poetry, Mr. 

Libeskind aims to create architecture that is resonant, unique and sustainable.” (Studio 

Libeskind, 2018e) 
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Esta procura de sentido é feita para que as suas obras sejam mais do que meras 

construções e para que os edifícios falem por si; e realiza essas ideias através da 

emoção e da poética que neles estabelece, recorrendo à sua afinidade com a Música, 

que ajuda a efetivar as sensações de quem usufrui dos espaços construídos; resultando 

em obras dramáticas, que têm a capacidade de não carecerem de explicação. 

3.1. DISCURSO E SOCIEDADE 

Na fundação do Partido Operário Alemão32 encontrava-se, entre vários indivíduos, um 

jovem cabo austriaco: Adolf Hitler33. Principia aqui a história do Nacional-Socialismo34. 

Após a Grande Depressão35 de 1929, despontou uma crise económica que afetou vários 

lugares do Mundo e providenciou a Adolf Hitler uma oportunidade política numa época 

em que os alemães estavam divididos entre a República Parlamentarista, que 

enfrentava forte oposição de extremistas de esquerda e direita e os partidos moderados 

– que não conseguiam competir com os radicais extremistas. 

No referendo de 1929 o povo alemão votou – maioritariamente - repudiando o 

pagamento de reparações de guerra estipulados no Tratado de Versalhes36. 

                                            
32 Partido Operário Alemão primeiro termo que denominava o Partido Nazi; fundado pelo líder político 
alemão Anton Drexler (1884–1942) em novembro de 1918. (Esteban e Muhlstein, 1982a, p. 20) 
33 Adolf Hitler (1889-1945) estadista alemão; súbdito austríaco; alista-se no Exército Bávaro em 1914; em 
1919 entra em contacto com os meios nacionalistas alemães; filia-se no Partido Operário Alemão; em 1923, 
depois do fracasso de um golpe contra o Governo da Baviera, é condenado a cinco anos de reclusão numa 
fortaleza dos quais cumpriu apenas nove meses; recomeça as suas atividades políticas e assenta as bases 
sistema nacional-socialista na sua obra Mein Kampf onde expressou as suas ideias antissemitas, racialistas 
e nacional-socialistas de extrema-direita; em 1933 o presidente Hindenburg convoca-o para chanceler da 
Alemanha e obtém plenos poderes; com a morte de Hindenburg em 1934, é nomeado Reichsführer; derruba 
os adversários converte-se em chefe absoluto do Estado; organiza a Nova Ordem alemã; remilitariza a 
Alemanha; reocupa a Renânia; quebra o Tratado de Versalhes; reorganiza o Alto Comando Alemão, do 
qual assume direção; anexa a Áustria ao Reich; pelo acordo de Munique apodera-se da região dos Sudetas, 
Boémia-Morávia; assina o Pacto de Aço com Mussolini; apoiado no acordo assinado com Estaline invade 
a Polónia; desencadeia-se a Segunda Guerra Mundial; volta-se contra a U.R.S.S; toma o comando da 
Wehrmacht; escapa ao atentado organizado pelos seus opositores à sua política de guerra total; após o 
fracasso da contra-ofensiva nas Ardenas, fecha-se no bunker da chancelaria em Berlim, onde se viria a 
suicidar a 30 de Abril de 1945. (Esteban e Muhlstein, 1982c, p. 468) 
34 Nacional-Socialismo (1923-1924) Doutrina fundada por Hitler que unia as tendências sociais e 
militaristas às realizações sociais. (Priberam Informática, 2018) 
35 Grande Depressão (1929-1939) período de crença na prosperidade que se viveu pouco tempo após a 
Segunda Guerra Mundial ter fim; acabou por ter consequências em grande parte da população norte-
americana: a bolsa de Nova Iorque entrou em colapso arrastando consigo a economia Mundial, resultando 
no encerramento de milhares de empresas, aumento o desemprego e consequentemente a pobreza, fome 
e miséria; teve efeitos em todo o Mundo; a Alemanha estava entre os mais afetados. (Amaral, 2012) 
36 Tratado de Versalhes (19 de Julho de 1919) tratado de paz assinado pelas potências europeias que 
veio encerrar oficialmente a Primeira Guerra Mundial; França, Inglaterra, e Estados Unidos da América 
impuseram à Alemanha acordos inflexíveis obrigando-a a responsabilizar-se por causar a guerra; isto foi 
negativo para a economia e a tornar-se uma das principais queixas do povo alemão; determinava 
reparações a algumas nações; perdiam parte de seu território para os facultar a outras nações; com isto 
perderam 13% do território e 1/10 da população; na Alemanha o tratado causou choque e humilhação na 
população, o que contribuiu para a queda da República de Weimar em 1933; ascensão do Partido Nazi; e 
eclosão da Segunda Guerra Mundial. (Meneses, 2008, p. 2, 5 e 6) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_parlamentarista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema-esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema-direita
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendo_Alem%C3%A3o_de_1929&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antissemitismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema_direita
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Hitler aproveitou-se desse fato para explorar a sua mensagem política dirigindo-se, 

especialmente, às classes mais baixas uma vez que eram as mais afetadas pela 

hiperinflação e retração económica. Neste período a ideologia Nazi37 ganhou muito 

apoio popular: numa Alemanha humilhada e dividida pelo Tratado, reduzida à miséria 

pelas crises económicas e à inflação, Hitler soube abrir o caminho. Se por um lado os 

seus primeiros esforços fracassaram, por outro, viriam a galvanizar as suas energias e 

deram-lhe uma fé inquebrável no seu próprio génio. (Esteban e Muhlstein, 1982c, p. 

468) 

Em 1930 o seu partido tem já o apoio de cento e sete deputados no Reichstag38 e 

juntamente com o apoio de populares, o apoio dos militares, políticos e dos homens de 

negócios cresce. Hitler afirmou que procuraria poder político apenas pelo seu discurso 

democrata, acabando por conseguir cativar também a atenção de oficiais do exército, 

veteranos de guerra e trabalhadores da classe média. (Esteban e Muhlstein, 1982a, p. 

20) 

O seu segundo ato para chegar ao poder é representado em 30 de janeiro de 1933, 

quando o presidente Paul von Heindenburg39 o nomeia chanceler da Alemanha e líder 

do partido nazi. Hitler vai dar lugar a um ditador de uniforme e cruz suástica. À morte de 

Heindenburg, em 1934, Hitler assume todo o poder e torna-se senhor absoluto do 

Estado e vai ter oportunidade de forjar a sua nova ordem, demonstrando ao Mundo que 

a Alemanha não é mais uma nação vencida mas sim herdeira de um passado glorioso. 

(Esteban e Muhlstein, 1982c, p. 468) 

                                            
37 Nazi designação abreviada de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães; fundado por 
Anton Drexler como Partido Operário Alemã em 1918; surgiu em revolta contra o comunismo praticado após 
a Primeira Guerra Mundial de modo a promover a Alemanha Nacionalista; com o contributo de Hitler em 
1920, o partido começou a seguir a ideologia Nazi: discriminação contra judeus, homossexuais, ciganos, 
deficientes, todos os que fossem contra a ideologia e todos aqueles que não fossem considerados puros 
alemães; com isto pretendiam eliminar as culturas parasitas e favorecer a população ariana; o partido teve 
fim em 1945. (Esteban e Muhlstein, 1982b, p. 127) 
38 Reichstag edifício projetado por Paul Wallot (1884-1894) em Berlim; até 1933 serviu de sede do 
Parlamento Alemão; nesse ano houve um incêndio que destruiu parte do edifício e consumiu os resquícios 
da liberdade alemã; marcou o fim da República de Weimar; permitiu aos nazis implantar a sua sangrenta 
tirania; sob a ditadura Nazi o edifício é negligenciado durante a Segunda Guerra Mundial; desde o fim da 
guerra até 1961 o edifício continou em ruínas; as obras de restauração terminaram em 1964; mantiveram-
se fachadas, marcas de balas e grafitis feitos por soldados soviéticos de modo a tornar o edifício numa 
exposição pública; desde 1991 até aos hoje que é a sede do Parlamento Nacional Alemão; este edifício já 
teve as intervenções do arquiteto Norman Foster que redesenhou o edifício como o vemos hoje; e de Christo 
e Jeanne-Claude que o envolveram num tecido prateado. (Esteban e Muhlstein, 1982a, p. 20; Foster + 
Partnerts, 2019; Christo, 2019) 
39 Paul von Heindenburg (1847-1934) marechal de campo alemão; foi eleito presidente da República 
Alemã em 1925; elegeu Adolf Hitler para Chanceler em 1933. (Esteban e Muhlstein, 1982c, p. 468) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperinfla%C3%A7%C3%A3o
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Ilustração 68 – Incêndio do Reichstag na noite de 27 de fevereiro de 1933 que permitiu aos nazis implantar a sua sangrenta tirania, 

1933. (Esteban e Muhlstein, 1982a, p. 20). 

Quando os nacional-socialistas assumiram o poder na Alemanha, o antissemitismo40 

pela primeira vez tornou-se uma característica da política governamental de um Estado 

moderno. Criou-se uma hierarquia de raças em que a raça ariana41 estava no topo e 

em que os judeus se encontravam no lugar oposto, ou seja, no fim dessa hierarquia - 

Leis da Raça de Nuremberga42 em 1935. Estas leis incorporavam teorias raciais que 

sustentavam a ideologia nazista e forneceriam a estrutura legal para a perseguição 

sistemática de judeus na Alemanha. (United States Holocaust Memorial Museum, 

2018a) 

O ódio pelos judeus foi fomentado; e a legislação antijudaica foi associada à violência 

dos partidários do regime. 

                                            
40 Antissemitismo ódio e preconceito praticado contra o povo Judeu. (Priberam Informática, 2018) 
41 Raça Ariana doutrina preconizada pelo nazismo; caracterizada pela defesa da superioridade racial do 
povo ariano. (Priberam Informática, 2018) 
42 Leis da Raça de Nuremberga definidas por Adolf Hitler a 15 de setembro de 1935; o parlamento alemão 
era composto por representantes Nazis; o antissemitismo era de importância central; há muito que o partido 
procurava um documento legal que permitisse identificar os judeus não por filiação religiosa, mas de acordo 
com o antissemitismo racial; de acordo com a Lei de Cidadania do Reich e muitos decretos esclarecedores 
sobre a sua implementação, apenas pessoas de sangue alemão poderiam ser cidadãos alemães; no 
entanto não havia base cientificamente válida que justificasse tais leis; pretendia-se proteger o sangue 
alemão e honra alemã; proibiu-se o casamento de judeus com alemães não-judeus; foram criminalizadas 
relações sexuais entre eles pois era contaminação racial; proibiram-se os judeus de ter empregadas 
domésticas alemãs com menos de 45 anos, assumindo que os homens judeus forçariam tais empregadas 
a cometer corrupção racial. (United States Holocaust Memorial Museum, 2018a) 
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People with three or more grandparents born into the Jewish religious community were 
Jews by law. Grandparents born into a Jewish religious community were considered 
“racially” Jewish. Their “racial” status passed to their children and grandchildren. Under 
the law, Jews in Germany were not citizens but “subjects of the state. (United States 
Holocaust Memorial Museum, 2018a) 

 
Ilustração 69 - Tabela de Nuremberg, 1935. (United States Holocaust Memorial Museum, 2018a). 

Essa definição legal de judeu na Alemanha cobria dezenas de milhares de pessoas que 

não se consideravam judeus ou que não tinham laços religiosos ou culturais com a 

comunidade judaica. Haviam também pessoas vivendo na Alemanha que eram 

definidas sob as Leis de Nuremberga como nem alemãs nem judias, isto é, pessoas 

tendo apenas um ou dois avós nascidos na comunidade religiosa judaica. (United States 

Holocaust Memorial Museum, 2018a) 

Estas leis antissemitas que proibiam os Judeus das mais variadas e quotidianas 

atividades, deixando consequentemente de poder manter os seus negócios. 

Novembro de 1938 marcou o apogeu do terror. “Over 100 people died as a direct result 

of this wave of violence, over 1.200 synagogues and thousands of shops and businesses 

were destroyed and up to 30.000 Jewish men were arrested and then detained for weeks 

in concentration camps.” (Neumärker, 2017, p. 22) 
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Ilustração 70 – Destruíção pelo pogrom na Kristallnacht, Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, 1938. (Neumärker, 2017, p. 22). 

Estas medidas pretendiam levar estas pessoas a situações míseras, impiedosas e 

desumanas, tornando os judeus cada vez mais despidos de si mesmos chegando a ser 

expropriados de qualquer tipo de bens. Para serem identificáveis como judeus de modo 

imediato eram obrigados a adotar um segundo nome: Israel para os homens e Sara 

para as mulheres; e a utilizar uma estrela amarela na roupa. 

A 1 de setembro de 1939 a Segunda Guerra Mundial foi desencadeada pela invasão 

alemã da Polónia. A guerra permitiu à liderança alemã estender, apertar e radicalizar a 

sua política de persecução de Judeus, Sinti e Roma, opositores políticos, deficientes e 

outros grupos, tanto na Alemanha e nos territórios ocupados. (Neumärker, 2017, p. 23) 

Judeus foram expulsos de suas casas, cidades, e países e foram – forçadamente - 

levados para guetos43 que eram constantemente vigiados por guardas que tinham 

consentimento para executar qualquer prisioneiro acusado de desordem. (Neumärker, 

2017, p. 23) 

 
Ilustração 71 - Rua Zgierska divide o gueto, Żydowski Instytut Historyczny, 1941. (Neumärker, 2017, p. 23). 

                                            
43 Guetos Local onde uma minoria está separada do resto da sociedade; lugar de isolamento; bairros em 
cidades europeias que outrora os judeus eram obrigados a residir. (Priberam Informática, 2018) 
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Estes lugares garantiam a separação entre judeus e o povo alemão. Nestes lugares as 

condições eram abaixo das condições mínimas de sobrevivência: sobrelotação, baixas 

temperaturas, falta de higiene e de alimentos sadios, o que acabou por dar origem 

epidemias e consequentemente, mortes. 

Em apenas algumas semanas após a invasão da Polónia, o exército alemão e as 

unidades policiais já haviam morto dezenas de milhares de pessoas. (Neumärker, 2017, 

p. 23) 

Em junho de 1941, depois de grande parte da Europa Ocidental ficar sob o controle 

alemão, a Wehrmacht44 alemã invadiu a União Soviética, dando início ao - declarado – 

extermínio. Após a invasão, as forças de ocupação alemãs realizaram os primeiros 

assassinatos em massa de homens judeus e comissários do Exército Vermelho45; e em 

1941, as SS e unidades policiais alemãs também começaram a maltratar e fuzilar 

mulheres e crianças judias. (Neumärker, 2017, p. 25) 

 
Ilustração 72 – Tiroteio contra crianças, mulheres e homens judeus, Gustav Hille, 1942. (Neumärker, 2017, p. 25). 

                                            
44 Wehrmacht, termo alemão que significa força de defesa; designa o conjunto das forças armadas da 
Alemanha durante o Terceiro Reich (1935-1945) e que englobava o Exército, a Marinha de Guerra e a Força 
Aérea; as tropas das Waffen-SS, apesar de não serem da Wehrmacht, eram frequentemente dispostas 
junto às suas tropas; substituiu a anterior Reichswehr que tinha sido criada em 1921 após a derrota alemã 
na Primeira Guerra Mundial; durante os dez anos de existência dezoito milhões de combatentes serviram 
a Wehrmacht; cerca de três milhões e meio de pessoas morreram em combate durante a Segunda Guerra 
Mundial; o número de soldados e oficiais desaparecidos ou mortos nos campos de concentração é 
desconhecido; depois da rendição da Alemanha a 7 de maio de 1945, os alemães foram proibidos de ter 
um exército; contudo, algumas unidades permaneceram ativas; no fim de 1945, todas as unidades foram 
dissolvidas. (Esteban e Muhlstein, 1982a, p. 20) 
45 Exército Vermelho ou Exército Vermelho dos Operários e dos Camponeses; termo que designa as forças 
armadas da União Soviética; renomeado em 1946 de Exército Soviético; fundado por Leon Trótskiem; a 
sua origem remonta à Guerra Civil Russa, ocorrida entre 1918 e 1921, onde era necessária a criação de 
um exército que representasse o lado bolchevique no conflito e que pudesse levar as forças de esquerda a 
derrotar seus oponentes. (Tukatchevsky, 2017) 
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Em Janeiro de 1942 foi formulada a Solução Final na conferência de Wannsee, em 

Berlim, por Heinrich Himmler46, do qual resultou um documento com a ordem de 

extermínio de onze milhões de Judeus de trinta e um países diferentes. Foram então 

projetadas e construídas três tipos de instalações: campos de concentração, campos de 

trabalho e campos de extermínio – todas elas, de um modo ou de outro, pretendiam 

acabar com tudo o que não fosse considerado ariano, puro. (United States Holocaust 

Memorial Museum, 2018b) 

As vítimas que haviam sido levadas para guetos - ou diretamente de suas casas e 

esconderijos - foram oficialmente consideradas prisioneiras quando levadas para estes 

campos. “In june 1994, the German occupiers began to liquidate the Lodz ghetto, which 

they had established in 1940. The remaining inhabitants were murdered by poison gas 

in the extermination camps at Chełmno and Auschwitz.” (Neumärker, 2017, p. 32) 

Os locais para estes campos eram escolhidos estrategicamente consoante a facilidade 

de transporte – ferroviário - de prisioneiros. As viagens duravam dias seguidos, sem 

paragens, com carruagens extremamente sobrelotadas, sem água, comida, ar ou 

qualquer tipo de salubridade, provocando vítimas mortais durante o seu percurso. 

(Lanzmann, 2013) 

 
Ilustração 73 – Deportação para para o campo de extermínio de Auschwitz, Yad Vashem, 1942. (Neumärker, 2017, p. 26). 

                                            
46 Heinrich Himmler (1900-1945) político alemão adepto desde o início ao nacional-socialismo, chefe das 
S.S em 1929, depois da Gestapo em 1934; diretor de todas as polícias em 1938 e ministro do interior em 
1943; nomeado comandante dos exércitos do interior, depois do golpe de 20 de julho de 1944, tenta 
negociar um armistício em abril de 1945, que foi anulado por Hitler; preso pelos ingleses, suicida-se. 
(Esteban e Muhlstein, 1982c, p. 468) 
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Mil e quinhentas pessoas viajavam de comboio há já vários dias e noites: havia 80 
pessoas em cada carruagem. Tinham todas de se pôr em cima das suas bagagens, dos 
escassos restos dos seus haveres. As carruagens estavam tão cheias que só as partes 
superiores das janelas permitiam a entrada da luz cinzenta do amanhecer. Todos 
esperávamos que o comboio se dirigisse para uma qualquer fábrica de munições, na 
qual seriamos empregados em regime de trabalhos forçados. Não sabíamos se ainda 
estávamos na Silésia ou já na Polonia. O apito da locomotiva tinha um som perturbador, 
como se fosse um pedido de ajuda gritado em comiseração pela triste carga que estava 
encarregado de conduzir à perdição. Então, o comboio mudou de linha, sinal óbvio de 
aproximação de uma estação principal. De súbito, um grito ecoou de entre os ansiosos 
prisioneiros: «Há um sinal, Auschwitz!». Naquele momento, os corações de todos 
pareceram parar. Auschwitz – aquele nome representava tudo quanto havia de horrível: 
câmaras de gás, crematórios, massacres. (Frankl, 2017, p. 24) 

Os seres vivos deslocam-se e exigem quantidades de espaço mais ou menos 

determinadas. O zero absoluto é atingido quando os indivíduos se encontram apertados 

ao ponto de que a sua movimentação deixa de ser possível. Isto importa do ponto de 

vista referenciado no capítulo 2.2. Entre Interior e Exterior, em que são descritas as 

diferentes distâncias entre indivíduos, relativas às suas relações de proximidade, de 

cultura. No caso específico destas viagens em carruagens, sobrelotadas, era evidente 

que a crise política estava em crise e que afetou a cultura das pessoas, remetendo 

indivíduos inocentes a situações desumanas, sem opinião e sem opção relativamente à 

sua posição no Mundo e à sua individualidade. (Hall, 1986, p. 76) 

À chegada era feita uma triagem agrupando pessoas de acordo com as suas condições 

físicas: os que podiam trabalhar ou servir para experiências, tinham direito a sobreviver, 

ainda que por tempo indeterminado; as restantes eram enviadas para as câmaras de 

gás – onde era utilizado um produto químico, Zyklon B47. Um guarda Nazi equipado com 

máscara de gás inseria o produto por uma abertura zenital. Este produto evapora após 

o contacto com o ar; contamina o oxigénio consumido pelas pessoas provocando asfixia 

Em vinte minutos matava todas as pessoas que se encontravam no interior da câmara. 

Depois disso, as portas eram reabertas e competia aos prisioneiros judeus a tarefa de 

carregar os corpos para os crematórios. (The History Place apud Yarkoni, 2015, p. 28) 

Com o avanço do Exército Vermelho, as forças de ocupação alemãs transferiram um 

grande número de prisioneiros dos campos no Leste da Europa Ocidental para os 

campos no território do Reich. Milhares de prisioneiros foram alvejados durante as 

marchas da morte. Outros milhares morreram como resultado de doença ou exaustão 

                                            
47 Zyklon B químico à base de ácido cianídrico, cloro e nitrogénio desenvolvido em 1924 pela companhia 
Deutsche Gesellschaft como inseticida; a palavra alemã zyklon provém de ciclone; B representa um dos 
seus níveis de concentração do produto; utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para desinfestações; 
depois de experiências Nazis concluírem a sua eficácia para matar humanos passou também a ser usado 
para matar Judeus em câmaras de gás. (The History Place apud Yarkoni, 2015, p. 28) 
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nos dias até ou logo após a libertação na primavera de 1945. A rendição da Wehrmacht 

alemã em maio de 1945 pôs fim à guerra na Europa. (Neumärker, 2017, p. 27) 

Dos onze milhões de judeus, cuja morte tinha sido planeada pelos nazis, foram 

executadas cerca de seis milhões de vítimas. Após a libertação eram poucos os 

sobreviventes que tinham para onde voltar e eram diminutas as famílias que se 

mantinham completas. Começou a procura por familiares sobreviventes, e a procura do 

sentimento de segurança por parte dos sobreviventes. (Neumärker, 2017, p. 27) 

 
Ilustração 74 – Prisioneiros libertos do campo de Bergen-Belsen, M. H. Wilson, 1945. (Neumärker, 2017, p. 27). 

Entre 1939 e 1945 o Mundo assistiu à Segunda Guerra Mundial, período que deixou a 

Europa totalmente arrasada e aniquilada. As estruturas sociais, políticas e económicas 

encontravam-se profundamente débeis e abaladas. Era necessário recuperar os 

territórios bombardeados e reerguer as populações. 

Daniel Libeskind nasceu na Polónia no período pós II Guerra Mundial – um ano após o 

seu término. O país encontrava-se arruinado, dizimado, vazio – física, psicológica e 

moralmente. 

“Aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo […]”, (Nietzsche apud 

Kushner, 2017, p. 9). 

Neste momento, a Polónia – tal como a maior parte dos países da Europa – era palco 

de personagens fantasma, de assombração, de ausência física, de pessoas, mas 

principalmente de esperança. O que não estava ausente era a desistência, a 

desesperança e instabilidade. 
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Como Harold S. Kushner (1935-    ), rabi emérito, afirma no prefácio para o livro Um 

Homem em busca de um Sentido: “Morreram menos por falta de comida e 

medicamentos do que por falta de esperança, falta de alguma coisa por que viver.” 

(Kushner, 2017, p. 9 e 12) 

Assim, Daniel Libeskind cresceu numa época que, inevitavelmente, assaltou o seu 

pensamento com uma série de perguntas - sobre História, cultura, sociedade, moral, 

Vida, Morte, sofrimento, sentido, futuro e dignidade - que, mais tarde, acabariam por 

influenciar os seus pensamentos, idiossincrasias e, consequentemente, a sua profissão. 

No fim da guerra, Libeskind e os seus pais, retornaram à Polónia, à sua cidade natal, 

Lodz, para descobrirem que os seus familiares haviam sido - tal como tantas outras - 

vítimas mortais, desconhecidas e esquecidas. Estas vivências permitiram-lhe refletir e 

perceber o sentido da existência e que a liberdade é a coisa mais importante da vida. 

Tais acontecimentos viriam a vincar profundamente a sua sensibilidade – 

posteriormente identificável nos seus projetos. (Libeskind, 2016) 

Em 1957, aos onze anos, mudou-se com sua família para Israel, onde começou a 

estudar Música e apresentar concertos. Esta seria uma atividade em que Libeskind se 

destacava mas que acabou por não seguir literalmente. Dois anos depois, em 1959, 

mudam-se novamente, agora para os Estados Unidos. (Libeskind, 25 April 2014b) 

I arrived by ship to New York as a teenager, an immigrant, and like millions of others 
before me, my first sight was the Statue of Liberty and the amazing skyline of Manhattan. 
I have never forgotten that sight or what it stands for. (…) That memory inspired his design 
for the new World Trade Center, which celebrates “freedom, renewal, and life. (…)“I 
thought about my parents while I designed the new World Trade Center. They were 
immigrants from Poland, who came to America, with so many others, hoping to breathe 
free. I don’t take that dream for granted. (Libeskind, 25 April 2014b) 

Aqui, continuou e interrompeu a sua carreira como músico, dando inicio à sua carreia 

na Arquitetura, a qual afirma não ter sido planeada e que teve origem numa sucessão 

de acontecimentos que não previa. 

Libeskind estudou inicialmente na Irwin Chanin School of Architecture da Cooper Union, 

onde esteve em contacto com John Hejduk, mantendo uma relação de discípulo e 

mestre, respetivamente. Em ambos os casos presencia-se uma ligação ao debate 

surgido, inicialmente, no seio do Institute for Architecture and Urban Studies - nas 

décadas de 70 e 80 e que se centrava nas ideias de Peter Eisenman – que, entre tantas 

outras figuras que questionavam a Arquitetura, Filosofia e Literatura através do 
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Desconstrutivismo48, se constituiu como uma importante influência para Libeskind. 

(Encyclopedia of World Biography, 2018b) 

Assim, pode entender-se que o discurso crítico de Daniel Libeskind advém de uma 

sucessão de acontecimentos e de uma conjugação de influências - fundamentado nas 

suas origens, figuras com quem se relacionou e lugares por onde passou. 

Enquanto não construiu o seu primeiro projeto de Arquitetura, Libeskind foi professor, 

desenvolveu reflexões através do desenho (que nunca viriam a ser construídas), 

auxiliando-se da Música. 

 
Ilustração 75 – Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. (Studio Libeskind, 2018e). 

As ideias desconstrutivistas vão ser uma importante influência no seu pensamento e, 

posteriormente, no seu trabalho. Uma vez que se reflete acerca da origem das coisas e 

coloca-as em diferentes disposições. A desconstrução não pode ser definida pois os 

instrumentos que a permitem descrever, encontram-se, por sua vez, no gesto 

desconstrutivista. Assim, poderemos refletir acerca da sua descrição justamente naquilo 

que é ou por aquilo que não é. 

Não se define como um norma, mas antes como uma sequência ordenada, que 

questiona e que possui princípios e regras. Então, se a desconstrução não é um método, 

então também não se pode definir como não-método. (Meneses, 2013, p. 5) 

Este discurso, baseado numa decomposição, análise e dissecação das pré-disposições 

abre o campo da subjetividade, tanto para quem cria como para quem lê e interpreta. 

                                            
48 Desconstrutivismo conceito desenvolvido pelo filósofo francês Jacques Derrida; designa um tipo de 
texto em que os significados entram em conflito, evitando interpretações literais; acima de tudo, questiona; 
deixa de abordar apenas o campo literário quando o arquiteto Bernard Tschumi convida Derrida para 
participar no projeto para o Parc de la Villette, em Paris; passa a abordar as Artes Visuais e a Arquitetura. 
(Wigley, 1995, p. xi; Norris e Benjamin, 1989, p. II) 
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Assim, a sua história e influências tornaram-se mote e vieram a refletir-se no seu 

trabalho. Libeskind vai pensar acerca dos cânones da Arquitetura que havia sido feita 

previamente e considerar a emoção na Arquitetura uma inevitabilidade, um elemento 

mais importante que as próprias paredes que o concretizam – pois é o elemento que 

conta a história por trás do projeto, que integra o fruidor e que dá corpo à Arquitetura. 

Vai contrariar princípios como a pureza geométrica, a simetria, a materialidade e – talvez 

mais importante, a questão da forma em relação à função. Tal como afirmava Louis 

Sullivan49, “[…] la forma sigue a la función […]” (apud Frampton, 2005, p. 298) afirma 

propondo, assim um pensamento exterior e paralelo à Arquitetura Moderna, baseada 

nas grandes inovações técnicas que começam a surgir já no fim do século XIX mas que, 

em suas obras, pareciam desprovidas de alma. 

Everything is symbolic, everything is emotional. There’s nothing that has left me, even a 
zero has an emotional meaning. A blank piece of paper, white on white, is emotion. [...] 
They tried to separate it. The great masters of purity try to extricate us from emotion but 
they failed. We saw us in the tragic events of the 20th century, where people would page 
these were able to murder children. That was something wrong, something went wrong 
somewhere. This purification process didn't add up to humanity. (Libeskind, 2016) 

3.2. MÚSICA E EMOÇÃO 

 
Ilustração 76 – Esquiço do Museu Judaico Contemporâneo em São Francisco, Daniel Libeskind, 2008. (Libeskind, 2008a, p. 111). 

                                            
49 Louis Sullivan (1856-1924) arquiteto norte-americano; foi o impulsionador dos arranha-céus; embora 
seja conhecido pelo uso de ornamento, a sua verdadeira inovação foi incorporar estilos ornamentais 
precedentes em novos edifícios em altura que surgiam no final do século XIX de modo a enfatizar a 
verticalidade das suas obras; esse princípio antecedeu o Modernismo.(Stott, 2018) 
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“I don’t think I would be doing architecture if I hadn’t been a musician in a former lifetime.” 

(Libeskind, 7 march 2014a) Para Libeskind, em projetos construídos, em desenhos de 

Arquitetura que não tenham sido edificados, ou mesmo nos seus pensamentos mais 

prosaicos, encontra-se uma relação com a Música, pois ainda que não tenha 

continuados os seus estudos na Música, a sua afinidade e os seus estudos musicais 

aplicados à Arquitetura, nunca terminaram, sendo eles identificáveis nas suas obras.  

É certo que ao nível da composição e da organização há um paralelo entre ambas as 
artes, pois ao fim e ao cabo a arquitetura é uma geometrização do espaço e a música é 
a geometrização do tempo. Mas também e certo que a relação entre estas duas artes 
não se esgota numa transposição mais direta e linear e abarca um local de cruzamentos 
e interferências que fazem avançar a procura de ambas as disciplinas. (Rodrigues, S., 
2009, p. 47) 

A primeira relação que podemos estabelecer entre a Arquitetura e a Música é o facto de 

ambas serem compromissos com o rigor; ambas as disciplinas com (formam); em 

ambas é necessário ser-se capaz de absorver e compreender informações, imaginar, 

sintetizar, representar, e comunicar intenções; em ambas se tem de com (textualizar); 

em ambas é necessário conhecer o Corpo Humano para se compreender o que existe 

entre – o corpo e a materialização – de planos ou de ondas sonoras. (Morgado, 2016, 

p. 70) 

 
Ilustração 77 – “The Four Texts The Surd of Architecture The AB of Writing”, Daniel Libeskind, 1985. (Libeskind, 1989, p. 25). 
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Ilustração 78 – Sem título, Carl Fernbach-Flarsheim. (Monoskop, 2012, p. 96). 

A segunda é como uma pode ser complementada pela outra. “[…] como o espaço pode 

participar e alterar a sua Música, bem como a sua Música pode alterar a perceção do 

espaço.” (Rodrigues, S., 2009, p. 48) 

 
Ilustração 79 - Babài, Franco Donatoni, 1963. (Monoskop, 2012, p. 85). 
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Entre Jazz50, Música Clássica51 e Ópera52, Libeskind encontra a relação entre cada uma 

das histórias e cada uma das suas ideias arquitetónicas - através de analogias - 

procurando que a Música se enlace com a Arquitetura e ajude, de um modo implícito, 

enfático, metafórico mas encadeado, a criar um enredo instigador – um ritmo. 

São disciplinas igualmente precisas e organizadas (conceitos em cujas definições 

parecem ter extorquido a emoção) que, no final, trabalham para a criação emotiva de 

uma unidade – proporcionando uma correta leitura - e para cativar o interesse e a alma 

Humana - instintiva e não racionalizável. 

No entanto, para que estas propostas sejam plausíveis, é necessário entender a 

conjuntura na qual são criadas. Em ambos os casos é necessário que exista uma 

justificação, uma relação, uma inclusão num contexto, num espirito, para que possam 

ter a capacidade de compor uma atmosfera, criar uma expressão, e manifestar uma 

história que se pretende narrar. 

Têm que ser datados. Do mesmo modo que temos o Renascimento53, temos o 

Barroco54, temos o Moderno55, qualquer obra de Arquitetura ou Música que 

proponhamos, tem que ser justificável – e essa justificação é dada através da leitura do 

espírito e das inquietações de um determinado período de tempo – caso contrário, torna-

se um produto genérico, desprovido de sentido. 

You can’t build anything meaningful if you don’t understand the context in depth. The 
context is extremely important, but the real context is not always apparent – very often it 
is forgotten and hardly visible: the history of a place, the traditions of a place (…) it is 
actually very important to me to see the connection between the building and the “genius 
loci” of the place. (Libeskind, 7 march 2014a) 

                                            
50 Jazz género musical com origem no povo negro dos Estados Unidos da América do final do século XIX; 
caracterizado pelo ritmo sincopado, improvisação, mudanças rápidas de tom e pelo emprego original dos 
instrumentos de percussão. (Priberam Informática, 2018) 
51 Música Clássica origem no século IX; baseia na clareza, equilíbrio, objetividade da estrutura 
formal.(Priberam Informática, 2018) 
52 Ópera origem no século XVII; peça dramática desempenhada em canto acompanhado de Música 
instrumental e com presença ou não de diálogo. (Priberam Informática, 2018) 
53 Renascimento (séc. XIV-séc. XVI) momento de rutura que reviveu os princípios das Artes Clássicas 
Greco-Romanas; visão humanista e racionalista; uso da matemática e da geometria; busca pela perfeição 
e pela beleza; preocupação com a proporção, formas equilibradas e harmoniosas; simetria; ordem, 
temáticas religiosas, mitológicas e naturais; uso dos arcos, abóbodas, cúpulas e colunas; predomínio das 
linhas horizontais (Gombrich, 2006, p. 287) 
54 Barroco (séc. XVI-meados do séc. XVIII) estilo que decorreu na Europa; abrangia Arquitetura, Pintura, 
Escultura, Literatura e Música; na Arquitetura mantiveram-se os elementos básicos: colunas, pilastras, 
cornijas, entablamento e molduras mas feitos de acordo com a construção à época; extravagante, irregular, 
sinuoso; efeitos cenográficos teatrais; manipulação da luz; tentativa de levar o observador a se imaginar no 
infinito; em igrejas também existem abóbadas, arcos e contrafortes. (Gombrich, 2006, p. 387) 
55 Moderno surgiu como reflexo das grandes inovações técnicas que começaram ainda no fim do seculo 
XIX; rejeita todas as expressões arquitetónicas produzidas anteriormente; rejeita radicalmente a decoração; 
constrói apenas com finalidade prática; resultam formas simples e ortogonais; e é valorizando o emprego 
dos materiais na sua essência (Gombrich, 2006, p. 557) 
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E, mais do que ser datado, tem que se fazer transcender. Se por um lado essa 

justificação de cada obra advém das inquietações de um determinado tempo - por 

exemplo, uma das obras de Arnold Schönberg56, Moses and Aaron57 – por outro, pode 

ser igualmente ou ainda justificável a sua utilização, por outras razões ou mesmo de 

outro modo. No caso desta obra de Schönberg, Moses and Aaron, justificou-se, mais 

tarde a sua utilização, por Libeskind, no Museu Judaico de Berlim, agora, de um modo 

abstrato e metafórico. 

A trajetória do compositor Arnold Schoenberg é uma das referências do arquiteto Daniel 

Libeskind na projeção do Museu pelas questões que coloca relacionadas com 

costumes, ideologias e contexto histórico vivenciado na Europa durante a ascensão do 

Nazismo. A Música Dodecafónica58 de Schoenberg resulta da sua leitura desses fatos; 

de uma resposta aos crescentes movimentos antijudaicos; de uma crise de identidade. 

(Batista, 2009, p. 3; Casa da Música, 2018; Cross e Berman, 2013, p. 206) Sobre tal 

escreveu ao seu amigo sobre a qual escreveu ao artista plástico russo Wassily 

Kandinsky (1866-1944) (McMullen, 2019) 

For I have at least learned the lesson that has been forced upon me during this year, and 
I shall not ever forget it. It is that I am nor a German, not a European, indeed perhaps 
scarcely a human being (at least, the Europeans prefer the worst of their race to me), but 
I am a Jew. Schoenberg, 1987, p. 88) 

Sendo as composições resultado do contacto entre o artista e o Mundo, vieram a ter 

origem Músicas vigorosas, sinistras, que são capazes de influir no comportamento 

daquele que as ouve; quase dão a sensação de medo. Para a sociedade conservadora 

eram algo bizarro e lembravam uma civilização decadente. (Batista, 2009, p. 3) 

                                            
56 Arnold Schönberg (1874-1951) compositor musical e pintor austríaco e naturalizado cidadão americano; 
continuou os estudos do maestro Richard Wagner que propunham uma organização sonora como uma 
consequência da desagregação do sistema tonal, levando à emancipação da dissonância; a sua obra pode 
ser dividida em quatro períodos: tonal, seguindo a tradição romântica alemã (Noite Transfigurada op.4, 
Gurrelieder), atonal (6 Peças para piano op.19), de base dodecafónica (Variações para orquestra op.31), e 
a fase do reaparecimento intermitente da tonalidade onde tenta uma síntese entre tonalidade e serialismo 
(Sinfonia de Câmara nº 2); dedicou-se também à Pintura Expressionista chegando mesmo a pertencer ao 
grupo expressionista Der Blauer Reiter; é na mesma época em que Schönberg trabalha no sentido da 
dissolução do sistema tonal que Kandinsky se direciona para o Abstracionismo.(Casa da Música, 2018) 
57 Moses and Aaron ópera da autoria do compositor e pintor Arnold Schönberg; representa uma cena 
Bíblica; com três atos; escrita para formular uma oposição entre duas maneiras possíveis de ver Deus; 
segundo Moisés que acredita em Deus como algo puro; segundo Arão que acredita em algo visível e 
tangível; a oposição entre ambos justifica o segundo ato desta composição; o último ato não chegou a ser 
terminado; a peça foi escrita de acordo com os princípios do Dodecafonismo; enquanto Moisés é 
representado através da fala, Arão é representado pelo canto expressivo. (Indiana University, 2018; Casa 
da Música, 2018) 
58 Música Dodecafónica ou Dodecafonismo é técnica de escrita musical criada por Arnold Schoenberg em 
que os doze sons da escala cromática tem todos a mesma importância e onde as noções de tónica e 
dominante deixam de fazer sentido. (Casa da Música, 2018) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Jewish
https://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
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Do mesmo modo, o Museu Judaico de Berlim é também ele um espaço que nos causa 

desconforto. Mas, que mais pretendia retratar Libeskind, senão a sociedade decadente 

da época? 

 
Ilustração 80 – Self-portrair, Arnold Schoenberg, 1910. (Weimar, 2010). 

“I have always thought that my buildings would be nothing if they were not for people to 

construct their meanings.” (Libeskind, 2002) 

Para além disso, acrescentando a esses fatores - que se consubstanciam na seguinte 

circunstância - percebe-se que, se a Música não empolgar a alma, então será apenas 

um conjunto de ruídos, desligados entre si. Portanto, não existiria qualquer interesse - 

seria apenas ruído. A mesma verdade se aplica no caso da Arquitetura: se não tem o 

objetivo – ou não tem a capacidade – de emocionar o fruidor então, mais uma vez, serão 

apenas planos - de betão, aço, vidro -, que compõem uma estrutura. São meramente 

construção – aí define-se a distância entre a junção de sons e a Música; e a Engenharia 

e a Arquitetura. 

Architecture, just like music, speaks more to the emotions than to anything else. 
Architecture today underestimates the human mind. It tries to push neutrality. I hate 
neutrality. Neutrality breeds apathy. And it’s only when we no longer care that hope is 
lost. (Libeskind, 25 April 2014b) 

Entende-se que a Música e a Arquitetura - mais do que criar estruturas (de planos 

horizontais e verticais no caso da Arquitetura e de pautas musicas no caso da Música) 

-, criam – também - atmosfera, história, mensagem, através da poética, da sensibilidade 

e da emoção. 



Olhos que pensam (desenham).e olhos que sentem (fruem) 

Sara Filipa Santos Costa  108 

Deste modo, pode entende-se que ambas as Artes – Música e Arquitetura - não são 

apenas exercícios intelectuais mas sim experiências sensoriais e emocionais. “Algumas 

imagens […] evocam reações débeis, com outras a invocarem reações fortes, numa 

correspondência ao estímulo específico e à sua participação na história de um 

determinado indivíduo.” (Damásio, 2018, p. 160 e 161) 

Música e Arquitetura são modos de expressão e de comunicação, da qual ninguém está 

desconectado. Todos os elementos que constituem essas composições têm de estar 

conexos – criando uma unidade -, para que sejam corretamente entendidos, sentidos, 

vivenciados, mantidos na memória e posteriormente revividos e aplicados, 

eventualmente, noutras situações. 

 
Ilustração 81 - Rorschach Symphonic Sonata, Otto Luening. (Monoskop, 2012, p. 171). 

Os instrumentos musicais podem ser vistos, com o olhar, mas o seu resultado, a Música, 

não. Da mesma maneira, podemos ver paredes, materiais, vãos, mas não a Arquitetura. 

Porque esses elementos não são o projeto de Arquitetura, mas sim a forma de se 

materializarem. 

As emoções, os sentimentos não são privados. São uma parte do Mundo. Existe uma 
diferença entre uma emoção privada e uma que forma parte da realidade. A realidade 
não é só um exercício intelectual: não escutamos música juntando uma nota com a outra. 
O que se sente quando a escutamos é sua força espiritual, e assim deve ocorrer também 
com a arquitetura. (Libeskind, 2002) 
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3.3. DESENHO E TECNOLOGIA 

“[A]s mãos são organismos complicados, deltas nos quais a vida das fontes mais 
distantes converge aos vagalhões nas grandes correntes de ação. As mãos têm seu 
histórico; elas têm até sua própria cultura e beleza particular. Conferimos-lhe o direito de 
ter ser próprio desenvolvimento, seus próprios desejos, sentimentos, humores e 
preocupações” […] (Rilke apud Pallasmaa, 2011, p. 53) 

O conceito de desenho, ainda que na sua essência não seja muito variável, poderá ser 

transitável. “[…] o sentido poderá ser o mesmo, mas não as ideias que definem a sua 

especificidade.” (Rodrigues, L., 2010, p. 23) O desenho, ainda que possa ser 

considerado uma forma universal de comunicar, pode também ser uma prova de que 

existem diferentes modos de ver e pensar. (Rodrigues, L., 2010, p. 53) 

Questiona-se a universalidade do conceito de Desenho. A realidade muda de época 

para época, porque cada época tem características socioculturais diferentes; muda de 

autor para autor, pois cada um tem o seu modo de ler o Mundo, as suas idiossincrasias, 

interesses, necessidades, cultura, estrutura psicológica; e muda de desenho para 

desenho ainda que feitos pelo mesmo autor.  

“A realização de um desenho nunca segue o mesmo processo. […] é sempre 

improvisado, pois as circunstâncias de adaptação ao meio não são estanques. Cada 

situação espoleta uma solução e uma reação adaptada ao estado emocional do autor.” 

(Rodrigues, L., 2010, p. 52) 

O Homem não é um ser estável, pelo contrário: está em constante mutação, física e 

psicológica, e essa imprevisibilidade dá ao desenho essa componente de constante 

transformação mental, em contrapartida à sua cristalização no objeto, que é o registo 

de um momento da transformação. (Kubler, 2004, p. 18 e 19) 

A obra que cada homem produz durante toda a sua vida é também uma obra integrada 
numa série que se estende para além dele numa só direção ou em ambas, tudo 
dependendo da posição que ele ocupa na via. Para além das coordenadas usuais que 
determinam a posição do individuo – o seu temperamento e a preparação de que dispõe 
-, temos ainda o momento da sua entrada, ou seja, o momento no fluxo da tradição – 
precoce, mediano ou tardio […] (Kubler, 2004, p. 18) 

Podemos considerar que o desenho é uma relação entre a mente e o corpo e que não 

se reduz apenas à representação, ao gesto, à descrição, à estrutura ou à ideia. É, mais 

que cada um desses fatores, a sua relação de interdependência. Relaciona-se com 

mecanismos psicológicos mais profundos, ligados à consciência e ao Mundo de que faz 

parte, seguindo uma tendência para procurar liberdade interior; relaciona conceitos; 

funde ideias; cria novos com (textos); e gera novas com (posições) que são fruto das 
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nossas considerações presentes acerca do passado e das especulações sobre o futuro. 

Nós criamos o desenho e ao mesmo tempo o desenho cria-nos. (Pallasmaa, 2018, p. 

25) 

“[…] a expressão oral mais importante que a escrita, porque a precede, e também 

porque a escrita não passa de um caso particular de expressão oral.” (Kubler, 2004, p. 

9) Do mesmo modo, mais importante que o desenho, é o pensamento que o precede e 

possibilita. 

 
Ilustração 82 – Drawing Hands, M. C. Escher, 1948. (Escher, 2018b). 

Um arquiteto perspicaz trabalha com todo seu corpo e sua identidade. Ao trabalhar em 
um prédio ou objeto, o arquiteto está simultaneamente envolvido em uma perspetiva 
inversa, sua autoimagem ou, mais precisamente, sua experiencia existencial. No 
trabalho criativo, há identificação e projeção poderosas; toda a constituição corporal e 
mental do criador se torna terreno da obra. (Pallasmaa, 2011, p. 11) 

É um meio de (auto) expressão rápido e esquemático, que se processa em função de 

uma intenção, e que se baseia na delimitação de um espaço, cuja consequência se 

traduz na formação de uma imagem que se apresenta como simulação de algo concreto 

(desenho de observação) ou de algo imaginado (criação de uma nova realidade); Mas 

que são infinitas as formas da sua definição. E cuja definição implica a circunscrição de 

um contexto especifico que lhe permite a sua justificação e caráter único – tal como no 

caso da Música, explicitado no capítulo 3.2. Música e Emoção - caso contrário, tornar-

se-á produto do acaso, desprovido de um objetivo, de uma leitura de algo. 

O modo de desenhar modifica-se porque as circunstâncias em que é executado são 

sempre diferentes – muda a ciência, a cultura, a forma de estar, os interesses, as 

necessidades, os costumes, os comportamentos, as interpretações, e também a 

importância que se dá a cada um desses fatores. 
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A forma de exteriorizar essas imagens criadas na mente, é diferente de autor para autor, 

pois os seus interesses e necessidades não são os mesmos. Também não são os 

mesmos para o mesmo autor, e isso vai refletir-se no modo de explorar a técnica do 

desenho, que se altera por causa do seu diferente entendimento e que, por sua vez, vai 

alterar a consciência, e gerar um novo entendimento. (Rodrigues, L., 2010, p. 31) 

“I can’t go back to yesterday because I was a different person then.” (Carroll, 1951) 

Assim, entende-se que a técnica do desenho não se reduz à relação da mão com um 

instrumento e um suporte, pois, caso assim fosse, o desenho teria um sentido mecânico 

quando, na verdade, é também um ato mental – “[…] cosa mentale […]” (Nunes, 2010, 

p. 270), como considerava Leonardo da Vinci. “[…] o mental exerce um efeito de 

determinação sobre o gesto (sendo este gerido pela mente). O desenho envolve a 

capacidade reflexiva do seu autor, a qual, por sua vez, exige a gestão de um conjunto 

de funções.” (Rodrigues, L., 2010, p. 24) 

Este processo de preencher um suporte por meio de instrumentos riscadores, de refletir 

acerca da organização espacial, dá corpo, torna físico aquilo que, aparentemente, é 

ausente, mas que, na verdade, existe numa outra realidade – na mente, sob forma de 

memória. 

 
Ilustração 83 - The Anthropomorphic Cabinet, Salvador Dali, 1936. (Dalí, 2018). 

Enquanto aguardava pelo início da sua primeira proposta aceite e construída – que foi 

só depois dos seus cinquenta anos de idade, quando entregou a proposta para o Museu 

Judaico de Berlim em 1988 – Daniel Libeskind manteve sempre um compromisso com 

o Desenho, Música, Filosofia, Literatura e Poesia, criando projetos de Arquitetura que 

nunca chegaram a ser construídos. (Studio Libeskind, 2018b) 
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Desenvolveu composições que exploram a relação entre o desenho, o espaço da 

Arquitetura e a Música. Exemplos disso é a composição que apelidou de Micromegas 

(1979) onde explorava o seu interesse pela geometria, e anos mais tarde, Chamber 

Works (1983) onde explorava a interação entre Arquitetura e Música e Theatrum Mundi 

(1985) onde cria uma conjetura do futuro em que uma cidade é cercada por causa uma 

infeção desconhecida. (Libeskind, 1989, p. 39) 

 
Ilustração 84 - Micromegas, Daniel Libeskind, 1979. (Studio Libeskind, 2018c). 

 
Ilustração 85 – Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. (Studio Libeskind, 2018a). 

 
Ilustração 86 - Theatrum Mundi, Daniel Libeskind, 1985. (Studio Libeskind, 2018f). 
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Os seus desenhos (e projetos) eram frequentemente comparados aos desenhos 

surrealistas de Maurits Cornelis Escher59, Chirico60, a trabalhos de construtivistas e 

suprematistas russos como Tatlin61 e El Lissitzky62, e Giovanni Battista Piranesi63. 

(Schneider, 2011, p. 10) 

Outres les imbroglios graphiques entre-temps populaires d'un Escher, le jeune Libeskind 
évolue du point de vue de l'histoire de l'art dans un environnement imprégné par 
l'architecture surréaliste des tableaux de Chiricos et par les travaux des constructivistes 
et des suprématistes russes. (Schneider, 2011, p. 10) 

 
Ilustração 87 - Convex and Concave, M. C. Escher, 1955. (Escher, 2018a). 

                                            
59 Maurits Cornelis Escher (1898-1972) artista gráfico holandês; começou por desenvolveu trabalhos 
realistas e mais tarde desenvolveu cenários impossíveis, ambientes ambíguos e pouco iluminados. (M. C. 
Escher Foundation, 2018) 
60 Chirico (1888–1978) pintor surrealista, grego nacionalizado italiano; em 1911 viajou até Paris onde 
contactou com o poeta defensor do cubismo Guillaume Apollinaire; fundou a Scuola Metafisica em 1917 
juntamente com o surrealista Alberto Savinio e o futurista Carlo Carrà; a sua obra dá relevância aos 
mecanismos irracionais do inconsciente; nas suas composições relaciona elementos arquitetónicos em 
ambientes aparentemente simples; usando uma linguagem pictórica cubista; formas reduzidas a planos 
simples; cores sólidas, com poucas variações de tonalidades; vários pontos de fuga; objetos à partida 
incongruentes, resultando em ambientes oníricos.(Dupêcher, 2017) 
61 Tatlin (1885–1953) arquiteto, pintor e escultor russo; inicialmente pintava ícones religiosos e imagens 
figurativas; em 1913 viajou até Paris onde se interessou pelas construções tridimensionais de Pablo Picasso 
em papel, madeira e outros materiais; integrou um grupo de artistas vanguardistas russos que estudavam 
a estabilidade de obras expostas em pedestais ou paredes, acabando as suas obras ficando suspensas 
por arames, estendidos de diversas maneiras, procurando dar mais ênfase ao espaço; funda o 
Construtivismo que pretendia refletir o Mundo industrial e adaptar formas, materiais e técnicas da moderna 
tecnologia, encarnando a ideia do artista-engenheiro empenhado na construção de objetos úteis. (Durante 
e Silva, 2015) 
62 El Lissitzky (1890-1941) designer, fotógrafo e tipógrafo russo; liderou o grupo suprematista UNOVIS em 
1919; em 1922 contactou com artistas da Bauhaus e De Stijl; criou cartazes de propaganda para a União 
Soviética; trabalhou com Man Ray e László Moholy-Nagy; experimentou fotografia, produziu fotogramas e 
usou-os para fins publicitários; produziu um cartaz de propaganda soviética reunindo pessoas para construir 
mais tanques para a luta contra a Alemanha Nazi. (Artnet, 2018; Sarabianov, 2019) 
63 Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) arquiteto, teórico, gravurista e desenhador italiano; estudou 
desenho e a arte da gravura; visitou Itália e fez gravuras de monumentos antigos; trabalhou na medição de 
muitos edifícios italianos antigos que levaram à publicação de Le Antichità Romane de tempo della 
Repubblica prima e dei primi Imperatori; em 1764 iniciou trabalhos de Arquitetura; e em 1769 desenha 
lareiras e peças de mobiliário. (Durante, 2015; The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019b) 

https://www.moma.org/artists/14265
https://www.moma.org/artists/987
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Ilustração 88 - The Enigma of a Day, Giorgio de Chirico, 1914. 

(Dupêcher, 2017). 

 
Ilustração 89 – Proun A 5, El Lissitzky, 1923. (Artnet, 2018a). 

A cet regard, Giovanni Battista Piranesi «Carceri» constitue un example classique. 
Piranesi était architecte lui aussi et de la sorte de ceux qui préfèrent conserver leurs 
constructions dans la tête et qui, pour cette raison, ne les destinent qu'à la feuille À 
dessin, comme la faisait Escher. Daniel Libeskind a emprunté la voie contraire, peutêtre 
la plus risrquée, celle de vouloir rendre finalment possible la construction de projets jugés 
au départ irréalisables. (Schneider, 2011, p. 10) 

 
Ilustração 90 – The Drawbridge, Giovanni Battista Piranesi, 1761. (Princeton University Art Museum, 2018). 

O trabalho clássico intitutalo Carceri, de Piranesi consiste numa série de, inicialmente, 

catorze obras (1745-1750) e mais tarde reformulou-as e adicionou duas novas obras à 

série (1761). Estas obras são gravuras onde são representadas caves, escadarias e 
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maquinaria. São estruturas labirínticas de grandes dimensões mas aparentemente 

destituídas de um propósito, função ou sentido. Representam a negação do tempo, a 

incoerência do espaço, intoxicação e sinistralidade, fazendo lembrar ambiências de um 

pesadelo. A vertigem causada por essas formas labirínticas, pela sua perspetiva 

enganosa e pela aglomeração e multiplicação de figuras é constantemente dominada 

pela mente vigilante do seu autor, que constrói um Mundo geométrico no qual cada 

medição é o resultado de uma “multiplicidade de cálculos que sabemos ser exatos mas 

que suportam proporções que sabemos serem falsas. Carceri são visões originais e 

pessoais que se encontravam artisticamente muito à frente do seu tempo e constituíram 

uma importante influência para o posterior surgimento do Romantismo e Surrealismo 

bem como alguns contemporâneos, muito além de Escher. (Princeton University Art 

Museum, 2018) 

When I was doing my series of drawings that is how I really developed my architecture. 
Maybe they seemed abstract to people, maybe they seemed crazy, but to me they were 
architecture at the time. And they are still architecture, because I still use those drawings 
in my current work. Drawing was a path. (Libeskind, 7 march 2014a) 

Deste modo, o desenho continuou, posteriormente, a ser uma ferramenta fundamental 

para o seu trabalho pois, tal como a Música, o desenho é capaz de desenvolver a 

atenção sobre aquilo que observamos, conduzindo a uma perceção mais analítica, e à 

possibilidade de comunicar e expressar ideias através desse mesmo modo de 

representação, e a fazê-lo explorando o estado emocional do momento. 

O computador geralmente é considerado uma invenção somente benéfica, que libera a 
fantasia humana e facilita o trabalho de projeto eficiente. Gostaria de expressar minha 
séria preocupação com essa ideia, pelo menos ao considerar o papel atual da 
computação no processo de projeto. A criação de imagens por computador tende a 
reduzir a nossa magnífica capacidade de imaginação multissensorial, simultânea e 
sincrónica, ao transformar o processo de projeto em uma manipulação visual passiva, 
em um passeio na retina. O computador cria a distância entre o criador e o objeto, 
enquanto o desenho à mão e a elaboração de maquetes convencionais põe o projetista 
em contato tátil com o objeto ou o espaço. Na nossa imaginação, o objeto esta 
simultaneamente em nossas mãos e dentro da nossa cabeça, e a imagem física 
projetada e criada é modelada por nossos corpos. Estamos ao mesmo tempo dentro e 
fora do objeto. O trabalho criativo exige uma identificação corporal e mental, empatia e 
compaixão. (Pallasmaa, 2011, p. 12) 

Libeskind reflete acerca da evolução da técnica do desenho e considera os meios 

tecnológicos – computadores, programas de desenho 2D e 3D - inevitavelmente 

importantes para um desempenho eficiente. 

Of course with modern technology, with communications, we can do things that have 
never even been dreamed of before. But don’t overestimate technology. At the end, no 
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matter how much technology we have, we will still want to have the real experience 
because we have a body. We are not just minds, we are carnal, we are incarnated, it is a 
visceral experience, so architecture will always play an incredibly important role in this 
primordial sense of light, of weight, of transcendence, of hope, of dreams. (Libeskind, 7 
march 2014a) 

No entanto, considera mais relevante para a Arquitetura o desenho dito tradicional, feito 

a mão, porque é a fonte, a raiz, a origem. Porque é a mão, o olho, a mente, interligadas. 

Não é, portanto, apenas intelecto, é também espiritual e, tudo ligado, cria uma narrativa, 

uma consciência. É a prova de algo que existe mas que não esta puramente visível. “O 

senso de identidade somente pode surgir do contexto da cultua vivida e da sua 

historicidade inerente.” (Pallasmaa, 2018, p. 87) 

Há imagens fabricadas na arquitetura e arte de hoje que são simplórias e destituídas de 
eco emocional, mas também há imagens inovadoras que ressonam com memórias. 
Essas são simultaneamente misteriosas e familiares, obscuras e claras. Tais imagens 
nos movem através de lembranças e associações, emoções e empatias que despertam 
em nós. A novidade artística apenas consegue os comover caso toque algo que já 
possuímos em nossos seres. Toda a obra de arte profunda certamente nasce da 
memória, não de uma invenção intelectual sem raízes. (Pallasmaa, 2018, p. 33) 

Os significados artísticos não tem como ser inventados, pois são reencontros 

existenciais inconscientes e pré-reflexivos de experiências Humanas, emoções e mitos 

primordiais. Por essa razão, torna-se difícil ensinar Arquitetura quando não há uma 

tradição de conhecimentos herdados em relação aos quais os novos conhecimentos 

possam ser estruturados e entendidos. Como todas as obras de arte, a Arquitetura é 

produto de colaborações. Não é apenas a colaboração no sentido óbvio e prático da 

palavra mas sim uma colaboração com outros artistas, arquitetos, contemporâneos e 

vivos - ou não – antepassados. (Pallasmaa, 2018, p. 84 e 92) 

To make drawing is the foundation of architecture. All projects that are involved in it start 
in a very modest way with a exploration through drawing and the drawing is to mean not 
just a representational art, representative of the instruments of building but drawing itself 
is a form of knowing, a form of wonder, which poses the questions to technology as to 
what and is worth building and how we need to reconnect the brain, the eye, the hand, 
the soul, the heart in something that has a human dimension, a human identity. And what 
can have more of a human identity than just a drawing? (Libeskind, 2003) 

Assim, percebe-se que o arquiteto considera que não há substituição para o verdadeiro 

contacto entre a folha e o autor do desenho, proporcionando uma relação entre o seu 

interior com o seu exterior, ou seja, o sujeito passa para o suporte externo aquilo que é 

o seu conteúdo interno, as suas emoções, as suas inquietações; aquilo que temos no 

interior do nosso corpo e que exteriorizamos através do próprio corpo – é certo que, por 

exemplo, para trabalhar num computador também usamos o corpo – quase que através 
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de um bailado que procura expressar algo de modo imediato e que depende da alma – 

e vice-versa -, entre a intuição e a razão, entre a perceção, o pensamento deliberado, e 

o pensamento intuitivo. “The soul searches for an expression that is immediate and 

nothing can be more immediate than the line.” (Libeskind, 2003) 

Assim, entende-se que somos indissociáveis do desenho (quando dele somos ator) e 

daquilo que poderá surgir a partir desse desenho. 

Depois da sua proposta para o Museu Judaico de Berlim, projetou outras composições 

em que o desenho é sempre o principal meio de expressar as suas ideias. 

Entre várias instalações criou The Wheel of Conscience (2011) que teve como 

inspiração a história do MS St. Louis, um navio que transportava refugiados judeus da 

Alemanha nazi, e que o governo canadiense recusou em 1939. O trabalho é uma roda 

de aço colocada verticalmente e relacionando quatro engrenagens de aço. As palavras 

“ódio”, “racismo”, “xenofobia”, “antissemitismo” estão escritas nas faces das 

engrenagens. A roda grande é movida primeiro pela menor e mais rápida engrenagem 

rotativa em que está escrito ódio. Esta pequena engrenagem transmite a sua força para 

a próxima engrenagem que é maior, tem escrito racismo, e que se move um pouco mais 

lentamente. Então a força do racismo transforma a engrenagem da xenofobia, que é 

ainda maior, e que se move ainda mais lentamente. Por fim, as três peças estão ligadas 

e movem-se à mais alta velocidade do antissemitismo. (Studio Libeskind, 2019) 

Nesta obra, Libeskind, como tenciona fazer em todos os seus trabalhos, reconstrói – 

agora metaforicamente - a imagem do navio em intervalos definidos e o cilindro exibe 

um mapa traçando a rota do navio. Os nomes de todos os passageiros são gravados 

num vidro atrás do suporte de aço. (Studio Libeskind, 2019) 

 
Ilustração 91 - The Wheel of Conscience, Brian Melcher. (Studio Libeskind, 2019). 
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Utilizou o desenho, também para mobiliário e peças, como é disso exemplo os 

puxadores para portas Nina & Denver (2011) objetos simples mas sofisticados. (Studio 

Libeskind, 2019a) 

Na Bienal de Veneza, em Itália (2014) sobre uma parede curva organizou a exposição 

Sonnets in Babylon, com cerca de cem desenhos nunca antes expostos, concebidos à 

mão a partir de canetas em tons sépia. Os desenhos representam descargas explosivas 

através de formas ambíguas que evocam alternadamente favelas, cidades futuristas, 

objetos mecânicos e até partes do Corpo Humano. (Studio Libeskind, 2019b) 

 
Ilustração 92 - Sonnets in Babylon, Daniel Libeskind, 2014. (Studio Libeskind, 2019b). 

Assim, sublinha-se a ideia de que, ainda que estas obras tenham sido feitas para 

clientes específicos, serão sempre uma leitura feita ao programa enunciado. 

Quando trabalham, tanto o artista como o artesão estão diretamente envolvidos com o 
seu corpo em suas experiências existenciais; eles não focam um problema externo e 
objetivo. Um arquiteto perspicaz trabalha com todo seu corpo e sua identidade. Ao 
trabalhar em um prédio ou objeto, o arquiteto esta simultaneamente envolvido em uma 
perspetiva inversa, sua autoimagem ou, mais precisamente, sua experiência existencial. 
No trabalho criativo, há identificação e projeção poderosas; toda a constituição corporal 
e mental do criador se torna o terreno da obra. (Pallasmaa, 2011, p. 11) 

E assim, sendo o desenho uma ferramenta da Arquitetura, “Será o desenho criativo, 

para o seu autor, uma procura de sentido e uma consciência mais alargada de si 

próprio?” (Rodrigues, L., 2010, p. 13) 

Os edifícios, ainda que não sejam feitos do arquiteto para o arquiteto mas sim para 

alguém que os solicitou, tem parte dos interesses do arquiteto, - inevitavelmente. Ele 

tem parte da sua mão e, consequentemente, da sua mente, das suas ideias, 

idiossincrasias, da sua historia. 
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Não se deverá dissociar do desenho a faculdade de juízo, isto porque no desenho, o 

que tem maior importância não é a forma, mas a sua relação com as necessidades 

internas do desenhador-autor e que podem ser transformadas em Arquitetura, em 

construção – tal como acontece com a Música. “They do have kind of my hand in them. 

I can't get away from it.” (Libeskind, 2018) 

Por essa razão os projetos de Libeskind – que começam sempre pelo desenho - têm 

sempre uma carga emocional, porque ele próprio considera que a emoção está presente 

em tudo aquilo que fazemos, mesmo que com maior ou menor intensidade, ou mesmo 

que mais ou menos positiva. 

É nesta relação, uma vez mais, se o arquiteto se situa na posição diametralmente oposta 

à da Arquitetura fim do século XIX desprovida de alma, emoção e poética; e se encontra 

a sua ligação aos princípios desconstrutivistas. Este estado remete não só à arte e 

Arquitetura, mas também ao seu quotidiano. É neste contexto que Libeskind afirma que 

os edifícios têm que expressar sempre alguma coisa - mesmo que seja dizerem não há 

nada a dizer. (Libeskind, 2016) 

Emotion is very important: it's been in some excised from architecture. We expect emotion 
in the theater, we expect emotion in our daily relationships, with love, with erotic, with 
philosophy [...] but in the 20th century already 19tn people try to say architecture is an 
abstraction. There's nothing with emotion. It’s form follows function. Is this cool thing. It's 
cut out to be a neutralized space and I never liked it. It never appeals to me this 
neutralized space because by the way, the neutralized space is full of emotion, but 
emotion that I don't like. (Libeskind, 2016) 

Deste modo, percebe-se que o desenho realizado vai depender do seu autor, da 

circunstância exata em que o individuo se encontra, pois esta vai ser crucial para o seu 

entendimento e tradução do meio em que se envolve. 

“Qualquer obra autêntica se insere na tradição atemporal das obras de arte, e uma obra 

somente é significativa caso se apresente com humildade a essa tradição acrônica e se 

torne parte desse continuum.” (Pallasmaa, 2018, p. 93) 

Para o arquiteto Daniel Libeskind, o desenho pode obter contornos de algo real, ou de 

algo imaginado; o desenho de observação é importante na medida em que pode ajudar 

a entender os lugares, a “[…] internalizamos o entorno […]” (Rodrigues, L., 2010, p. 72) 

mas, ao mesmo tempo, o desenho criativo, feito a partir de uma nova realidade, permite-

lhe expressar ideias, relações, emoções, sentimentos, sensações, drama, que revelam 

parte das suas inquietações, revelam como “[…] o espaço se assenta em mim […]” 
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(Rodrigues, L., 2010, p. 72); relacionando proporção, luz e matéria que têm como 

finalidade ganhar real dimensão, ser construídas. (Zevi, 1978, p. 219) 

“Whatever you say about it, linguistically, is not really in words, it's there in the way you 

feel that space and you don't have to be an architect to understand how it's composed.” 

(Libeskind, 2018) 

Se o desenho é criado a partir do nosso entendimento do Mundo; se o desenho cria 

Arquitetura; então o nosso entendimento do Mundo cria a Arquitetura; ao mesmo tempo, 

a Arquitetura influencia-nos e cria-nos. (Pallasmaa, 2018, p. 25) 
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4. CASO PRÁTICO: KOLLEGIENHAUS E NOVO MUSEU 

Em 1933, seis dias antes da tomada de posse do Regime Nazi, foi fundado em Berlim 

um Museu Judaico num edifício apelidado de Kollegienhaus64 projetado por Philipp 

Gerlach65 e construído no ano de 1735, durante o reinado de Friedrich Wilhelm66. 

(Hisour, 2019; Young, 2008, p. 47; Schneider, 2011, p. 2) 

 
Ilustração 93 – Alçado frontal do edifício Kollegienhaus, Philipp 

Gerlach, 1735. (Archinform, 2018). 

 
Ilustração 94 – Planta do piso térreo do edifício Kollegienhaus, 

Philipp Gerlach, 1735. (Archinform, 2018). 

Cinco anos mais tarde, a 10 de novembro de 1938, durante os Pogroms67 da 

Kristallnacht68, este Museu viria a ser saqueado e encerrado pela Gestapo69, 

confiscando todas as obras e peças judaicas que nele estavam expostas. Durante a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) este edifício – Barroco – foi parcialmente 

                                            
64 Kollegienhaus edifício projetado pelo arquiteto e urbanista Philipp Gerlach; construído em 1735; 
inicialmente serviu a Suprema Corte para o Tribunal Real de Justiça; foi redesenhado no século XIX; e 
depois de ter sido destruído pelos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, voltou a ser reconstruído 
em 1963 sob a direção do arquiteto Günter Hönow; passou a abrigar o Museu de Berlim; em 1993 teve a 
intervenção do arquiteto Daniel Libeskind. (Jewish Museum Berlin, 2018) 
65 Philipp Gerlach (1679-1748) arquiteto e urbanista prussiano; definiu parte do desenho de Berlim. (Jewish 
Museum Berlin, 2018) 
66 Friedrich Wilhelm Frederico Guilherme I (1688-1740) também é conhecido como "soldado-rei"; foi rei da 
Prússia e eleitor de Brandemburgo. (Jewish Museum Berlin, 2018) 
67 Pogroms termo russo que significa destruir violentamente; refere-se a violentos ataques físicos da 
população em geral contra judeus que começaram num tumulto antissemita em 1821; com a liderança do 
partido nazi em 1933, Adolf Hitler encorajava a violência nas ruas contra os judeus de modo a restabelecer 
a ordem; estes atos violentos incluíam não só agressões físicas mas também a destruição de sinagogas, 
casas e negócios judeus; estes eventos não terminaram com o fim da Segunda Guerra Mundial; em julho 
de 1946, em Kielce na Polónia, moradores locais iniciaram um pogrom contra os judeus sobreviventes que 
retornavam à cidade e tentavam reaver suas propriedades. (United States Holocaust Memorial Museum, 
2019b) 
68 Kristallnacht ou Noite dos Vidros Quebrados; deve seu nome aos inumeráveis cacos de vidro de janelas 
de 267 sinagogas, casas e 7.500 empresas de judeus que cobriram as ruas após o pogrom que ocorreu na 
noite de 9 para 10 de novembro de 1938 em toda a Alemanha, Áustria anexada, e em áreas da região dos 
Sudetos, na Tchecoslováquia; morreram 91 judeus e 30.000 foram transferidos para prisões em Dachau, 
Buchenwald, Sachsenhausen e outros campos de concentração; este pogrom marcou a primeira vez em 
que o regime nazista prendeu judeus em grande número sem quaisquer acusações criminais. (United States 
Holocaust Memorial Museum, 2019a) 
69 Gestapo Polícia Secreta do Estado; empregava métodos cruéis e desumanos para identificar e prender 
oponentes políticos e outras pessoas que se recusavam a obedecer as leis e políticas do regime nazista. 
(United States Holocaust Memorial Museum, 2019c) 
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destruído, restando apenas as paredes exteriores. No fim da guerra foi reconstruído 

(1963-1969). (Hisour, 2019; Young, 2008, p. 47 e 48) 

After the war, some 400 paintings from the collection were eventually found in the cellars 
of the Reich’s former Ministry for Culture on Schluterstrasse. […] the entire cache of 
paintings was seized by the Jewish Restitution Successor Organization (JRSO) and 
handed over to the Bezalel National Museum in Jerusalem […] (Young, 2008, p. 48) 

 
Ilustração 95 – Kollegienhaus, Jürgen Henschel, 1976. 

(Museum-digital, 2018). 

\

 
Ilustração 96 – Kollegienhaus, Jürgen Henschel, 1976. 

(Museum-digital, 2018). 

No ano de 1988 um concurso internacional foi lançado: num terreno anexo ao do 

Kollegienhaus, pretendia-se uma ampliação que permitisse ao departamento do Museu 

Judeu ter o seu próprio espaço, dando origem ao novo Museu Judaico de Berlim. Tal 

ampliação incitava a exposição da cultura cívica e torná-la um ponto focal para a 

compreensão histórica da cidade. (Young, 2008, p. 48) 

In 1988, after many years of debate over where and whether to reestablish a Jewish 
Museum in Berlin, the Berlin Senate agreed  to approve financing for a “Jewish Museum 
Department”, which would remain administratively under the auspices of the 
Stadtmuseum, or Berlin Museum, housed in the Baroque Kollegienhaus on 
Lindenstrasse, but which would have its own, autonomous building. (Young, 2008, p. 48) 

Estabeleceu-se que este Museu teria que abordar três temas principais: a religião 

judaica, os costumes e os objetos rituais; a história da comunidade judaica na 

Alemanha, a terrível destruição nas mãos dos nazis; e a Vida e obra de judeus que 

teriam eventualmente deixado a sua marca na história de Berlim ao longo dos séculos. 

(Young, 2008, p. 48) 

“According to planners, the Jewish department would be both autonomous and 

integrative, the difficulty being to link a museum of civic history with the altogether uncivil 

treatment of that city’s Jews.” (Young, 2008, p. 48) 

O arquiteto Daniel Libeskind participou neste concurso e considera-se quase irónico que 

o seu primeiro projeto a ser construído tenha sido o Museu Judaico de Berlim. 
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After the war, they returned to Libeskind's father's hometown, Lodz, to find that nearly 
every relative, eighty-five people in all, had been killed during the Holocaust, Nazi 
Germany's systematic attempt to destroy the entire Jewish population of Europe. 
(Encyclopedia of World Biography, 2018b) 

Libeskind debateu-se com questões éticas e morais e, aquando do concurso para um 

Museu Judaico, com questões arquitetónicas que aparentemente seriam inaplicáveis à 

Arquitetura. 

“Libeskind had long wrestled with many of the brief’s questions, finding them nearly 

insoluble at the architectural level.” (Young, 2008, p. 49) 

Como resolver um projeto de Arquitetura que pretende traduzir tal realidade, tal carga 

dramática, clima concentracionário, dureza dos factos relatados, marcados pelo medo, 

pela hostilidade, pela agressão e pela fealdade, que contribuem para acentuar uma 

atmosfera pardacenta em que se perdem todas as referências exteriores àquele Mundo, 

num só edifício? De que modo se poderia criar um projeto que não sugerisse 

reconciliação e continuidade? Como relacionar Berlim e sua parte judaica sem sugerir 

uma reconciliação? Como contar a história e a cultura judaicas como parte da cultura 

alemã sem ter uma atitude estratificadora de um povo à parte? 

I came to the site [...] of course I looked at the site. You have to be aware of the site but 
the site is not just a piece of real estate in Berlin because the Jewish history is slightly 
below the level of the realist you know, it's not really and deeply buried, but it's few 
centimeters certainly below the ground you step. […] (Neumann e Copans, 2013) 

Se a Arquitetura pode ser representativa do significado histórico, ela também pode 

representar falta de sentido e busca de significado? Ou seja, se por um lado este Museu 

pretende relatar, julgar e censurar as ausências fundadas no Holocausto Judeu, poderá 

por outro ter uma função sensibilizadora e instrutiva? 

De modo a iniciar o projeto, Libeskind procurou ler e compreender o lugar através do 

entendimento do espírito do local, que, por sua vez, o fez estudar mais a história do 

lugar do que formas construídas que lá existiam. (Neumann e Copans, 2013; Libeskind, 

2018) 

You can’t build anything meaningful if you don’t understand the context in depth. The 
context is extremely important, but the real context is not always apparent – very often it 
is forgotten and hardly visible: the history of a place, the traditions of a place. I have been 
lucky to not just work around the world, but to have lived around the world too, and not 
just as a tourist. So it is actually very important to me to see the connection between the 
building and the ”genius loci” of the place. Also, the human soul is universal wherever you 
go, across religion, across ethnicities, across continents. We are all connected. That is 
the beautiful thing about architecture. (Libeskind, 7 march 2014a) 
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Deste modo, não desenhou o Museu de acordo com as tipologias comuns de museus. 

Desenhou-o, antes, de acordo com as necessidades morais, metafóricas e educacionais 

que o projeto pedia. Tal como refere Libeskind 

[…] It's not a project I went to the library and took photographs and had to find out the 
orientation of the project, because it's already oriented. It's oriented in the world [...] the 
complete extermination of European Jews [...] locations, topography of the city place, 
names and addresses. People are not abstract and cannot really be made into numbers 
in the Gedenkbuch. (apud Neumann e Copans, 2013) 

Procurou ir mais ao fundo da questão, procurando fundamentos consistentes para a sua 

conceção, procurando que este Museu fosse mais do que um mero edifício, que 

pudesse perdurar e, ao mesmo tempo, contar a História. 

When I was invited by the Berlin Senate to participate in the 1988 competition for an 
extension to accommodate a Jewish department of the Stadtmuseum Berlin, I felt that 
this was not a program I had to invent, but one in which I was implicated from the 
beginning, having been born only a few hundred kilometers east of Berlin in Lodz, Poland, 
and having lost most of my family in the Holocaust. (Libeskind, 2008, p. 63) 

A construção da proposta do arquiteto Daniel Libeskind, terminada em 1999, inaugurada 

apenas em 2001, consistia em manter dois – aparentes – edifícios. 

 
Ilustração 97 – Alçado frontal do Museu Judaico de Berlim, Studio Libeskind. (Studio Libeskind, 2018g). 

 
Ilustração 98 – Alçado oeste do novo edifício, Studio Libeskind.(Studio Libeskind, 2018g). 

 
Ilustração 99 – Alçado oeste do novo edifício (2), Studio Libeskind. (Studio Libeskind, 2018g). 

Manteve o edifício original a partido o qual é feita a entrada para o novo edifício e onde 

existe já a contaminação de planos simples, aguçados, compactos, que contrastam com 

a atitude Barroca. (Hisour, 2019) 
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Ilustração 100 – Viagem no tempo. (Ilustração nossa, 2018). 

A entrada para o novo edifício é feita pelo antigo edifício Barroco, onde existe uma 

exposição permanente com mais de três mil metros quadrados que leva os visitantes a 

uma viagem no tempo, até há dois milénios atrás. Nesta exposição estão expostos 

objetos artísticos e utensílios do quotidiano e pretendem contar a história e cultura 

judaica ao longo dos tempos. Neste piso existe a bilheteira do Museu, centro de 

informações, bengaleiro, loja, salas de exposições especiais, auditório e escritórios. 

(Hisour, 2019) 

Ainda neste piso do edifício barroco existe um outro projeto do arquiteto Daniel 

Libeskind, o Glass Courtyard. Com o aumento de visitantes e programa do Museu, 

considerou-se necessária a expansão do lobby e restaurante que servia o Museu. Deste 

modo, Libeskind propôs um espaço novo e multifuncional onde fosse possível estar a 

ler, onde fosse possível haver concertos, programas educacionais ou eventos sociais. 

Para este espaço o arquiteto escolheu o pátio do Kollegienhaus. (Libeskind, 2008b, p. 

101) 

I choose to locate the addition in the courtyard of the Kollegienhaus, and thus it had to 
work in concert with both the original building’s historic façade and zinc-clad extension 
had to trust to it. Essentially, the new extension had to contribute to the existing dialogue 
between old and new. (Libeskind, 2008, p. 101) 



Olhos que pensam (desenham).e olhos que sentem (fruem) 

Sara Filipa Santos Costa  126 

 
Ilustração 101 – Vista panorâmica do Glass Courtyard. (Ilustração nossa, 2018). 

Este espaço consiste numa enorme estrutura de metal e vidro, com a altura de dois 

pisos, e seiscentos e setenta metros quadrados e procura retratar a tradicional estrutura 

usada em ocasiões festivas durante o feriado judaico - Sukkot – ao mesmo tempo que 

procura aludir às estruturas temporárias em que os israelitas viviam enquanto fugiam 

pelo deserto, escapando da escravidão no Egito, em direção à Terra Prometida. Assim, 

a estrutura é suportada por quatro pilares metálicos que se assemelham à estrutura de 

uma árvore, remetendo à tradição de usar materiais naturais para construir as tais 

estruturas tradicionais. (Libeskind, 2008b, p. 101) 

 
Ilustração 102 – Sukkot, Hazon. (My Jewish Learning, 2019). 

Ao percorrermos este edifício, no piso de entrada, encontramos um vazio que contém 

uma escadaria que nos leva ao novo edifício, que fica ao nível das fundações do 

Kollegienhaus. “The new building is entered through the Kollegienhaus, where just inside 

the main entrance a void reaches from the roof of the existing Baroque building to the 

underground.” (Libeskind, 2008, p. 63) 

É necessária a entrada neste vazio pois é o único acesso ao novo edifício – exceto as 

entradas técnicas. Aqui notam-se proporções, matéria e luz totalmente opostas aquelas 

do edifício no qual entrámos.(Schneider, 2011, p. 12) 
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Ilustração 103 – Vazio que leva ao novo edifício. (Ilustração nossa, 2018). 

Ao desenhar o acesso ao novo Museu o arquiteto mantém a distância entre os dois 

edifícios que são visualmente diferentes. (Libeskind, 2008, p. 63; Hisour, 2019) 

L’entrée destinée au public se trouve sous terre. Pour passer du baroque prussien de 
l’édifice de Philipp Gerlach et de l’aimable style Biedermeier des objets qui y son exposés, 
à la construction de Libeskind il faut descendre au sous-sol. Les deux édifices sont liés 
l’un avec l’autre comme si la seconde partie était l’oppressante continuation de la 
première. (Schneider, 2011, p. 12) 

 
Ilustração 104 – Contrastes entre dois edifícios sendo um só. (Ilustração nossa, 2018). 
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Esta descida leva-nos a um lugar ambíguo, que se desenvolve através de três eixos em 

que cada um deles tem um conceito e conta uma história. Estes eixos são o resultado 

da distorção da estrela de David relacionada com a envolvente do edifício. (Libeskind, 

2008, p. 63; Schneider, 2011, p. 6) 

O primeiro leva-nos à Torre do Holocausto; o segundo ao Jardim do Exilio e Emigração; 

o terceiro e mais longo dos eixos, o Eixo da Continuidade, faz-nos subir uma escadaria 

que nos leva a espaços expositivos e ao Vórtice da Memória. (Libeskind, 2008, p. 63) 

 
Ilustração 105 – A amarelo a entrada; a vermelho a Torre do Holocausto; a azul o Jardim do Exilio e Emigração; e a verde o Eico da 

Continuidade que leva ao Vórtice da Memória, (Ilustração nossa, 2019). 

 

 
Ilustração 106 – À esquerda a Torre do Holocausto; ao centro o Jardim do Exilio e Emigração; e à direita a Escadaria da Continuidade 

(Schneider, 2011, p. 7). 

É neste contexto que surge o título do projeto: 

“Between the Lines” is the name I gave the project, because it is about two lines of 
thinking, organization, and relationship. One is a straight line, broken into many 
fragments, the other a tortuous line, continuing indefinitely. (Libeskind, 2008 p. 63) 
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Tal como nas catedrais da Idade Média, na sua planta, é possível perceber a sua forma 

em cruz - é impossível reconhecer esta imagem proposta por Libeskind, a não ser numa 

vista aérea, ou reconhecível através dos efeitos criados pelo encontro de planos que 

formam ângulos salientes e reentrantes, criando ambientes ambíguos, sombrios e 

dramáticos. (Schneider, 2011, p. 12 e 13) “Elles se disloquent, se détachent l'une de 

l'autre et on les perçoit séparément. Elles font ainsi apparaitre un vide.” (Schneider, 

2011, p. 6) 

La line en tant que constante ou bien sous forme de réfraction, esquissée ou accomplie, 
est la figure favorite de Libeskind. Il en a fait une description pour la premiére fois en 
1988 et l'a appelée «Line of Fire», ligne de feu. Sans doute travaillait-il déjà à l'époque 
sur son projet de Musée juif et of est probable qu'il continuera dans le futur à se pencher 
sur le sujet. (Schneider, 2011, p. 8) 

 
Ilustração 107 – Maquete da instalação Line of Fire, Daniel Libeskind, 1988. (Libeskind, 1989d, p. 38). 

 
Ilustração 108 – Instalação Line of Fire, Daniel Libeskind, 1988. 

(Libeskind, 1989d, p. 38). 
 

Ilustração 109 - Detalhe da instalação Line of Fire, Daniel 
Libeskind, 1988. (Libeskind, 1989d, p. 38). 
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O edifício estendido, quebrado em vários lugares, - está envolto de árvores que fazem 

mudar a sua direção – que figura a violência e a rutura na história do povo judeu e que 

tem como intuito construir o museu em volta de um vazio que pode ser experimentado 

pelo público e que proporciona ao fruidor espaços com diferentes características, 

diferentes significados e que sugerem ilimitadas traduções, sensações e sentimentos. 

(Schneider, 2011, p. 21 e 22) 

Ils sont comme les éléments d'un langage chiffré qui exprimeraient le désespoir et la 
détresse. Le caractère de la construction de Libeskind oscillant entre monumentalité et 
gravité nerveuse, sa taille, son étrange fragilité, ses inquiétantes disharmonies et ses 
perspectives inattendues […] (Schneider, 2011, p. 21) 

A ideia de usar linhas quebradas existe não só no exterior como também continua nos 

espaços interiores do edifício. Eles tomam a forma de longos cortes nas paredes que 

dão para o exterior, que os fazem parecer deslocados, sob tensão ou choque. Estes 

vãos permitem a entrada de luz, no entanto, não é possível para o fruidor entender o 

que se passa no exterior. (Schneider, 2011, p. 8) 

Le travail de Libeskind avec les lignes se poursuit partout à l'interieur du bâtiment. […] 
On les retrouve à l'interieur sous forme de perspectives inattendeus ou bien d'arêtes qui 
irritant l'oeil de manière preque douloureuse tant il est habitué à la régularité de l'angle 
droit et aux proportions harmonieuses dictées par le fil à plomb. (Schneider, 2011, p. 8) 

Ao visitarmos o edifício do Museu Judaico de Berlim, encontramos espaços com 

diferentes proporções, ambíguos e intimidantes: salas pequenas, com o pé direito muito 

alto e pouca luz, salas longas, baixas com uma luz fraca e que não se consegue 

perceber por onde entra; materiais pouco variados e, aqueles que foram escolhidos 

demonstram frieza e crueza; espaços despidos, vazios, amplos e que ecoam. 

 
Ilustração 110 - Relativity, Maurits Cornelis Escher, 1953. (Gorini, 2018). 
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“On trouve des passages qui n'ont d'autre fonction que d'exister.” (Schneider, 2011, p. 

21) Assim, neste projeto, ao serem usadas poucas palavras e indicações de percursos, 

os espaços oferecem aos fruidores infinitas possibilidades de entendimentos e de 

imaginar. 

Para exemplificar tal asserção, repare-se nas referências usadas por Libeskind ao 

desenhar este projeto: ideias desconstrutivistas, que quebram pressupostos, abordam 

questões, deslocamentos, realocações de conceitos que eram considerados canónicos 

e, não sendo um sinónimo de destruição, o que acontece é, na verdade, um 

questionamento, uma decomposição e uma reorganização das pressuposições, tanto 

arquitetónicas como dos acontecimentos que se pretendem relatar. Tal como Jacques 

Derrida afirma, é um trabalho do pensamento inconsciente e que “[…] consiste em 

desfazer, sem nunca destruir […]” (Junior, 2019, p. 4), a linha de pensamento principal. 

I think the minute that Deconstruction becomes a style and fashion is when we will all be 
able to attack it. Prior to the show it has not been a style or fashion, it has been a way of 
working. I think Deconstruction is a process which could have many styles. (Eisenman e 
Jecks, 1989, p. 57) 

Segundo: influências de artistas surrealistas, construtivistas e suprematistas russos e 

até mesmo clássicos, que criam composições que enfatizam o papel do sonho, do 

inconsciente, dando enfase às nossas ideias do subconsciente que tantas vezes se 

misturam umas com as outras, criando cenários inócuos. (Libeskind, 2008, p. 63; 

Schneider, 2011, p. 10) 

Terceiro, a obra do filósofo, sociólogo, crítico literário e tradutor alemão Walter Benjamin 

(1892-1940), One Way Street. A leitura da obra de Benjamin causa a sensação de 

ausência: de sujeito real, de espaço real e de tempo real, dando a entender que tudo 

não passa de uma grande ficção. Sujeito, espaço e tempo são negados e distorcidos de 

sua verdadeira conceção. (Bronstein e Passaro, 2008, p. 99; Libeskind, 2008, p. 63) 

Benjamin’s reading, via Hejduk and via Libeskind, causes a sensation of absences. 
Absence of real subject, absence of real space and absence of real time giving the idea 
that everything is but a great fiction. Subject, space and time are denied and distorted 
from their true conception. Text and architecture search for new meanings, elaborating 
another history, different from the one we know. (Bronstein e Passaro, 2008, p. 118) 

Texto e Arquitetura buscam novos significados, elaborando uma outra história, diferente 

da que conhecemos. O projeto para o museu pode ser visto como a concretização de 

um Mundo imaginário, uma concretização textual que colabora para dispersar os 

sistemas tradicionais de leitura, e da obra de Arquitetura como tal. (Bronstein e Passaro, 

2008, p. 119) 
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Ilustração 111 – Dependência da distorção da Estrela de David em relação à envolvente do Museu. (Bronstein e Passaro, 2008, p. 10). 

Daniel Libeskind vai apropriar-se dos personagens que pairam sobre a cidade de Berlim 

para a construção gráfica e concetual do Museu Judaico. O seu trabalho aponta para 

um entendimento pouco convencional da ideia de representação, dificilmente abarcável 

segundo o conceito de mimesis. Cada um dos sessenta subtítulos de One Way Street 

vai ser espelhado em uma das interseções da estrela de David com seu vazio, através 

de uma sequência de sessenta seções em zigzag do edifício. (Bronstein e Passaro, 

2008, p. 99 e 100) 

Quarto, a ópera de Arnold Schoenberg, Moses and Aaron (em português, Moisés e 

Arão). Esta peça foi composta para três atos mas o terceiro ato nunca foi terminado por 

Schoenberg. Neste sentido, Libeskind desenvolve o edifício de modo a completar o 

terceiro ato da ópera; não em notas musicais mas em planos que constroem a 

Arquitetura. “I sought to complete Schoenberg's ópera architecturally […]” (Libeskind, 

2008, p. 63) 

O quinto aspeto determinante nesta obra são os volumes apelidados de Gedenkbuch, 

onde página após página, estão registados nomes, datas de nascimento, datas de 

deportação e presumíveis locais onde essas pessoas morreram. (Ilustrações 108 e 109) 
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Ilustração 112 – Página do Gedenkbuck: Nome, apelido, local de residência, data de nascimento, data de falecimento e local de 

deportação. (Catawiki, 2019). 

“History does not come to an end but opens to the future; history is a dynamic ground.” 

(Wolf, 2008, p. 36) As referências do arquiteto para a construção do edifício ajudam-no 

a criar composições obscuras e dramáticas que vão alterar a leitura original do 

Kollegianhaus, tanto exterior quanto interiormente. Simultaneamente, mais do que ser 

um espaço teatral ou fugaz, este lugar pretende ensinar e manter a memória viva. 

Através da união de um espaço expositivo, no antigo edifício, e de um espaço sensorial 

e evocativo – como procuraremos justificar nos seguintes capítulos – no novo edifício, 

Libeskind permite ao fruidor do espaço outrar-se – tal como fazia Fernando Pessoa - de 

modo a que este faça um teste às suas crenças e valores, e mantenha vivo um dos 

capítulos mais escuros da História Mundial. (Libeskind, 2018) 

4.1. COMO TOCAMOS A ARQUITETURA 

Nos dias de hoje tendemos a utilizar a Internet como um armazém infinito, onde 

podemos encontrar tudo, mas em tempo recorde. 

Ouvimos falar num individuo que não conhecemos, vamos diretamente à Internet 

investigar quem é ou quem foi; ouvimos falar numa palavra que desconhecemos, vamos 

diretamente ao dicionário virtual à procura do seu significado; ouvimos falar num lugar 

e, mais do que procurar informações históricas sobre tal, vamos imediatamente dar com 

um site, descarregar a simulação – visual e eventualmente auditiva - e deslocarmo-nos 

até lá, ao lugar virtual. Tudo isto à distância de um clique. 
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Vivemos numa época de imagens visuais. A predileção a favor da visão nunca foi tão 

evidente nos últimos trinta anos 

[…] nos quais tem predominado um tipo de obra que busca imagens visuais 
surpreendentes e memoráveis. Em vez de uma experiência plástica e espacial 
embasada na existência humana […] tem adotado a estratégia psicológica da 
publicidade e da persuasão instantânea […] tornaram produtos visuais desconectados 
da profundidade existencial e da sinceridade. (Pallasmaa, 2011, p. 29) 

No presente capítulo pretende-se tomar como foco, o oposto. Isto é, não desfazendo 

das – óbvias – vantagens da tecnologia, mais do que estudar os seus efeitos na 

Arquitetura, que permite não só “estar” do outro lado do Mundo, sem o mínimo esforço, 

enquanto estamos sentados no sofá mas que permite também erguer edificações que 

tencionam subir mais alto que o céus e brilhar mais que o Sol – sendo tudo isto, 

claramente, produto da necessidade de afirmação de indivíduos. Pretende-se ter como 

foco primordial, a experiência Humana, física, sensorial, de toque - a força de estar num 

lugar. 

“O ponto de partida da arquitectura é diferente da obra artística […]” (Morgado, 2016, p. 

249) Enquanto a Pintura pode pintar o espaço, a Poesia pode sugerir a imagem, e a 

Música pode dar-nos uma sensação análoga, já a Arquitetura relaciona-se com o 

espaço; com superfícies e com vazios; com formas, cores, tamanhos, proporções, 

temperaturas, cheiros, sons; relaciona-se com altura, largura, profundidade e tempo; 

com movimentos, pausas, ritmos; relaciona-se, acima de tudo mais, com o Homem, 

colocando-o no centro dele - do espaço. (Zevi, 1978, p. 186; Paiva, 2018) 

Num Mundo que, a cada milissegundo, se torna cada vez mais fictício, virtual e abstrato, 

que se apoia um Universo fantasioso, dissimulado, desconexo e anti sensorial, a tarefa 

do arquiteto (critico, profundo e responsável) é criar e defender o senso do real; é 

fortalecer as nossas experiências do real nas esferas da perceção e da experiência, 

assim como na interação cultural e social. (Pallasmaa, 2013b, p. 23; Morgado, 2016, p. 

191) 

Tal como Bruno Zevi afirma,  

[…] uma coisa é estar sentado na poltrona de um teatro a ver os atores se movendo, e 
outra é viver e atuar na cena da vida. Existe um elemento físico e dinâmico na criação e 
apreensão da quarta dimensão com o próprio caminho; é a diferença entre praticar 
esporte e olhar os outros enquanto o praticam, entre dançar e ver dança, entre amar e 
ler romances de amor. (Zevi, 1978, p. 51) 
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Ilustração 113 – Fazer parte. (Ilustração nossa, 2019). 

Aquilo que se pretende destacar é a falta de impulso de participação, falta de vontade e 

falta de consciência da liberdade que sentimos ao experienciar diretamente – com todo 

o nosso corpo - o espaço. Nenhuma fotografia, nenhum desenho, nenhuma imagem é 

suficiente: precisamos de ir ao lugar, de ser incluídos, de nos tornarmos e de sentirmos 

parte e medida dessa composição. 

Mas, mais do que ir ao lugar para simplesmente ver, é necessário ir ao lugar para 

efetivamente experimentar com o corpo e com a mente, em uníssono; para que se criem 

realmente relação e sentimentos. Mas poderá um lugar, composto simplesmente por 

planos – ou pela ausência deles – expressar alguma coisa? 

O psicólogo e professor Colin Ellard, investigador dos efeitos emocionais que a 

Arquitetura proporciona nos humanos, afirma que “[…] a exposição a cenas grandiosas, 

sejam fenómenos naturais […] ou uma obra construída pelo homem […] pode exercer 

uma influência mensurável no que sentimos […]” (Ellard, 2019, p. 17). (Ellard, 2019, 

badana) 

If musical forms are experienced as concrete embodiments of a certain frame of mind, 
the musical line constantly exploding and reformulating itself, then the sensuous play of 
light on the surfaces of this deliriously angled chamber does something similar in 
architecture. (Schwarzer, 2008, p. 43) 
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No livro Harmonia: O Potencial Catártico da Arquitetura o arquiteto português José 

Lopes Morgado faz referência ao arquiteto Steen Eiler Rasmussen:“[…] não “é suficiente 

ver arquitectura; devemos vivenciá-la”. (Morgado, 2016, p. 156). (Morgado, 2016, 

badana) 

Todo o resto é didaticamente útil, praticamente necessário, intelectualmente fecundo; 
mas é mera alusão e função preparatória dessa hora em que, todos nós, seres físicos, 
espirituais e sobretudo humanos, vivemos os espaços com uma adesão integral e 
orgânica. Será esta a hora da arquitetura. (Zevi, 1978, p. 51) 

De acordo com a filosofia de Merleau-Ponty, o Corpo Humano é o centro de todas as 

experiências durante a nossa vida. (Merleau-Ponty, 2015, p. 6) A ideia de que o projeto 

é compreendido apenas visualmente é uma conceção pobre. Pallasmaa, ao invés dessa 

ideia, considera que toda a informação que vamos absorvendo a cada momento das 

nossas vidas é captado por todos os nossos sentidos - faculdades pelas quais o corpo 

percebe os estímulos exteriores -, interiorizada pela consciência e armazenada no 

cérebro, posteriormente transformada em emoções exteriorizadas em forma de 

expressões faciais, linguagem corporal e atitudes. Inconscientemente, na mente, como 

experiências mentais dos estados do corpo, e como interpretações às emoções, feitas 

pelo cérebro, surgem os sentimentos. (Pallasmaa, 2018, p. 53 e 54; Paiva, 2018) 

É frequente tomarmos consciência de que uma emoção está a acontecer não durante o 
desenrolar da situação que a provocou, mas sim porque a resposta emotiva à situação 
leva ao aparecimento de sentimentos, e assim provoca experiências mentais 
conscientes relativas à situação emocional. (Damásio, 2018, p. 159 e 160) 

Através das ideias suprarreferidas, percebemos que o Corpo Humano reage realmente 

aos ambientes, quer sejam eles construídos pela natureza ou pelo Homem mas, para 

os experienciarmos de um modo real e total, é necessário – entende-se como 

necessário algo que não poderia ocorrer de outro modo – estar presente: ouvir, tocar, 

cheirar, olhar, provar. (Ellard, 2019, p. 17) 

Todos os dias tocamos pessoas, objetos, edifícios e raramente – e sem grande noção 

ou consciência -, nos apercebemos de que o tato é um dos sentidos que mais utilizamos 

para criar a nossa perceção do Mundo. (Rodrigues, S., 2009, p. 43) 

Pôr a mão num corrimão ou pisar um pavimento irregular são experiências onde o nosso 

corpo é confrontado com o corpo do edifício, permitindo-nos conhecer o seu caráter e 

franqueza. (Rodrigues, S., 2009, p. 43) A mão que segura, acaricia, empurra e retém é 

um dos melhores veículos para experimentar e compreender um determinado lugar. 

Como o arquiteto Juhani Pallasmaa afirma “A maçaneta é o aperto de mãos do prédio.” 
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(Pallasmaa, 2011, p. 53) A firmeza com que este se nos dá, a forma como se deixa 

agarrar ou nos encaminha a mão, assegura-nos da solidez da construção. (Pallasmaa, 

2011, p. 48; Rodrigues, S., 2009, p. 43) 

“Todos os sentidos […] são extensões do tato; os sentidos são especializações do tecido 

cutâneo, e todas as experiencias sensoriais são variantes do tato e, portanto, 

relacionadas à tatilidade.” (Pallasmaa, 2011) Quando lemos esta afirmação, um dos 

exemplos que nos vem à memória é a porta de entrada no edifício da igreja de Marco 

de Canaveses, do arquiteto Álvaro Siza Vieira. 

 
Ilustração 114 - Igreja de Marco de Canaveses. (Minsteinkan, 2012). 

São elementos arquitetónicos como este que transformam uma ação quotidiana em algo 

mais interessante e ambicioso. Existem portas que precisam apenas de um dedo, outras 

de apenas uma mão e um simples movimento para serem abertas – ou fechadas – mas 

outras, precisam das duas mãos e da força do corpo todo para serem movidas. Existem 

outras, que deixam ver o que encerram e nos convidam a entrar, outras que se negam 

e não nos deixam sequer passar. Há portas que estão sempre abertas. Outras que 

demoram a ser trespassadas. Outras que podem ser lugar de estar. 

“O tempo que demoramos, o movimento que descrevemos, o esforço que 

empreendemos, o contacto com a matéria, tudo isso faz parte da forma como tocamos 

o edifício.” (Rodrigues, S., 2009, p. 44) 
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Quando vemos uma parede rugosa – que por si só pode ser mais escura, por causa das 

sombras que nela existem -, juntamos o sentido da visão, com o tato, e também com a 

memória. Percebemos a natureza do material, a textura e a temperatura; que são fatores 

que vão influenciar a nossa vontade de lhes tocar – ou não. Do mesmo modo, se 

imaginarmos, por exemplo, um pavimento em madeira, iremos sentir vontade de 

caminhar sobre ele pois transmite conforto. Ao caminharmos sobre ele, ouvimos sons, 

da madeira a ranger, ou simplesmente do peso do nosso corpo sobre ele. 

Voltando ao exemplo da porta de entrada da igreja de Marco de Canaveses, com dez 

metros de altura, ao ser movimentada, vai produzir sons. (Holanda, 2012) Tal como na 

entrada para Torre do Holocausto, no Museu Judaico de Berlim, quando abrimos a 

porta, sentimos a emoção de que algo dúbio está para se revelar. Quando a fechamos, 

ficamos boquiabertos. Com estes exemplos pretende-se dizer que as portas, mais do 

que tecerem limites visuais, podem tecer limites entre ambientes, provocando a nossa 

memória e imaginação. As portas, através dos materiais e dos sons que produzem, 

conseguem ter relevância não só para a caracterização dos espaços, como também 

para nos fazer imaginar. Do mesmo modo, tal como as cidades, todos os espaços têm 

um cheiro próprio, emprestado pelos hábitos dos seus donos ou pelos objetos que os 

povoam, e, “[…] mais do que a forma da casa, revela-nos a forma do lar.” (Rodrigues, 

S., 2009, p. 40) 

Através da audição – e claro, inevitavelmente através do tato -, pessoas cegas 

conseguem experienciar espaços arquitetónicos. Sons permitem-nos descobrir os 

materiais aplicados mas, ao mesmo tempo, a partir da reverberação, das dimensões 

dos espaços. 

Por exemplo, uma casa que abafa o ruído parece-nos subitamente mais acolhedora, mas 
o eco de uma sala despida, vazia, amplia o desconforto da sua nudez. Ao fim ao cabo, 
trata-se de ter atenção e ouvir a forma como os edifícios espelham ou absorvem a vida 
que nos circunda. (Rodrigues, S., 2009, p. 48) 

Quando se põe esta questão – feita por muitos arquitetos – questiona-se não só se as 

pessoas cegas conseguem ter experiências arquitetónicas mas também se qualquer 

outra pessoa que se prive de qualquer outro sentido é capaz de o fazer. 

No fundo a falta de humanismo, o impacto instantâneo e sem esforço da Arquitetura e 

das cidades contemporâneas que contribui para um desequilíbrio de nosso sistema 

sensorial não poderá ser comparada a alguém que esteja privado de algum dos 

sentidos? (Pallasmaa, 2011, p. 16 e 17) 
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Deste modo, quando Edward T. Hall afirma “[…] compreendo […] que nada do que se 

refere ao homem se conta ou mede. A verdadeira extensão não é de modo nenhum 

uma questão de olhar, mas pertence apenas ao espirito […]” (Hall, 1986, p. 109), 

entendemos que a privação de algum (ns) dos nossos sentidos não nos priva de ter 

experiencias arquitetónicas. No entanto, torna-se claro que, quando os possuímos a 

todos, as experiências tornam-se totalmente completas. (Pallasmaa, 2011, p. 20) 

Segundo o neurocientista António Damásio, ao entramos num espaço dialogamos com 

ele, estabelecendo uma relação inevitável entre a individualidade e o Mundo. O nosso 

corpo recebe imediatamente informações sobre o lugar, o cérebro interpreta-os e 

desperta em nós algo emotivo. Segundo Libeskind, essas emoções podem ser positivas 

ou negativas, mais ou menos profundas, mas os edifícios sempre dizem algo. (Damásio, 

2018, p. 146; Libeskind, 2016) 

Emotion is very important: it's been in some excised from architecture. We expect emotion 
in the theater, we expect emotion in our daily relationships, with love, with erotic, with 
philosophy [...] but in the 20th century already 19tn people try to say architecture is an 
abstraction. There's nothing with emotion. It's form follows function. Is this cool thing. It's 
cut out to be a neutralized space and I never liked it. It never appels to me this neutralized 
space because by the way, the neutralized space is full of emotion, but emotion that I 
don't like. […] Emotion is taking you to another space. Emotion is the self reflexion [...] 
there's no story without an emotion because I believe architecture is storytelling 
profession. […] Everything is symbolic, eveything is emotional. There’s nothing that has 
let me, even a zero, has an emotional meaning. A blanck piece of paper, the white on 
white […] is emotion (Libeskind, 2016) 

Associado à emoção do momento presente, que é influenciado pela unidade 

arquitetónica, vêm sempre acopladas memórias e experiências passadas – que 

influenciam o nosso estado emocional e sentimental. Estes dois conjuntos de 

informações são relacionadas através de processos neurais e são eles que nos levam 

a agir de diferentes modos. (Morgado, 2016, p. 156) 

O espaço sugere – através de formas, cores, proporções, etc. - mas a nossa disposição 

e capacidade física e mental lê o espaço de acordo com a disponibilidade do individuo. 

Tudo o que estiver de acordo com a emoção do individuo parecerá ajudar na sua 

descoberta do espaço, e tudo o que ela se opõe parecerá inoportuno e desagradável. 

[…] só podemos escolher o que o nossos inconsciente já decidiu por nós; induzidas não 
conscientemente, as emoções não dependem da consciência e, como uma lei natural, 
permitem avisar e distinguir as preferências, gostos e aspirações, das coisas a evitar, 
aversões e medos, assistindo ao processo de raciocínio e tomada de decisão; as 
emoções inevitavelmente, então, “são inseparáveis da ideia de recompensa ou castigo, 
de prazer ou sofrimento […], de vantagem pessoal e desvantagem […], da ideia de bem 
e mal” […] (Morgado, 2016, p. 53) 
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Tudo isto acontece de um modo automático e de forma não consciente, sem qualquer 

intervenção por parte da nossa vontade. Acontece tal como a interpenetração da 

informação exterior captada pelos sentidos, como as emoções e como os sentimentos 

que se formam. (Damásio, 2018, p. 146; Zevi, 1978, p. 186) Assim, “O significado de 

um edifício será sempre individual e cada experiência pessoal apresenta-se como um 

verdadeiro teste dos limites da Arquitetura.” (Cardoso, 2016, p. 111) 

When you do a building you are also communicating a story, you are telling something, 
and I often say even the most banal building tells you something – it tells you that there 
is nothing to tell you! But architecture is an art of communication and it is an art of culture 
and it is an art of the intellect, it is poetry, it is music. (Libeskind, 7 march 2014a) 

Assim, não sendo a Arquitetura uma disciplina racional, lógica ou claramente definível, 

tem a capacidade de fundir e justapor coisas irreconciliáveis, tal como o conhecimento 

científico e crenças pessoais; como a dedução lógica e imaginação; como parâmetros 

factuais e aspirações internas; realidades e sonhos. (Pallasmaa, 2018, p. 68) 

A missão da arquitectura é cumprir o dever de conferir dignidade ao quotidiano; na sua 
melhor possibilidade, a arquitectura é mais do que forma matemática, é o resultado de 
um ethos para melhorar o espirito humano; antes pelo contrário, sem sedução, desejo 
ou imaginação, a arquitectura estaria débil ou ausente […] (Morgado, 2016, p. 201) 

Assim, consideramos que o nosso corpo tem a capacidade para experienciar espaços, 

sejam feitos pela Natureza ou pelo Homem; sejam eles mais ou menos fáceis de 

compreender. “[…] tudo o que o homem faz e é está ligado à experiência do espaço.” 

(Hall, 1986, p. 205) No entanto, percebemos que, mais do que as possíveis reações de 

um individuo a um espaço qualquer, foca-se antes a relação com espaços 

arquitetonicamente qualificados, em que a intenção é projetar uma realidade vivida e 

não meras representações simbólicas da vida. (Hall, 1986, p. 205) 

“[…] o essencial propósito da arquitectura é o habitar, mas um habitar com um real 

sentido existencial, que prevalentemente crie um justo abrigo para a alma […]” 

(Morgado, 2016, p. 158) mas para tal aconteça, ou seja, para que os espaços tenham 

impacto na existência e na experiência do individuo, é necessário “[…] conhecer a 

totalidade da condição humana”. (Morgado, 2016, p. 70) Só assim, e quando tratada em 

equilíbrio, propicia os devidos efeitos. 

É importante experienciar os lugares porque ao estabelecer essa relação osmótica, 

ficamos mais ricos. Levamos cheiros, sabores, imagens, texturas, temperaturas, cores, 

formas – em forma de memórias e novos conceitos. (Rodrigues, S., 2009, p. 92) 



Olhos que pensam (desenham).e olhos que sentem (fruem) 

Sara Filipa Santos Costa  141 

Percebemos então que as experiências notáveis de Arquitetura se unem à vida, 

penetrando nas nossas consciências e, devido a esse reconhecimento, identificamo-nos 

com o espaço edificado, que se torna ingrediente da nossa própria existência. A 

Arquitetura é a arte de nos reconciliar com o Mundo, e esta mediação se dá por meio 

dos sentidos – fator que não conseguimos de modo algum alterar. 

O cérebro utiliza a informação captada pelos sentidos para criar a sua própria perceção 

da realidade. “[…] o pensamento não é […] abstrato ou alienado da realidade vivida; ele 

articula, comprime, destila e amalgama as experiências de vida.” (Pallasmaa, 2013b, p. 

35) Tal como Jean-Paul Sartre afirmava, a compreensão não é uma qualidade que 

chega à realidade Humana vinda de fora; é, antes, a sua maneira característica de 

existir, de relacionar memórias, experiências, emoções e sentimentos passadas com as 

informações do presente, que estão sendo afetadas e alteradas constantemente, 

definindo o modo de agirmos, de nos sentirmos e também como fazemos os outros agir 

e pensar. (apud Pallasmaa, 2013b, p. 35 e 36) 

Percebemos, assim, que o Mundo e a individualidade Humana redefinem-se um ao 

outro permanentemente. A perceção do corpo e a imagem do Mundo tornam-se uma 

experiência existencial continua. “[…] não há corpo separado do seu domicílio no 

espaço, não há espaço desvinculado da imagem inconsciente de nossa identidade 

pessoal perceptiva.” (Pallasmaa, 2011, p. 38) 

4.2. COMO A ARQUITETURA NOS TOCA 

 
Ilustração 115 – A corporeidade constrói o Mundo. (Ilustração nossa, 2019). 
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Merleau-Ponty considera que é através do Corpo Humano que a perceção funciona e, 

através dele que, parados ou em andamento, de maneira ativa ou contemplativa, 

construímos o Mundo que nos envolve. (Merleau-Ponty, 2015, p. 6) 

Ao longo da História, a figura Humana na Arquitetura tem-se constituído como uma peça 

fundamental para o desenho e projeção de espaços arquitetónicos – bi e 

tridimensionalmente. (Rodrigues, S., 2009, p. 95 e 96) 

O arquiteto Alberto Campo Baeza afirma “Es el hombre quien y para quien se crea la 

Arquitectura.“ (Campo Baeza, 1996, p. 28) As obras de Arquitetura têm origem no Corpo 

Humano – na mente do arquiteto - e depois de construídas retornam ao Corpo Humano 

– no corpo físico e mental de qualquer um que experiencie o espaço. (Pallasmaa, 2013b, 

p. 66) 

Todos nós, Seres Humanos, somos irrepreensíveis Observadores-Fruidores; todos nós, 

diariamente, experienciamos pelo menos um espaço construído, seja ele o nosso local 

de trabalho, de ensino, comércio, entretenimento ou simplesmente a nossa casa; e 

todos nós partilhamos, também, a vaga sensação de que o modo como tais cenários 

são concebidos exercem influência na forma como pensamos e no que fazemos. Por tal 

razão, muitas vezes procuramos lugares específicos para estar, com características 

específicas que nos façam sentir de acordo com os nossos estados emocionais. (Ellard, 

2019, p. 13; Pallasmaa, 2013b, p. 36) 

 
Ilustração 116 – Eu me consubstancio através do espaço e o espaço através da minha experiência nele. (Ilustração nossa, 2019). 
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[…] à medida que me assento em um espaço, o espaço se assenta em mim. Estamos 
em constante intercâmbio com nossos entornos; internalizamos o entorno ao mesmo 
tempo que projetamos nossos próprios corpos […] no entorno. Memória e realidade, 
perceção e sonho – tudo se funde. (Pallasmaa, 2018, p. 25) 

Enquanto Observadores-Fruidores, quando temos contacto com a realidade de um 

lugar, olhamos, vivenciamos e identificamos esse espaço. Ou seja, vemos. Há uma 

troca simbiótica em que eu me consubstancio através dos espaços e, ao mesmo tempo, 

os espaços ganham substância por meio da minha experiência corporal. “A cidade e 

meu corpo se completam e se definem. Eu moro na cidade, e a cidade mora em mim.” 

(Pallasmaa, 2011, p. 37 e 38) Isto é, “[…] ninguém consegue abster-se dos efeitos do 

ambiente físico construído […]” (Morgado, 2016, p. 194) Tal com Morgado afirma, dada 

a simbiose, torna-se impossível isolar o organismo do seu ambiente. O ambiente 

interage com o organismo e causa a sua mudança. E vice-versa. (Morgado, 2016, p. 51) 

 
Ilustração 117 - Eu moro na cidade, e a cidade mora em mim. (Ilustração nossa, 2019). 

Quer seja em processos de fruição ou de criação, estes – os espaços - afetam-nos. Em 

ambos os casos, relativamente à experiência do espaço arquitetónico, confrontamo-lo 

com o nosso corpo (Pallasmaa, 2011, p. 37 e 38) e “[…] a internalizamos e unificamos 

com nosso próprio senso de identidade.” (Pallasmaa, 2018, p. 25) 
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Quando deixamos de ser Observadores-Fruidores para passarmos a ser Observadores-

Criadores, podemos constatar que a nossa posição e perspetiva relativa ao Mundo, 

mudou; observa-se a diferença de intenções e de objetivos em relação à incumbência 

de cada individuo no espaço. Enquanto o Observador-Fruidor vê, o Observador-Criador 

visualiza. Isto é: “Enquanto o ver está associado ao olhar da realidade existente, 

visualizar está associado ao sentido de procura, à criação e à produção de uma coisa.” 

(Figueiredo, 2015, p. 42) 

O Observador-Criador – que é sempre fruidor – deixa de ser apenas um mero 

observador do espaço, que apenas via, para passar a interpretar aquilo que viu, analisou 

e, sendo criador – arquiteto - representa, através do desenho, reestruturando “[…] 

mecanismos cognitivos e potenciando a nossa gestação de coisas novas, com origem 

mental.” (Rodrigues, L., 2010, p. 50 a 53) 

O arquiteto Daniel Libeskind afirma 

I always start with drawing, and the drawing may not be something that we present to a 
client - the kind of initial drawing. It may appear strange because it doesn't even look like 
something buildable. To me, drawing is the foundation of architecture. All the projects that 
I'm envolved started, in a very modest way, with exploration through drawing. And the 
drawing is to me not the representation art [...] but drawing is itself a form of knowing, a 
form of wonder, wich poses the questions to technology. [...] We need to reconnect the 
brain, the eye, the hand, the soul, the heart, in something that has human dimension, 
human identity. [...] What a drawing represents is really a beyond, [...] it represents a 
quest, a human quest, for something that sometime is opaque - the paper where I draw - 
but also something that glimmer with light through the paper and shine with the possibility 
of building. So, drawing is like language itself. [...] Drawing can now be reated by robotic 
means but there's no substitute because the human being is always dependent of the 
soul and the soul searches for expression. It's immediate, and nothing can be more 
immediate than the line. (Libeskind, 2003) 

Podemos associar o ato de ver ao desenho de observação e o ato de visualizar ao 

desenho de comunicação. Enquanto o desenho de observação se centra em registos 

de representação e comunicação de formas, materiais e ambientes; enquanto se 

constitui como uma atitude para a investigação da realidade, que procura “[…] 

compreender o meio […]”, o desenho de observação é considerado resultado de ver. 

Posterior e interdependente, surge o desenho de comunicação, que é o resultado da 

maneira como o mundo nos toca e, ao mesmo tempo, o resultado como nós tocamos o 

mundo. (Pallasmaa, 2018, p. 60) 

Architects don't invent anything, they transform reality. [...] Architecture is also a product 
of the knowing hand. The hand grasps the physicality and materiality of thought and turns 
it into a concrete image. In the arduous processes of designing, the hand often takes the 
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lead in probing for a vision, a vague inkling that is eventually turns into a sketch, a 
materialization of an idea. (Pallasmaa, 2009, p. 7 e 8) 

 
Ilustração 118 – Transpôr a mente, Jørn Utzon. (Campo Baeza, 2013, p. 9). 

Deste modo, destacamos o ato de desenhar por, pelo menos, quatro razões: ver, 

visualizar, compreender e criar relações. (Rodrigues, L., 2010, p. 68) 

Dizia-lhe [Valéry]: “Mas afinal, o que é o desenho?’” Ele respondia 

com seu célebre axioma: “O desenho não é a forma, é a 

maneira de ver a forma.” 

Neste ponto desabava a tempestade. 

Eu murmurava: “Não entendo”, num tom que sugeria claramente 

que a expressão parecia-me vã e insignificante. (Valéry apud Martins, 2010, p. 112) 

O desenho remete-nos para uma plataforma de partilha e de intercomunicação que nos 

permite ver como os outros sentem o Mundo; e isso transparece a maneira como são 

afetados pelas circunstâncias – que podem ou não ser afins às que nos afetam a nós. 

(Rodrigues, L., 2010, p. 65 e 68) 

O olhar é passivo se a ele não ligarmos uma atenção dirigida e que exija um mecanismo 
de acção relacionada com esse mesmo olhar, sendo esse mecanismo o desenho. Se a 
esse mecanismo acrescentarmos o afeto, o olhar será um factor de transformação do 
eu. Trata-se de uma relação entre a emoção, o olhar e a tradução da comoção que se 
gera no contacto do olhar com o mundo e que nos remete para um olhar com sentido 
[…] (Rodrigues, L., 2010 p. 76) 

Ainda que a grande sedução acerca da Arquitetura seja o facto de que nós podemos 

configurá-la, através do desenho ou de maquetes, permitindo-nos reproduzir ou antever 

uma dada realidade, esses meios nunca permitem traduzir tudo o que existe na mente 

do criador. (Rodrigues, L., 2010, p. 72) 
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Para além disso, o desenho de Arquitetura torna-se relevante uma vez que o seu 

objetivo primordial é orientar algo que se pretende construir. Deste modo, não devemos 

ficar pelo desenho nem pela imaginação. Temos de deixar que ganhe matéria, luz, 

profundidade. Temos de a construir. Ao conformar, o projeto não se torna irrelevante, 

proporciona bons atributos a uma Arquitetura edificada. (Morgado, 2016, p. 145) 

It’s literally like a dream coming true. The dream is on your desk, and you develop it 
through drawings and models, and then suddenly it happens and you are walking through 
a building or even through a whole neighborhood that you built. [...] It is something that is 
hard to put into words because you go from such a delicate thing like some lines on paper 
to something that is very large and important, like a civic space. (Libeskind, 7 march 
2014a) 

 
Ilustração 119 – Tudo é razão para imaginar. (Ilustração nossa, 2019). 

A construção da ideia, de algo que posteriormente apenas existia em forma de 

desenhos, supõe a relação “[…] arquitecto, arquitectura e habitante […]” (Morgado, 

2016, p. 223) Isto é, quando um arquiteto se propõe a fazer um projeto de Arquitetura, 

fá-lo de acordo com as influências que recebe, sejam elas pessoas, lugares, histórias, 

diálogos, imagens, sons, cheiros, ou qualquer outra coisa que tenha guardada dentro 

de si. 

Quando o arquiteto visita pela primeira vez o sítio do projeto, experiencia-o como 

qualquer outra pessoa, como qualquer Observador-Fruidor. Somos influenciados pelo 

espaço e a nossa mente seleciona aquilo que vai de acordo com as preferências, 

gostos, experiências e idiossincrasias de cada um; mas tudo isto acontece de um modo 

automatizado. (Morgado, 2016, p. 53) 
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Não obstante, quando somos arquitetos e temos a intenção de investigar mais 

profundamente um espaço analisamos essas informações mais profundamente, 

caminhando para o processo de criação. O arquiteto passa a Observador-Criador; viu o 

sítio, visualizou, e passou a desenhar o espaço arquitetónico que imaginou. O espaço 

é construído e passa a ser experienciado e a ser substância para mais pessoas – 

fruidores - para além daquele que o criou – o arquiteto. Após a experiência deste novo 

espaço arquitetónico, aquele que o vivenciou sai dele mais rico; leva consigo mais uma 

memória capaz de modificar aquilo em que acreditava antes, e capaz de influenciar 

aquilo que irá experienciar futuramente. 

Então, podemos compreender que “[…] los hombres pensáis una cosa, decís otra y 

hacéis outra […]” (Garbo apud Campo Baeza, 1996, p. 10) Depois de se compreender 

o processo descrito anteriormente, percebe-se que através do desenho, o arquiteto tem 

a capacidade de mostrar parte das suas ideias. No entanto, quando os explica, poderá 

– ou não – ser capaz de ser mais completo ou de fazer o outro entender melhor aquilo 

que pelo desenho traduziu com linhas ou manchas. No entanto, quando estas ideias 

ganham forma, dimensão e profundidade, passa a existir também para mais pessoas, 

que percecionam com os seus corpos e que também criam opiniões sobre tal espaço. 

Portanto, aquilo que era simplesmente uma ideia na mente do arquiteto transforma-se 

e influência aqueles que se cruzam com essa informação. 

A construção de um edifício pode ser estruturalmente estável, resistir às variações e 

manifestações climatéricas ao mesmo tempo que é capaz de contemplar todas as 

exigências funcionais dos seus usuários. No entanto, podemos considerar que isso é 

apenas isso mesmo: construção. Não obstante, estas construções não deixam de 

despertar emoções naqueles que o habitam. 

“Architecture, just like music, speaks more to the emotions than to anything else. 

Architecture today underestimates the human mind. It tries to push neutrality. I hate 

neutrality. Neutrality breeds apathy.” (Libeskind, 25 April 2014b) 

Assim, no presente capítulo, pretende-se justificar que as composições arquitetónicas, 

muito mais que meras construções, são capazes de influenciar e modificar as pessoas 

que o visitam. 

Através da edificatória, a Arquitetura tem o potencial de transformação do Mundo que, 

por sua vez, é transformado pela obra edificada. Quando nos referimos à transformação 

do Mundo não falamos somente fisicamente. Vivemos em Mundos mentais, nos quais 

material e espiritual, vivenciado, lembrado e imaginado se fundem constantemente. 
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Como consequência, a realidade vivida não segue as regras do espaço e tempo 

definidos e medidos pela ciência da física mas antes pela essência, pelo acientífico, 

estando mais perto da realidade dos sonhos do que da descrição cientifica. Por tal 

razão, uma obra de Arquitetura, que nunca poderá deixar de existir fisicamente - de sua 

essência e produção materiais; existe também numa realidade evocativa - de sua 

imagem artística e estrutura expressiva, deve basear-se em significados, intenções e 

valores sobre os quais os fruidores do espaço deverão ser influenciados - consciente ou 

inconscientemente. (Morgado, 2016, p. 136 e 223; Pallasmaa, 2018, p. 23) 

Por isso, mais do que meros edifícios que satisfaçam o ego dos seus autores, segundo 

Morgado a boa Arquitetura proposta deve ser ““uma força activa na criação de novos 

símbolos para a condição humana”. (Voegelin apud Morgado, 2016, p. 193) 

Porque havemos de nos importar com a emoção? […] Tem mais a ver com a aplicação 
inesperada de forças do que com as sensações de despontar lento geradas pela imersão 
em diferentes tipos de espaços. […] Dia após dia, seguimos os mesmos trajetos […] Se 
a vida fosse apenas isto, mal conseguiríamos aguentar a monotonia embrutecedora das 
coisas. As nossas mentes percetivas conscientes, vivendo um estado de privação 
sensória, acabariam por se fechar por completo, entorpecidas pelas rotinas monótonas 
da vida, até se transformarem em sonâmbulas. […] Aqueles momentos raros […] em que 
se depara com o inesperado, quando […] se desvia e são quebradas as regras, são os 
momentos em que despertamos e prestamos atenção. Tais experiencias […] são as que 
nos tornam conscientes do que nos rodeia e do impacto que isso tem em nós. (Ellard, 
2019, p. 98 e 99) 

Projetar ambientes que afetam as sensações e os atos é tão antigo que, na verdade, 

precede quaisquer outros aspetos da civilização Humana, incluindo a comunicação 

escrita, a conceção de cidades e povoações e até o nascimento da agricultura. As 

estirpes de tais esforços residem no Sul da Turquia nas antigas ruinas de Gobekli 

Tepe70. É possível que, tal como o monumento megalítico Stonehenge construído há 

mais de cinco mil anos, Gobekli Tepe tenha sido erigido como espaço terapêutico – um 

indicativo de que uma das primeiras motivações Humanas que levaram à construção foi 

uma reação à consciência da nossa própria finitude, com essas estruturas iniciais a 

representarem uma luta emergente contra a mortalidade. Independentemente do que 

se possa saber do pensamento que jaz por detrás da construção de Gobekli Tepe, seis 

mil anos antes da invenção da palavra escrita, já construíamos para mudar perceções 

e para influenciar pensamentos. (Ellard, 2019, p. 16 e 17) 

                                            
70 Gobekli Tepe Estrutura, com mais de onze mil anos que consiste numa série de muros e colunas 
construídas com blocos de pedra, algumas pesando mais de dez toneladas. (Ellard, 2019, p. 15) 
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Quando um arquiteto é capaz de projetar uma estrutura arquitetónica que evoque, está 

também a ser capaz de se pôr no corpo do outro e de tomar decisões acertadas e 

consolidadas segundo diferentes maneiras de se percecionar o Mundo. (Cardoso, 2016, 

p. 128) Quando é capaz de projetar uma estrutura arquitetónica que evoque, através da 

manipulação dos elementos arquitetónicos, permite ao fruidor chegar às coisas 

invisíveis através das coisas visíveis. No entanto, para que isso resulte de modo efetivo, 

o arquiteto tem que conhecer o funcionamento do Corpo Humano. (Morgado, 2016, p. 

70) 

 
Ilustração 120 - A evocação está na mente Humana. (Ilustração nossa, 2018). 

Enquanto criadores de espaços, os arquitetos têm a capacidade de manipular 

elementos capazes de mudar os estados emocionais. O nosso cérebro utiliza a 

informação recebida através dos sentidos – tamanhos, formas, cores, proporções, 

temperaturas, cheiros, movimentos, sons, estados corporais - para criar a sua própria 

perceção da realidade. Não obstante, estes fatores relacionam-se com memórias e 

experiências passadas. As características captadas pelos sentidos, gerando estados 

emocionais específicos, conseguem induzir o cérebro a reagir. No entanto, isto não é 

resultado do poder transcendental de um plano ou de uma cor ou de um material. De 

acordo com Libeskind, não são os materiais com que se constrói que têm a capacidade 

de mudar algo no individuo. Pedra, betão, vidro, são coisas inanimadas. Segundo afirma 

Morgado, a capacidade dos espaços influenciarem um ser humano está nele mesmo, 
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no individuo. “[…] não é uma qualidade do objecto mas antes uma característica da 

mente humana””. (Hutcheson apud Morgado, 2016, p. 98) Por isso David Eagle afirma 

“Our perception of reality has less to do with what’s happening out there, and more to do 

with what’s happening inside our brain.” (Goodreads, 2019b) 

 
Ilustração 121 - Chegar às coisas invisíveis através das coisas visíveis. (Ilustração nossa, 2018). 

A mente da Humana, que capta as características dos elementos arquitetónicos, a 

atmosfera e a história contada através da luz, das proporções, dos elementos, 

interpreta-os, criando emoções e, posteriormente, sentimentos. É algo que comunica 

diretamente com a alma. 

Como resultado, sob a influência da emoção gerada, as pessoas tendem a mudar o seu 

padrão comportamental. (Paiva, 2018; Libeskind, 2018; Damásio, 2018, p. 159) “[…] a 

forma de tais espaços não afeta apenas o modo como nos sentimos, mas também as 

nossas atitudes e o nosso comportamento […]” (Ellard, 2019, p. 17) 

Cada estado emocional não muda apenas o comportamento exterior, muda também a 

formação da memória e da aprendizagem. Mesmo que o individuo não sinta emoções 

conscientemente, as mudanças corporais provocadas pelo espaço fazem-no agir de 

modo diferente. Não obstante, tais mudanças nos estados emocionais também mudam 

o modo como a pessoa percebe as construções e as situações que as circundam. Por 



Olhos que pensam (desenham).e olhos que sentem (fruem) 

Sara Filipa Santos Costa  151 

exemplo, se uma pessoa se sente feliz, percebe o espaço como mais bonito e mais 

colorido do que alguém que se sinta triste. (Paiva, 2018) 

“[…] o modo como nos movemos e a nossa postura estão integralmente ligados aos 

nossos pensamentos, estados de espirito e comportamentos.” (Ellard, 2019, p. 25) 

O modo como o ambiente influencia o nosso estado psicológico permite-nos interagir 

com o espaço de um determinado modo. Quando entramos num espaço, começamos, 

quase por impulso, por intuição, pelo desejo da descoberta, a caminhar nele de um 

determinado modo, porque assim o exige o carater do espaço. “Cada espaço tem suas 

características sonoras de intimidade ou monumentalidade, convidativo ou de rejeição, 

hospitalidade ou hostilidade […]” (Martay, 2007, p. 57) Estes indicadores fazem-nos agir 

de um determinado modo ou de outro, sendo que o arquiteto potencializa esses 

indicadores bem como, explorar as possibilidades contrárias. Tudo se inicia a partir de 

estímulos espaciais – concebidos pelo arquiteto. (Cardoso, 2016, p. 162; Ellard, 2019, 

p. 267) 

Em Arquitetura, as dimensões influem sobre o valor espacial. Pensemos na relação 

entre proporção e escala. Se por um lado a proporção relaciona as partes entre si e com 

o conjunto de um edifício, se é o meio pelo qual se subdivide um edifício para atingir as 

qualidades da unidade, da ênfase, contraste, harmonia e ritmo. Por outro lado temos a 

escala, que advém da intensão poética do seu autor e onde dimensões são 

estabelecidas sem que haja alguma relação com dimensões reais, permitindo que se dê 

mais ênfase a alguns pontos da obra, seguindo algum conceito e princípio. 

 
Ilustração 122 – Largura. (Ilustração nossa, 

2018). 

 
Ilustração 123 – Altura. (Ilustração 

nossa, 2018). 

 
Ilustração 124 – Profundidade. 

(Ilustração nossa, 2018). 

Deste modo, consideramos que a escala se conforma como um dos elementos mais 

relevantes num projeto de Arquitetura. (Zevi, 1978, p. 169) 
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“[…] mesmo um manequim pode ter unidade, simetria, balance, ênfase, contraste, 

proporção e escala; mas se lhe falta vida, expressão, fisionomia, se não “diz nada”, 

nunca será um ser vivo.” (Zevi, 1978, p. 170) Por exemplo, podemos ter uma casa em 

que a porta e as janelas se encaixam perfeitamente, ou seja, têm as proporções ideais 

entre si para formar uma perfeita habitação. No entanto, ainda que essas sejam a maior 

parte das sensações quotidianas, quando nos referimos a espaços importantes, como 

uma igreja, a relação que o individuo deve manter com o espaço deve ser diferente, 

porque assim manda a função que o proporcionou. A isto chamamos de escala – fator 

que está directissimamente relacionado com a intensão poética do seu autor, 

influenciando naturalmente as nossas reações aos espaços. (Zevi, 1978, p. 169; Ellard, 

2019, p. 18) 

 
Ilustração 125 – Perto. (Ilustração nossa, 

2018). 

 
Ilustração 126 – Meio. (Ilustração nossa, 

2018). 

 
Ilustração 127 – Longe. (Ilustração 

nossa, 2018). 

Influem sobre o espaço muitas outras considerações: influi a nossa própria expectativa; 

a luz e a sua fonte, a posição das sombras, a sugestão de um seu próprio movimento; 

influi a cor. 

Influem também as formas e o carater das linhas dominantes. Olhando as formas 

arquitetónicas, vibramos em simpatia simbólica com elas. São desencadeadas reações 

em nosso corpo, em nosso espirito, em nossa memória. (Zevi, 1978, p. 161) 

“[…] experiências sugeriram que as formas dos contornos que nos rodeiam podem 

fazer-nos sentir felizes e confortáveis ou ansiosos e receosos, mas podem também 

afetar o modo como tratamos os outros.” (Ellard, 2019. p .161) 

Considera-se o movimento a razão da descoberta do espaço. “Nós adaptamos 

instintivamente aos espaços nos quais estamos, projetamo-nos neles, enchemo-los 
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idealmente com nossos movimentos.” (Zevi, 1978, p. 186) Através do nosso instinto 

mimético, ao seguirmos a linha horizontal, damo-nos conta de que ela dá o sentido do 

constante, lógico, coerente e intelectual. Este sentido - paralelo à terra sobre a qual 

caminhamos – acompanha a distância da vista e, por isso não dá lugar a alusões acerca 

do seu comprimento. Em oposição, consideramos a linha vertical, “[…] símbolo do 

infinito, do êxtase e da emoção […]” (Zevi, 1978, p. 161) Para segui-la, o Homem detém-

se, “[…] ergue os olhos até o céu, afastando-se da sua diretriz normal […]” (Zevi, 1978, 

p. 161) Esta linha rompe-se ao tocar o céu, perdendo-se nele, sem nunca encontrar 

obstáculos ou limites, iludindo acerca do seu comprimento, sendo por isso mesmo, 

símbolo do sublime. A linha vertical pode ainda ser distinguida dependendo se é 

ascendente ou descendente, sendo que uma simboliza jovialidade e a outra 

apoquentação, respetivamente. (Zevi, 1978, p. 161) 

Por sua vez, estas linhas, horizontais ou verticais podem ser retas ou curvas. Quando 

nos deparamos com linhas retas, deparamo-nos com sensações de asserção, rigidez e 

de força. Por outro lado, quando nos deparamos com linhas curvas, deparamo-nos com 

hesitação e flexibilidade. Linhas helicoidais são símbolo de ascensão, desprendimento 

e libertação da matéria terrena. (Zevi, 1978, p. 161) 

Uma investigação em psicologia e estética determinou que nutrimos uma preferência 

quase universal por contornos curvos. Esta preferência foi demonstrada em muitos tipos 

diferentes de materiais, que vão desde formas simples a interiores arquitetónicos. 

Encaramos as curvas como sendo suaves, convidativas e belas, enquanto extremidade 

agrestes são duras, repulsivas e podem representar risco. Os contrastes entre as 

nossas reações a esses dois tipos de contornos sugerem que até características 

percetuais de baixo nível do ambiente construído podem desencadear reações fortes 

acionando circuitos antigos que evoluíram para nos alertar para riscos ambientais. 

(Ellard, 2019, p. 160) 

Os investigadores não só demonstram uma preferência por curvas em detrimento de 
ângulos retos – uma preferência que começa na infância muito antes de as nossas 
experiências nos ensinarem os perigos dos objetos pontiagudos como facas e tesouras 
-, como essas preferências também parecem estar relacionadas com as características 
das células nervosas, em áreas do nosso córtex visual, envolvidas no reconhecimento 
de objetos. […] temos muito mais células corticais dedicadas à analise das nuances de 
uma superfície curva do que à de uma angulosa. Estas células fazem parte de um 
sistema de processamento neural muito rápido para formar as primeiras impressões e 
avaliar ameaças. Até as nossas primeiras impressões sobre estranhos que conhecemos 
assentam em parte em análises de características faciais simples relacionadas com a 
forma. [...] formamos preferências […] em menos de 39 milissegundos depois de 
aparecerem. É cerca de um vigésimo do tempo que o coração humano normal deva a 
bater uma vez. (Ellard, 2019, p. 67) 
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Quando percorremos enormes espaços e extensões monótonas vivemos a agonizante 

e lenta passagem do tempo e um estado de tédio que não é, em termos qualitativos, 

diferente do experienciado pelos pioneiros das experiencias de privação sensorial dos 

anos sessenta do século XX. Por outro lado, um passeio por um movimentado mercado 

de rua a fervilhar de artigos coloridos, deliciosos aromas e atividade Humana pode 

deixar-nos bem-dispostos. (Ellard, 2019, p. 18) 

“If musical forms are experienced as concrete embodiments of a certain frame of mind, 

the musical line constantly exploding and reformulating itself, then the sensuous play of 

light on the surfaces of this deliriously angled chamber does something similar in 

architecture.” (Schwarzer, 2008, p. 43) 

Portanto, após o estudo do funcionamento do Corpo Humano relativamente à captação 

de características exteriores, através dos sentidos, gerando emoções e sentimentos, no 

capítulo anterior; e após o estudo sobre o modo como as características de elementos 

arquitetónicos podem influenciar os indivíduos que visitam os espaços, percebe-se que 

estes lugares, ainda que inanimados influenciam sensações e as sensações, 

consequentemente, influenciam decisões; mas não porque se movam até à nossa pele, 

ou até aos nossos olhos, ou até ao nosso nariz, ou até à nossa boca, ou até mesmo aos 

nossos ouvidos. Isto acontece porque se gera uma fusão de pensamento com 

sensação. (Ellard, 2019, p. 22) 

Tal como referido no capítulo precedente, através de um ecrã não conseguimos sentir 

realmente o poder da Arquitetura, tal como um desenho que não conseguirá jamais, por 

mais real que seja, ser o próprio lugar. (Rodrigues, L., 2010, p. 72) 

O percurso para chegar a um lugar, tocá-lo, vê-lo, cheirá-lo, ouvi-lo é permitir-se ter uma 

experiência real e total, em que não são necessárias palavras. “Basta lá estar.” (Ellard, 

2019, p. 11) É essa junção de todos esses dados que nos permite ficar comovidos com 

um espaço, mesmo que ele não seja capaz de nos falar. (De Botton apud Morgado, 

2016, p. 209) 

“A […] Arquitetura não se mede pela maior dimensão das obras. Mede-se sim, na 

capacidade de parar o tempo nelas, de suspendê-lo, de […] evocar […]” (Campo Baeza, 

2013, p. 18) 

De facto, os espaços não falam, raramente se mexem e a não ser que se lhes toque, 

eles não produzem baralhos; mas, quando os seus elementos se coadunam, são 
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capazes de tocar o seu fruidor – através da sua estimulação, através daquilo que lhes 

faz lembrar, através da imaginação. 

Como Campo Baeza afirma, alguns espaços arquitetónicos são capazes de produzir em 

nós uma emoção interior tal, uma suspensão do tempo tal, que, embora possa parecer 

um pouco abstrato, ou um tema mais próprio da Poesia ou da Filosofia, surge com uma 

força especial, real, palpável, só quando se trata da Arquitetura. “Quando estamos 

perante ou no interior destes espaços, naqueles que realmente valem a pena, o tempo 

parece que para, que se suspende, que se consegue tocar com as mãos.” (Campo 

Baeza, 2013, p. 87) 

“O ato da imaginação […] é um ato mágico. É um encanto destinado a fazer com que o 

objeto do pensamento de alguém, a coisa que se deseja, apareça de tal maneira que 

seja possível apossar-se dele.” (Pallasmaa, 2013b, p. 36) E essa capacidade de nós 

tocarmos aquilo que não está lá fisicamente – de imaginar - advém da capacidade do 

arquiteto se outrar – tal como fazia o poeta Fernando Pessoa –, de ser sensível, de 

conhecer a composição corporal dos seres humanos, e de conhecer o modo como estes 

reagem – de imaginar. Sem esta capacidade, de nos colocarmos no lugar do outro para 

quem fazemos os espaços, de imaginar aquilo que o individuo irá sentir, como se irá 

mover no espaço, que reflexões poderá fazer sobre o lugar, não teríamos a sensação 

de empatia, compaixão, e não suspeitaríamos sequer acerca do futuro. (Pallasmaa, 

2013b, p. 10; Libeskind, 2018) Sobre esse tema Albert Einstein afirma “A lógica pode 

levar de um ponto A a um ponto B. A imaginação pode levar a qualquer lugar.” 

(OBfrases, 2019) 

Assim, percebemos que nossa imagem multifacetada do Mundo é, inevitavelmente, 

produto da nossa própria imaginação. Do mesmo modo, percebemos que vivemos um 

ciclo: “[…] pelo princípio vice-versa, o homem influencia e é influenciado pelo lugar […]” 

(Morgado, 2016, p. 161) 

4.3. MUSEU OU MEMORIAL? 

“Psychoanalysis has taught that the dead – a dead parent, for example – can be more 

alive for us, more powerful, more scary, than the living. It is the question of ghosts.” 

(Derrida apud Goodreads, 2019a) 

No capítulo precedente, compreendemos que as construções em si, enquanto matéria 

inanimada, não têm qualquer capacidade de nos tocar. “Construir […] espaço é o 

objetivo e o fim da arquitetura; mas o espaço é o antispírito, é extensão pura, realização 
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absoluta e completa […]” (Zevi, 1978, p. 219) O que acontece realmente é que nós, 

Seres Humanos, somos indissociáveis do espaço envolvente, de sensações e 

sentimentos, de memórias e imaginação - de nós mesmos. Somos indissociáveis do 

nosso corpo físico, com o qual podemos tocar superfícies, ouvir, ver, cheirar ou provar, 

movimentar-nos; mas também somos indissociáveis do nosso corpo mental e espiritual, 

que relaciona, constantemente, tudo o que existe dentro e fora de nós, que nos permite 

captar e especular acerca daquilo que não é visível, para que, através dos sentidos que 

trabalham com a mente, consigamos evocam memórias. 

“[…] o Espírito é pura e constante tensão, advento perene.” (Zevi, 1978, p. 219) Nesta 

sequência, percebemos que vivemos numa simbiose constante com o meio construído; 

ele nos influencia pelas formas, cores, texturas, luzes, sombras, etc.; mas nós também 

o influenciamos, pelo modo como ocupamos o espaço e pelo modo como o construímos 

(enquanto arquitetos). “A arte sempre é o produto da experiência de uma interação de 

seres humanos com seu ambiente.” (Pallasmaa, 2018, p. 105) 

No presente capitulo, procura-se justificar uma ideia de Kubler, “[…] as coisas 

inanimadas continuam a ser a prova mais tangível de que o velho passado humano 

realmente existiu.” (Kubler, 2004, p. 17) 

 
Ilustração 128 – Television Sets, Michael Thorpe, (Monoskop, 2012, p. 267). 
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“Aquilo que chamamos de início frequentemente é o fim. E fazer um fim é fazer um 

início.” (Pallasmaa, 2018, p. 24) Isto é, durante o continuum que é a vida, todas as ações 

e considerações que fazemos, derivam de cenas anteriores, que experienciámos e 

imaginámos. A nossa memória “[…] une imagens e ideias anteriores, 

independentemente do desejo e, assim, cria resultados novos e brilhantes…” Assim, 

quando terminamos algo, isso é apenas o motor para que outra realidade desponte. 

Quando um arquiteto projeta um espaço, esse espaço não terminou aí – ele começou 

aí. Está em permanente mutação ou porque é fisicamente ocupado por corpos em 

constante movimento; ou porque a perceção e as considerações sobre tal espaço 

diferem de individuo para individuo; ou porque fatores como a luz alteram os seus 

ambientes; ou mesmo por causa da pátina do tempo. 

A Teoria do Einfuhlung71, através do seu método de identificação do Homem com as 

formas, demonstrou que “[…] a arquitetura move-se continuamente sob o constante 

girar do Sol […]” (Zevi, 1978, p. 165) Por tal razão, podemos considerar que os edifícios 

são organismos vivos que estão em constante mutação e que alteram também a 

perceção e interiorização por parte daqueles que vivenciam o espaço. 

“Quer gostemos, ou até quer nos apercebamos disso, os lugares envolvem-nos com 

sensações, orientam os nossos movimentos, alteram as nossas opiniões e as nossas 

decisões, e talvez até por vezes encaminham-nos para experiencias sublimes […]” 

(Ellard, 2019, p. 260) 

Mesmo de um ponto de vista utilitário, o espaço é logicamente o nosso fim, delimitá-lo 

é o objetivo do construir e toda a Arquitetura surge dessa necessidade. Esteticamente, 

porém, o espaço tem uma importância ainda maior. O arquiteto modela-o como o 

escultor faz com o barro: desenha-o como obra de arte; tenta, enfim, por intermédio do 

espaço, suscitar um determinado estado de espirito nos que entram nele. (Zevi, 1978, 

p. 176 e 186) 

Processamos e projetamos reações significativas (pensamentos) em toda a nossa 

constituição. Precisamos reconhecer que vivemos, simultaneamente, em Mundos 

mentais e fundamentalmente subjetivos de memória, sonho e imaginação, assim como 

num Mundo física e materialmente percebidos e compartilhado de modo experimental. 

                                            
71 Einfuhlung conceito que afirma que a emoção artística consiste na identificação do expectador com as 
formas, e por isso no fato da Arquitetura transcrever os estados de espírito nas formas da construção, 
humanizando-as. (Zevi, 1978, p. 165) 
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“De forma paradoxal, nosso mundo nos é dado, mas, ao mesmo tempo, é feito por nós 

mesmos.” (Pallasmaa, 2013b, p. 36) 

Se, como Pallasmaa afirma, a função atemporal da Arquitetura é criar metáforas 

existenciais para o corpo e para a Vida que concretizem e estruturem nossa existência 

no Mundo, refletindo, materializando e tornando eternas as ideias e imagens da Vida 

ideal (Pallasmaa, 2011, p. 67); então o arquiteto constitui-se como uma figura de 

primordial importância. O arquiteto “é um curador do interesse do outro” (Morgado, 2016, 

p. 193). 

Afirma Ellard que o arquiteto tem a capacidade de erigir melhores lugares, edifícios e 

cidades. No entanto, “[…] a chave para se construírem melhores lugares a todos os 

níveis passa por começar a observar as relações intrínsecas entre as nossas 

experiências vividas e os lugares que as contêm […]” (Ellard, 2019, p. 14) 

Paralelamente, há pouco mérito em proporcionar aos arquitetos liberdade total para 
projetarem qualquer tipo de estrutura que lhes desperte a imaginação […] Alguns 
destacam a desconexão que pode surgir entre a visão de um arquiteto e as opiniões dos 
utilizadores dos produtos terminados. (Ellard, 2019, p. 264) 

Isto é, as preferências da maioria das pessoas estão muitas vezes distantes dos gostos 

estéticos dos artistas. Um edifício pode ser uma criação artística justificada para um 

arquiteto, mas, ao contrário de uma pintura, um filme ou uma escultura, uma estrutura 

arquitetónica terminada deve ser capaz de desempenhar um papel útil e positivo nas 

vidas dos seus utilizadores, não só diariamente como ao longo de todo o tempo de Vida 

da construção. (Morgado, 2016, p. 136) Assim, o arquiteto tem a responsabilidade de 

se preocupar com o que o edifício resulte para o seu propósito, contribuindo 

positivamente na paisagem construída; para a criação de um lugar relevante para a 

cidade e para a população em geral; tal como para a experiência pertinente na vivência 

e formação enquanto individuo. “[…] a arquitectura nunca pode afastar-se do homem e 

da sociedade que supostamente serve […]” (Morgado, 2016, p. 208) 

Deste modo, destaca-se a conceção de museus 

[…] hoje tendem a ser entidades que encontram na sociedade a vontade de uma maior 
interacção. Em vez de conter, difundem e, em vez de receptáculos, ou lugares onde se 
mostra e agrega um determinado conjunto de objetos, os museus expandem-se e 
tendem a construir-se como locais onde, das coleções permanentes às exposições 
temporárias, se cruzam os vários saberes. (Rodrigues, S., 2009, p. 27) 
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Anne Frank72 afirmava “Our lives are fashioned by our choices. First we make our 

choices. Then our choices make us.” (Goodreads, 2019) Nós somos aquilo que fazemos; 

por outro lado, Morgado afirma “[…] nós formamos os nossos edifícios e depois os 

nossos edifícios formam-nos a nós […]” (Morgado, 2016, p. 136) Ou seja, primeiro, nós 

tomamos uma decisão, uma atitude; depois essa atitude define quem nós somos; 

justifica-se por nós. Segundo, se formos arquitetos, decidimos fazer um projeto de 

determinado modo; depois, ele influencia-nos. Se for um museu, não só nos influencia. 

Ele também pode ter a capacidade de nos formar enquanto pessoas, cidadãos, 

humanos. 

A tradição mantém e protege a sabedoria existencial coletiva e acumulada de sucessivas 
gerações. Ela também nos oferece uma direção confiável para o novo e mantém a 
compreensibilidade e o significado do novo. A tradição é, acima de tudo, um sistema 
inconsciente que organiza e mantém um senso de historicidade, contexto, coerência, 
hierarquia e significado no constante fluxo para o processo da cultura. (Pallasmaa, 2018, 
p. 86) 

 
Ilustração 129 - Quando as coisas não se nos ajustam. (Ilustração nossa, 2018). 

                                            
72 Anne Frank (1929–1945) abreviatura de Annelies Marie Frank; alemã de origem judaica; com a ascensão 
nazi em 1933 vieram manifestações antissemitas; Anne Frank e a sua família mudaram-se para Amsterdão; 
em 1940 os nazis invadem os Países Baixos; a população judaica foi perseguida; esta família esconde-se 
por dois anos num sótão de um prédio que ficava atrás do escritório da família – ao qual Anne se refere no 
seu diário como Anexo Secreto; a 4 de agosto de 1944 o seu esconderijo foi denunciado anonimamente à 
Gestapo; a família foi presa e enviada para o campo de concentração de Westerbork e posteriormente para 
Auschwitz do qual apenas o seu pai sobreviveu. (Goodreads, 2019) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ascens%C3%A3o_do_nazismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ascens%C3%A3o_do_nazismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antissemitismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
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A Arquitetura tende a formar-nos mais significativamente quando há algum tipo de 

dificuldade, quando o edifício se coloca numa posição que não satisfaça em termos de 

necessidade, comodidade, prazer e beleza, negando assim o relaxamento provocado 

pelo sentido do conveniente. (Morgado, 2016, p. 136) “Só quando as coisas não se nos 

ajustam é que nos tornamos conscientes delas […]”. (Morgado, 2016, p.136) 

Pensemos no caso do Museu Judaico de Berlim. “Il n’existe pas de correspondence 

estétique pour l’holocaust.” (Schneider, 2011, p. 28) 

Este Museu está implantado numa cidade que se renova sobre um conjunto de vincadas 

cicatrizes históricas, sobre um passado negro, sobre a memória da queda de um regime 

autoritário. 

 
Ilustração 130 – Indigência. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 131 – Hostilidade. (Ilustração nossa, 2018). 

Deste modo, o arquiteto autor desta obra, Daniel Libeskind, não concebeu este edifício 

para alimentar o olhar nem o fugaz momento da passagem nem da visita. Procurou, 

antes, evocar um período obscuro da História Mundial: o Holocausto Judeu; retratando 

pessoas e simulando sensações com o objetivo de sensibilizar e instruir a população 

mundial acerca da brutalidade de tais factos; o que, segundo o escritor francês Gaston 

Bachelard (1884-1962), projeta experiências, recordações, associações e emoções 

mais profundas e significativas do que as imagens evocadas pela forma. (The Editors of 

Encyclopaedia Britannica, 2019c; Pallasmaa, 2018 p. 41) Não obstante, tal como um 

sobrevivente do Holocausto afirma no documentário de Claude Lanzmann intitulado 

Shoah “No one can recreate what happened here. Impossible. And no one can 

understand it. Even I, now.” (Lanzmann, 2013) 
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Ao pensarmos neste museu lembramos e associamos uma citação de Cézanne “O que 

eu tento traduzir-vos é mais misterioso, incrusta-se nas próprias raízes do Ser, na fonte 

impalpável das sensações.” (Merleau-Ponty, 2015 p. 11) 

 
Ilustração 132 – Difícil é não imaginar. (Ilustração nossa, 2018). 

Nesta obra, o arquiteto procurou que os fruidores descobrissem o edifício de um modo 

intuitivo e didático. Para isso, estimula os cinco sentidos e, consequentemente, a 

imaginação, “[…] uma das maiores prerrogativas do ser humano […]” (Pallasmaa, 

2013b, p. 35) 

Vivemos num diálogo contínuo entre imaginação e realidade, entre mental e físico, em 

que a imaginação não pode ser diferenciada de qualquer outro ato mental, pois qualquer 

um destes atos derivam de uma experiência sensorial. (Pallasmaa, 2013b, p. 36) 

“O ato da imaginação […] é um ato mágico. É um encantamento destinado a fazer com 

que o objeto do pensamento de alguém, a coisa que se deseja, apareça de tal maneira 

que seja possível apossar-se dele.” (Pallasmaa, 2013b, p. 36) 
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Ilustração 133 – Entre (Tanto). (Ilustração nossa, 2018). 

Após visitar o complexo arquitetónico do Museu Judaico de Berlim e estando no 

momento a refletir sobre tal, sinto-me capaz de recordar o que senti, e vagamente o que 

vi. É um lugar em que “[…] não imaginar é ainda mais difícil que imaginar […]” 

(Pallasmaa, 2013b, p. 36) 

 
Ilustração 134 - Terminar no céu. (Ilustração nossa, 2018). 
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À medida que era feita a aproximação ao Museu, compreendia-se que, tal como a 

cidade em que está implantado, é também ele, o reflexo de uma geometria de conflitos 

assentes numa extensa memória coletiva. O contraste entre edifícios do complexo era 

evidente e constitui-se como a primeira recordação do complexo; mas, mais do que isso, 

a expressão da textura, do material que reveste o edifício projetado pelo arquiteto 

Libeskind, tal como os – pouquíssimos - vãos subtraídos – quase que rasgados – às 

fachadas dos volumes, sobrepõe-se, dando uma sensação de ser algo distante, frio, e 

pouco aprazível. 

 
Ilustração 135 - O céu como limite. (Ilustração nossa, 2018). 
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A sua expressiva textura do revestimento exterior do novo edifício – chapas de zinco 

com riscos verticais - é violentamente contradito pelas janelas subtraídas nas fachadas 

dos volumes – sem uma regra nem harmonia no sentido em que são desenhados. 

Recordo-me de como o desenho dessas janelas, agressivamente rasgadas à matéria, 

reforçava a sensação de violência, de forçar algo, de arrepiar. “[...] limites duros e 

afiados ângulos e ângulos agudos. Tais formas podem sugerir dentes, garras ou outros 

tipos de arestas perigosas; seria adaptável para nós desviarmo-nos delas na direção 

das superfícies mais suaves.” (Ellard, 2019, p. 161) 

Tal sensação torna-se percetível não só no desenho mas também no uso do espaço. 

Quando estamos dentro do edifício não é possível ver para fora senão o céu. Ao mesmo 

tempo, a espessura das paredes esculpe uma luz diferente para cada espaço. 

A segunda recordação prende-se com a entrada no edifício – Kollegienhaus – e a súbita 

mudança de paradigma. Se na fachada encontrávamos motivos Barrocos, no interior 

deparamo-nos com a inesperada imposição de planos que configuração um caminho 

pensado por Libeskind, em que a inquietante acutilância das suas esquinas nos faz 

antever a rigidez com que se desenha o percurso que se segue. 

 
Ilustração 136 – Acutilância máxima. (Ilustração nossa, 

2018). 

 
Ilustração 137 – Sukkots. (Ilustração nossa, 2018). 
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No piso de entrada, no edifício antigo - temos acesso a uma janela que nos permite ver 

o intervalo entre o edifício novo e o edifício antigo. Podemos também aceder a esse 

espaço intersticial por uma outra saída. 

Aquilo que este espaço exterior nos transmite é inacessibilidade. Se por um lado temos 

as fachadas de zinco que se traduzem numa sensação de frio e de corte, por outro lado 

deparamo-nos com a grande altura das paredes que envolvem este espaço, que 

parecem só se desfazer ao tocarem o céu. 

 

Ilustração 138 - Entre 1735 e 1999 #2. (Ilustração nossa, 2018). 

Esta consideração mantém-se ao continuar o percurso pelo interior do edifício. Recordo 

que o edifício se demarca pela capacidade de articular a continuidade entre o seu 

espólio, espaço arquitetónico e contexto histórico e urbano da cidade de Berlim. 

Entrarmos no edifício Barroco, e, logo de seguida, deparamo-nos com planos que 

formam uma entrada – alta, estreita, escura, irregular e vertiginosa -, com uma escadaria 

íngreme que desce e que nos leva a um longuíssimo corredor que parece não ter teto – 

pois está pintado a preto - nem fim. Este corredor mal iluminado, inclinado e tortuoso 

quase nos antecipa que nos leva a um lugar pouco ansiado – ao abismo. 
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Ilustração 139 - Vazio que leva ao novo edifício #2. (Ilustração nossa, 2018). 

Este corredor entrecruza-se com outros, torna-se um labirinto, deixando-nos com a 

sensação de desorientação, desequilíbrio, alienação ou mesmo de alucinação. 

 
Ilustração 140 – Desequilíbrio ou alucinação? (Ilustração nossa, 2019). 
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Cada um dos corredores que se cruza leva a um lugar específico, com características 

especificas e dimensões espirituais. As proporções, o vazio e a aridez provocada pelo 

betão que constitui praticamente todo o edifício convocam uma solenidade capaz de 

deter e silenciar aquele que percorre os espaços. 

A Torre do Holocausto surge no nosso corpo e na nossa mente, após escolhermos um 

desses corredores, após observarmos alguns pertences de algumas das vítimas – 

fotografias, cartas, desenhos. Ao fim do corredor deparamo-nos com uma porta. Com 

as paredes pintadas de preto, a porta preta e um puxador simplório, duvidamos se a 

porta vai dar a um novo espaço, ou se será simplesmente a uma sala técnica. 

 
Ilustração 141 – Caminho. (Ilustração nossa, 2019). 

“[…] nós somos imaginadores irreprimíveis na vida quotidiana, na qual desfrutamos das 

atividades imaginativas de modo persistente, não apenas como um divertimento 

ocasional […]” (Pallasmaa, 2013b, p. 36) 

A imaginação é uma função que nos pertence e que, neste lugar, a usamos de um modo 

voraz, involuntária e instintivamente. A curiosidade leva-nos a abrir esta porta – 

metálica, pequena e pesadíssima - que de modo tão singelo se apresenta e que nos 

permite abandonar o curso ordinário das coisas. 
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Ilustração 142 – Forma para abandonar o curso ordinário das coisas. (Ilustração nossa, 2019). 

Abrimos a porta e quando a largamos, fecha-se com uma força tremenda, produzindo 

um som que ecoa por alguns segundos - horripilante. O silêncio impera e torna-se mais 

difícil de suportar do que uma dor de cabeça no meio de uma multidão. 

 
Ilustração 143 – Eco. (Ilustração nossa, 2019). 
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Deixamos a porta para trás e o inesperado ganha forma: uma escuridão assombrosa. 

“Le visiteur, c'est ce qui est prévu, doit pénétrer seul dans cette salle et y rester seul.” 

(Schneider, 2011, p. 28) 

Um espaço de forma irregular, com planos verticais altíssimos em betão, tal como os 

bunkers. A obscuridade impera. Lá bem no alto, a vinte e quatro metros de altura, um 

pequeníssimo rasgo de luz permite entrar a luz do dia, sem nunca chegar a nós. 

(Schneider, 2011, p. 12) 

 
Ilustração 144 – Luz que não chega a nós. (Ilustração nossa, 2018). 

“No conhecimento, a imagem serve a compreensão; na arte, a compreensão serve a 

imaginação.” (Pallasmaa, 2013b, p. 10) 
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Perceber e imaginar tornam-se antónimos na mesma medida que presença e ausência 

o são. Num simples ato de pegar num puxador, abrir uma porta, entrar noutro espaço e 

fechar a porta, podem acontecer infinitas possibilidades mas, neste caso, ao entrarmos 

na Torre do Holocausto, entramos num espaço gélido, escuro, claustrofóbico que nos 

faz sentir presos. Recordo como as arestas vincadas e os ângulos apertadíssimos, 

numa acutilância incisiva, davam forma à ansiedade e ao desespero. 

 
Ilustração 145 – Planos paralelos? (Ilustração nossa, 2019). 

Lembro de como um dos cantos desta sala, de tão agudo e escuro ser, dava a sensação 

de não terminar, de que vai dar origem a uma nova sala. Ao mesmo tempo, sente-se o 

medo de caminhar em direção a esse canto pois não conseguimos perceber onde ele 

termina nem onde nos leva. Parece que a qualquer momento a escuridão nos vai sugar. 

Não se consegue permanecer muito tempo aqui. 
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Ilustração 146 – Planos paralelos? #2. (Ilustração nossa, 2019). 

Daniel Libeskind projetou este e outros espaços segundo as suas intenções que, por 

sua vez, derivam das suas experiências e idiossincrasias. Tendo sido diretamente 

afetado pelo Holocausto, a sua sensibilidade para construir tais espaços é distinta. 

After the war, they returned to Libeskind's father's hometown, Lodz, to find that nearly 
every relative, eighty-five people in all, had been killed during the Holocaust, Nazi 
Germany's systematic attempt to destroy the entire Jewish population of Europe. Like 
many Jews in postwar Eastern Europe, the Libeskinds found that the formal end of the 
Holocaust did not bring an end to violent anti-Semitism, or hatred of Jews, in their city. 
Libeskind told Stanley Meisler of the Smithsonian: "Anti-Semitism is the only memory I 
still have of Poland. In school. On the streets. It wasn't what most people think happened 
after the war was over. It was horrible." (Encyclopedia of World Biography, 2018b) 

Por outro lado, desde a construção do edifício, que passou a ser visitado por centenas 

de pessoas por dia, a sua realidade mudou. Deixou de existir apenas para o seu autor 
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e passou a existir no corpo e mente de cada visitante. Ao percorrer estes espaços, surge 

uma única e irrepetível interpretação do espaço, do tema, da vida, o que acaba por 

marcar o modo de cada um estar no Mundo. A mesma linha de narrativa – os mesmos 

protagonistas, o mesmo local, os mesmos acontecimentos, o mesmo resultado – pode 

levar a interpretações diferentes e, desse modo a diferentes significados, dependendo 

da forma como é contada. (Damásio, 2018, p. 140) 

Ao experienciarmos a Torre do Holocausto sentimo-nos meros seres indefesos, 

impotentes, com ansiedades, medos, seres mortais, capazes de atrocidades profundas. 

A franzina entrada de luz é a esperança de um mundo lá fora, inalcançável, pois estamos 

no vazio, no fundo do abismo. 

 
Ilustração 147 – No fundo. (Ilustração nossa, 2018). 

Neste espaço destaca-se um pormenor que confirma estas sensações. Uma escada 

metálica, que começa muito acima da altura de um indivíduo e que termina apenas no 

fim da parede – ou seja, a vinte metros de altura. Esta escada pretende efetivar a 

sensação de impotência e, ao mesmo tempo, solidão. Não é possível chegarmos a ela, 

somos demasiado pequenos. Mesmo que a conseguíssemos alcançar, seriamos 

demasiado fracos para chegar ao topo. 
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Dans un coin, une échelle en metal est suspendue au mur, bien trop haute pour qu'on 
puisse l'atteindre sans aide. Rien ne se trouve ici qui pourrait permettre de s'en saisir. 
Cette échelle est un outil dépourvu de sens, c'est une installation qui symbolise une fuite 
impossible. (Schneider, 2011, p. 28) 

 
Ilustração 148 – Escada para lado nenhum. (Ilustração nossa, 2019). 

Ao sairmos dela, voltamos ao corredor, ou seja, voltamos a este lugar inócuo e 

labiríntico, que nos proporciona sensações de déjà-vu. 

Voltamos a seguir um dos corredores. Desta vez chegamos ao Jardim do Exilio e 

Emigração. Este jardim tem características diferentes daqueles que fazem parte do 

nosso quotidiano. É composto por quarenta e nove colunas. No cimo de cada coluna 

existe uma oliveira plantada. 
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Ilustração 149 - Jardim do Exilio e Emigração (Ilustração nossa, 2019). 

À entrada do jardim está gravado numa das paredes um comentário que o arquiteto 

Daniel Libeskind fez. “One feels a little bit sick walking through it. But is accurate, 

because that is what perfect order feels like when you leave the history of Berlin.”73 

                                            
73 Texto inscrito numa parede do Jardim do Exilio e Emigração no Museu Judaico de Berlim. 
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Ilustração 150 – Planos oblíquos. (Ilustração nossa, 2019). 

Estas colunas formam um quadrado e é possível caminhar entre elas. Por terem uma 

altura considerável, ao caminharmos entre elas as sombras produzidas pelas oliveiras 

e o plano oblíquo de caminho causam no visitante a sensação de enjoo; remetendo para 

a estrutura tradicional usada em ocasiões festivas durante o feriado judaico designada 

de Sukkot. (Schneider, 2011, p. 13) 

 
Ilustração 151 – Pequenez. (Ilustração nossa, 2019). 
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Estas sombras, juntamente com os volumes serem iguais podem deixar o visitante com 

a sensação de déjà-vu – novamente. Aqui, o pavimento é, como no interior do edifício, 

inclinado - mas de um modo ainda mais acentuado. Os volumes são também inclinados. 

Quando andamos, sentimos os efeitos da gravidade no corpo e quase perdemos o 

controlo do corpo. Quase caímos. No entanto, mais do que criar efeitos cinéticos, este 

espaço – tal como todos os restantes espaços do Museu – pretendem relatar efeitos 

psicológicos. Pretende fazer-nos sentir desequilibrados, cansados, fracos e tontos. 

Parece que andamos mas não saímos do mesmo lugar. Parece que nunca mais 

sairemos dali. 

Voltamos ao interior do edifício e deparamo-nos, novamente com a escolha de um 

percurso, de um corredor. Desta vez começamos a subir. Uma escadaria. Agora 

iluminada e de paredes brancas. Ao longo da subida, encontram-se vãos que parecem 

ter sido rasgados a força de tão irregulares que são. As suas formas bruscas fazem 

lembrar dor e desespero. Vistas de fora têm um aspeto ainda mais feroz devido ao 

revestimento exterior. Algumas destas janelas têm arame do lado de fora. Na maioria 

dos casos, apenas entra a luz. Em pouquíssimos destes vãos é possível ver a rua, e 

quando vemos, é de um modo reduzido e fugaz. Mesmo assim, continuamos a sentir-

nos aprisionados. 

 
Ilustração 152 – Escada da Continuidade. (Ilustração nossa, 2019). 
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Ao percorrermos esta escadaria, num dos andares a que nos leva, chegamos a outro 

ponto fulcral do edifício: o Vórtice da Memória. 

Ao aproximarmo-nos deste espaço ouvimos um som agudo, que não se percebe de 

onde vem nem pelo que é produzido. 

Uma parede com uma entrada alta e estreita leva-nos a um espaço disforme - com vista 

de outros pisos -, cinzento, com pouquíssimas entradas de luz, desenhadas no topo 

desta sala. 

 
Ilustração 153 – Quando o Sol não nasce. (Ilustração nossa, 2018). 

Aquilo que torna este espaço especial é a sua capacidade de nos fazer suster a 

respiração e arrepiar. Shalechet é o nome da instalação artística feita pelo escultor e 

pintor Menashe Kadishman e que cobre o pavimento da sala com dez mil rostos 

esculpidos em chapas metálicas, sobrepostas. Estes rostos, embora com diferentes 

tamanhos, apresentam todos a mesma expressão – aterrorizada. 
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Ilustração 154 – Silêncio que ecoa. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 155 – Cada um. (Ilustração nossa, 2018). 
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O visitante é convidado a caminhar sobre estas faces. Neste caminho tumultuoso, em 

que é difícil de manter o equilíbrio, o silêncio é quebrado quando as caras batem umas 

nas outras e produzem um estridente som que ecoa por todo o espaço. 

 
Ilustração 156 – Rostos ensurdecedores. (Ilustração nossa, 2018). 

Este caminho direciona-se para um canto escuro e de formas irregulares. Quando 

chegarmos ao canto da sala e encontramos o fim do pavimento coberto pelas faces, o 

som ensurdecedor volta a dar lugar ao silêncio. Olhamos para trás, percecionamos um 

lugar desconfortável, um espaço altíssimo, longo, estreito e com uma luz fraca, vinda do 

alto. No entanto, aquilo que predomina é o sentimento que nos assombra. 

 
Ilustração 157 – O edifício faz parte de nós. (Ilustração nossa, 2018). 
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Olhamos, e vemos uma sala repleta de rostos, que acabámos de pisar. Cada um deles 

representa uma vítima do Holocausto Judeu. Poderá este espaço ser um dos possíveis 

modos de contar a história do Holocausto Judeu? Será ele, mais do que um mero 

edifício, toda uma lição relativa aos direitos humanos e uma chamada de atenção para 

a responsabilidade de cada um de nós para com o próximo? Será ele um modo de 

manter a história e o passado vivo? 

 
Ilustração 158 – A vez de cada um. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 159 – A vez roubada a cada um. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 160 – A vez roubada a seis milhões de pessoas. (Ilustração nossa, 2018). 
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Encaminhamos para a saída do edifício e concluímos que é praticamente impossível 

sair-se deste edifício do mesmo modo aquando da chegada. 

A luz fraca e as sombras; o silêncio e os ruídos ao fundo; os labirintos e a ausência de 

contornos definidos estimulam a imaginação e a fantasia. “[...] as ideias viajam longe 

quando nosso olhar fica distraído e não focado. (Pallasmaa, 2011, p. 44) 

“A arte deve transmitir imediatamente – e de uma vez só o choque da vida, o senso da 

vida, o senso de respiração.” (Pallasmaa, 2013b, p. 45) Ao vivenciarmos este Museu, 

percebemos que o autor nos submetendo a um espaço quase em branco; a um espaço 

que não é um mero suporte para artefactos mas em que o próprio espaço se constitui 

como a própria exposição; nos faz vivenciar o Museu do modo mais irracional, imediato, 

emotivo e subjetivo possível. Este lugar, ainda que seja apenas uma suposição daquilo 

que as pessoas sentiam, é capaz de chegar ao nosso interior. Está carregado de um 

simbolismo “[...] que representa o ausente objecto real numa ligação estabelecida em 

termos de abstração e irrealidade […]” (Morgado, 2016, p. 234) Ainda que não exista 

algo concreto e que nos faça sentir ou pensar de modo exato, quando estamos no 

museu somos capazes de sentir a dor das pessoas representadas. Isto acontece porque 

[…] os nossos cérebros são construídos de forma simular em nós os padrões de 
comportamento que vemos nos outros para os compreender e, talvez em especial, para 
os sentir. […] quando vemos alguém a mostrar uma emoção através de uma expressão 
facial, as zonas do cérebro que se tornam ativas são as mesmas que nós próprios 
usaríamos para produzir aquela expressão, como que para sugerir que, para atravessar 
as fronteiras do espaço de modo a compreender o que é sentido pelo outro, temos de 
imitar o que mostra, para sentirmos o que sente. (Ellard, 2019, p. 23) 

Mas, não seria suposto um museu ser um mero suporte da obra de Arte? Da exposição, 

da história? 

As obras de Arquitetura têm origem no corpo do seu autor e retornam ao corpo – dos 

visitantes – por meio da experiência. A Arquitetura tem o poder de evocar e, este Museu, 

é mais uma prova desse fato. “[...] concebido deliberadamente para provocar uma 

reação emocional ao visitante em prol da recordação das vitimas cujas vidas perdidas 

nos ajuda a evocar e de cujas mortes nos ajuda a fazer o luto […]” (Ellard, 2019, p. 27) 

é um local repleto de emoções. Fala por si mesmo. Remete-nos para o capítulo obscuro 

e violento da História da Humanidade. A nossa perceção dos espaços depende daquilo 

que por nós foi experienciado a posteriori, transformando o estranho em familiar. Sem 

a subjetividade e a abstração, não podemos imaginar como é ser outra pessoa, não 

podemos imaginar a Vida do outro, não somos capazes de sentir a intensidade e o 

sofrimento do outro. 
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Ilustração 161 – Ser Subjetivo. (Ilustração nossa, 2019). 

 
Ilustração 162 – Experiência. (Ilustração nossa, 2019). 

 
Ilustração 163 – Sensação. (Ilustração nossa, 2019).  

 
Ilustração 164 – Consciência. (Ilustração nossa, 2019). 

 
Ilustração 165 – Imaginação. (Ilustração nossa, 2019). 

 
Ilustração 166 – Catarse. (Ilustração nossa, 2019). 
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Considera-se que não foi a construção em si que constituiu o espaço arquitetónico mas 

o que daí resultou: os espaços dentro do edifício, os vazios e a ausência ocupada por 

esses vazios. Libeskind destaca os espaços entre as paredes como o elemento principal 

do projeto, na medida em que as paredes surgem apenas como meio de dar forma a 

esses espaços. Subentende-se que a ideia para o projeto se desenvolveu em torno da 

ausência – ou da presença - das pessoas cujas vidas deram sentido a este lugar, obra 

arquitetónica, reflexão, síntese. A vastidão deste Museu provoca níveis de ansiedade 

no individuo que influenciam o seu comportamento tanto a nível individual como no nível 

agregado da multidão. “Todas estas reações são, de uma forma ou de outra, adaptações 

a circunstâncias de vida não naturais que nos alertam para a presença de risco e, 

provocam algum nível de medo ou ansiedade.” (Ellard, 2019, p. 165) 

Por esta razão somos incapazes de sair deste Museu iguais aquando da nossa 

chegada, como havíamos já suprarreferido. Somos submetidos a espaços em que cada 

parede, cada percurso, cada luz, cada recanto, tem um propósito e uma história para 

contar – dos judeus que viveram o Holocausto. 

Este lugar influencia o modo de nos movermos e também o modo de pensamos – fatores 

interdependentes. “[...] experiências musicais evocam imagens e experiências similares 

de espaço, movimento, densidade, duração, escala, progressão e tensões corporais.” 

(Pallasmaa, 2013b, p. 42) O mesmo acontece com o silêncio. Este edifício toca o nosso 

corpo através da ausência. Faz-nos sentir a gravidade, equilíbrio corporal, tensões, 

escalas. Abraçam e afastam os nossos corpos. São um convite à ação. Espaços, 

dimensões e detalhes ecoam e acomodam medidas, movimentos e características 

ergonómicas e psicológicas do Corpo Humano. Um edifício significativo cria um diálogo 

entre ele próprio e o corpo do fruidor, tal como com a sua memória e mente. (Pallasmaa, 

2013b, p. 44) 

Somos postos à prova, sentimo-nos ameaçados e a nossa relação natural é procurar a 

forma mais rápida de nos retirarmos dali. Não obstante, ao mesmo tempo, este Museu 

é capaz de lugar é um lugar de espanto, sentimento que consiste numa combinação 

única de surpresa e medo, levando-nos para “[…] o exterior do confinamento estreito do 

espaço do corpo, encorajando-nos a acreditar que a nossa existência é mais do que a 

simples batida do coração dentro de uma frágil carapaça orgânica.” (Ellard, 2019, p. 

181) 

“[...] o «estado de singularidade» da experiência, passa por ajustar o que achávamos 

que sabíamos do mundo […]” (Ellard, 2019, p.183) É neste modo do Museu existir, raro, 
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autêntico, genuíno e desprovido de frivolidades, que somos capazes de o alcançar. A 

Arquitetura suscita inúmeras emoções e quem sabe ver os espaços sabe que eles são 

profundamente dinâmicos e dramáticos. “Este modo transcendental, inumano e 

inanimado de ver a Arquitetura, atua na parte mais secreta e inatingível - no 

subconsciente - é exatamente antitético à interpretação orgânica.” (Zevi, 1978, p. 220) 

“Entrar num espaço, […] implica uma troca inconsciente, instantânea; entro e ocupo o 

espaço, enquanto o espaço entra e me ocupa.” (Pallasmaa, 2013b, p. 42) Sem 

sentenças, este lugar permite que entremos nele e nós permitimos que ele entre em 

nós; para que ele nos ponha à prova com a nossa consciência e responsabilidade com 

o próximo; para que a história se mantenha viva; para que aprendamos com ela. 

Segundo afirma o filósofo americano Herbert Marcuse (1898-1979) “[…] “arte não pode 

mudar o mundo, mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulsos dos 

homens […], que poderiam mudar o mundo” […]” (apud Morgado, 2016, p. 247). (Wolin, 

2019) 

Neste complexo que é o Museu Judaico de Berlim podemos separá-lo em dois. Se no 

edifício antigo permanece o espaço mantém o espólio da História dos Judeus ao longo 

dos anos, em que o visitante conhece fotografias, artefactos, estátuas, maquetes, etc.; 

no novo edifício podemos antes viver o espaço, com todos os nossos sentidos, 

experiências, memórias, emoções, sentimentos – com toda a nossa existência. 

[...] you can see the musical instruments [...] but you can't see the music. [...] you can see 
the materials, you can see the walls, you can see the windows, but you can't see the 
architecture. The architecture is the atmosphere, that story that has been created and 
you're part of it. (Libeskind, 2018) 

Assim podemos considerar que, tendo “a arquitetura poder poético” (Pallasmaa, 2018, 

p. 80), é através dele, desse poder poético, que este edifício é, na verdade, uma 

máscara para tudo o que está em falta – “[…] they symbolize the physical emptiness 

that resulted from the annihilation of Jewish life and culture […]” (Judisches Museum 

Berlin, 2017) 

No novo edifício do Museu estão construídos planos que, mais do que delimitarem salas, 

desenham um espaço que convoca a memória, que mantêm a frieza e a humidade, que 

proporcionam um odor vago; desenham a ausência, desenham a dor, a inexistência de 

vida. Através de Voids – vazios -, como o arquiteto apelida, desenha a presença da 

ausência, tornando palpável a sensação de que muito mais do que aquilo que vemos 

está em falta e muito mais do que aquilo que percecionamos está lá presente. 

(Schneider, 2011, p. 18) 
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Libeskind sait que la fonction première de toute architecture est d'enteourer l'espace. [...] 
Des cavitès polygonales sont réparties dans tout le bâtiment de Libeskind, elles 
surgissent des murs aux endroits les plus inattendus, entourées de leur manteau de 
béton. Elles n'ont d'autre ambition que d'être un espace vide étroitement prisonnier. [...] 
Pour lui cescaités doivent symboliser ce qui caratérise le plus fortment le lieu, la ville, le 
pays, par rapport au thème auquel se consacre le musée: l'absence, la non-existence de 
vie juive. (Schneider, 2011, p. 18) 

O sentimento que inspira este projeto tem origem na catástrofe; não obstante, este 

edifício fala sobre vida. A sequência de espaços pretende expressar o horror e o drama 

que foi vivenciado na época e atingir os fruidores, com o intuito de sensibilizar e educar 

as gerações. 

Deste modo, relativamente ao novo edifício que faz parte do Museu Judaico de Berlim, 

projetado pelo arquiteto Daniel Libeskind, considera-se pertinente fazer a distinção entre 

o conceito de Museu e de Memorial: 

Embora o memorial possa se tornar um território expositivo, e até museal, estribado num 
acervo, este não é o compromisso precípuo quando invocamos esta palavra em 
associação à ideia de memória […] a palavra “museu” […] pressupõe a existência de um 
acervo consolidado. Um museu é constituído quando há um acervo reconhecido, 
materializado num livro […] e contemplado com um conceito de gestão. O memorial, 
assim […] é uma proposta de lidar com a memória sem necessariamente vinculá-la a um 
acervo, seja objetal, artístico, documental, imagético. (Axt, 2012, p. 65 e 66) 

Ainda que intitulado de Museu, este lugar deveria ser considerado Memorial, isto 

porque, mais do que um espaço onde artefactos são expostos, que originalmente 

estavam em espaços particulares de vítimas do Holocausto, e não em museus, espaços 

públicos ou de exibição –, é um lugar onde pessoas se fazem presentes pela sua própria 

ausência, testemunhando a sua existência. A função da Arquitetura não é nos fazer 

chorar ou rir, mas nos sensibilizar. A Arquitetura é necessária para criar o fundo e a tela 

de projeção das lembranças e emoções. (Pallasmaa, 2018, p. 30 e 31) 

É nesta sequência que podemos citar o poeta e escritor Teixeira de Pascoaes. “Existir 

não é pensar: é ser lembrado.” (Citador, 2019) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Anatomicamente descrito, o Corpo Humano é constituído por três partes: cabeça, tronco 

e membros; esqueleto; músculos, veias, artérias, veias, vasos, órgãos; emoções; 

sistema nervoso; cérebro; mente; consciência; sentimentos; sentidos; memorias; ideias. 

Somos matéria, volume; ocupamos espaço; somos átomos e partículas. 

Interagimos com o meio envolvente que é igualmente matéria, átomos e partículas. 

No entanto, enquanto Seres Vivos também somos energia. Tudo é energia; a energia 

não se cria, transforma-se. Existe a todo o momento, em tudo. A sensação de frio é uma 

troca energética; um sentimento também. 

Mas tudo isto acontece por causa da nossa capacidade de nos movimentarmos e, 

principalmente, de imaginar; parados ou em andamento, somos capazes de ver o 

Mundo. Afirmava Charles Baudelaire “A imaginação criou o Mundo!” (Pallasmaa, 2013b, 

p. 37) estamos sempre num constante intercâmbio com a envolvente. 

Percorremos o espaço e o tempo através do movimento corporal. O espaço e o tempo 

são coisas inanimadas; a Arte apenas existe quando há contacto com a consciência 

Humana; quando encontra o olhar, o ouvido, o tato ou o odor, ou seja, um recetor, um 

corpo que a absorve e lhe confere sentido; edifícios não são capazes de nos modificar 

literalmente; nós é que os percecionamos de modos diferentes, de acordo com as 

nossas experiências, com as nossas memórias, ideias, desejos, medos. 

A Arquitetura é uma prática onde o Corpo Humano pode ser pensado, sentido, 

provocado e representado de inúmeros modos, revelando os sentimentos mais íntimos 

do arquiteto e respetiva ligação com o Mundo. Assim o Corpo Humano é uma via de 

acesso à arte na medida em que o experimenta e a cria, eventualmente; ao mesmo 

tempo a arte é também uma via de acesso ao corpo pois podem ser estudadas as 

sensações e emoções produzidas por ela, pela Arte, no corpo do fruidor. O corpo cria a 

Arte e a Arte cria o corpo. O mesmo acontece o todo o Mundo. Vivemos constantes 

trocas osmóticas. Nós criamos a Arquitetura para modificar o Mundo. Mas como nós 

nos envolvemos indeliberada e inevitavelmente com o Mundo, aquilo que é construído, 

afeta-nos. 

Assim, a profunda tarefa das Artes e da Arquitetura é expressar não só o modo como o 

Mundo nos toca mas também como tocamos o Mundo que habitamos. A Arquitetura 
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existe porque nós, seres físicos e mentais, existimos. Porque temos necessidades; de 

abrigarmos o nosso corpo e também os nossos sonhos. 

O arquiteto Daniel Libeskind, reconhecido pela sua capacidade de evocar memória 

cultural em edifícios; relacionando Música, Filosofia, Literatura e Poesia, cria uma 

Arquitetura que seja ressonante, única e justificada. 

Para o projeto do Museu Judaico de Berlim, propôs um edifício com características que 

não são consideradas confortáveis, pelas dimensões, cores, temperaturas, 

luminosidade, etc., para que causasse no fruidor do espaço desconforto ao imaginar 

como seria com clima concentracionário nos campos de extermínio onde judeus eram 

manipulados, sacrificados e desprezados injustamente. 

Ao visitar este museu para o posterior desenvolvimento da presente dissertação, 

pudemos fazer a ligação entre o que é vivo e não é. O arquiteto questiona os limites do 

território e do próprio projeto; mas não é só isso. Ao visitarmos e experienciarmos o 

Museu Judaico de Berlim, percebemos que limite é um conceito que define o termo de 

algo; mas que isso implica o início de outra coisa. Então, o que pudemos sentir, mais do 

que ver, foi que mais do que separar ou unir qualquer coisa, estes planos definem 

relações que não se esgotam nessa aparente e simples divisão. Os limites concretos da 

Arquitetura podem definir espaços de sala no museu – esse é o princípio; mas o fim é a 

perceção daquele que frui o espaço e a aprendizagem que leva consigo. 

Ao entrarmos no Museu, pelo edifício Barroco, tivemos uma determinada ideia do 

espaço, maioritariamente considerada apelativa, agradável, luminosa. No entanto, ao 

descermos por aquela escadaria que começa numa boca que quase parece nos 

manipular para nela entrarmos, sentimos que nem sempre aquilo que aparenta, é como 

tal. Entramos num espaço em que é penoso nele estar, no qual é difícil pensar em coisas 

agradáveis, no qual questionamos as nossas dificuldades. 

Este trabalho acabou por tornou-se mais do que um académico obrigatório; através da 

sua realização pude perceber melhor o funcionamento do Corpo Humano e a 

capacidade da Arquitetura emocionar; ao mesmo tempo tornou-se relevante para a 

minha formação enquanto cidadã. 

Desde que me lembro, o meu pai sempre me dizia que a Vida nada significaria se não 

fosse vivida para os outros. Desloquei-me até ao Museu Judaico de Berlim com uma 

expectativa mas quando dele saí, pude entender melhor o que significava a tal frase que 

me era repetida várias vezes. Entrei, apreensiva com aquilo que ia encontrar, com aquilo 
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que iria resultar desta viagem, com aquilo em que iria resultar a presente dissertação, 

com as minhas próprias experiências e medos; mas quando enquanto o percorria e 

maioritariamente quando dele saí, percebi a minha responsabilidade para com os 

outros; e que todos nós devemos ter uns com os outros. 

Vi fotografias, objetos do quotidiano, roupas, cartas; mas também entrei em espaços 

que me fizeram sentir frio, receio, inquietação, melancolia, desconforto e ao mesmo 

tempo, espanto. 

Áreas delimitadas com planos de betão formam espaços que ecoam, que não têm cores 

confortáveis nem dimensões antropomórficas, nem janelas, nem ar a correr, nem nos 

permitem ver o que está para além dele, nem pessoas para além daquelas que estão 

ao nosso lado, nem árvores, nem pássaros. Este lugar remete-nos exatamente para 

aquilo que o arquiteto Daniel Libeskind pretende; fazer-nos sentir incapazes, tal como 

eram as vítimas do Holocausto; mas também para nos fazer sentir pequenos; quase nos 

humilha por permitirmos que existam lugares como este, que nos fazem lembrar do 

Holocausto Judeu – que na verdade não foram só judeus a serem mortos – mas também 

por permitirmos que a discriminação aconteça com tanta facilidade. 

A experiência deste museu faz-nos regressar a um tempo que não vivemos e que hoje 

nos pode parecer quase inverosímil, mas que infelizmente foi real; ao mesmo tempo, a 

experiência deste museu faz-nos perceber que a Arquitetura se torna uma disciplina, 

uma Arte, um meio fundamental para que a História se mantenha viva; não por 

propriamente por manter um edifício da época intacto, mas por ser capaz de contar a 

História por planos horizontais, verticais, com vãos ou não, com determinadas cores, 

dimensões, proporções, etc. 

O Museu Judaico de Berlim é uma das várias provas que existem no nosso Mundo que 

mostram que, ainda que inanimadas, sem capacidade para falar; sem ter mãos, braços 

e pés para tocar, abraçar, repelir ou andar; de ter olhos para percebermos o que vai na 

sua alma; faz-nos sentir, refletir e emocionar. O modo como o arquiteto desenhou os 

espaços impressiona; consegue evocar o clima concentracionário chocando-nos pela 

extrema dureza mesmo quando se introduzem ocasionais motivos de esperança; 

consegue fazer-nos sentir mistério, emoção bela que o homem pode experimentar e 

que está na raiz de toda ciência e toda arte. 

A irreversibilidade da nossa condição subordina a irrepetibilidade da Arquitetura, isto 

porque o ato arquitetónico não possui portanto um real retorno. Um espaço hoje, não 

será igual amanhã. Cada corpo preenche e experimenta o espaço de acordo com aquilo 
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que é e de acordo com aquilo que o espaço o deixa ser. A irrepetibilidade está patente 

em toda a nossa existência. Nunca voltaremos a ser aquilo que fomos ontem. Somos 

seres em constante transformação, seguimos a ordem do tempo, e só a memória é 

capaz de nos transportar para acontecimentos passados. Então, ao visitarmos este 

museu, que em parte é um memorial, percebemos que condições sub-humanas 

continuam a acontecer em todas as horas nos dias de hoje, e isso faz-nos perceber 

quão afortunados somos por vivermos num lugar – aparentemente – civilizado e seguro, 

por termos um lugar para nos abrigarmos ao fim do dia, comida na mesa, luz e água 

potável, e a felicidade de termos as nossas família a salvo e com saúde. Ao visitarmos 

este lugar, percebemos o quão protegidos somos e que a Vida não é assim para grande 

maioria das pessoas neste Mundo. 

Percebemos também a Arquitetura tem potencial para nos induzir a determinados 

estados emocionais; no entanto, nós mesmos permitimos que o espaço nos influencia 

de acordo com os nossos estados emocionais; e isso implica mudança e exclusividade. 

Compreendemos que nada é eterno e absoluto para além da Relatividade. Como tal, 

nada pode ser medido sem uma referência específica e exata, seja ela uma pessoa; o 

espaço que a circunda imediatamente; o bairro, a aldeia, a cidade, o país, o continente 

onde se encontra tal espaço; seja o planeta Terra; ou qualquer outro planeta; as 

estrelas; ou o Universo. Não obstante, a sua referência pode também ser parte do 

próprio individuo: a mão; a pele da mão; as células que compõem as várias camadas 

de pele; os átomos, protões e neutrões; tal como propunha Charles e Ray Eames no 

filme Powers of Ten. 

Saímos deste lugar, que não é capaz de dizer uma única palavra, com a lição de que 

não devemos continuar a ser do mesmo modo que entrámos: individualistas e 

confortáveis por o mal não estar dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa Vida. 

O Mundo é um lugar perigoso para viver; não por causa daqueles que fazem o mal, mas 

por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer; o Mundo não está 

ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Assim, 

tendo cada um de nós nascido com a hipótese de estar onde está, de ter os meios que 

tem, de fazer a diferença, e não estar a alguns milhares de quilómetros, do outro lado 

do Mundo, como alguém com as mesmas capacidades e desejos que nós, mas que está 

num campo de refugiados, sem voz, sem um lugar para se proteger, sem água, sem 

comida, e provavelmente sem a esperança de que um dia voltará a casa. 
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Não conseguimos explicar porque somos nós que estamos aqui, a ler este texto, neste 

lugar; mas devemos fazer valer essa oportunidade. 

“Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.” (OBfrases, 

2019) Enquanto cidadãos, devemos contar esta História, de seres humanos que foram 

submetidos a extremos inimagináveis; e que se mantém atual nos nossos dias onde 

atrozes genocídios continuam a ter lugar e até mesmo numa Europa onde, sob o 

conforto de democracias aparentemente civilizadas, voltam hoje a emergir os mais 

sombrios fantasmas do ódio, alimentado pelo receio do diferente, do outro, de povos 

que venham contaminar a suposta pureza daquilo que supostamente somos. É dessa 

oposição entre nós e os outros que nasce e viceja o ovo da serpente, incubado pelo 

medo. 

Deste modo, conscientes de que a Vida é um conjunto de momentos e transformações 

com os quais o corpo cresce; conscientes da nossa constante evolução e da nossa 

finitude; conscientes de que cada decisão que tomamos, afetará aqueles e aquilo que 

nos rodeia, tal como nos influencia a nós mesmos; enquanto arquitetos mas acima de 

tudo, enquanto cidadãos, devemos considerar a criação de lugares que vão para além 

do olhar, para além da exuberância, para além da grandiosidade; e, ao invés disso, criar 

lugares que sejam aprazíveis para quem os vive; que esteja atrelada ao cuidado de não 

privilegiar mais os aspetos estéticos em detrimento dos históricos; que mais do que fazer 

parte da História da Arte, que cada obra de Arquitetura possa empregar História na Arte; 

que se preocupe menos com o contexto que a produziu e mais com aquilo que o objeto 

artístico possa causar no fruidor. Que contem histórias; que, acima de tudo, fiquem para 

a História. Não há futuro sem memória. 

Este é o desígnio de cada um de nós enquanto arquitetos, ou simplesmente enquanto 

cidadãos: escrever, desenhar, fotografar - para que existam provas de que o passado 

existiu; ser crítico para melhorar; e recordar para jamais esquecer. Afinal, o Homem é 

aquele Ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz; contudo, é igualmente aquele 

ser que entrou nas mesmas câmaras de gás de cabeça erguida, com o Pai Nosso ou 

Shema Israel nos lábios. 
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