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Demonstração da funcionalidade, utilidade e
adequabilidade na arquitetura

Carla Isabel Velez Bilro

A análise da funcionalidade, utilidade e adequabilidade na arquitetura é o início e não
o fim desta dissertação. Sabia desde início que corria alguns riscos por ser um tema
pouco falado.
Como tal a minha investigação centrou-se na análise da arquitectura da antiguidade,
arquitectura moderna e arquitectura efémera, percebendo as suas distintas
necessidades e de que maneiras dão resposta aos três conceitos que me proponho
estudar.
Tendo consciência que a arquitectura é uma disciplina global com impacto directo
sobre a cultura e o lugar questionei: então que papel desempenha a funcionalidade, a
utilidade e a adequabilidade na arquitectura?
Desempenham um papel fundamental no comportamento do ser humano, sendo a
relação entre o homem e a arquitetura, o habitar. Este oferece na arquitectura valores
práticos e “espirituais”. Os seus valores práticos são o abrigo, as funções de
protecção, cada vez mais a arquitetura tem de se assumir acessível e todos, enquanto
sinónimo de bem- estar e segurança. Já os seus valores “espirituais” residem nas
qualidades que se dirigem à nossa sensibilidade, motivam uma emoção.
Estes três conceitos são um processo que resultam da experiência sobre a
arquitectura. Procuram respostas às funções da vida humana, equacionando um
conjunto de princípios ligados ao prazer estético da percepção da forma construída.
Deste modo procurei nesta investigação fazer uma reflexão teórica à luz da
funcionalidade, utilidade e adequabilidade nas distintas necessidades humanas e
arquitectónicas.
Palavras-chave: Arquitetura, Habitar, Funcionalidade, Utilidade e Adequabilidade.

PRESENTATION

Demonstration of the functionality, utility and adequability
in the architecture

Carla Isabel Velez Bilro
The analysis of functionality, utility and adequability in architecture is the beginning and
not the end of this dissertation. I knew from the beginning that I was running some risks
for being a topic little discussed.
As such my research focused on the analysis of ancient architecture, modern
architecture and ephemeral architecture, understanding their distinct needs and in what
way they respond to the three concepts that I proposed to study.
Having consciousness that architecture is a global discipline with direct impact on the
culture and the place, then, I questioned: what role plays the functionality, utility and
adequability in architecture?
They play a key role in human behavior and in the relationship between man and
architecture, the housing. This, offers to architecture practical and "spiritual" values.
Practical values are the shelter, the function of protection; ever more, architecture has
to be available to all, as a synonymous of wellbeing and safety. Still, "spiritual" values
reside in the qualities that are headed to our sensibility, they trigger an emotion.
These three concepts are a process that results from experience about the
architecture. They quest for answers to the functions of human life, equating a set of
principles linked to the aesthetic pleasure of the perception built shape.
As a result, in this investigation I looked for a theoretical reflection in the light of
functionality, usefulness and adequability, in different human and architectural needs.

Keywords: Architecture, Housing, Functionality, Utility and Adequabiity.
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1. INTRODUÇÃO
Nesta dissertação proponho estudar três conceitos: funcionalidade, utilidade e
adequabilidade, numa abordagem pragmática na arquitectura da antiguidade, na
arquitetura moderna e na arquitetura efémera.
O objectivo deste trabalho é demonstrar como estes três conceitos são importantes na
arquitectura, adaptam-se às diferentes necessidades da arquitectura tornando-a
qualificada e eficaz.
O interesse por este tema surgiu pelas questões colocadas: A que conceitos responde
uma obra arquitectónica qualificada? Que papel esempenham os conceitos na
arquitectura?
Estas questões partem da interpretação de arquitetura; Sendo a arquitectura muito
mais que um acto de construir, estes três conceitos são fundamentais no
comportamento do ser humano enquanto cidadão utilizador da arquitectura.
É indiscutível que a relação entre o homem e a arquitectura é o habitar. Este, quando
impresso na arquitetura, são emoções, espaços, relações, memória proporcionando
um ambiente de bem-estar e conforto com uma eficaz conotação social e institucional.
Estes três conceitos são um processo que resulta da experiência sobre a arquitectura,
procuram respostas às funções da vida humana equacioando um conjunto de
princípios ligados ao prazer estético de percepção da forma construída.
Para explicar este meu ponto de vista, decidi fazer uma breve demonstração da
funcionalidade, utilidade e adequabilidade através da análise dos casos estudos e de
arquitectos de renome.
Neste alinhamento o trabalho está estruturado em três partes principais. Num primeiro
momento abordam-se alguns dos conceitos fundadores da arquitetura numa tentativa
de enquadrar o meu estudo.
De seguida, estudo os três conceitos analisando duas obras, a Glass House (Philip
Johnson) e a Casa de Chá da Boa Nova (Álvaro Siza Vieira) que, embora tendo
pontos comuns, são divergentes quanto ao seu grau de eficácia.
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Por último, faço uma análise transversal da noção de lugar na arquitetura explorando
as suas diferentes definições e necessidades em diferentes momentos históricos. Mais
especificamente, abordo o lugar divino, o lugar distópico e o lugar simulado, fazendo
uma análise dos conceitos em estudo.
No caso do lugar distópico, analisei obras de cinco arquitectos paradigmáticos da
arquitectura moderna da primeira metade do século XX; já no caso do lugar simulado,
baseei a minha investigação no estudo de todos os pavilhões efémeros da Serpentine
Gallery até ao momento.
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2. ESPECIFICAÇÃO DE ALGUNS CONCEITOS
2.1. NOÇÃO DE LUGAR
O lugar simplesmente como termo; Equivale ao ancestral grego topos, mas provém,
mais especificamente, do latim locus e do seu derivado localis (séc. XII), que significa
“local do lugar”, o luogo.
O lugar é ambivalente, no sentido em que se assume como subjectivo e objectivo. O
objectivo corresponde ao espaço onde se inscrevem as marcas objectivas de
identidade e memória.O subjectivo é o espaço simbólico das relações com os outros,
como a residência, as trocas e a linguagem.
Para além da arquitectura, a noção de lugar é tema de reflexão de diferentes
disciplinas que desenvolvem abordagens teóricas muito diversificadas.

O lugar na física:
No sentido de uma visão aristotélica da física, o lugar é a referência a uma porção de
espaço onde pode estar um objecto, coisa ou corpo.
“Aristóteles identifica em Física o conceito genérico de “espaço” com outro mais
empírico e delimitado que é o de “lugar”, utilizando sempre a palavra topos. Ou seja,
Aristóteles considera o espaço desde o ponto de vista do lugar.
Cada corpo ocupa o seu lugar concreto e o lugar é uma propriedade básica e física
dos corpos. Se para Platão “as ideias não estão em um lugar”, ao contrário, para
Aristóteles “o lugar é algo diferente dos corpos e todo corpo sensível está num
lugar/.../ o lugar de uma coisa é a sua forma e limite/.../ a forma é o limite da coisa,
enquanto o lugar é o limite do corpo continente/.../ assim como o recipiente é um lugar
transportável, o lugar é um recipiente não transferível.”
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Deste modo, o lugar é continente do objecto, é como um limite que o circunda, que
abraça um corpo, o imediato a ele, ou seja, o donde está. Refere-se à afinidade do
limite dos corpos em contacto.
Esta noção tem gerado derivados metafísicos expressos em língua romântica (séc.XIV
na Europa central medieval) como a do llogar ìd, que sugere a noção de lar e lugar,
que é onde se habita o llogarret e que chega a evocar o ser do lugar e o pertencer a
ele.
Esta visão, define que um lugar é natural quando uma coisa está nele, permanece
nele ou volta, e move-se até ele «naturalmente».
Segundo Nicola Abbagnano1 (1962), o movimento das coisas, que pode ser natural ou
não natural, é determinado pelo lugar próprio ou estranho onde o fazem, e o lugar
onde a coisa não permanece ou não se move até ele deve ser o lugar natural de outra
coisa.
Neste sentido, o contributo da física centra-se na qualidade de deslocamento do
corpo, relativamente à envolvente, criado uma axialidade de referência.

O lugar na sociologia:
Na sociologia, de entre várias abordagens à noção de lugar, destacamos a definição
de lugar desenvolvida por Marcel Mauss2 (1968), que assume o lugar como uma
cultura localizada no tempo e no espaço, correspondendo a uma situação de
proximidade actual, ou seja em co-presença.
Para Mauss "les phénomènes sociaux se divisent en deux grands ordres. D'une part, il
y a les groupes et leurs structures. Il y a donc une partie spéciale de la sociologie qui
peut étudier les groupes, le nombre des individus qui les composent et les diverses
façons dont ils sont disposés dans l'espace: c'est la morphologie sociale. D'autre part, il

1

Nicola
Abbagnano
(19011990),
filho
de
uma
filho
de
uma
família
da burguesia intelectual salernitana, estudou em Nápoles. Em novembro de 1922 premiou-se
em filosofia, defendendo a tese que originou o seu primeiro livro - Le sorgenti irrazionali del
pensiero (1923). Nos anos seguintes, ensinou filosofia, história e pedagogia, além de colaborar com a
revista Logos. De1936 a 1976 foi professor de História da Filosofia na Universidade de Turim
2
Marcel Mauss (1872 - 1950) foi um sociólogo e antropólogo francês
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y a les faits sociaux qui se passent dans ces groupes: les institutions ou les
3
représentations collectives" .

O lugar na antropologia:
No âmbito da antropologia, destacamos o estudo de Michel de Certeau4 (1984), que
combinou nas suas obras, a psicanálise, a filosofia e as ciências sociais. Definindo o
lugar enquanto uma configuração instantânea de posições, o que significa que num
mesmo lugar podem coexistir elementos distintos e singulares, sem que isso signifique
que nos proibamos de pensar não as relações como também a identidade partilhada
que lhes confere a ocupação do lugar-comum.
Marc Augé5, por outro lado, na sua obra Os não-lugares (1992), define o lugar
antropológico como sendo um lugar identitário, onde os indivíduos se reconhecem a
eles próprios e aos outros; relacional, onde existe uma interacção entre as pessoas, e
histórico, porque tem passado e memórias, na medida em que escapa à história como
ciência, mas é antes construído pelos antepassados, o habitante vive na história, não
faz história.
Na antropologia, o lugar resulta da significação que o indivíduo confere ao espaço a
partir da posição que ocupa e que o identifica como elemento integrante de
determinado contexto. Esta posição é relativa e encontra-se associada a outras que a
definem.

O lugar na filosofia:
As perspectivas sobre o tema do lugar no âmbito da filosofia, mencionadas de
seguida, foram extraídas da leitura de um texto de Mário Chaves, intitulado O lugar
(2001), que, de uma forma sintética, resume as principais definições deste conceito
desenvolvidas por diferentes autores.
3

Os fenômenos sociais são divididos em duas grandes ordens. Em primeiro lugar, há grupos e suas
estruturas. Assim, não é uma parte especial da sociologia pode estudar grupos, o número de indivíduos
que a compõem e maneiras em que eles estão dispostos no espaço: o outro lado morfologia social, não
são os fatos sociais que acontecem nestes grupos instituições ou representações coletivas.
4
Michel de (1925 - 1986) foi um historiador e erudito francês que se dedicou ao estudo
dapsicanálise, filosofia, e ciências sociais. Intelectual jesuíta é autor de inúmeras obras fundamentais
sobre a religião, a história e o misticismo dos séculos XVI e XVII.
5
Marc Augé (1935 -) é um etnólogo e antropólogo francês
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Aristóteles afirmou que um lugar é sempre de algo ou de alguém.
Heidegger6 definiu o lugar como a capacidade de concepção e reconhecimento de um
espaço, uma vez que o homem é o ser do seu Mundo.
“O lugar não existia antes da construção da ponte/... / origina-se somente a partir da
ponte.” Isto, no sentido, em que apenas existe uma significação do espaço depois do
homem intervir nele, criando referências.
O que implica que o lugar não corresponde a uma ideia de integração no espaço, mas
de transformação do espaço.
Para Leibniz7, o lugar não é mais do que uma ordem de coexistência entre o espaço e
o tempo.
Outra perspectiva, que assenta na relação entre espaço e tempo, é de Hegel8, que
defende que a compreensão do lugar resulta desta união, em que o espaço se
concretiza num instante, ao mesmo tempo que o tempo se concretiza num aqui.
Segundo Descartes9, o lugar assinala mais expressamente a situação do que a
grandeza ou a figura, de forma que se dissermos que uma coisa está num
determinado lugar, entendemos apenas que essa coisa está situada de tal maneira em
relação a determinadas outras coisas. Mas se acrescentarmos que «ocupa» um
determinado espaço ou um determinado lugar, entendemos que essa coisa tem tal
grandeza e tal figura que o pode preencher.
Descartes propõe que lugar e espaço denotam o sítio onde um corpo se coloca entre
os restantes corpos, e onde se indica a sua magnitude, a sua figura e a relatividade do
seu movimento, com o qual se pode dizer que uma coisa pode mudar e não mudar de
lugar.
E, neste sentido, o lugar não é qualquer lugar, o lugar é «de onde» se extraem os
argumentos, e que no sentido matemático coincide com o «lugar geométrico» como

6

Martin Heidegger (1889 - 1976) foi um filósofo alemão
Leibniz (1646 -1716) foi um filósofo, cientista, matemático, diplomata ebibliotecário alemão
8
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) foi um filósofo alemão. Recebeu sua formação no Tübinger
Stift, (seminário da Igreja Protestante, em Württemberg).
9
René Descartes (1596- 1650) foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna,
também era conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius
7
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aquele donde se representa, por exemplo, o conceito de ponto, de linha e de plano e
assim no espaço, onde este se localiza.
Paul Virilio10, e as suas imagens niilistas da cidade em desaparecimento interpreta o
lugar como algo em desaparecimento. Segundo ele, as topografias substituem
espaços geográficos construídos, e as transmissões electrónicas decompõem e
erradicam o sentido de lugar.
Isto porque o espaço físico e as relações de co-presença são abolidas dando lugar a
relações virtuais e abstractas.
A cidade de Virilio perde sua forma excepto como um ponto de conexão onde o
aeroporto determina papel primordial, a periferia se transforma no centro, e as praças
são substituídas pelos telejornais e monitores de computadores.
Para Michel Foucault11, a forma arquitectónica apenas aspira à possibilidade de
impedir, ou evitar, certas políticas de uso. Não tem o poder de ser libertadora, embora
possa produzir «efeitos positivos» quando as intenções libertadoras do arquitecto
coincidem com a prática real dos indivíduos no exercício da sua liberdade.
Segundo Foucault, o espaço contemporâneo é um espaço de colocação, ou seja,
vivemos num espaço que se organiza a partir de um conjunto de colocações
irredutíveis e absolutamente não sobreponíveis. As diferentes lógicas de colocação
dão forma a lugares diversos, por exemplo, os lugares de passagem ou de paragem
provisória (ruas, comboios, cafés, cinema, praias) ou os lugares de repouso (casa,
quarto).
Deste modo, estar em algum lugar implica mais do que uma localização, pois envolve
uma identificação com o carácter particular dos lugares, dos percursos e dos domínios
em questão.
Tanto a filosofia como a arquitectura precisam (rigor da localização) o espaço. Tanto o
filósofo como o arquitecto trabalham com a precisão.

10

Paul Virilio (Paris, França, 1932) é um filósofo, urbanista francês, arquiteto, polemista, pesquisador e
autor de vários livros sobre as tecnologias da comunicação
11
Michel Foucault (1926 - 1984) foi um importante filósofoe professor da cátedra de História dos
Sistemas de Pensamento no Collège de France desde 1970 a 1984. Desenvolveu todo o seu trabalho em
torno da arqueologia do saber filosófico, da experiência literária e da análise do discurso. Também se
concentrou na relação entre poder e governamentalidade, e nas práticas de subjectivação.
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Se a arquitectura precisa o espaço de um ponto de vista visível, a filosofia precisa o
espaço de um ponto de vista de conceitos.
Não fala de espaço mas de lugar (topos, locus), de entendimento (extensão), de
posição (situs), de distância ou do vazio (chaos, spatium).
A filosofia nomeia o lugar (topos, locus), não como uma porção de espaço qualquer
mas, pelo contrário, um lugar ou um sítio determinados por uma coisa (um templo,
uma paisagem) que precede o espaço e que o institui.
O lugar na geometria e matemática:
Na geometria o lugar “corresponde ao conjunto de pontos do espaço que possuem
uma mesma propriedade matemática.
Podem ser curvas, superfícies e outras variedades quaisquer. Um exemplo simples de
lugar geométrico é a circunferência, que é o lugar geométrico de todos os pontos que
guardam a mesma distância de um ponto chamado centro. Outro exemplo é a elipse,
que é o lugar geométrico dos pontos cujasdistânciassomadas aos dois focosé
constante”.
O lugar é, nesta disciplina, entendido como uma matriz lógica, reflexo de uma
estrutura espacial racional.

O Lugar na geografia:
Segundo a perspectiva de Edward Relph12, o lugar na geografia é “constituído por três
componentes inter-relacionadas, cada qual irredutível à outra – características físicas
ou aparência, actividades e funções concretas observáveis e significados ou
símbolos”.
Outra referência é Yi-Fu Tuan13. Defende que o significado de espaço frequentemente
se funde com o de lugar, uma vez que as duas categorias não podem ser
compreendidas uma sem a outra. Segundo ele, o que começa como um espaço

12

Edward Charles (1944- ) é um geógrafo canadense. Ele é professor da Universidade de Toronto, dá
aulas de graduação e as aulas para os Mestres do programa Ciência Planeamento
13
Yi-Fu Tuan, (1930 - ) é um geógrafo sino-americano. Tuan nasceu em Tianjin, China
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indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o
dotamos de valor. “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e
significado”. “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar”.
Tuan define os lugares como “centros aos quais atribuímos valor e onde são
satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água, descanso e procriação”.
É, assim, delimitada a noção de lugar com base nos princípios da geografia humana,
no sentido em que se assume a necessidade de interpretação por parte do indivíduo
para o espaço poder originar um lugar.

O lugar na fenomenologia:
A fenomenologia entende o lugar enquanto fenómeno, enquanto a experiência de
relação com o mundo de um ser essencialmente situado em relação com um meio
(Merleau-Ponty), ou segundo Norberg-Schulz14, uma congregação de significados
naturais enraizado pela acumulação, não sendo possível para o homem a criação de
significados inteiramente de sua autoria, sem “se isolar num mundo puramente
artificial, e perder contacto com a realidade.”
A fenomenologia, nascida na segunda metade do século XIX, opera a partir das
análises

sobre

a

intencionalidade

da

consciência

humana,

descrevendo,

compreendendo e interpretando os fenómenos que se apresentam à percepção.
Propõe a extinção da separação entre “sujeito” e “objecto”, opondo-se ao pensamento
positivista do século XIX.
O método fenomenológico define-se como aquilo que aparece à consciência e que se
dá como objecto intencional.
O objectivo é chegar ao conteúdo inteligível e ideal dos fenómenos, captado de forma
imediata.
Toda consciência é consciência de alguma coisa. Assim sendo, a consciência não é
uma substância, mas uma actividade constituída por actos, como a percepção,
imaginação, especulação, volição, paixão, etc., com os quais se visa algo.
14

Norberg-Schulz (1926 - 2000) arquitecto norueguês, historiador e teórico de arquitetura
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As essências ou significações são objectos visados de certa forma pelos actos
intencionais da consciência.
Emmanuel Kant15 referiu que o fenómeno deve possuir duas propriedades
elementares, caracterizar-se no tempo e no espaço.
No tempo, através da aplicação das categorias do entendimento a priori(uma dedução
lógica da coisa) e em seguida a posteriori (o que pode ser identificado «positivamente»
quanto a este objecto). E, para a aplicação dos diversos juízos da ciência
(sintético/apriori; analítico/a posteriori), deve existir o ser que transcende a ciência, o
objecto e a terra.
O lugar é, assim, é definido por “substantivos, pelas qualidades das coisas e dos
elementos, pelos valores simbólicos e históricos; é ambiental e está relacionado
fenomenologicamente com o corpo humano.”
O pensamento de Merleau-Ponty16, no que diz respeito à experiência corporal do
homem e do espaço existencial, mostra que “a estrutura ponto-horizonte é o
fundamento do espaço e que a consciência do lugar é sempre uma consciência
posicional”.
Precisamente, a ideia de lugar diferencia-se da ideia de espaço pela presença da
experiência. O lugar está relacionado com o processo fenomenológico da percepção e
da experiência do mundo por parte do corpo humano.
Neste sentido, o lugar é entendido como experiência corporal.
Todas estas perspectivas disciplinares confirmam a pertinência deste tema nos
diversos campos. Apesar de ser uma temática tratada segundo diferentes
fundamentos teóricos, é interessante constatar que, na generalidade, as várias
abordagens à noção de lugar têm pontos em comum.
Nomeadamente, o entendimento do lugar enquanto resultado das interacções entre o
indivíduo e a cultura em que se insere (sociologia), e das relações entre as

15

Emmanuel Kant (1724- 1804) foi um filósofo prussiano, geralmente considerado como o último grande
filósofo dos princípios da era moderna
16
Maurice Merleau-Ponty (1908 - 1961) foi um filósofo fenomenólogo francês. Estudou na École normale
supérieure de Paris, graduando-se em filosofia em 1931. Lecionou em vários liceus antes da Segunda
Guerra, durante a qual serviu como oficial do exército francês
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características físicas, as actividades e funções concretas observáveis e os
significados ou símbolos do espaço (geografia).
Enquanto resultado da significação que o indivíduo confere ao espaço a partir da
posição que ocupa e que o identifica como elemento integrante de determinado
contexto

(antropologia),

e

por

isso

entendido

como

experiência

corporal

(fenomenologia).
E enquanto, um conjunto de pontos do espaço que possuem uma mesma propriedade
(matemática), e que possuem uma qualidade de deslocamento relativamente à
envolvente, criado uma axialidade de referência (física).
A diferença entre a arquitectura e as outras disciplinas relativamente ao lugar é que
enquanto as outras disciplinas interpretam o lugar, a arquitectura projecta o lugar.
O lugar constrói-se através da relação que o edifício estabelece com a envolvente, e
um dos aspectos fundamentais nesta relação é a continuidade. Continuidade entre o
que existia e o que se projecta.
“A presença da arquitectura – independentemente do seu carácter delimitado – cria,
inevitavelmente, nova paisagem. Tal implica a necessidade de descobrir a arquitectura
que o local em si procura...
Eu componho a arquitectura procurando uma lógica essencial intrínseca ao lugar. A
demanda arquitectónica implica uma responsabilidade para procurar e desenhar as
características formais de um determinado sítio, a par das suas tradições culturais,
clima e aspectos naturais envolventes, a estrutura da cidade que forma o seu pano de
fundo e os padrões de vida e costumes que as pessoas adoptarão no futuro. Sem
sentimentalismos, eu espero transformar o lugar pela arquitectura ao nível do abstracto
e do universal. Apenas desta maneira poderá a arquitectura repudiar o reino da
tecnologia industrial para se tornar “grand art” no seu verdadeiro sentido.” (Jencks e
Kropf, 2008, p. 256-258).
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2.2. ARQUITECTURA
A arquitectura como todos os objectos comporta uma historicidade enquanto conjunto
de valores, ideias, críticas e memória. Começo por citar alguns autores que ao longo
dos tempos se ocuparam em definir arquitectura.
A Arquitectura é um saber, adornado de mitos e cognições, a partir do qual se regulam
todos os trabalhos feitos em qualquer arte. Compõem-se de prática e teoria. A prática
é uma reflexão continuada e consumada sobre o uso e completa-se com as mãos,
dando forma própria a qualquer espécie de matéria.
[...] a Arquitectura é composta de ordens, taxis, em grego. Disposição, a que os gregos
chamam dialhesin, de Euritmia, Simetria e Decoro, Distribuição a que os gregos
chamam Economia. Euritmia é o belo e agradável aspecto provocado pela distribuição
dos membros. A simetria, o acordo harmónico entre os membros de cada obra, cada
membro correspondendo separadamente à métrica de toda a obra. (Vitruvio)
As proporções, em arquitectura, assim como a composição, são equivalentes às leis da
natureza; a beleza, identificada a forma criadora por excelência concinnitas, não
depende de simples opinião, mas de um juízo inato nos nossos espíritos. (Alberti, Leon
Battista)
A arquitectura é a arte de construir. Compõem-se de duas partes: teoria e prática. A
prática é a construção efectiva, a teoria é o conjunto de regras derivadas da Tradição,
das Técnicas, da Ciência, da Sociedade e da História. (Viollet-Le-Duc)
A arquitectura é uma arte que todos devem conhecer, porque interessa a todos, depois
é tão clara e simples que é imperdoável não conhecer os seus princípios fundamentais,
como é imperdoável não conhecer as regras da gramática. A arquitectura é a arte de
compor e ornamentar edifícios. Compô-los de tal modo que possam contribuir para a
sanidade, a força e o prazer do espírito. (Ruskin, John)
O meu conceito de arquitectura está na união e colaboração das artes de modo que
cada coisa seja subordinada à sua maior, com intenção de harmonia. Não podemos
subtrair-nos à arquitectura porque como nós faz parte da civilização e devemos legar
aos nossos filhos um tesouro tão grande quanto nos foi legado. (Morris, William)
O que é a arquitectura? A expressão cristalina dos mais puros pensamentos humanos,
do seu fervor, da sua humanidade, da sua fé, da sua religião. Mas quantos dos que
vivem esta época compreendem completamente ainda a natureza omnisciente,
beatificante da arquitectura? Vede, atravessamos as nossas ruas e quereríamos chorar
de vergonha nestes desertos debrutalidade. As armadilhas cinzentas, vazias, estúpidas
em que vivemos e trabalhamos, constituirão um triste legado para a posteridade. Há
uma consolação para mim, a ideia, a construção de uma ideia de arquitectura, ardente,
corajosa, destinada a satisfazer a época ridente que virá. Queiramos, ideemos e
criaremos juntos a novas concepções construtivas. (Gropius, Walter)
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A arquitectura e o urbanismo são o espelho fiel da sociedade, os edifícios são os
documentos que deixamos, mas deveremos atingir uma maturação. Nos momentos de
transição, grande parte da arquitectura está nos projectos que merecem tanta atenção
como o objecto construído. (Le Corbusier)
Como arquitecto, que pratico a minha profissão, as minhas ideias sobre arquitectura
são um subproduto da crítica que acompanha as minhas obras, e crítica que é de uma
importância capital para o trabalho de criação, um trabalho vasto, que é tão crítico
quanto criativo. (Venturi, Robert)
Pela sua essência e destino, a arte arquitectónica situa-se no espaço verdadeiro, o do
nosso caminho e o da actividade desenvolvida pelo nosso corpo [...] O verdadeiro
privilégio da arquitectura, a sua originalidade mais profunda, reside no jogo interno das
massas construídas ao constituir um espaço interno que mude a luz e o espaço
segundo as leis da geometria, da mecânica e da óptica. (Focillon, Henri)
Quero dizer-vos, principalmente, que a arquitectura não existe. Existe sim obra
arquitectónica. Todas as edificações são chamadas arquitectura enfim [...] mas
conforta-me pensar que, de qualquer modo, a edificação faz parte do conteúdo humano
e é resultado da acção do homem. (Kahn, Louis)

Para mim, enquanto arquitecta, a arquitectura consiste em espaço e forma. A forma
não vive sem o espaço e vice-versa, logo não se podem desassociar uma da outra.
Contudo, a arquitectura tem premissas que lhe são próprias: um programa para
responder, um lugar para ser interpretado, um modo de construir.
Através da interpretação dos vários elementos no sítio obtêm-se uma resposta
arquitectónica, gerando o lugar.
A arquitectura propõe algo mais que qualifique a obra.
A construção de espaços que apela aos sentidos provocados pelas emoções na sua
vivência.
A luz, o som, a textura, o cheiro, altera-se consoante as características defidas para o
espaço.
A materialidade é importante, a escolha do material que marca o tempo da obra no
lugar, sendo o lugar aquilo que se obtém a partir da obra.
A arquitectura é uma história que eu crio!
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2.3. HABITAR
Habitar é desejar ter história num lugar.
Habita-se habitando, porque é a condição necessária à estruturação do individuo
civilizacional.
A habitação nasce da distância à Natureza, ganhando outro útero. Habita-se porque
se quer. O sedimentaríssimo necessário à civilização, exigiu primeiro a habitação,
depois a instituição. E ambas conhecem formas precisas e úteis, a que a Arquitectura
tão bem responde. O habitar exige pensamento e construção.
A forma de uma construção é a manifestação da complexa interacção de diferentes
factores, como os físicos que envolvem o clima e a necessidade da concretização da
função habitacional, bem como tecnologias disponíveis e de definições culturais e por
acordos e compromissos com exigências da adaptabilidade que abarca a flexibilidade
e a variabilidade, e a flexibilidade e variabilidade, e a flexibilidade que entende a
possibilidade de modificar a funcionalidade sem modificação da estrutura e a
variabilidade que entende a multiplicidade de ocorrências da habitação.
A habitação é o arquétipo da estrutura elementar universal da estrutura condicionada
da sociedade e forma a imagem do meio ambiente que encerra o homem
civilizacional, num sistema estável de relações entre forma, espaço e objectos
significativos que constituem a segurança da privacidade no espaço encerrado. Este
conjunto, forma o espaço existencial que faz o homem pertencer a uma totalidade
social e cultural, funcionando em reciproca influência com a cultura edificada, sendo o
espaço arquitectónico e urbano, a concretização do referencial existencial do homem
social.
Habitar comporta ideias tanto concretas como abstractas que por vezes colidem,
gerando entendimentos opostos onde habitando, não se Habita ou não habitando, se
Habita.
Arquitectura é o espaço da vida, nela se estabelece um conjunto de relações para
além de uma resolução funcional ou programática. Para o arquitecto que a concebeu
para o homem que habita, a arquitectura deve ser, sempre, entendida como um lugar
onde se estabelecem relações sensíveis e singulares.
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A relação existente entre construir e habitar não é apenas uma relação de meio – fim.
Heidegger defende que construir e habitar não é apenas uma das palavras,
Heidegger, chegou a três conclusões fundamentais: Construir é na verdade habitar;
Habitar é o modo como os homens estão na terra, como são, na sua essência, o
homem, é, existe, pelo habitar; e, finalmente, construir enquanto habitar desdobra-se
em duas vertentes, construir enquanto cultivo de algo e construir enquanto edificação
de algo, ambos os modos de construir estão contidos no sentido próprio do habitar.
Habitar compreende por isso tudo aquilo que somos perante um espaço do qual nos
apropriamos e na directa medida em que dele somos uma extensão, um reflexo.
Quero ser preso, para ter tempo de habitar.
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3. FUNCIONALIDADE, UTILIDADE E ADEQUABILIDADE NA ARQUITECTURA
Duma maneira geral, atrevo-me a dizer que todas as obras arquitectónicas são
qualificadas e eficazes se respondem aos três conceitos.
A funcionalidade remete para a função estabelecida à qual a obra arquitectónica tem
de dar resposta, o programa.
A utilidade podemo-la observar quando a função é aproveitada no seu todo, assim,
está formalmente e espacialmente bem resolvida, existindo uma verdadeira conotação
social e institucional.
Já a adequabilidade é observada pela eficácia da funcionalidade, utilidade e resposta
ao lugar. A eficaz resposta ao lugar verifica-se na relação estabelecida entre a
arquitectura e a envolvente, tendo em atenção o clima e a materialidade a usar.
Estes três conceitos poderão ser “avaliados” de diferentes pontos de vista: pela
importância e impacto na história da arquitetura, pelas necessidades do seu habitar,
pela vaidade e protagonismo do arquitecto…
As obras arquitectónicas que correspondem aos três conceitos são consideradas
qualificadas e eficazes. Implicam uma responsabilidade para procurar e desenhar as
características formais de um determinado sitio, a par das suas tradições culturais,
clima e aspectos naturais envolventes. A estrutura da cidade é que forma o seu pano
de fundo e os padrões de vida e costumes.
Se observamos as necessidades da arquitectura clássica, do modernismo e da
Serpentine Gallery Pavillions chegamos à conclusão que todas elas são distintas,
porque têm necessidades diferentes.
Enquanto a antiguidade clássica é toda ela gerida por regras impostas no tratado de
Vitrúvio, o modernismo rejeita-as e cria uma arquitectura sem pradrões definidos, já a
serpentine gallery são pavilhões efémeros perenes, na memória.
Para entender melhor estes conceitos analiso numa fase inicial duas obras da época
moderna, sendo que a funcionalidade, utilidade e adequabilidade das mesmas
divergem.
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3.1. PHILIP JOHNSON (1906-2005)

Ilustração 1 – Philip Johnson (Schulze, 1996, capa)

Philip Johnson, activo nos anos trinta como crítico de arquitectura e Director do
Departamento de Arquitectura do Museu de Arte Moderna, iniciou a prática da
arquitectura após a 2ª Grande Guerra. Uma das suas obras mais emblemáticas é a
Casa de Vidro (1949) que, embora inspirado nos desenhos de Mies van der Rohe para
a casa Farnsworth, afastava-se da preocupação deste com a lógica estrutural
(Frampton, 2003, p.292).
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Ilustração 2 – “Glass House”, Philip Johnson, 1949. (The Philip Johnson Glass House, s.d.)

Segundo o arquitecto, a arte nada tem que ver com a demanda intelectual – não
deveria, de todo, ser ensinada numa universidade. A prática da arte deveria fazer-se
nas calhas – perdão, nos sótãos.
Não é possível aprender arquitectura tal como não é possível aprender a sensibilidade
da música ou da pintura. Não se deveria falar da arte, mas sim fazê-la.
Se pareço render-me ao uso da palavra é porque não existe outra forma de comunicar.
Temos que descer ao mundo à nossa volta se pretendemos enfrentá-lo. Temos que
usar palavras para colocar a “palavra” nas pessoas, onde pertence.
Portanto vou atacar as sete muletas da arquitectura. Alguns de nós contentamo-nos
com as muletas e fingimos que andamos e que todos os outros coitados com dois pés
são ligeiramente deficientes. Mas todos as usamos em qualquer momento,
especialmente nas escolas onde é necessário utilizar a linguagem…
A muleta mais importante usada recentemente já não é válida: a Muleta da História.
Antigamente podíamos sempre confiar nos livros. Podíamos dizer “Como, não gosta da
minha torre? Ali está ela em Wren.” Ou, “Eles fizeram aquilo no Subtreasury Building porque não podemos fazê-lo também?” A História não nos incomoda muito agora.
Mas a que se segue continua connosco hoje, embora, uma vez mais, a muleta do
Desenho Bonito esteja obsoleta…
É uma muleta fantástica porque podemos dar a sensação de que estamos a criar
arquitectura enquanto estamos a fazer desenhos bonitos. A arquitectura é
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essencialmente algo que construimos e montamos, onde as pessoas entram e que
apreciam. Mas é muito trabalhosa. Desenhos bonitos são mais fáceis de fazer.
A próxima, a terceira, é a muleta do Utilitário ou da Utilidade. Foi com esta que cresci e
eu próprio a utilizei; era um velho hábito de Harvard.
Eles dizem que um edifício é boa arquitectura se funcionar. Claro, isto é tolice. Todos
os edifícios funcionam. Este edifício [referindo-me a Hunt Hall] funciona perfeitamente –
se eu o disser suficientemente alto. O Parthenon provavelmente era perfeito para as
cerimónias em que era utilizado. Por outras palavras, o facto de um edifício funcionar
não é, simplesmente, suficiente. É espectável que funcione. É espectável que uma
torneira de água quente deite água quente, nos tempos que correm. É espectável que
qualquer arquitecto, formado em Harvard ou não, ponha a cozinha no devido lugar.
Mas quando utilizada como muleta, prejudica. Ludibria-nos, levando-nos a pensar que
se trata de arquitectura…
Se o negócio de fazer a casa funcionar como deve ser se sobrepuser à nossa invenção
artística, o resultado não será, de todo, arquitectura; apenas a assemblagem de partes
úteis…
Mas esta não é tão má como a que se segue: A Muleta do Conforto. É um hábito que
adquirimos, tal como a utilidade. Todos somos, no fundo, descendentes de John Stuart
Mill. De facto, para que serve a arquitectura senão para o conforto daqueles que a
habitam? Mas quando tal se transforma numa muleta para fazer arquitectura, o controlo
ambiental começa a substituir a arquitectura…
A Muleta da Poupança. Esta é uma com a qual vocês não se depararam enquanto
estudantes porque ninguém vos disse para tirar $10.000 ao orçamento, porque ainda
não construíram nada. Mas essa será a vossa primeira lição. Os rapazes da poupança
dirão: “Toda a gente consegue construir uma casa cara. Mas sabe, a minha casa
apenas custou $25.000.”
Quem conseguir construir uma casa de $25.000 terá efectivamente razão para se
orgulhar, mas estará a falar de arquitectura ou da sua habilidade com economia? É da
muleta que estarão a falar ou de arquitectura?...
Depois, há uma muleta muito má que virá muito mais tarde na vossa carreira. Por
favor, cuidado com esta: a Muleta do Servir o Cliente. Poderão escapar a todas as
críticas dizendo, “Bom, o cliente quis assim”…
Onde é que estabelecem a fronteira? Quando é que as exigências do cliente vos
permitem baleá-lo e quando é que vocês cedem pacificamente? Tem que ficar claro,
nas vossas cabeças, que servir o cliente é uma coisa e a arte da arquitectura é outra.
Talvez a mais problemática de todas seja a Muleta da Estrutura. Essa é-me muito
familiar porque, é claro, eu próprio uso-a constantemente. Eu vou continuar a usá-la…
A estrutura é uma coisa muito perigosa para se ancorarem. Poderão ser levados a
pensar que uma estrutura limpa, claramente expressa, acabará por se tornar
arquitectura por si própria. Poderão dizer: “Não preciso de desenhar mais. Tudo o que
tenho que fazer é uma ordem estrutural depurada.” Eu acreditei nisto vezes sem conta.
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É uma bela muleta, sabem, porque, no fundo, não é possível construir assim tão mal se
as baias são todas iguais e todas as janelas têm o mesmo tamanho.
Agora, porque é que deveríamos estar, nesta etapa, tão conscientes das muletas?
Porque é que não nos erguemos e não o enfrentamos: o acto da criação. O acto da
criação, como o nascimento e a morte, têm que o enfrentar vocês próprios…
Não lhe poderão escapar de qualquer maneira, porquê lutar contra ele? Porque não
tomar consciência que a arquitectura é a soma de inevitáveis decisões artísticas que
terão que tomar. Se forem fortes, poderão tomá-las…
Eu gosto de pensar que o que estamos destinados a fazer neste mundo é incrementar
a sua já grande beleza, para que as gerações vindouras possam olhar para trás para
as formas que deixamos cá e tenham o mesmo encanto que eu tenho ao olhar para as
deles – para o Parthenon, para a Chartres Cathedral…
Eu sou um tradicionalista. Eu acredito na história Por tradição, refiro-me a levar a cabo,
livremente, o desenvolvimento de certas aproximações básicas à arquitectura com as
quais acabamos por começar o nosso trabalho. Não acredito na revolução perpétua da
arquitectura. Não anseio por originalidade…
Felizmente temos o trabalho dos nossos pais espirituais como ponto de partida.
Odiamo-los, claro, como todos os filhos espirituais odeiam os seus pais espirituais, mas
não os podemos ignorar, nem negar a sua grandeza. Os homens, é claro, a que me
refiro: Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe. Devo incluir Frank Lloyd
Wright – o maior arquitecto do século dezanove.
Nunca na história esteve a tradição tão claramente demarcada, nunca os grandes
homens foram tão grandes, nunca antes pudemos aprender tanto com eles e seguir o
nosso próprio caminho, sem nos sentirmos presos a nenhum estilo, e sabendo que o
que fazemos será a arquitectura do futuro, e não recearmos desviarmo-nos do nosso
caminho, como os romancistas de hoje onde nada pode evoluir. Nesse aspecto, sou
um tradicionalista. (Johnson, 1995, p. 41-44)

Faço ao exposto, a Glass House é considerada um acto de criação. Responde aos
três conceitos, porque teve em atenção as “muletas” da arquitectura. São elas
juntamente com o acto de criar que geram uma arquitectura qualificada e eficaz.
Na minha opinião considero que a casa é muito particular e uma referência na
modernidade, reflectindo-se a sua funcionalidade, utilidade e adequabilidade.
A casa foi projectada por Philip Johnson para sua própria habitação. Funciona para o
propósito que foi constuida, habitação, tornando-se útil e adequada pelo simples facto:
habitar é desejar ter uma história no lugar.
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A intenção do arquitecto foi criar na casa uma serie de reflexões vivas, incluindo
árvores, as pessoas andam dentro e fora de casa em constante mudança. Oferecendo
um panorama das colinas arborizadas, paredes revestidas com pedra e um lago
palácio. É esta relação com o lugar que alcança a eficácia na sua adequabilidade.
A maioria das pessoas pensaria que Phiip Johnson foi exposto, mas para arquitecto o
que estava exposto era a beleza natural em redor do lugar e afirma: “Eu tenho um
papel de parede muito caro”.
A natureza circundante é assim contemplada, sentida e experimentada na sua força
natural: da violência das cores e tempestades outonais, à tranquilidade de uma
alvorada de Verão, tornando-se útil, não só, pelo seu habitar mas também pelas
emoções causadas ao ser habitada.
A habitação não é simplesmente fazer um estudo da distribuição do espaço interior,
como pensa a maioria das pessoas, criando boas condições de conforto para que nele
se processe em boa harmonia a vida familiar. Abrange toda a concepção
arquitectónica do edifício e a sua interacção como todo o espaço exterior, que constitui
o prolongamento ou quebra de habitação inserindo-a no meio envolvente.
Quando se fala em interior/ exterior fala-se em intimidade, conforto e privacidade.
A casa representa alegrias, tristezas, ou seja, é a esfera da nossa intimidade.
A habitação está presente no dia- a – dia, que está intimamente relacionado com a
qualidade de vida, proporcionando níveis eficazes de utilidade e adequabilidade.
O interior é completamente exposto ao exterior, excepto a estrutura do cilindro onde se
encontra a casa de banho. A amplitude da casa torna-a numa única sala aberta.
Só estando no interior desta casa de vidro podemos perceber como é esta experiência
de estar em constante relação com a majestade da paisagem. Algumas pessoas não
saberiam o que fazer com paredes de vidro, dividida e apoiada por pilares de aço:
“Cala-te e olha em teu redor.”
Consoante o que foi dito, a Glass House devido às suas particularidades faz com que
nem todas as pessoas conseguiriam habitar nela, no entanto é funcional, útil e
adequada para Johnson.
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A casa reflecte-se numa verdadeira conotação social entre o modo habitar e o lugar,
prevalecendo sempre a ideia de criar completada pelas muletas da arquitetura, sendo
assim um marco na arquitetura contemporânea. Foi considerada uma das mais belas
casas, é vista como uma “plataforma de visualização” para observar a paisagem. A
natureza, a ideia de natureza participa da casa.

3.2. ÁLVARO SIZA VIEIRA

Ilustração 3- Álvaro Siza Vieira (Plano de recuperação do Chiado)

Álvaro Siza Vieira estudou arquitectura na Escola Superior de Belas artes do Porto
entre 1945-1955, onde deu aulas de 1966 a 1969.
Fortemente marcado pelas obras dos arquitetos Adolf Loos, Frank Lloyd Wright e Alvar
Aalto, cedo conseguiu desenvolver a sua própria linguagem, embebida não só nas
referências modernistas internacionais como também na forte tradição construtiva
portuguesa, dos quais resultaram obras de grande requinte e detalhe no modernismo
português.
A Casa de Chá foi uma das suas primeiras obras do arquitecto construída entre 19581963. A obra foi concebida pela Câmara Municipal de Matosinhos.
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Ilustração 4- “Casa de Chá da Boa Nova” (Jornal noticias, 2013)

Para o arquitecto Siza Vieira a construção da casa de chá era um projecto com um
papel cultural e social claramente definido a um género de discurso associado a um
ideal estabelecido pela vida burguesa da época.
Era uma visão modesta e acessível e assim a dimensão ideológica e conceptual
ditaram a ideia estruturante e intertextutal de um lugar com imagem natural predefinida
e acessível a todos.
A acessibilidade de todos esses novos conceitos da arquitectura como “coisa” do
quotidiano e parte integrante da cultura e de vida social de todos os dias, seriam
valores que esta obra haveria de expressar para o entendimento do homem comum.
No entanto, a leitura dos espaços e das suas relações teriam que revelar de um modo
vivível e tangível todas as intenções e conceitos do projecto.
Tornando-se um projecto na expressão de um locutor de interlocutores/ espectadores,
produto de um todo complexo socio-cultural que não acontece dialogicamente devido
à fraca utilidade que se reflecte na não verdadeira conotação social e institucional.
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Na relação com o lugar tentou ser estruturado o diálogo com a nova arquitectura a ser
expressa por um objecto pertencente à paisagem para a inovação da estrutura
normativa e morfológica que não se verifica.
Embora a casa faça uso à sua função, é deslocada e de difícil acessibilidade urbana o
que condiciona o seu habitar. O espaço constrói-se a partir de elementos formais que
pretendem configurá-lo, mas não compõem um edifício ou um objecto construído
referenciável.
A casa é escura e isolada, acabando por perder identidade no meio da envolvente, as
rochas, sendo quase invisível e atarracada.
A casa é reflexo de memórias e culturas nórdicas “se olharmos com atenção a
expressão arquitectónica, o recurso à matéria como referente iconográfico, o estimulo
da linguagem e do conceito da construção notamos as evidentes influências de Alvar
Aalto, geradas mais pela Maison Carrée, com os seus tectos de madeira ondulada e
reboco branco do que a pela biblioteca de Viipuri.
O que me leva a dizer que estamos perante uma construção nórdica que dificilmente
resultará à beira mar devido à sua materialidade.
Faço ao exposto afirmo que a obra fracasssa na sua adequabilidade.
Como podemos observar a casa de chá não foi um sucesso. A falta de resposta à
funcionalidade, utilidade e adequabilidade reflecte-se hoje no seu abandono e
degradação.
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4. OLHAR PRÉVIO SOBRE A ARQUITECTURA
4.1. LUGAR DIVINO
“Lugar Divino, dos deuses e heróis greco-romanos, berço da cultura ocidental, que
pela mão de Vitrúvio e dos seus seguidores no Renascimento ditou as regras para a
construção do mundo durante milénios. O tratado é a regra e o arquitecto o mestre.
Ao longo da História, o homem sempre venerou os deuses e procurou ascender ao
Lugar Divino. Mas para tal tinha que se tornar herói.” Por exemplo: “A Hércules foi
concedido tal privilégio supremo mas ao homem-comum restava ocupar o seu lugar à
superfície da Terra, em vida, e descer ao submundo de Hades, após a morte.
Ao passar por Atenas e ao dizer que a Acrópole estende os seus efeitos até ao
horizonte”, Le Corbusier (2002, p. 133) deixa-me uma dúvida. Sendo a Terra redonda,
conseguiriam os deuses ver, do topo do Olimpo, para além do horizonte?
Presumirei que não porque encontro um ponto de convergência, uma necessidade
comum entre deuses e homens. Os deuses precisavam de se aproximar dos homens
para exercer a sua influência e os homens, que queriam chegar ao Lugar Divino mas o
sabiam inatingível, construíram templos para representar aquele lugar na Terra. E “em
que consiste representar? De um modo simples: em tornar «presente» o que está
ausente.
Para os gregos, a Akrópolis17 corresponde a um “espaço sagrado da cidade localizado
numa elevação como símbolo da montanha que estabelece a comunicação do espírito
humano com as entidades celestes e protectoras da cidade” (Fernández et al., 2006,
p.103). A Acrópole de Atenas, “considerada o coração do mundo clássico” (Fernández
et al., 2006, p.104) tem algumas das marcas mais significativas de representação
terrena da casa dos deuses, erigidas no período áureo clássico (450 a.C. a 330 a.C).
Para Le Corbusier (2002, p. 144) elevaram-se sobre a Acrópole templos que
constituem uma única concepção e que reuniram em torno deles a paisagem desolada
e a submeteram à composição. Então, de todos os cantos do horizonte, o pensamento
é único. É por isso que não existem outras obras de arquitectura que tenham esta
grandeza. Podemos falar “dórico” quando o homem, pela elevação de suas vistas e

17

Akrópolis, a cidade alta (ákron, alto: pólis, cidade), Fernandéz et al., 2006
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pelo sacrifício completo do acidental, atingiu a região superior do espírito: a
austeridade.

Ilustração 5 – Ruínas do Parténon em 1929, Acrópole de Atenas (Atenas, Grécia). (WILSON III, 1937, p. 24)

O Parténon é o principal Templo de Atenas, o Propileu, portal para a parte sagrada da
Acrópole, o Erecteion, templo dos deuses do campo e o Templo de Athena Nice,
simbólico da harmonia do estado de Atenas.
Foi erigido por iniciativa de Péricles, um estadista, político e estratega, tendo a
construção sido supervisionada por Fídias, um escultor, segundo o projecto dos
arquitectos Ictinos e Calícrates.
Este templo não deve nada à natureza - É preciso meter na cabeça que o dórico não
cresce nas planícies com os asfódelos, e que é uma pura criação do espírito” (Le
Corbusier, 2002, p. 146). Para Jorge Angel Livraga (Cit por Fernández et al, 2006,p.
106), “condensa uma harmonia sobrehumana... os eixos das suas colunas encontramse todos num só ponto a mil metros ou mais sobre as nossas cabeças. É uma
pirâmide invisível. (...) O seu estilo é dórico, embora contenha também frisos jónicos.
As colunas feitas de “tambores” de mármore pentélico, estriadas, não são iguais nem
em altura, nem em espessura, embora componham um todo harmónico. A distância
entre as colunas também é desigual. Como um maravilhoso ser vivo, o templo não é
exactamente simétrico, nem as suas medidas são mecânicas, mas sim vitais,
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tensionadas, desiguais, o que nos dá a sensação de movimento e vida tal como um
corpo humano.
18

Segundo Bruno Zevi o templo grego não era concebido como a casa dos fiéis, mas
como a morada impenetrável dos deuses. Os ritos realizavam-se no exterior, em torno
do templo, e toda a atenção e o amor dos escultores- arquitectos foram dedicados a
transformar as colunas em sublimes obras-primas plásticas e a cobrir de magníficos
baixos- relevos lineares e traves figurativas, frontões e paredes. Como estava longe do
pensamento grego essa problemática psicológica do íntimo que constituirá a força
motriz da pregação cristã e que teve a sua primeira manifestação arquitectónica nos
obscuros silêncios das catacumbas, assim a civilização grega se exprimiu ao ar livre,
fora dos espaços interiores e das habitações humanas, fora mesmo dos templos
divinos, nos recintos sacros, nas acrópoles, nos teatros descobertos (…) No templo
grego, o homem caminha apenas no peristilo, isto é, no corredor que vai da colunata à
parede exterior da cela.

Posto isto,“se Hércules se tornou imortal pelos feitos que agradaram aos deuses, a
elevação a herói partiu dos homens, que nele viram o exemplo.” Então o arquitecto
alcança a divindade com a sua obra. Se após vários milénios reconhecemos valor dos
seus feitos, eles tornaram-se heróis, imortais, e os seus templos lugares divinos
eternos.

UM NOVO TEMPLO
“A cultura helénica foi difundida por quase todo o mundo pela mão de Alexandre
Magno e mais tarde pela expansão do Império Romano. Alguns homens passaram a
venerar um só Deus, omnipresente, que ocupava um Lugar Divino agora aberto para a
humanidade. Após a morte, o Homem tinha agora destinado um lugar nos céus,
ficando o submundo reservado apenas para aqueles que em vida não se tornaram
merecedores de tal privilégio. O domínio do Império Romano, que perdurou até aos
primeiros quatro séculos da era cristã, levou à fixação das povoações em cidades, mas
o seu declínio implicou a regressão urbana.” (Joaquim Nogueira, 2012)

Na arquitectura romana, observamos muitas reconstruções de monumentos do
Império e imaginarmos espaço e o gosto dos foros como deviam ser, podemos talvez
concluir que muitos edifícios romanos não eram obras de arte, mas nunca poderemos
afirmar que não eram arquitectura (…) a escala humana dos gregos e a consciência

18

Bruno Zevi (1918 - 2000) foi um arquiteto italiano atuante na teorização e introdução da historiografia
da arquitetura moderna
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do espaço interior romano gera a concepção planimétrica e espacial, sendo ela a
única medida de caracter dinâmico.

Ilustração 6 – Panteão de Roma em 2013,Diogo Almeida (Roma)
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Ilustração 7 – Panteão de Roma em 2013,Diogo Almeida (Roma)

O Panteão foi criado para reunir os deuses existentes no Império. É o exemplo mais
surpreendente e famoso de Roma.
Este templo romano tem uma planta circular fechada por uma cúpula, criando assim
um lugar isolado do exterior onde o povo se reunia para o culto.
O seu interior é intimidante e harmonioso, absolutamente diferente do seu exterior que
não é de todo perfeito, sofre de um desequilíbrio entre as várias partes do seu todo.
Contudo, “o mundo ocidental iniciava então um período de mil anos, de uma Idade
Média marcada pela formação de novos reinos, pela criação de novos modelos
sociais: a expansão da religião cristã.
A transformação cultural e o domínio religioso materializar-se-iam na catedral gótica,
reflexo do seu poder e importância. A catedral gótica expressava a grandiosidade, a
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crença na existência de um Deus que vivia num plano superior, projectando-se em
direcção ao céu. Um novo Lugar Divino na Terra surgia.

Ilustração 8 – “Catedral de Notre-Dame de Reims” (Reims, França), Pintura do Séc. XIII, Domenico Quaglio, 1833. (Bowron et al., 2000,
p. 110)

O Homem renasceu e percebeu que não estava mais subjugado pelos deuses.
Descobriu assim a divindade em si próprio, no seu ser, nas suas realizações, que o seu
lugar era no Mundo e que este pertencia a um Universo. Como dizia Hamlet a Horácio,
havia mais coisas no céu e na terra do que a sua vã filosofia poderia sonhar.”
O reencontro do Homem consigo próprio marcou o declíneo da Idade Média e a
procura de uma nova forma de vida, a “transição de uma utopia celestial para uma
utopia mundana” (Mumford, 2007, p. 58). “A sociedade estava a mudar e com ela a
cultura e a ciência. O Homem abandonava a procura do Lugar Divino para afirmar o
seu lugar na Terra.” (Joaquim Nogueira)
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4.1.1. UMA ERA DE TRATADOS

Ilustração 9 – “De Architectura Libri Decem”, Vitruvio, 15 a.C.
(DE CAMARGO, 2010, p. 11)

Para além do legado construído, a memória do mundo também reside no que os
nossos antepassados deixaram desenhado e escrito. A aprendizagem não se faz pela
mera observação e estudo do património mas também pela descrição textual daqueles
que o erigiram ou que o estudaram no seu tempo.
De todas as publicações, o tratado foi a que mais influenciou a produção
arquitectónica dos tempos modernos. E até ao século XVIII, não se limitou a
influenciar de forma passiva mas antes a regrar a arquitectura. A sua era inicia-se com
Vitrúvio, que algures no século primeiro antes de Cristo escreve o único tratado da
Antiguidade Clássica que chegou aos nossos dias e que nos dá informações valiosas
sobre a arquitectura e os princípios arquitectónicos greco-romanos.
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É neste documento, dedicado ao imperador Augusto e intitulado De Architectura Libri
Decem (Dez Livros Sobre a Arquitectura) que, passado meio milénio, se fundamenta a
arquitectura do Renascimento, tendo sido a base para inúmeros outros tratados e
teorias.
Define a sua ideia de arquitectura argumentando sobre os problemas da distribuição.
Este foi o único tratado europeu do período grego- romano que chegou aos nossos
dias e serviu de fonte de inspiração.
A obra sintetiza uma série de ideias a respeito da relação do homem com o universo,
do mesmo modo, está associada à arquitectura, enquanto símbolo e instrumento de
projecto. O autor define quatro princípios fundamentais na arquitectura: Firmitas,
Utilitas, Venustas e Decorum, que inauguram a base da arquitectura clássica e são
padrões de proporção e arquitecturais.
Nestes princípios existe uma preocupação referente à estabilidade, ao caracter
construtivo, à resistência, à comodidade, à função, ao utilitarismo, à beleza /
apreciação estética, à dignidade da arquitectura, à necessidade de rejeição dos
elementos supérfluos e ao respeito das tradições – ordens arquitectónicas.
De facto, a importância deste documento não se limitaria ao conhecimento obtido da
Antiguidade já que os princípios ali descritos viriam a tornar-se regras “quando Leon
Battista Alberti, reconhecendo nos Dez Livros um modelo exemplar, lhe confere o
estatuto de norma arquitectónica.” (Thoenes et al., 2003, p.6) Alberti19 (1404-1472)
sistematizou os princípios de Vitrúvio no seu próprio tratado, De Re Aedificatoria
(Sobre a Arte de Construir), um livro sem qualquer ilustração e que seria a primeira
obra do género escrita por altura do Renascimento e o primeiro livro sobre arquitectura
a ser impresso. A motivação de Alberti não foi apenas o tratado de Vitrúvio, mas
também a destruição das ruínas antigas e o mau gosto dos seus contemporâneos
submetidos à influência da arquitectura gótica, que fizeram nascer nele a ideia de
conceber uma obra concorrente de melhor qualidade, mais bem organizada e
fundamentada numa argumentação mais rigorosa.

A partir daqui outros autores e novos tratados se seguiriam, tendo por base os
princípios de Vitrúvio, dos quais se destaca um elemento fundamental da estética
19

Leon Battista Alberti (Génova, 1404-1472), foi um humanista, arquitecto e teórico de arte italiano.
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arquitectónica: a coluna. No entanto, tal elemento, que parecia ser uma constante nas
obras da antiguidade, apresentava uma grande diversidade de estilos que Alberti e
outros autores procurariam classificar e sintetizar.

Ilustrações 10 e 11 – “Regola Delli Cinque Ordini d’Architettura”, Barozzi Jacopo, il Vignola, 1562. (Di Iacomo, 1635, p. 19-20)

20

O tratado que Vignola (1507-1573) viria a publicar em 1562, Regola Delli Cinque
Ordini d’Architettura (Regra das Cinco Ordens de Arquitectura), denominava a coluna
de “ordem”, por ser o elemento basilar de um sistema arquitectónico e caracterizador
da sua linguagem e estilo. Vignola estabelece assim um conjunto de directivas para
uma construção correcta propondo mesmo um novo método de cálculo de proporção
de cada ordem, invertendo a relação entre proporção e classificação. Ao contrário dos
seus antecessores que partiam da especificação da ordem (toscana, dórica, jónica,
coríntia ou compósita) e a dimensionavam em função dessa classificação, Vignola
partia do dimensionamento do edifício na sua globalidade, do qual deduzia as
proporções e, consequentemente, a classificação das ordens resultantes. O seu
20

Giacomo Barozzi da Vignola (Vignola, 1507-1573), arquitecto maneirista italiano e um dos grandes
divulgadores do estilo Italiano pela Europa
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tratado, rico em gravuras e tabelas que facilitavam os cálculos, aproximava assim a
teoria da prática construtiva mas não pretendia estabelecer regras rígidas. “Ele próprio
não parece ter considerado a sua teoria como um constrangimento: raras são com
efeito as suas obras que respeitam as directivas da Regola.” (Thoenes et al., 2003,
p.88)
21

L’idea della Architettura Universale (A Ideia da Arquitectura Universal), de Scamozzi
(1548-1616) é o último tratado do Renascimento e apresenta o princípio de que a
arquitectura é uma ciência universal englobando todos os aspectos da sociedade
suportada na “concepção neoplatónica de um cosmo criado por Deus e ordenado
segundo as suas leis matemáticas e geométricas.” (Thoenes et al., 2003, p.118).

Partindo deste princípio, Scamozzi sugere que não sejam apenas a medida e a forma
dos elementos a submeter-se aos princípios reguladores da ordem arquitectónica, mas
sim todas as partes do edifício, incluindo os espaços interiores.
Na arquitectura renascentista, é observado que a ocupação do espaço pelo edifício
baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador
possa compreender a regra que o organiza, seja qual for o ponto do qual o observe. É
composta pelas ordens arquitectónicas, arcos de volta perfeita, frontões e uma
simplicidade e simetria na construção.

21

Vicenzo Scamozzi (Vicenza, 1548-1616), arquitecto e teórico de arquitectura italiano
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Ilustrações 12 e 13- Basílica de S.Pedro, Roma (livro: ”Shrines of Power”).
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4.1.2. FUNCIONALIDADE, UTILIDADE E ADEQUABILIDADE NO LUGAR DIVINO
A Arquitectura é um saber, adornado de mitos e cognições, a partir do qual se regulam
todos os trabalhos feitos em qualquer arte. Compõem-se de prática e teoria. A prática
é uma reflexão continuada e consumada sobre o uso e completa-se com as mãos,
dando forma própria a qualquer espécie de matéria.
[...] a Arquitectura é composta de ordens taxis, em grego, Disposição, a que os gregos
chamam dialhesin, de Euritmia, Simetria e Decoro, Distribuição a que os gregos
chamam Economia. Euritmia é o belo e agradável aspecto provocado pela distribuição
dos membros. A simetria, o acordo harmónico entre os membros de cada obra, cada
membro correspondendo separadamente à métrica de toda a obra. (Vitruvio)

Ilustração14 – Friso da entrada ocidental da cella do Parthenon, (história da arte, H.W. JANSON, pag.123)
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No lugar divino toda a obra é construída sob o pensamento arquitectónico: a razão.
Toda a humanidade confrontava-se com um mundo povoado de deuses vivos, génios
e demónios: um mundo que ainda não conhecia nenhuma objectividade científica. O
modo como as pessoas lidavam com a transformação do seu ambiente era
influenciado pelas suas crenças.
Muitos aspectos da vida quotidiana estavam baseados no respeito ou na adoração
ao divino e ao supernatural.
No entanto foram definidos quatro princípios por Vitrúvio: firmitas- refere-se à
estabilidade, ao carácter construtivo e resistência da arquitectura; utilitas- refere-se à
comodidade e ao longo da história, foi associada à função e ao utilitarismo; venustasrefere-se à beleza e apreciação estética; decorum- refere-se à dignidade da
arquitectura, à necessidade de rejeição dos elementos supérfluos e ao respeito das
tradições ou ordens arquitectónicas.
Os princípios acima referidos são padrões de proporção e inauguram a base da
arquitectura clássica.

Ilustração 15 – Templo, (história da arte, H.W. JANSON, pag.115)
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Posto isto, as obras arquitectónicas têm como função contemplar a Deus,
correspondem a um padrão que deve ser seguido com rigor e disciplina. Todos os
edifícios que se manifestam nesta arquitectura foram pensados como a harmonia
entre o homem e a natureza, a união entre o homem e os deuses e o equilíbrio ente a
sociedade e o universo, correspondendo assim às necessidades da cultura.
A arquitectura é muito objectiva não havia espaço para especular a função do edifício,
pelas suas características era intuitivo. Aqui a arquitectura é o que é!
Atrevo-me então a dizer que a arquitectura da antiguidade clássica é funcional, útil e
adequada. São os quatro princípios de Vitrúvio que a fazem responder aos três
conceitos que refiro acima.
Embora seja uma arquitectura “pré- definida” pelas regras impostas existe a
preocupação com a cultura, as crenças e em dar resposta às necessidades que se
faziam sentir.
O povo acreditava que a arquitectura era uma “ligação” entre o homem e os deuses.
Era construída com o propósito de contemplação “quanto mais alta mais perto de
Deus ” o que remete para a sua funcionalidade.
A utilidade e adequabilidade são visíveis na preocupação que houve em dar resposta
a esta cultura que acreditava na mitologia e a sua relação no lugar que tornam estas
obras ícones da história da arquitetura ainda hoje. Quem as usufruía sentia-se em
“casa”.
Noutras

perspectivas

a

arquitectura

do

lugar

divino

também

responde

à

funcionalidade, utilidade e adequabilidade, quando analisado o impacto e importância
que tem na história da arquitectura e o protagonismo do arquitecto que se torna imortal
com a sua obra.
No meu entender estamos perante uma arquitectura qualificada, não só por responder
aos três conceitos que estudo, mas também porque tal como os deuses são imortais,
os arquitectos também imortalizam através da suas obras, atingindo assim o lugar
divino.
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Ilustração 16 – Nore-Dame de Paris; nave apela mor (história da arte, H.W. JANSON, pag.303)
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4.2. LUGAR DISTÓPICO
Lugar Distópico, do modernismo e das vanguardas, das guerras e das máquinas,
repleto de super-heróis desejosos de salvar e transformar, com os seus manifestos, o
mundo perdido.
Na primeira metade do século XX, o mundo ocidental passou por um turbilhão de
transformações que se reflectiram em toda sociedade e redefiniram a forma e o
funcionamento da cidade e, consequentemente, do mundo. Era o tempo da máquina e
da velocidade, da produção em série e da estandardização. Se para MUMFORD22
(2007, p. 9) a utopia “designa ou a completa loucura ou a esperança humana
absoluta”, então ela deixou de existir. Era agora o tempo da cidade distópica porque o
Homem se deixou levar pela loucura e esqueceu a esperança. A República de Platão,
a ilha de More, a cidade jardim de Howard23 já não eram a solução. Deram lugar à
sociedade futurista de Marinetti24 e de Sant’Elia25, à velocidade e à máquina de habitar
de Le Corbusier e que dizer do homem moderno que vivia oprimido pelo capitalismo,
vagueando sem identidade pela metrópole? Precisava de ser salvo, mas o heroismo
de Hércules já não era suficiente. O Homem não precisava de exemplo porque não
tinha tempo para o seguir. Precisava sim de quem lhe resolvesse os problemas
enquanto vivia a sua vida veloz. Precisava de um super-herói.

4.2.1. A ARQUITECTURA DA MODERNIDADE
O século XX foi um século de conflitos: entre os homens, do Homem com a natureza,
do Homem consigo próprio. Mas foi também um período de conquistas, de avanços,

22

Lewis Mumford (1895 - 1990) foi um historiador estado-unidense que pesquisou nas áreas
da arte, ciência e tecnologia e saúde. Foi também escritor, crítico literário e professor.
23
Ebenezer Howard (1850 – 1928) foi um pré-urbanista inglês; tornou-se conhecido por sua
publicação Cidades-jardins de Amanhã (Garden Cities of To-morrow), de 1898, na qual
descreveu uma cidade utópica em que pessoas viviam harmonicamente juntas com a natureza.
A publicação resultou na fundação do movimento das cidades-jardins. As primeiras cidadesjardins foram construídas na terra natal de Howard, no início do século XX
24

Marinetti (1876 - 1944) foi um escritor, poeta, editor, ideólogo, jornalista e activista político italiano. Foi
o iniciador do movimento futurista, cujo manifesto publicou no jornal parisiense Le Figaro, em (20 de
Fevereiro de 1909)
25

Antonio Sant’Elia (1888 - 1916) foi um arquitecto italiano. Nascido na cidade de Como, Itália,
esteve ligado ao Futurismo, sendo o seu principal arquitecto e divulgador, influenciado pelas
idéias de Otto Wagner e pelas cidades industriais dos Estados Unidos

Carla Isabel Velez Bilro

62

Demonstração da funcionalidade, utilidade e adequabilidade na arquitetura

que por vezes representaram, como disse Neil Armstrong26 ao pisar a Lua, “um
pequeno passo para um homem, mas um salto gigante para a humanidade”. Foi um
tempo profícuo em vanguardas, humanistas e super-heróis, como os arquitectos do
século XX, também eles divididos entre as suas smallvilles27 e metropolis28, ora
inventando Lugares Distópicos ora procurando escapar-lhes e sobreviver-lhes.”
O ideário arquitectónico moderno está ligado ao projecto de modernidade, há uma
visão do mundo iluminista
A arquitectura realiza inovações tecnológicas que ocorrem com a revolução industrial
e com as diversas propostas urbanísticas e sociais realizadas por teóricos da época.
Evidencia grandes alterações que ocorreram no século XX no mundo, quando as artes
redefiniam o seu papel na sociedade.
Destacaram-se nesta época os movimentos “Arts & Crafts”, “Art Nouveau”, e “Art
Decó”.
A partir de 1890 destaca-se Wiliam Morris. O movimento de Arts & Crafts que valoriza
a produção artesanal, recusando os princípios da produção industrial, projecta-se na
defesa do artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em
massa, tinha intenção de revalorizar o trabalho manual e recuperava a dimensão
estética dos objectos produzidos industrialmente para uso quotidiano.
O movimento “Art Nouveau” foi menos radical que o “ Arts & Craft”. Possuía uma
atitude menos resistente à indústria, privilegiava os novos materiais do mundo
moderno, como o ferro, o vidro, e o cimento, tal como a racionalidade das ciências e
da engenharia.
No entanto, o estilo que veio com a intenção de integrar a arte, a lógica industrial e a
sociedade de massa, reunindo os princípios básicos da produção em série foi o “Art
Decó” transformando-se num estilo de massa.

26

Neil Alden Armstrong (1930- 2012) foi um astronauta dos Estados Unidos, piloto de testes e aviador
naval que escreveu seu nome na história do século XX e da humanidade ao ser o primeiro homem a pisar
a Lua
27
Smallville foi uma série de televisão estadunidense de ficção científica criada pelos escritores e
produtores Alfred Gough e Miles Millar, que estreou em 2001
28
Metrópolis é um filme alemão de ficção científica produzido em 1927, realizado pelo cineasta austríaco
Fritz Lang
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A arquitectura, o mobiliário, os objectos e ilustrações realizados sob o movimento “ Art
Decó” caracteriza-se pelo uso das formas geométricas, diferente do “ Art Nouveau” que
utiliza as formas assimétricas dificultando a produção em serie com pretendia a
indústria. Surge na origem do movimento moderno, quando ocorreram profundas
transformações sociais e estéticas propostas pelas vanguardas artísticas das décadas
de 10 e 20 do século XX, pois o movimento moderno não foi só um estilo, também foi
uma causa (Kopp, 1990).

As duas grandes correntes espaciais da arquitectura moderna são o funcionalismo e o
movimento orgânico.
Na primeira metade do século XX, alguns arquitectos procuravam um novo sentido
para a arquitectura e utilizavam o manifesto como justificação e extensão das suas
obras, ainda que os seus ideais fossem ligeiramente distintos ou até divergentes. Todo
o objecto arquitectónico surge sobre uma indiscutível autonomia. A sensibilidade para
o lugar é irrelevante, é a ideia de uma arquitectura autónoma que prevalece, sem
nenhuma relação com a envolvente.
Adolf Loos publicou Ornamento e Crime (1908) onde fazia uma crítica feroz à
arquitectura vienense do início do século, excessivamente decorativa, enquanto Frank
Lloyd Wright, na América, sustentava uma Arquitectura Orgânica (1910), adaptada ao
lugar.
Walter Gropius perguntava O Que é Arquitectura? (1919), numa tentativa de recuperar
o brilho perdido da arte esquecida que foi a arquitectura.
Le Corbusier clamava Por Uma Arquitectura (1923) de futuro e defendia a ideia da
casa como “máquina de habitar” e Mies Van der Rohe procurava no Edifício de
Escritórios (1923) o efeito máximo com o mínimo de meios, ao passo que Alvar Aalto
defendia A Humanização da Arquitectura (1940).
Para melhor compreender o modo como cada um destes arquitectos interpreto as
necessidades da arquitectura desta época, tomei por base para a analisar a
funcionalidade, utilidade e adequabilidade da mesma.

4.2.2 FUNCIONALIDADE, UTILIDADE E ADEQUABILIDADE NO LUGAR DISTÓPICO
Segundo Laugier a arquitectura não pode partir de regras formais rígidas ou da mera
imaginação nem a ordem poderá existir por si só como elemento decorativo. “A cabana
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primitiva mítica é o seu protótipo: quatro troncos de árvore enterrados no chão sobre
um quadrado e cobertos por uma plataforma rudimentar. É o modelo original, obtido da
descrição de Vitrúvio, para todos os verdadeiros princípios arquitectónicos de uma
construção pura, liberta de todos os elementos decorativos.” (Thoenes et al., 2003,
p.311)

A partir daqui inicia-se uma nova linha de discussão e começa a perceber-se uma
inflexão nas teorias de Vitrúvio que, partindo da sua reinterpretação ou mesmo
negação, darão origem a uma nova arquitectura afastada dos cânones clássicos. A
ciência passa a ter um papel determinante e obras como a de Viollet-le-Duc29 (18141879) são determinantes nesta nova linha de pensamento segundo a qual a
arquitectura deve derivar de leis de natureza físico-centífica e não de ideais
historicistas ou artifícios decorativos. Viollet-le-Duc punha em causa os valores
estabelecidos da arquitectura de então pelo confronto entre o Gótico e o Clássico, a
construção e a decoração, o progresso face ao academismo, a técnica do engenheiro
contra a arte do arquitecto, dando o mote para a discussão do que viria a ser o
movimento moderno. E a utopia volta ao discurso do arquitecto.
Os movimentos de cariz clássico tiveram o seu tempo e influenciaram a sociedade
durante mais de dois mil anos, tendo marcado a referência da arquitectura até ao
século XX, altura em que o Modernismo30 se afirmou. Se por um lado foi fatal para o
modernismo tentar acabar com a tradição, o período que sucede à 2ª Grande Guerra
enche-se de referências mas esvazia-se de conteúdo. Vive-se uma espécie de
amnésia colectiva, não há ideais comuns, o individualismo e o ecletismo acercam-se
do mundo da arte e da arquitectura e os novos manifestos anunciam o pósmodernismo num momento em que o modernismo não havia ainda sido digerido,
sentimento que parece perdurar nos dias de hoje.
Homens como Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto tiveram um entendimento muito
próprio do modernismo, ao abordá-lo de uma perspectiva humanista e não à luz de um
racionalismo

e

funcionalismo

tecnológicos

como

os

seus

contemporâneos

vanguardistas. Ambos desenvolveram uma arquitectura organicista.

29

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (Paris, 1814-1879), foi um arquitecto ligado à arquitectura revivalista
do século XIX e um percursor teórico da arquitectura moderna
30
Modernismo (ou movimento modernista) o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que
permearam as artes e o design da primeira metade do século XX
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ADOLF LOOS (1870-1933)

Ilustração 17 – Adolph Loos (Sarnitz, 2003, contracapa)

Adolf Loos (1870-1933), arquitecto austríaco, foi um acérrimo defensor de uma
arquitectura adaptada ao seu lugar e ao seu tempo, por oposição à arquitectura
historicista. Nascido em 1870 em Brno, República Checa, estudou na Escola Real e
Imperial do Estado e na Faculdade de Tecnologia de Dresden, onde recebeu formação
como arquitecto. A sua experiência de três anos nos Estados Unidos da América,
onde trabalhou como desenhador, permitiu que tomasse contacto com um mundo
novo e uma sociedade em crescimento, prolífera em avanços tecnológicos e
manifestações de modernidade.
Influenciado pelos princípios da Escola de Chicago e dos escritos teóricos de Louis
Sullivan31. Loos viria a consolidar as suas próprias ideias sobre a sociedade e a
arquitetura. Fá-lo-ia através de ensaios como Ornamento e Crime (1908) ou
Arquitectura (1910).
Para além de outras publicações de “grande valor para a teoria da arquitectura, por
conciliar as concepções inovadoras do princípio do século com a fidelidade aos
31

Louis Sullivan (3 de Setembro de 1856 - 14 de Abril de 1924) foi um arquitecto estado-unidense. Foi o
primeiro arquitecto modernista que defendia a máxima de que "a forma segue a função".
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princípios da simplicidade e a tectónica classicistas” (Montaner, 2007, p.49), evidentes
na sua obra.
Apresenta-nos uma reflexão histórica sobre os fundamentos da arquitetura moderna,
sustentada na comparação entre o individualismo da cultura grega e o carácter social
da cultura romana, sugerindo que do mesmo modo que os romanos superaram os
gregos, nós superámos os romanos. Esta reflexão permite-nos perceber o percurso de
Loos e o carácter eclético da sua obra, que evoluiu para um purismo de forma
adaptada à função.

Não foi considerado o “maior” arquitecto do século XX, mas consolidou as suas
próprias ideias. A influência que teve no desenvolvimento de uma concepção de
arquitetura moderna, capaz de construir os edifícios adaptados à realidade da era
tecnológica, o que tem muito a ver com a obra literária que produziu, demonstrando
assim a funcionalidade, utilidade e adequabilidade nas suas obras.
Adolf Loos foi um importante teórico na arquitetura, o seu objectivo enquanto
arquitecto foi a criação de espaços geométricos e mínimos, criticando o uso abusivo
da ornamentação.
Em Ornamento e Crime, Loos ergue-se publicamente contra o ornamento e lança uma
crítica feroz à sociedade e à tradição historicista da arte, rompendo definitivamente
com a Secessão Vienense, considerada por alguns uma versão austríaca da Art
Nouveau.
Embora igualmente empenhado no corte com o passado e na procura de uma nova
identidade cultural para o país, os percursores da Secessão e Loos aproximavam-se
nos objectivos. Contudo seguiam direcções opostas na sua concretização.
Loos afirma que “o ornamento é um desperdício de mão-de-obra e, por isso, um
desperdício de saúde. Foi sempre assim. No entanto, hoje o ornamento também
significa desperdício de material e ambos significam desperdício de capital.
Uma vez que o ornamento já não está organicamente relacionado com a nossa cultura,
também já não constitui expressão da mesma. O ornamento criado hoje em dia não
tem qualquer relação connosco, qualquer relação humana, qualquer relação com a
ordem universal. Não tem capacidade de desenvolvimento. O que é que aconteceu à
ornamentação de Otto Eckmann, o que aconteceu à de Van de Velde? O artista esteve
sempre à frente da humanidade, cheio de saúde e de força. No entanto, o ornamentista
moderno ou é um retardatário ou uma manifestação patológica. Os seus produtos são
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negados pelos próprios três anos depois. Para as pessoas cultas, tornam-se desde
logo insuportáveis; os outros só mais tarde se apercebem dessa “insuportabilidade”.
Onde estão hoje os trabalhos de Otto Eckman? Onde estarão os trabalhos de Olbrich
daqui a dez anos? A ornamentação moderna não tem ascendência nem descendência,
não tem passado nem futuro. É recebida com alegria pelas pessoas incultas para quem
a grandeza do nosso tempo é um segredo bem guardado, e negada logo de seguida.”
(Loos, 2004, p. 229-230).
A sua crítica olhava a outros arquitectos da sua época, como Joseph Maria Olbrich ou
Henry van de Velde, vai ao ponto de considerar crime o uso do ornamento moderno,
porque não reflectia a sociedade.
32

Segundo Frampton (2003) Loos admitia “a apropriação ecléctica do ornamento
arqueológico, ao mesmo tempo que excluía categoricamente a invenção da decoração
moderna”. Entendia que, para além de ocultar a verdadeira essência da arquitectura,
era um desperdício económico e uma afronta social, um desrespeito pelo trabalho do
artesão que não era recompensado pelo seu trabalho. Para Loos, “a mudança dos
ornamentos tem por consequência a desvalorização prematura do produto do trabalho.
O tempo do trabalhador, o material utilizado, são capitais desperdiçados.” (Loos, 2004,
p. 230)
O trabalho de Loos focava-se na reconversão de interiores, onde se observava uma
certa expressão ecléctica que reflectia a “cisão fundamental, em sua obra, entre a
rusticidade confortável, por um lado, e a austera monumentalidade por outro.”
(Frampton, 2003, p.106)

Em obras como o American Bar (1908), em Viena. Loos combinou formas simples e
sem adornos, com materiais opulentos e detalhes elaborados que transmitiam um
sentido moderno e luxuoso. Espelhos que revestiam as paredes acima do nível dos
olhos, ampliavam o espaço causando a sensação de que a sala se prolongava para
além dos limites do bar.

32

Kenneth Frampton ( 1930- ) é um arquitecto, crítico, historiador e professor de arquitectura na
"Graduate School of Architecture and Planning" da Universidade de Columbia em Nova Iorque.
Frampton estudou arquitectura na Escola de Arte de Guildford e na Architectural Association School of
Architecture em Londres.
Foi professor na Universidade de Princeton no período de 1966 a 1971.
"História crítica da arquitetura moderna" (Martins Fontes, 1997), publicado originalmente em 1980, está
entre suas grandes contribuições para a historiografia recente.
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Ilustração 18 – “Kärntner Bar” (Viena), Adolf Loos, 1908. (Sarnitz, 2003, p. 32)
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No ensaio Arquitectura (1910), Loos revisita a sua luta contra o ornamento mas foca
agora a sua atenção na produção arquitectónica, referindo a influência nefasta que o
arquitecto (formado pelas academias clássicas) exercia sobre o território, comparando
o trabalho deste ao do camponês que constrói o seu abrigo em perfeita harmonia com
a natureza ou ao do engenheiro que deixa a sua marca mas não corrompe o território,
numa clara alusão à ideia de construir com um fim utilitário, prático e adaptado ao seu
tempo.
Como pode uma obra de um arquitecto, bom ou mau, corromper o lago? O camponês
não o corrompe. Nem o engenheiro que constrói uma linha-férrea ao longo da margem
ou que, com o seu barco, descreve sulcos no límpido espelho de água. Eles criam de
maneira diferente. [...]
O camponês queria construir uma casa para si, para a sua família e para os seus
animais, e conseguiu. Também o seu vizinho e o seu bisavô o haviam conseguido.
Constrói sem esforço, tal como o animal que se deixa guiar pelo instinto. E a casa é
tão bela quanto uma rosa, um cardo, tão bela quanto um cavalo ou uma vaca.
O arquitecto, pelo contrário, bom ou mau, corrompe o lago. O arquitecto, como a maior
parte dos habitantes da cidade, não tem cultura alguma. O camponês, que tem uma
cultura, está seguro do que faz. O habitante da cidade é um desenraizado. [...]
Na segunda metade do século XIX ecoou o clamor dos incultos: não temos estilo! Que
horror, quanta injustiça! Essa época tinha precisamente um estilo mais fortemente
acentuado, mais distintivo que todas as épocas precedentes; produziu uma mudança
única nos anais da arquitectura. Mas os falsos profetas confundiram, como sempre o
fizeram, estilo e ornamento. Tínhamos um estilo, mas já não tínhamos ornamentos. Se
pudéssemos despojar de ornamentos todos os edifícios, novos ou velhos e mostrá-los
em toda a sua nudez, dificilmente distinguiríamos uma edificação do século XV de
uma do século XVII. Mas qualquer leigo reconheceria num primeiro olhar os edifícios
do século XIX. Os académicos acreditaram que o desaparecimento do ornamento
arrastaria o desaparecimento do estilo. Copiaram os antigos ornamentos ao ponto de
eles próprios os acharem ridículos. Então, puseram-se a inventar novos ornamentos, o
que é o cúmulo da ausência de cultura. E agora estão muito satisfeitos por terem
inventado “o estilo do século XX. Mas o estilo do século XX é algo totalmente
diferente. Em nosso redor existe uma quantidade de objectos do mais puro século XX.

Carla Isabel Velez Bilro

70

Demonstração da funcionalidade, utilidade e adequabilidade na arquitetura

São os objectos produzidos pelos artífices livres, aqueles que não foram postos sob
tutela.
Segundo Loos o homem da cidade perdeu a cultura. A harmonia existente entre o
homem, o seu meio e o seu tempo dissolveu-se e agora, aqueles que apelida de falsos
profetas, surgem com uma solução milagrosa. Inventar uma cultura nova, a partir de
uma colecção de outras culturas perdidas. “[...] superámos a renascença. Tornámo-nos
mais refinados, mais exigentes. [...] Já não temos templos pintalgados de vermelho, de
verde e de branco como o Partenon. Não, mas aprendemos a apreciar a beleza da
pedra nua.” (Rodrigues et al., 2010, p. 87)
Loos insurgia-se ainda contra a formação das escolas e das academias, criticando a
insistência numa arquitectura historicista, sustentada no ornamento. Justificava a sua
crítica dizendo que “como os objectos que chegaram até nós eram muito ornamentados
mercê da sua falta de utilidade prática, pensaram que as épocas antigas apenas
tinham produzido objectos repletos de ornamentação. E, como, quanto mais
ornamentos havia, mais fácil se tornava a sua catalogação, classificação e avaliação, o
estudo dos estilos converteu-se no mais sério divertimento destes tristes tempos.”
(Rodrigues, 2010, p.87)
Subentendia-se pelas suas palavras que Loos procurava, à semelhança do que Wright
fazia na América e fruto das mesmas influências, uma identidade nova para a
arquitectura na Europa, que se identificasse claramente com as necessidades e
materiais do seu tempo, respondendo à sua adequabilidade.
Antecipando em quase uma década o Estilo Internacional, a Casa Steiner (1910), em
Viena, representava a linguagem exterior abstracta, sem adornos, que Loos perseguia.
33
Com ela, introduziu também o conceito de Raumplan , uma nova forma de explorar o
espaço em diferentes níveis, organizados de acordo com a economia e a
funcionalidade e que viria a utilizar em várias das casas que projectou. Loos utilizava o
Raumplan para criar dinâmica espacial e para diferenciar os espaços habitacionais no
interior da casa.
Finalmente, numa perspectiva de “o seu a seu dono”, Loos sustrentava ainda a ideia de
que o arquitecto deveria concentrar-se na edificação, deixando os elementos móveis a
cargo dos artesãos, numa clara identificação com os princípios da Arts & Crafts, de
reacção à produção em massa levada a cabo por máquinas. A este propósito Loos
escreveu: “As paredes de um edifício pertencem ao arquitecto. Trata-se de um espaço
onde ele reina absoluto, e o mesmo se pode dizer do mobiliário que não é móvel”
(Frampton, 2003, p. 107).

Sullivan reflecte desde cedo em obras como a Casa Michaelerplatz (1911), um edifício
de apartamentos e serviços em Viena que seria alvo de grande controvérsia pela sua
excessiva simplicidade. Alguns dos adornos presentes no edifício foram um
compromisso necessário para a viabilização da obra pelas entidades reguladoras da
época.
33

Raumplan, o desenvolvimento da planta em diferentes cotas. Através das variações de altura
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Ilustração 19 – “Steiner House” (Viena), Adolf Loos, 1910. (Sarnitz, 2003, p. 42)

Ainda no ensaio Arquitectura (1910), Loos introduz a ideia de arquitectura ao serviço
da comunidade, comparando-a à arte estabelecendo, com estas, diversas analogias: o
carácter público da arquitectura por oposição ao teor privado da arte, o necessário da
primeira face ao acessório da segunda, o papel de servidor (arquitecto) e o de mestre
(artista).
O edifício deve agradar a todos. É isso que o distingue da obra de arte, que não tem a
obrigação de agradar a ninguém. A obra de arte é algo do foro privado do artista. O
edifício não é um assunto privado. A obra de arte nasce sem que ninguém precise
dela. O edifício responde a uma necessidade. O artista não tem que prestar contas a
ninguém. O arquitecto tem que prestar contas a toda a gente. A obra de arte perturba
o bem-estar dos homens. A casa serve apenas e só esse bem-estar. A obra de arte é,
na essência, revolucionária, a casa é conservadora. A obra de arte pensa no futuro, a
casa no presente. Todos apreciamos o nosso conforto. Detestamos tudo aquilo que
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nos arranca do nosso aconchego e perturba o nosso bem-estar. É por isso que
gostamos da casa e odiamos a arte.
Mas então não será o edifício uma obra de arte? Não será a arquitectura uma arte?
Sim, assim é. Apena uma pequena parte do trabalho do arquitecto é do domínio das
Belas-Artes: o túmulo e o monumento comemorativo. Tudo o resto, tudo aquilo que
tem uma utilidade prática, tudo aquilo que corresponde à satisfação de uma
necessidade, deverá ser excluído do domínio da arte. O arquitecto projecta pensando
no habitar da sua arquitectura, demonstrando a sua utilidade.
Quando tivermos entendido que a arte está para além de toda a utilidade prática,
quando tivermos eliminado dos nossos dicionários o contraditório e falaz termo de
“artes aplicadas” teremos por fim a arquitectura do nosso tempo. O artista é o seu
próprio mestre, o arquitecto é um servidor da comunidade. [...]
Toda a nossa cultura repousa sobre a Antiguidade Clássica34; a nossa arquitectura
sobre a dos romanos; nada podemos fazer contra isso. A nossa maneira de pensar e
de sentir advém da dos romanos. Com eles aprendemos a pensar socialmente e a
refrear as nossas paixões. Não é por acaso que os romanos foram incapazes de
conceber uma nova ordem de colunas, um novo ornamento. Os gregos, que
inventaram as molduras, eram individualistas: os gregos apenas administravam as
suas cidades. Os romanos inventaram a ordem social e administraram o mundo. Os
gregos centraram todas as suas energias no perfil, que é individual; os romanos na
planificação, que é social. Os romanos superaram os gregos, nós superámos os
romanos. Os mestres da arquitectura moderna quiseram, todos eles, construir como
os romanos. Sabemos que se enganaram. A época, o lugar, as necessidades, muito
alegremente baralharam os cálculos dos arquitectos. Mas de cada vez que os pobres
arquitectos tentavam desviar-se da tradição, de cada vez que o ornamento se
multiplicava surgia um mestre evocando a origem romana da nossa arquitectura,
retomando o fio à meada.
Posto isto, Loos foi um importante teórico da arquitectura, o seu objectivo enquanto
arquitecto foi a criação de espaços geométricos e mínimos, criticando o uso abusivo
34

O termo Antiguidade Clássica refere-se a um longo período da História da Europa que se estende
aproximadamente do século VIII a.C., com o surgimento da poesia grega de Homero, à queda do Império
romano do ocidente no século V d.C., mais precisamente no ano 476. No eixo condutor desta época, que
a diferencia de outras anteriores ou posteriores, estão os fatores culturais das suas civilizações mais
marcantes, a Grécia e a Roma antigas.
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da ornamentação. Não foi considerado o “maior” arquitecto do século XX, mas
consolidou as suas próprias ideias; construiu edifícios adaptados à realidade da era
tecnológica, o que coincide com a sua obra literária. A sua arquitetura é funcional, útil
e adequada no seu habitar e na perspetiva em que a sua obra real coincide com a sua
obra teórica.

Ilustração 20 – “Casa Michaelerplatz - Looshaus" (Viena), Adolf Loos, 1911. (Sarnitz, 2003, p. 39)
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FRANK LLOYD WRIGHT (1867-1959) | A ARQUITECTURA ORGÂNICA, 1910

Ilustração 21 – Frank Lloyd Wright (Library of Congress, s.d.)

De acordo com Montaner35 (2001), a cultura organicista desenvolvida na obra de
Frank Lloyd Wright (1867-1959), arquitecto norte-americano, viria reforçar a relação da
arquitectura com o lugar. Influenciado por Louis Sullivan (1856-1924), seu mestre e
mentor Wright defende “uma nova arquitectura para uma nova sociedade orgânica, na
casa dos Estados Unidos, fundada no individualismo e na democracia.” (Montaner,
2007, p.55)

Durante uma viagem à Europa, em 1909, com o intuito de publicar um portfólio com as
suas mais importantes obras, o Portfolio Washmuth, Wright reclama “um regresso ao
espírito gótico na arte e na arquitectura da vida moderna” (Thoenes et al., 2003,
p.732), como forma de recuperar a arquitectura corrompida e inorgânica que surgiu
após o Renascimento.
Nesta publicação, Wright expõe o seu programa de arquitectura orgânica para uma
sociedade democrática. Embora com concretizações distintas, era evidente a
compatibilidade de ideais entre Loos e Wright em torno de uma nova arquitectura.
35

Josep Maria Montaner Martorell (Barcelona, 1954) é doutor arquitecto, catedrático da Escola Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona e autor de unos 35 livros sobre arquitectura. Entre outros há obtido
o Premio Nacional de Urbanismo de Espanha.
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Na arquitectura orgânica é completamente impossível abordar separadamente o
edifício, a sua organização, o terreno e a paisagem. Na ideia de concepção do edifício,
todos estes elementos funcionam como um todo. Devem ser todos previstos e tidos em
linha de conta. Devem tornar-se simples detalhes do carácter e do acabamento do
edifício. É necessário incorporar (ou excluir) a iluminação, o aquecimento ou a
ventilação. Até mesmo as cadeiras, mesas, placards e instrumentos de música devem,
na medida do possível, fazer parte do edifício e não serem concebidos como meros
acessórios.
Tornar a habitação humana uma obra de arte completa, bela e expressiva em si
mesma, intimamente ligada à vida moderna e feita para viver, prestando-se livremente
e de uma forma mais adaptada às necessidades pessoais dos seus habitantes,
entidade harmoniosa em si, cuja cor, motivo e natureza correspondem às necessidades
práticas e são a expressão real do seu carácter – é este o contributo inestimável que a
América moderna oferece à arquitectura. Base verdadeira de uma verdadeira cultura.
Concepção sublimada do “instinto propriedade” do nosso tempo? Mas logo que esteja
fundado e visível, estou convicto que este ideal se tornará uma nova tradição, um
grande passo em frente por oposição à moda imposta por uma época em que a
habitação é um composto de células dispostas em divisões separadas – salas
concebidas para conter conjuntos de móveis, por muito que sejam conseguidas, à
exclusão dos elementos de conforto – antes de mais uma preocupação de propriedade.
Por oposição a este agregado antigo de divisões e retalhos, o edifício moderno tornase uma entidade orgânica. Aproximamo-nos verdadeiramente de um ideal superior,
como realização mais íntima da expressão da vida no seu próprio ambiente. Uma
grande coisa, por oposição à reunião discordante de uma série de pequenas coisas.
(Rodrigues et al., 2010, p. 91)

Wright foi um caso singular e autónomo na arquitectura moderna uma vez que a sua
obra não seguia os parâmetros internacionais, desenvolvendo-se antes em estreita
relação com a sociedade norte americana. Talvez por isso a pradaria selvagem e a
paisagem construída pela cultura agrária norte-americana, que resulta da organização
funcional dos terrenos com fins produtivos, dêem o mote para sustentar o princípio da
racionalização pela geometrização e da harmonia entre obra e natureza.
Wright destaca-se por defender e explorar uma arquitectura orgânica que tem como
característica rejeitar as formas rígidas e mecânicas.
As suas obras fazem parte da paisagem. Os materiais usados confundem-se com o
existente dando-lhe continuidade, os edifícios demonstram uma completa integração
no lugar, respondendo à eficácia da sua adequabilidade. As obras assumem-se na
paisagem não lhe tirando o progagonismo, mas sim criando diálogo entre ambas.
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A capacidade de adaptar a arquitectura a diferentes terrenos, climas, culturas e
ambientes fez deste arquitecto um dos pouquíssimos realizadores de uma arquitectura
humana, conferindo-lhe uma utilidade.
Segundo Wright, “o estilo orgânico de espírito gótico é tão natural como o espírito de
uma flor; deveria definir-se a partir das necessidades de quem o utiliza, da própria
natureza dos materiais e das particularidades naturais da paisagem.” (Thoenes et al.,
2003, p.734)
O arquitecto ao ter em atenção a cultura, o clima, o terreno, a paisagem está a dar
resposta às necessidades das pessoas, dos seus habitantes, proporcionando-lhe uma
conotação social suscitando emoções a quem habita. Esta arquitetura tinnha a
intenção de funcionar como casa de habitação, no entanto nem sempre deu resposta
ao conceito de funcionalidade nesta perspectiva. Temos como exemplo a Casa da
Kaufmann.

CASA KAUFMANN (1931-1939)
A casa Kaufmann é considerada uma das mais famosas de Wight. As grandes
plataformas artificiais de betão em balanço. É uma solução de alta tecnologia:
qualificam e melhoram a envolvente de grande beleza natural.
Todos os materiais e técnicas deveriam contribuir harmoniosamente para uma
arquitectura integral quando bem articulados e integrados.
No ensaio Na Natureza Dos Materiais, de 1932, Wright reforçava na arquitectura
integral, o mesmo espaço deve fluir em todas as direcções. O compartimento deverá
ser considerado arquitectura.
Um espaço exterior deixará de ser um mero exterior. Exterior e interior não mais serão
coisas separadas, mas sim um todo.
Agora o exterior pode fluir para o interior e oninterior pode e deve dirigir-se para o
exterior, dando continuidade à natureza é à arquitectura fazendo parte uma da outra.
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Não existem um sem o outro. Forma e função convertem-se numa unidade quer em
desenho quer em execução – desde que a natureza dos materiais, os métodos e os
propósitos estejam todos em uníssono
Não será também alheia à arquitectura orgânica de Wright, certamente, a influência
das culturas orientais, nomeadamente a japonesa, com a qual se relaciona nalguns
elementos chave como é o caso da utilização da lareira como ponto central a partir do
qual a casa se organiza.
36

Como refere Manson , “se admitirmos que o actual confronto com os conceitos
japoneses foi a referência requerida em certo ponto de sua carreira para dar à sua
arquitectura uma direcção final e inequívoca, muitos passos da evolução de Wright se
tornam racionais em vez de metafísicos. São exemplos: a tradução do tokonama,
elemento permanente do interior japonês e centro das cerimónias e da contemplação
doméstica, na sua contrapartida ocidental, a lareira, e a expansão da lareira até adquirir
uma importância animista”. (Frampton, 2003, p. 99)

No entanto, Wright volta-se para uma arquitectura humanizada, mas não pensada em
função das necessidades do seu habitante e perfeitamente integrada no lugar.
A casa não é adequada, funcional e útil para quem a vai habitar. Falha redondamente
na forma de projetar e de entender para quem se projecta. Não funciona para a
finlidade com que foi construida, habitação. Não é útil, não existe qualquer tipo de
conotação social ou institucional.
O cliente não a habitava: tinha medo que os volumes em balanço caíssem ao habitá-la
o que não lhe proporcionava conforto e segurança. O arquitecto não teve a
preocupação de conhecer o seu cliente para entender as suas necessidades,
tornando, assim, a casa desadequada.
Contudo, a casa acaba por responder aos três conceitos pelo impacto que tem na
história da arquitectura, demonstra com eficácia a arquitetura orgânica.

36

Referência à caracterização que G. C. Manson faz da influência da cultura japonesa no trabalho de

Wright.
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Ilustração 22 – “Casa Kaufmann” (Pennsylvania), Frank Lloyd Wright, 1935. (Stoller, 1999, capa)
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WALTER GROPIUS (1883-1969)

Ilustração 23 – Walter Gropius (Lupfer e Sigel, 2006, contracapa)

Walter Gropius (1883-1969), arquitecto alemão, obteve a sua experiência profissional
no atelier de Peter Behrens37 (1868-1940).
Em 1910 abriu o seu próprio atelier, tendo como assistente Adolf Meyer38 (1881-1929).
Foi um dos arquitectos mais influentes do movimento moderno. Groupius fundou a
Bauhaus em 1919, com a intenção de “seguir os passos teóricos dos membros do arts
& crafts“ e difundir na Alemanha “a ideia de uma obra baseada na união de todas as
artes” (Montaner, 2007, p. 50). Publicou diversos ensaios como Internationale
Architektur (1925) ou Bauhaus: novarquitectura39 (1935), evocando um método
internacional de fazer arquitectura.
Segundo Montaner, Gropius defendia a homogeneização e a padronização ancorado
na premissa de que «a maioria dos indivíduos tem necessidades análogas»,
aproximação contrária à de Wright, tendo insistido no trabalho em equipa para a
criação de uma nova arquitectura como produto inevitável das condições técnicas,
sociais e intelectuais da época.
37

Peter Behrens (1868-1940) foi um arquitecto e designer alemão. Pioneiro no Movimento Moderno
alemão e da arquitectura adaptada à civilização industrial, influenciou arquitectos como Gropius, Le
Corbusier ou Mies van der Rohe
38
Adolf Meyer (1881-1929), arquitecto alemão, foi professor na Bauhaus e colaborador de Gropius
39
NOVARQUITETURA. Walter Gropius em 1968. Bauhaus - Novarquitetura. Coleção Debates
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No folheto de uma exposição de arquitectos desconhecidos, subordinada ao tema
“Utopia” e promovida pelo Arbeitsrat für Kunst (Conselho dos Trabalhadores Artísticos)
em 1919, surgiam três textos em forma de manifesto escritos por Walter Gropius,
40
41
Bruno Taut e Adolf Behne .”
O que é a arquitectura? “A expressão cristalina dos mais nobres pensamentos da
humanidade, do seu fervor, das suas crenças, da sua religião! Pelo menos, é o que ela
foi! Quem, de entre os nossos contemporâneos sem motivações, concebe a sua
vocação à luz da universalidade e do encantamento que ela busca? Caminhamos pelas
ruas, pelas nossas cidades e não gritamos de vergonha face a tais demonstrações de
fealdade! Sejamos claros: estas caixas vazias, cinzentas sem alma, nas quais vivemos
e trabalhamos serão, futuramente, vergonhosos testemunhos da descida da nossa
espécie às profundezas do inferno, por ter esquecido esta grande forma de arte única:
a arquitectura. Com toda a nossa arrogância Europeia, também não somos capazes de
imaginar que as miseráveis construções dos nossos dias possam modificar a
desolação do conjunto. No seu todo, a nossa obra é feita de fragmentos. O que foi feito
com base na utilização e necessidade, não acalma a nostalgia que sentimos por um
mundo de beleza que seria reconstruído de alto a baixo, de um renascimento dessa
coesão espiritual, em que a catedral gótica representa o maravilhoso apogeu. Já não a
reconhecemos. Porém, existe uma coisa que nos consola: a ideia, a elaboração de
uma concepção audaciosa da arquitectura, bem avançada para o seu tempo, e que no
futuro dará origem a uma época mais feliz. Artistas, derrubemos então as paredes que
os ensinamentos ergueram entre as “artes”, afim de que nos possamos tornar todos
construtores! Desejemos, em conjunto, esta nova ideia sobre a arquitectura, reflictamos
sobre ela e recorramos a ela. Pintores e escultores, destruam as barreiras que vos
impedem o acesso à arquitectura e tomem parte na construção, lutem por atingir o
derradeiro objectivo da arte: a concepção criadora da catedral do futuro, que
restabelecerá a coesão sob uma forma única de arquitectura, de escultura e de pintura.
Quando as ideias se tornam compromissos, morrem. É por isso é necessário delinear
as linhas divisórias entre o sonho e a realidade, entre o romantismo e o trabalho
quotidiano. Arquitectos, escultores, pintores, devemos todos voltar aos nossos ofícios!
Porque a arte não é um ofício. Os artistas são trabalhadores manuais.
É apenas em raros momentos radiosos, tocados pela graça, que a arte eclode
espontaneamente nas mãos deles, sem que eles o tenham querido. Pintores e
escultores, tornem-se vocês também artesãos, quebrem os limites impostos pelas artes
de salão, dirijam-se aos edifícios, decorem-nos com cores, gravem as vossas ideias
nas usas paredes nuas sem se preocuparem com dificuldades técnicas. O encanto da
fantasia é mais importante do que toda a técnica, submetida constantemente vontade
dos homens. Hoje em dia ainda não existem arquitectos, não passamos de precursores
daquele que, um dia, retomará a condição de Arquitecto, mestre das artes,
transformará os desertos em jardins e empilhará maravilhas até ao céu. (Danchev,
2011, p. 160-161).

Neste texto, Gropius retoma a Proclamação da Bauhaus evocando a união de todas
as artes incluindo “esta grande forma de arte única” e esquecida que é a arquitectura.
40

Bruno Taut (1880-1938), foi um consagrado arquitecto, urbanista e autor alemão durante o período
Weimar
41
Adolfo Behne (1885-1948) foi um historiador de arte, critíco e teórico da arquitetura e activista artístico.
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Nele, encontra-se uma crítica feroz ao estado a que chegou a arquitectura na Europa
e também à própria profissão do arquitecto que se encontrava em profunda
decadência.
Gropius evocaria deliberadamente um novo tipo de relação entre os artistas,
remetendo para a sua condição de artesãos. Para Frampton (2003, p. 148). Gropius
procurava convencer por meio de persuasão os membros da Bahuaus “a criar uma
nova guilda de artesãos, sem as distinções de classe que erguem uma barreira de
arrogância entre o artesão e o artista”.

A BAUHAUS
É em consequência da primeira Grande Guerra que Gropius toma consciência da sua
responsabilidade como arquitecto, defendendo que “após a brutal interrupção, todo
indivíduo pensante sentia necessidade de uma mudança intelectual de linha. No seu
campo de actividade específica cada qual tentava contribuir a fim de que fosse
transposto o abismo entre realidade e idealismo”. (...) Era preciso uma equipa inteira
de colaboradores e assistentes, homens que não trabalhassem como um conjunto
orquestral, que se curva à batuta do maestro, e sim independentemente, ainda que em
estreita cooperação, a serviço de um objectivo comun.” (Gropius, 2004, p. 30).
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.

Ilustração 24 – Bauhaus, (caderno preto arquitetura 2008/2009)

Esta linha de ideias resultaria na criação da Bauhaus, em 1919, uma nova instituição
de ensino sustentada na ideia de “obra de arte total”, onde todas as artes trabalhariam
em conjunto para “concretizar uma arquitectura moderna que, como a natureza
humana, abrangesse a vida em sua totalidade”.
Fizeram parte deste projecto revolucionário, como professores, alguns dos nomes
mais sonantes da arquitectura e arte do século XX, que partilhavam dos ideiais de
Gropius como o pintor expressionista Johannes Itten (1888-1967), Paul Klee (18791940), pintor germano-suiço mestre na teoria da cor, Theo van Doesburg (1883-1931),
pintor, escritor, poeta e arquitecto ligado ao De Stijl, Wassily Kandinsky (1886-1944),
pintor e teórico russo, o pintor e fotógrafo húngaro László Moholy-Nagy (1895-1946)
ou os arquitectos Marcel Breuer (1902-1981) e Mies van Der Rohe (1886-1969) que
sucederia a Gropius na direcção da Bauhaus em 1928.
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A ARQUITECTURA DE GROPIUS
Gropius afirma ter encontrado o seu “próprio ponto de vista dentro da arquitectura” em
1911, com o seu primeiro grande projecto, a fábrica Fagus (1910-1911).

Ilustração 25 – Fábrica Fagus (Alfeld, Alemanha), Walter Gropius e Adolf Meyer, 1910-1911. Considerado monumento histórico desde
1946, está inscrita como Património Mundial pela UNESCO em 2011. (Lupfer e Sigel, 2006, p. 19)

Realizado com a colaboração de Adolf Meyer (1881-1929), reflectiu não só a
extraordinária característica das obras que se seguiriam, como estabeleceu os pilares
para o Movimento Moderno. A propósito desta obra, Frampton (2003, p. 135) refere
que “Gropius e Meyer adaptaram a sintaxe da Fábrica de Turbinas de Behrens a uma
estética arquitectónica mais aberta. As extremidades ainda servem para conter a
composição, como em todas as grandes estruturas de Behrens para a AEG, mas,
enquanto as extremidades deste último são invariavelmente de alvenaria, elas agora
passaram a ser de vidro. Os painéis verticais de vidro, projectados a partir da fachada
de tijolo aparente, dão a ilusão de estar milagrosamente suspensas a partir do nível do
telhado.
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Esse efeito pendant, mais a extremidade translúcida, inverte a composição da Fábrica
de Turbina, com a natureza fundamentalmente plana da fachada vertical em vidro
assentuada pela êntase «clássica» da estrutura revestida de tijolos”.
O edifício da Bauhaus, tornou-se um símbolo da Nova Arquitetura é considerado um
dos edifícios mais notáveis do século XX.
Gropius sublinhou a estrita rejeição da simetria e da hierarquia assim como do
tratamento equitativo de cada uma das fachadas: Um edifício criado no espírito actual,
desdenha a aparência impressionante criada pela simetria das fachadas. Só
caminhando em torno desses edifícios é possível compreender a corporalidade e a
função dos seus elementos». Gropius, também considerava a perspectiva vista de
cima: «Com o desenvolvimento dos transportes aéreos o arquitecto terá de prestar
atenção à perspectiva das suas casas vistas de cima como às suas elevações. O
mobiliário e a decoração do edifício foram desenvolvidos nas várias oficinas da escola.
Após a tomada do poder pelos Nazis, Gropius foi para Inglaterra e depois para os EUA
onde teve oportunidade de partilhar as suas ideias enquanto professor de Harvard,
desenvolver projectos importantes como o Edifício PAN AM (Actual MetLife), em Nova
Iorque (1958-1963).
Estas experiências foram muito importantes para a contribuição e influência de
Groupius na arquitectura moderna.
42

Segundo Pevsnen “há qualquer coisa de sublime no domínio sem esforço do material
e do peso, que ele, Gropius, consegue.” Demonstra, assim, a utilidade e
adequabilidade na sua arquitetura. “Desde a Sainte-Chapelle ao coro de Beauvais,
nunca a arte humana de construir triunfara desta maneira sobre a matéria. E contudo
estes novos edifícios nada têm a ver com o gótico, são-lhe até radicalmente opostos.
Enquanto no século XIII todas as linhas, embora funcionais, estavam submetidas à
finalidade artística de apontar para o céu, para um limite extraterreno e as paredes
eram translúcidas para conferir uma transcendente magia às figuras santas do vidro
colorido, agora as paredes de vidro são claras e sem mistério, o enquadramento do aço
é rígido, e a sua expressão é inteiramente alheia a toda e qualquer especulação
metafísica. A arquitectura de Gropius glorifica a energia criadora deste mundo em que
vivemos e trabalhamos e queremos dominar, um mundo de ciência e de técnica, de
velocidade e de perigo, de duras lutas, sem segurança pessoal, e enquanto o mundo

42

Nikolaus Pevsner (1902- 1983) era um Britânico nascido na Alemanha que trabalhou na área da
história da arte, mas especialmente com arquitetura e design.
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continuar a ser assim e estes continuarem a ser os seus problemas e ambições, o
43
estilo de Gropius e dos outros pioneiros continuará a ser válido” . (Gropius, 2004)

Gropius afirma “sempre acentuei (…) o outro aspecto da vida, no qual a satisfação das
necessidades psíquicas é tão importante quanto as necessidades materiais, e no qual
o propósito de uma nova concepção espacial é algo mais do que economica estrutural
e perfeição funcional”, é uma verídica conotação social e institucional.
A arte teria como objectivo a felicidade do homem, proporcionar-lhe beleza e prazer no
trabalho e na vida.
Os novos tempos exigem a sua própria expressão. Uma forma desenhada com
exatidão, sem nenhum tipo de acaso, contrastes nítidos, ordem das componentes, a
organização em série das partes similares e unidade de forma e cor: estas serão as
bases estéticas do arquitecto moderno que estão em correspondência com a energia e
a economina da nossa vida pública.
Para Gropius as questões sociais assumiam uma importância central. O bem- estar da
população deveria ser prioritário; as condições em que o trabalho era desenvolvido,
factores determinantes das características e estruturas sociais na perspectiva de
Gropius, desempenhavam nesse âmbito um papel muito importante, conferindo a
utilidade nas suas obras.
O conhecimento dos domínios da forma e da cor, da gramática da composição, a
espontaneidade e a intuição eram considerados aspectos essenciais para a criação de
verdadeiras obras de design, pois a beleza das obras residia nas “leis invisíveis”
intrínsecas à “vontade criadora.

43

Gregori Warchavchik (1896-1972), citando Pevsner (1902-1983), Homenagem a Walter Gropius.
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CHARLES-ÉDOUARD JEANNERET-GRIS (LE CORBUSIER) (1883-1969)
POR UMA ARQUITECTURA, 1923

Ilustração 26 – Le Corbusier (Cohen, 2004, contracapa)

Le Corbusier (1887-1965) desempenhou um papel central no desenvolvimento da
arquitectura do século XX.
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, nasceu na cidade relojoeira Suíça de La Chaux-deFonds onde teve formação como designere gravador na escola local de artes e ofícios
(Le Corbusier foi um pseudónimo que adoptou em 1920).
Com a influência do seu mestre pintor Charles L’Eplattenier e premiado pelas ideias do
movimento Arts and Crafts e de Ruskin, descobriu a arquitectura.
Para Cohen44 (2004) “a sua formação essencial será a que lhe proporcionam, durante
toda a vida, as suas inúmeras viagens através da Europa e do mundo.”
Segundo Frampton (2003), Le Corbusier esteve submetido a uma grande diversidade
de influências “intensas e extremas”. Nas seis décadas de actividade ao serviço da

44

Jean-Louis Cohen (1949 - ) é um arquiteto e historiador francês de arquitetura especializada em
arquitetura moderna e planejamento urbano. Desde 1994 ele tem sido o Sheldon H. Professor Solow na
História da Arquitetura na Universidade de Nova York Instituto de Belas Artes
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arquitectura, Le Corbusier construiu “75 edifícios em doze países e elaborou
importantes projectos de urbanismo. Deixou 8000 desenhos, mais de 400 pinturas e
quadros, 44 esculturas e 27 cartões de tapeçaria. Escreveu 34 livros, num total de
cerca de 7000 páginas, e centenas de artigos”. (Cohen, 2004, p.7)
Em 1923, Le Corbusier publicou Por uma Arquitectura, um “argumento” sobre o
destino da modernidade. Inicialmente intitulado de Arquitectura e Revolução, esta
publicação é uma antologia de artigos publicados no L’Esprit Nouveau, uma “revista
internacional ilustrada da actividade contemporânea” fundada por Jeanneret (que aqui
adoptaria o pseudónimo de Le Corbusier para assinar os seus artigos) com o pintor
Amédée Ozenfant e o dadaísta Paul Dermée.
Em Arquitectura (1910), Loos dizia que “o engenheiro que constrói uma linha -férrea
ao longo da margem ou que, com o seu barco, descreve sulcos no límpido espelho de
água”, não corrompe o lago, como o arquitecto que, produto das academias e dos
velhos ensinamentos classicistas, não sabe interpretar o mundo que o rodeia e
projectar em função das necessidades mas sim de acordo com cânones e princípios
que não se adequam ao mundo moderno.
Em Por Uma Arquitectura, também Le Corbusier ataca a figura decadente do
arquitecto e enobrece o engenheiro. Mas vai mais longe ao advogar uma estética
presente na sua criação. Uma estética que resulta da abstracção e da pureza do
cálculo matemático. Uma pureza que resulta em arquitectura. “Os engenheiros fazem
arquitectura porque empregam um cálculo saído das leis da natureza e as suas obras
fazem-nos sentir a HARMONIA” (Le Corbusier, 2002, p. 7). Para Montaner (2007,
p.52), “tal pureza advém da continuidade da tradição cartesiana e funcionalista
francesa” e da “mentalidade classicista que em Le Corbusier sempre sobreviveu”.
No livro “L’Avion Accuse”, que escreveu em 1935, Le Corbusier partilha as suas ideias
sobre a beleza da máquina para além da sua utilidade mas também nos mostra outro
mundo que os nossos olhos até então não viam. “O olho vê agora em substância o
que a mente anteriormente só poderia conceber subjectivamente. É uma nova função
adicionada aos nossos sentidos. É um novo padrão de medida. É uma nova base de
sensação. O Homem usá-lo-á para conceber novas metas. As Cidades erguer-se-ão
das suas cinzas.” (Le Corbusier, 1935, p.96)
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Numa época caracterizada pela construção em série e massificação, reflexo do
desenvolvimento industrial e tecnológico, Le Corbusier, adepto fervoroso da
padronização dá mais um passo na inscrição da arquitectura no panorama da
modernidade propondo a construção das casas em série. Esta ideia, aliada ao
conceito antecipado por Sant’Elia de que a casa deverá ser uma máquina para viver, é
posta em prática com dois protótipos. As casas Dom-Ino, seguindo a lógica
agregadora das peças do jogo de dominó e as casas Citrohan, segundo a lógica de
produção em série da fábrica de automóveis Citroën, que “legitimam o entendimento
da arquitectura como formulação de protótipos" (Montaner, 2007, p.53)
Para a obra ser funcional, útil e adequada no discurso de Le Cobusier a “Estética do
engenheiro, arquitectura, duas coisas solidárias, consecutivas, uma em pleno
florescimento, a outra em penosa regressão.
O engenheiro, inspirado pela lei de economia e conduzido pelo cálculo coloca-nos em
acordo com a lei do universo.
O arquitecto, ordenando as formas, realiza uma ordem que é uma pura criação do seu
espírito: pelas formas afecta intensamente os nossos sentidos, provocando emoções
plásticas; pelas relações que cria desperta em nós ressonâncias profundas, dá-nos a
medida de uma ordem que sentimos em concordância com a ordem do mundo,
determina movimentos diversos do nosso espírito e dos nossos sentimentos; sentimos
então a beleza”, demonstrando a sua utilidade e adequabilidade.

TRÊS LEMBRETES AOS SENHORES ARQUITECTOS
O VOLUME
“Os nossos olhos são feitos para ver as formas sob a luz.
As formas primárias são as belas porque se lêem claramente.
Os arquitectos de hoje já não fazem formas simples.
Operando com o cálculo, os engenheiros usam formas geométricas, que satisfazem os
nossos olhos pela geometria e o nosso espírito pela matemática; as suas obras estão
no caminho da grande arte.”
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A SUPERFÍCIE
“Um volume é envolvido por uma superfície, uma superfície que é dividida conforme as
directrizes e as geratrizes do volume, marcando a individualidade desse volume.
Os arquitectos, hoje, têm medo dos constituintes geométricos das superfícies.
Os grandes problemas da construção moderna serão realizados sobre a geometria.
Sujeitos às obrigações estritas de um programa imperativo, os engenheiros empregam
as geratrizes e as linhas reveladoras das formas. Criam factos plásticos, límpidos e
impressionantes.”
A PLANTA
“A planta é a geradora.
Sem planta há desordem, arbitrariedade.
A planta traz em si a essência da sensação.
Os grandes problemas de amanhã, ditados por necessidades colectivas, colocam de
novo a questão da planta. A vida moderna pede, espera uma nova planta, para a casa
e para a cidade.”

OS TRAÇADOS REGULADORES
“Do nascimento fatal da arquitectura.
A obrigação da ordem. O traçado regulador é uma garantia contra o arbitrário.
Proporciona a satisfação do espírito.
O traçado regulador é um meio; não é uma receita. A sua escolha e as suas
modalidades de expressão são parte integrante da criação arquitectural. (Le Corbusier,
2002, p. XXIX-XXX)”

Carla Isabel Velez Bilro

90

Demonstração da funcionalidade, utilidade e adequabilidade na arquitetura

Ilustração 27 – “As Quatro Composições: 1) Maison La Roche, 2) villa em Garches, 3) Weissenhofsiedlung em Stuttgart, 4) Villa
Savoye”, Le Corbusier, 1929. (Cohen, 2004, p. 8)

O seu discurso leva Le Corbusier a, inevitavelmente, tomar como modelo as obras dos
engenheiros “propondo uma síntese entre o novo universo da máquina –
exemplificado pelos transatlânticos, pelos aviões e automóveis – e as constantes
extraídas das grandes obras do passado, especialmente da arquitectura grecoromana” Montaner (2007, p. 52).
No primeiro número de L’Esprit Nouveau, em Outubro de 1920, Le Corbusier clama
por uma estética que os nossos olhos não vêm, nas criações da indústria moderna.
“Cada vez mais, as construções, as máquinas se afirmam com proporções, jogos de
volumes e de matérias que muitas dentre elas são verdadeiras obras de arte, porque
comportam o número, isto é, a ordem.”
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OLHOS QUE NÃO VÊEM
Os Transatlânticos
“Uma grande época começa.
Um espírito novo existe.
Existe uma multidão de obras de novo espírito; são encontradas particularmente na
produção industrial.
Os hábitos sufocam a arquitectura.
Os “estilos” são uma mentira.
O estilo é uma unidade de princípios que anima todas as obras de uma época e que
resulta de um estado de espírito caracterizado
A nossa época fixa a cada dia o seu estilo.
Os nossos olhos, infelizmente, não sabem discerni-lo ainda.”
Os Aviões
“O avião é um produto de alta selecção.
A lição do avião está na lógica que presidiu ao enunciado do problema e à sua
realização.
O problema da casa não está colocado.
As coisas actuais da arquitectura não respondem às nossas necessidades.
No entanto os padrões da habitação existem.
A mecânica traz consigo o factor de economia que selecciona.
A casa é uma máquina de morar.”
Os Automóveis
“É necessário tender para o estabelecimento de padrões para enfrentar o problema da
perfeição.
O Parthenon é um produto de selecção aplicada a um padrão.
A arquitectura age sobre os padrões.
Os padrões são matéria de lógica, de análise, de estudo escrupuloso; são
estabelecidos a partir de um problema bem colocado. A experimentação fixa
definitivamente o padrão.” (Le Corbusier, 2002, p. XXX-XXXI)

ARQUITECTURA
A LIÇÃO DE ROMA
“A arquitectura consiste em estabelecer relações comoventes com materiais brutos.
A arquitectura está além das coisas utilitárias.
A arquitectura é uma coisa plástica.
Espírito de ordem, unidade de intenção; O sentido das relações; a arquitectura gera
quantidades.
A paixão faz das pedras inertes um drama.”
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A ILUSÃO DAS PLANTAS
“A planta procede de dentro para fora: o exterior é o resultado de um interior.
Os elementos arquitecturais são a luz e a sombra, a parede e o espaço.
A ordenação e a hierarquia dos fins, a classificação das intenções.
O homem vê os objectos da arquitectura com os seus olhos que estão a 1,70m do solo.
Podemos contar somente com objectivos acessíveis aos olhos, com intenções que
mostram os elementos da arquitectura. Se contarmos com as intenções que não são
da linguagem da arquitectura, atingimos a ilusão das plantas, transgredimos as regras
da planta por uma ausência de concepção ou por inclinação para as vaidades.”

PURA CRIAÇÃO DO ESPÍRITO
45

“A modenatura é a pedra de toque do arquitecto.
Este revela-se artista ou simples engenheiro.
A modenatura é livre de qualquer coerção.
Não trata mais nem de usos nem de tradições, nem de procedimentos construtivos,
nem de adaptações a necessidades utilitárias.
A modenatura é uma pura criação de espírito; ela exige o plástico.” (Le Corbusier,
2002, p. XXXI-XXXII).

CASAS EM SÉRIE
“Uma grande época começa.
Um espírito novo existe.
A indústria, exuberante como um rio que corre para o seu destino, traz-nos os novos
instrumentos adaptados a esta época nova animada de espírito novo.
A lei da economia gere imperativamente os nossos actos e os nossos pensamentos.
O problema da casa é um problema de época. O equilíbrio das sociedades hoje
depende dele. A arquitectura tem como primeiro dever, numa época de renovação,
operar a revisão dos valores, a revisão dos elementos constituintes da casa.
A série está baseada na análise e na experimentação.
A grande indústria deve ocupar-se da construção e estabelecer em série os elementos
da casa.
É preciso criar o estado de espírito da série.
O estado de espírito de construir casas em série.
45

Modenatura: Este termo foi introduzido na literatura especializada em língua portuguesa pelo professor
arquitecto Lúcio COSTA (N. do T.), Le Corbusier (2002, p. 143)
1. Arte de traçar os perfis. Ordenação ou conjunto das molduras numa disposição harmoniosa sobre as
superfícies arquitetônicas, em função de seus efeitos estéticos, pela determinação da alternância das
saliências e reentrâncias, da relação entre cheios e vazios e dos jogos de sombra e de luz, e segundo o
caráter das ordens arquitetônicas. 2. Elemento decorativo que assinala a passagem de dois elementos
arquitetônicos distintos de maneira visível ou construtiva, com inúmeros tipos e combinações possíveis. A
partir da arquitetura moderna, passa a ser desprezada. Dicionário de Arquitetura, URL:
http://www.arkitekturbo.arq.br/dicionario_por/busca_por.php?letra=modenatura
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O estado de espírito de habitar casas em série.
O estado de espírito de conceber casas em série.
Se arrancarmos do coração e do espírito os conceitos imóveis da casa e se
encararmos a questão de um ponto de vista crítico e objectivo, chegaremos à casainstrumento, casa em série, sadia (e moralmente também) e bela na estética dos
instrumentos de trabalho que acompanham a nossa existência.
Bela também em toda a animação que o sentido do artista pode conferir a estes órgãos
estritos e puros.” (Le Corbusier, 2002, p. XXXII-XXXIII)

Ilustração 28 – “Casa Dom-Ino”, Le Corbusier, 1914 (Cohen, 2004, p. 8)

Le Courbusier retomou mais tarde o tema da villa burguesa, onde viria a utilizar novas
regras e novos princípios, como os cinco pontos para uma nova arquitectura
(Frampton, 2003, p. 188), publicados em 1926: 1) ospilotis que elevavam a massa
acima do solo, 2) a planta livre, obtida mediante a separação entre as colunas
estruturais e as paredes que subdividiam o espaço, 3) a fachada livre, o corolário da
planta livre no plano vertical, 4) a longa janela corrediça horizontal e finalmente 5) o
jardim de cobertura que recuperava o terreno ocupado pela construção da casa.
Temos como exemplo a Villa Savoye que responde à funcionalidade, utilidade e
adequabilidade.
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VILLA SAVOYE

Ilustração 29 – “Ville Savoye”, Le Corbusier, 1928-31. (Sbriglio, 2008, capa)

A Villa Savoye destaca-se pelo resultado obtido através da concentração do peso do
edifício sobre finos pilares em betão, tornando possível a livre articulação da planta e a
sua leveza. Permite, assim, que o espaço verde circundante se articule com os
próprios pilares mantendo uma relação de interior- exterior.
A planta livre é um resultado das novas formas e materiais de construção que
permitiram tornar independentes estruturas e paredes. É um novo processo de
concepção de espaço ao permitir abrir grandes vãos. O interior da casa passa a conter
grandes espaços abertos que se articulam com espaços íntimos resultando numa
redução dos filtros no interior da casa. A casa torna-se um lugar de proximidade
familiar, onde há uma conotação social e institucional, despertando emoções na sua
relação interior | exterior.
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O alçado livre, tal como a planta livre, resultam da separação entre estrutura e paredes
exteriores. A libertação do alçado das maciças alvenarias, que outrora recebiam os
esforços estruturais dos edifícios, possibilita a máxima abertura das paredes. Permite
desta forma, uma total relação do interior com o exterior, como o contrário, sendo a
casa adequada ao seu habitar: privacidade, intimidade, conforto ou então uma relação
de continuidade com a paisagem.
As janelas dispostas em comprimento, fenêtre en longueur, acompanham toda a
extensão do edifício, aberturas que permitem uma específica relação entre a Natureza
e o edificado, o exterior e o interior. O uso privilegiado da janela em comprimento, em
oposição às tradicionais aberturas em altura, permite obter mais luz em todo o espaço
e aumentar o campo visual, fazendo com que as pessoas olhem em direcção ao
horizonte.
A cobertura plana, com jardins e terraços, substitui os telhados inclinados permitindo
um uso acrescido. É um prolongamento exterior da habitação, transforma-se num
espaço social, de lazer (um espaço de partilha) destinado aos moradores da habitação
(colectiva ou unifamiliar) que passam a usufruir de um lugar ao ar livre
simultaneamente público por ter acesso restrito.
Nesta conjuntura arquitectural onde intimidade e controlo se articulam num novo
diálogo associado à nova forma de privacidade proposta pelos arquitectos modernos,
a Villa Savoye, representa um momento síntese na obra de Le Corbusier. Concretiza
integralmente as suas proposições apresentadas nos “cinco pontos para uma nova
arquitectura”, verificando-se uma arquitetura qualificada e eficaz.
A Villa Savoye responde com eficácia à funcionalidade, utilidade e adequabilidade no
habitar. Era entendida como o abrigo: necessidade primordial do ser humano.
Também ela é eficaz no impacto que tem na história arquitectura é considerada um
ícone que “caracteriza” a arquitetura de Le Corbusier, sendo que ainda hoje se sente a
importância das influências exercidas pelas obras de Le Corbusier.
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MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

Ilustração 30 – Ludwig Mies van der Rohe (Carter, 1999, capa)

Mies Van der Rohe (1886-1969), arquitecto alemão foi um adepto incondicional da
industrialização por entender que esta respondia às necessidades e aspirações da
humanidade. Influenciado por Behrens, com quem trabalhou simultaneamente com
Gropius e Le Corbusier, as suas obras caracterizavam-se pelo uso de linhas rígidas
padronizadas e depuradas, testadas inicialmente em habitações, pavilhões e no
projecto da escola Bauhaus, da qual foi director entre 1930 e 1932, ano em que esta
fechou pelas mãos do governo Nazi.
A expressão “less is more”, que utilizava recorrentemente, remetia para dois aspectos
fundamentais do seu trabalho: “basear a expressão arquitectónica nos elementos
essenciais da estrutura e elminiar a desordem visual” (WESTON, 2011, p.154).
Este princípio é visível nalgumas das suas obras mais emblemáticas, como o Pavilhão
Alemão para a Exposição Internacional de Barcelona, em 1929 ou a casa Farnsworth,
no Illinois, entre 1946 e 1951, um invólucro completamente feito de vidro em que os
terraços, chãos e tecto pareciam “pairar” sobre pilares pintados de branco. Também se
notabilizou pelos seus arranha-céus onde se destacavam a estrutura metálica que lhes
servia de suporte e a pele em vidro que lhe servia de revestimento, representativos da
expressão que segundo Mies, deveria resultar da estrutura natural do edifício.
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As suas obras têm um impacto marcante na história da arquitetura como no
protagonismo do arquitecto ou até mesmo pela maneira como impressionam.
Num conjunto de publicações condensadas por Fritz Neumeyer em “Mies van der
Rohe – Reflécions sur l’art de bâtir” (1996), encontramos os textos Arranha-Céus
(1922)46 e Edifício de Escritórios (1923)47. Sobre o arranha-céus, diz Mies van der
Rohe:
Os arranha-céus só exibem a audácia da sua construção, a partir do momento em que
entram na fase de construção: a sua armação em aço erguida em direcção ao céu,
produz uma impressão de grandiosidade. A partir do momento em que o trabalho de
alvenaria cobre as fachadas, esta impressão desfaz-se. O espírito de construção,
fundamento indispensável da criação artística, desaparece abafado geralmente por
uma mixórdia formal, absurda e trivial. Na melhor das hipóteses, é a grandiosidade das
dimensões que nos continua a impressionar, sendo visível a sua funcionalidade,
utilidade e adequabilidade no impacto que têm na história da arquitectura e no
protagonismo do arquitecto.
O princípio inédito de construção destes edifícios, revela-se claramente a partir do
momento em que utilizamos o vidro nas paredes exteriores que não são de carga. É
óbvio que a utilização de vidro necessita que recorramos a novas soluções. (Rodrigues
et al., 2010, p. 133)
Segundo Montaner (2007, p. 51), “na ideia de arquitectura estrutural e autónoma de
Mies van der Rohe convergem as concepções de espaço, de pura visualidade e de
representação de Riegl, Worringer e Wölfflin; a busca dos significados das formas e
48
das representações empreendida por Panofsky ; a total confiança na tecnologia
moderna e nos novos materiais, o aço, o concreto armado e o vidro”.
A pureza que Mies procurava imprimir nos seus edifícios resultava de um estudo atento
das características dos materiais, não só as físicas, mas também as estéticas. Nas
suas próprias palavras, acerca da proposta para um arranha-céus na estação
Friedrichstrasse, em Berlim, Mies dizia “ao trabalhar com modelos de vidro, descobri
que o mais importante é o jogo dos reflexos, e não, como acontece nos edifícios
comuns, o efeito de luz e sombra.” (Frampton, 2003, p.195)

46

O texto aqui apresentado foi transcrito de RODRIGUES, José Manuel et al. (2010) - Teoria e Crítica de
Arquitectura - Século XX. Lisboa : Ordem dos Arquitectos / Caleidoscópio
47
Idem.
48
Erwin Panofsky (1892 - 1968) foi um crítico e historiador da arte alemão, um dos principais
representantes do chamadométodo iconológico, estudos acadêmicos em iconografia
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Ilustração 31 -“Arranha-céus para a Friedrichstrasse” (Berlim), Mies van der Rohe, 1921. (Blaser, 1997, p. 13;14)
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Ilustração 32 – “Seagram Building” (Manhatan), Mies van der Rohe com Philp Johnson, 1958. (Gössel e Leuthäuser, 2001, p. 230)
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Recusamos:

“Todo o tipo de especulação estética
Todo o tipo de doutrinas
E todo o tipo de formalismos
A arquitectura é a vontade da época, traduzida no espaço.
Viva. Mutante. Nova.
Nem o ontem nem o amanhã; só o hoje pode ser formado.
Só esse tipo de arquitectura é criativo.
Esse tipo que cria a forma, partindo da essência da sua função, com os meios da
nossa época.
Esta é a nossa tarefa.
O edifício de escritórios é um local de trabalho, de organização, de clareza e
economia. Áreas de trabalho espaçosas, bem iluminadas, desimpedidas, não
divididas mas articuladas, à semelhança do organismo que é uma empresa.
Efeito máximo com o mínimo de meios.
Os materiais utilizados são o betão, o aço e o vidro. Os edifícios em betão
armado são, na sua essência, edifícios que possuem uma armação.
Não são de uma pasta mole, nem possuem uma couraça protectora. São
construções com pilares e vigas, sem paredes de carga. Portanto, trata-se de
edifícios com esqueleto e pele.” (Rodrigues et al., 2010, p. 134)

A forma aliada à função preconizada por Sullivan, está presente no discurso e no
trabalho de Mies van der Rohe e é ela que faz com que a sua arquitetura responda
aos três conceitos. Nesta fase da sua carreira, recebe as influências de outros
arquitectos que, como ele, procuram novas respostas para os problemas da
modernidade. A abstracção e o elementarismo, embora com diferentes concretizações
e intenções, estão tão presentes nas obras de Le Corbusier ou de Wright como na de
Mies.
Mesmo os seus projectos para casas de campo de alvenaria, em 1923, que
apresentavam uma estética basicamente wrightiana (Frampton, 2003), partiam do
princípio de que cada material possui as suas próprias qualidades e que estas devem
se manifestar naturalmente no edifício, conferindo uma arquitetura adequada.
Não será de estranhar também que se façam sentir as influências dos mais variados
campos das artes plásticas. Montaner (2007, p. 51) refere que Mies “parte da melhor
plataforma possível, o classicismo alemão de Karl Friedrich Schinkel, e sobre essa
base constrói a mais elaborada arquitectura, como síntese das distintas vanguardas
plásticas do início do século XX.
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Ilustração 33 – “Casa em alvenaria”, Mies van der Rohe, 1923 (Blaser, 1997, p. 19), cuja planta apresentava uma certa semelhança
plástica com a obra Rhythm of a Russian Dance (Ilustração 34) que Theo van Doesburg realizou em 1918 (Padovan, 2002, p. 101)

Mies procurava imprimir um carácter minimalista às suas obras, deixando que os
materiais falassem por si, mas também utilizando estratagemas como a planta livre
para garantir a livre circulação e a comunicação espacial. Tal como no organicismo de
Wright, os planos geométricos serviam para delimitar os espaços sem os encerrar.
A obra mais emblemática de Mies van der Rohe, o Pavilhão do Estado Alemão para a
Exposição Internacional de Barcelona de 1929, sintetiza as ideias chave de uma
arquitectura minimalista que mais tarde virá a aplicar em parte das suas obras,
nomeadamente em casas unifamiliares, como a casa Farnsworth.
Neste projecto, “apesar das associações clássicas do seu traçado regular de oito
colunas e do uso liberal de materiais tradicionais, o Pavilhão de Barcelona era
inegavelmente uma composição suprematista-elementarista” (Frampton, 2003, p.197).
Como refere Montaner (2001, p.169), “ «menos é mais» não se refere a uma moda ou
nova tendência, mas a uma postura que foi usada ao longo deste século e constituiu
um limite quase inalcançável: o desafio de conseguir emocionar sem recorrer a uma
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grande densidade de elementos decorativos e simbólicos, conseguir expressar o
máximo com o mínimo de gestos, palavras, notas musicais e formas.”
As obras têm um impato marcante na história da arquitetura e no protagonismo do
arquitecto devido à maneira como impressionam, causam emoções e suscitam
especulações.
Estas construções transformam a noção tradicional:um sintoma de modernidade que
surge a par com os novos métodos construtivos, mas também através das novas
tecnologias: o uso do vidro associado à planta livre promove a relação interior| exterior
e mesmo a articulação dos espaços interiores.
Mies van der Rohe, um dos arquitectos incontornáveis desta nova arquitetura afirmou:
“menos é mais”. Com estas palavras, o arquitecto europeu radicado na América
profetiza a ideia com obras de grande riqueza espacial, racional e de uma simplicidade
aparente apesar da variedade de texturas utilizadas. A elegância arquitectónica é
conseguida pela sua simplicidade.
Nelas estão presentes a funcionalidade, utilidade e adequabilidade tanto no impacto
que causam na história da arquitetura como no seu habitar. No seu habitar estão
perante uma verdadeira conotação social e institucional, existe uma preocupação para
com o seu habitar para que proporcione um conforto e bem-estar na sua utilidade.
Desempenham a função para que foram determinadas, dando resposta ao programa
proposto. São os novos métodos construtivos e as novas tecnologias que tornam
estas obras eficazes na sua adequabilidade.
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Ilustração 35 – “Pavilhão da Alemanha para a Exposição Internacional de Barcelona”, Mies van der Rohe, 1929. (Gössel e Leuthäuser,
2001, p. 174)

Ilustrações 36– “Pavilhão da Alemanha para a Exposição Internacional de Barcelona”, Mies van der Rohe, 1929. (Curtis, 2008, p.12)
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ALVAR AALTO (1898-1976) | A HUMANIZAÇÃO DA ARQUITECTURA

Ilustração 37 – Alvar Aalto (Lahti, 2005, contracapa)

Alvar Aalto (1898-1976), arquitecto finlandês que na Europa seguia uma linha de
pensamento similar à de Wright, recusou submeter-se a um dogmatismo moderno
após repudiar o antigo. As suas obras reflectem princípios como o funcionalismo e
uma busca incessante de adequação da casa ao lugar, ao clima e à paisagem, bem
como à função.
Reagindo contra a influência do estilo Art Nouveau, preponderante numa Finlândia que
se havia tornado independente da Suécia apenas em 1917, Aalto desenvolveu as suas
próprias ideias de arquitectura, materializadas em edifícios como a biblioteca de Viipuri
(1927-1935), considerada um marco do Estilo Internacional modernista.
Embora adepto entusiasta do Funcionalismo, as ideias de Aalto colocam-no longe das
de Mies van der Rohe e Le Corbusier, adeptos fervorosos da padronização e da
seralização. A sua vertente humanista centrava o seu funcionalismo na relação entre o
homem e a natureza, a questão decisiva que Aalto se propôs resolver com o
modernismo.
Arquitectura é um fenómeno de síntese, abrangendo praticamente todos os ramos da
actividade humana. Um objecto, apreciado no seu aspecto arquitectural, pode ser
funcional de determinado ponto de vista e não funcional de outro ponto de vista.
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Durante a passada década, a arquitectura moderna foi funcional principalmente do
ponto de vista técnico, com relevo especial no lado económico da actividade da
construção. Tal relevo é desejável, sem dúvida; porque a produção de bons abrigos
para o ser humano, tem sido um processo muito dispendioso, em comparação com a
satisfação de algumas outras necessidades do homem. Na verdade, se a arquitectura
pretende ser mais um extenso valor humano, o primeiro passo é a organização do seu
lado económico. Mas visto que a arquitectura abrange todo o campo da vida do
homem, a verdadeira arquitectura funcional, deve ser funcional, principalmente, do
ponto de vista humano. Se olharmos mais profundamente a evolução progressiva da
vida do homem, descobriremos que a técnica é apenas uma ajuda e não um fenómeno
definido e independente por si só. O funcionalismo técnico, não pode criar uma
arquitectura definida. (Rodrigues et al., 2010, p. 303)

Na biblioteca de Viipuri (1927-1935), Aalto joga com dois volumes paralelepipédicos,
ligados entre si e cumprem cada um a sua função. Num encontra-se a biblioteca, no
outro o auditório.
Alguns dos desafios específicos do edifício foram resolvidos com recurso a estratégias
funcionais. A cobertura revestida de clarabóias cilindricas permite, por um lado, criar
as condições de luminosidade ideais para a leitura e, por outro, difundir a luz dos raios
solares que deste modo não incide directamente sobre os livros, protegendo-os.
Também a cobertura ondulada do auditório teria como fim melhorar a acústica da sala.
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Ilustrações 38 – “Biblioteca Municipal de Viipuri”, Alvar Aalto, 1927-1935. (Lahti, 2005, p. 20; Aalto, 2002, p. 19)
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Ilustrações 39 – “Biblioteca Municipal de Viipuri”, Alvar Aalto, 1927-1935. (Lahti, 2005, p. 20; Aalto, 2002, p. 19)
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Ilustrações 40 e 41 – “Biblioteca Municipal de Viipuri”, Alvar Aalto, 1927-1935. Claraboias antes e após restauro, em 2003. (Alvar Aalto
Museo, s.d.)

“Se houvesse uma maneira de elaborar arquitectura, pouco a pouco, começando pelos
aspectos económicos e técnico e que abrangesse por fim, as outras funções humanas
mais complexas, então o verdadeiro funcionalismo técnico, seria aceitável; mas tal
possibilidade não existe. A arquitectura, não abrange apenas todos os campos da
actividade humana, é necessário até mesmo, que o seu desenvolvimento se faça em
todos estes campos, simultaneamente. Não sendo assim conseguiremos apenas
resultados superficiais e unilaterais.
O termo «racionalismo», aparece em ligação com a arquitectura moderna, quase tão
frequentemente como o termo «funcionalismo». A arquitectura moderna tem sido
racionalizada principalmente do ponto de vista técnico, à medida que as funções
técnicas foram tomando valor destacado.
Ainda que o verdadeiro período da arquitectura moderna tenha criado construções nas
quais a racionalização técnica tenha sido exagerada, e onde as funções humanas não
tenham desempenhado um papel de suficiente relevo, isso não é razão, para que se
combata a racionalização na arquitectura. Não era a própria racionalização que estava
errada, na arquitectura moderna de então, e de agora. O erro está, no facto da
racionalização não ter sido suficientemente profunda. Em vez de combater a
mentalidade racionalista, o mais jovem movimento da arquitectura moderna; ensaia
lançar os métodos racionais do campo técnico para os campos humanos e
psicológico.” (Rodrigues et al., 2010, p. 303)
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Ilustração 42 – “Câmara Municipal de Säynätsalo”, Alvar Aalto, 1949-1952. (Lahti, 2005, p. 55)

Tal como Wright, a obra de Alvar Aalto manifesta uma certa sedução pelo mundo da
natureza viva como metáfora da arquitectura. Os seus edifícios adoptam formas
crescentes que se adaptam ao lugar. (Montaner, 2001, p.35).
As suas obras são preocupadas com a identidade Finlandesa, a paisagem, a cultura e
as condições ambientais. Sendo que a Finlândia vive intensamente do seu meio
ambiente, o arquitecto desenvolveu um estilo que harmoniza a funcionalidade e a
individualidade, integrando as suas obras arquitectónicas num ambiente natural:
formas onduladas, tijolos à vista e o uso constante da madeira que remete às árvores.
O diálogo com a paisagem e a relação interior|exterior consegue uma perfeita
harmonia entre a natureza e a construção, preocupando-se com o habitar.
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A arquitetura de Aalto é qualificada,nela encontramos a funcionalidade, utilidade e
adequabilidade. As suas obras são importantes e marcantes na história da arquitetura.
Aalto foi um dos primeiros e mais influentes arquitectos a explorar a arquitectura
orgânica. Arquitectura que se preocupa com as necessidades impostas para o seu
habitar.
As obras satisfazem o propósito para que foram construídas, respondendo ao
programa e através da articulação de espaços geram a forma, tendo sempre a
preocupação da cultura, para quem e para onde está a construir, conferindo-lhe uma
verdadeira conotação social, causando várias emoções a quem a habita, atingindo a
eficácia na funcionalidade, utilidade e adequabilidade.
A fase presente da arquitectura moderna é sem dúvida uma nova fase, com o especial
objectivo de solucionar os problemas no campo humano e psicológico. No entanto,
este novo período, não está em contradição com o primeiro período de racionalização
técnica. Pelo contrário, deve ser considerado como um alargamento dos métodos
racionais, no sentido de envolver todos os ramos afins. Durante as últimas décadas, a
arquitectura tem sido muitas vezes comparada com a ciência, têm sido feitos esforços
para tornar os seus métodos mais científicos, e até mesmo, para fazer dela uma pura
ciência. Mas a arquitectura não é uma ciência. É ainda, o mesmo grande processo, de
síntese, de combinação de milhares de funções humanas determinadas, e continua a
ser arquitectura.
O seu objectivo é ainda, colocar o mundo material em harmonia com a vida. Fazer
arquitectura mais humana, quer dizer, fazer melhor arquitectura e significa um
funcionalismo mais lato, que o mero funcionalismo técnico. Este objectivo, pode ser
atingido, apenas, por métodos arquitecturais pela criação e combinação das diferentes
técnicas de tal maneira, que venha a proporcionar ao ser humano, uma vida mais
harmoniosa.
As obras de Aalto correspondem aos três conceitos na perspectiva de habitar, mas
não só, esta arquitetura é um exemplo e ícone na história da arquitectura, tanto pelo
seu impacto como pela sua intenção.
O arquitecto entendia que “a arquitetura deve estar ao serviço do Homem”. Procurava
enquadrar as preocupações humanas e sociais nos seus projectos, a fim de construir
um mundo melhor. O seu trabalho concentrava-se na criação de harmonia, atando fios
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do futuro vivo os fios do passado vivo. A base é o Homem como todos os seus
incontáveis fios emocionais e a natureza. “Os nossos antepassados são ainda os
nossos mestres.”

Ilustração 43 –“Villa Mairea”, Pormenor das Escadas, Alvar Aalto, 1938-1939. (Lahti, 2005, p. 45)

Aalto entendia que “a arquitectura deve estar ao serviço do Homem”. Procurava
enquadrar as preocupações humanas e sociais nos seus projectos o que talvez
explique o facto de a sua actividade ser maioritariamente orientada para a obra
pública, como a Câmara Municipal de Säynätsalo (1949-1952), que Aalto projectou
como um conjunto de volumes dispostos em torno de um páteo central, de acordo com
a função de cada um. A topologia do terreno também determinou a colocação dos
volumes e os acessos ao edifício, destacando-se a escadaria angular que vence o
desnível entre a rua e o páteo central, parecendo recuperar as linhas de nível do
terreno.
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4.3. LUGAR SIMULADO
Lugar Simulado, que ora é lugar nenhum, ora é todos os lugares e onde todos
podemos fingir ser heróis ou super-heróis, mas onde os anti-heróis e os vilões
imperam. Sustentado nas intervenções da Serpentine Gallery, onde todos os anos um
arquitecto de renome internacinal é convidado a desenhar um pavilhão, procuro
mostrar como é possível simular vários lugares num mesmo espaço físico e fazer da
arquitectura um acto participativo. O pavilhão é a acção, o público o actor e o
arquitecto o realizador.
A experimentação fez parte do processo evolutivo da humanidade. O acto de
experimentar, de tentar, de falhar, de voltar a tentar e, então, conseguir é instintivo e
faz parte da natureza humana. O homem procura explicar o mundo através da
mitologia, da religião ou da filosofia, mas é pela ciência, pela certeza da observação
empírica que o descobre. E não satisfeito com o conhecimento do mundo, parte à
descoberta do Universo e, como se não bastasse, postula a existência do Multiverso.
O homem procura perceber o que o rodeia, ou simplesmente o que imagina, através
da experiência e da informação que obtém. Observa, questiona, teoriza, tenta
entender e, por fim, procura recriar para validar as suas conclusões. Invariavelmente,
descobre algo novo e então volta a observar, a questionar, a teorizar num ciclo
interminável de aprendizagem e evolução.

4.3.1. SERPENTINE GALLERY PAVILLIONS
O início do novo milénio trouxe a Londres uma iniciativa que constitui hoje uma
retrospectiva do trabalho de alguns dos mais prestigiados arquitectos da actualidade,
mas também uma forma de divulgação da arquitectura em si. Todos os anos, desde
2000, um arquitecto é convidado a construir um pavilhão temporário integrado nas
actividades de verão da Serpentine Gallery em Kensington Gardens, Londres. Este
pavilhão deve articular-se com a Galeria propriamente dita.

Aqui o pavilhão é usado como materialização de uma ideia e caracteriza a procura
contínua da articulação entre arte e arquitectura. É uma tentativa de aproximação do
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público à arquitectura, promovendo a experiência participativa e divulgando o trabalho
do arquitecto. Ao mesmo tempo, podemos assistir à interacção entre a arquitectura e a
arte, que esteve sempre presente ao longo dos tempos.
Montaner (1997) classifica a influência das Artes Figurativas sobre a Arquitectura em
49
três níveis . O primeiro, directo, de teor mimético, segundo o qual “as artes plásticas
criariam novos repertórios formais que a arquitectura poderia utilizar directamente em
suas formas”, um segundo, estrutural ou mental, baseado na transposição para a
arquitectura, não da forma, mas dos processos, métodos e critérios de determinada
corrente artística e, finalmente, um terceiro nível de influência, desta feita disciplinar,
em que “cada nova proposta do campo das artes ou do pensamento impulsionaria a
arquitectura a investigar as suas próprias tradições arquitectónicas com o objectivo de
fazer emergir novas formas enriquecedoras”.
Montaner evidencia ainda o facto de a obra de arte extravasar os limites da “caixa
fechada do museu tradicional” para ocupar o seu lugar no espaço público e, nalguns
casos, qualificar o lugar interpretando o genius loci, em sintonia com as ideias de
espaço e lugar, definidas por Martin Heidegger e Christian Norbert-Schulz.

Esta iniciativa resultou em 12 propostas de intervenção efémeras, pensadas para um
mesmo espaço físico, representativas da obra de arquitectos de destaque como Zaha
Hadid (Pavilhões de 2000 e 2007), Daniel Libeskind (Pavilhão de 2001), Toyo Ito
(Pavilhão de 2002), Oscar Niemeyer (Pavilhão de 2003), MVRDV (Pavilhão de 2004 não realizado), Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura (Pavilhão de 2005), Rem
Koolhaas e Cecil Balmond (Pavilhão de 2006), Olafur Eliasson & Kjetil Thorsen
(Pavilhão de 2007), Frank O. Gehry (Pavilhão de 2008), Kazuyo Sejima e Ryue
Nishizawa – SANAA (Pavilhão de 2009) e Jean Nouvel (Pavilhão de 2010), Peter
Zumthor (Pavilhão 2011),Herzog e de Meuron (Pavilhão 2012) e Sou Fujimoto
(Pavilhão 2013).

49

MONTANER, Josep Maria. A Modernidade Superada – Arquitectura, Arte e Pensamento do século XX,
P.152
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ZAHA HADID (1950) |SERPENTINE PAVILIONS 2000 E 2007

Ilustração 45 – Zaha Hadid (De Conti, 2012, p. 54)

Em 2000, Zaha Hadid50 foi convidada para projectar o primeiro pavilhão para a
Serpentine Gallery. A estrutura proposta surge da reinterpretação da ideia de “tenda”.
Concebido para receber o jantar de gala do 30º aniversário da Serpentine Gallery, a
estrutura temporária de 600 metros quadrados composta por uma estrutura tubular
suportando um conjunto de planos triangulares em tela, acabaria por permanecer
exposta pelos restantes meses de verão, captando a curiosidade e o interesse dos
visitantes. Nascia então a ideia de, a partir de então e anualmente, durante os meses
de verão, animar os jardins da Serpentine Gallery com um pavilhão temporário
projectado por um arquitecto de renome internacional.

50

Zaha Mohammad Hadid (1950 -) é uma arquitecta iraquiana identificada com a corrente
desconstrutivista da arquitectura. Formou-se em Matemática na Universidade Americana de Beirute. Após
formar-se passou a estudar na Architectural Association de Londres; Prémios: Pritzker, Stirling
Obras: Heydar Aliyev Center entre outras
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Ilustração 46 – “Serpentine Gallery Pavilion 2000” (Londres), Zaha Hadid, 2000. (Jodidio, 2011, p.I.04; p.I.06)

Em 2007, Zaha Hadid volta a ser convidada para projectar uma estrutura para a
Serpentine Gallery. Uma vez mais a intervenção tem um grande impacto estético e de
rápida execução.
A estrutura “Lilas”, assente numa plataforma de 310 metros quadrados, era composta
por três pára-sóis executados em tela com aproximadamente 5,5 metros de altura. Era
acessível e transitável por todos os lados, induzindo a ideia de fluidez e
permeabilidade.
Cada pára-sol desenvolve-se esculturalmente de uma pequena base articulada até um
grande arco em forma de diamante. Inspirados em formas naturais complexas como
pétalas e folhas de flores, os três pára-sóis sobrepõem-se para criar a principal
característica conceptual do pavilhão: simetria complexa, entrelaçando-se sem se
tocar, permitindo que ar, luz e som fluam através de hiatos estreitos, num espaço que
é aberto mas, ao mesmo tempo, remete para a clausura.
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Ilustração 47 – “Serpentine Gallery Pavilion 2007” (Londres), Zaha Hadid, 2007. (Jodidio, 2011, p.I.14/15)
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DANIEL LIBESKIND (1946)| SERPENTINE PAVILION 2001

Ilustração 48 – Daniel Libeskind (Jeong e Libeskind, 2009, capa)

Para o pavilhão de 2001, intitulado 18 Turns, Daniel Libeskind51 inspirou-se na arte
japonesa da dobragem do papel, o origami. Da forma resultante e do material utilizado,
e estrutura paradoxal de Libeskind vive das constantes relações entre interior e
exterior, transpondo a dinâmica da forma para a dinâmica do espaço.
Este pavilhão é um espaço especial de descoberta, intimidade e reunião. O espaço é
visto como um horizonte infinitamente acessível entre a Galeria e a paisagem. Embora
a estrutura vá desaparecer com o chegar do Outono, deixará a imagem indelével e a
ressonância inenarrável de um espaço único.(...) Estruturas temporárias como 18
Turns são excelentes mais valias para os nossos parques e paisagens citadinas; elas
podem oferecer-nos impressões ousadas, alternativas e mesmo radicais do que
poderá vir a ser a nova arquitectura.

51

Daniel Libeskind, nascido a 12 de Maio de 1946 em Lódź, Polónia, filho de sobreviventes do
Holocausto, é um arquitecto que se naturalizou americano em 1965. Obras: Micromegas X
Study, Micromegas Studies, entre outras

Carla Isabel Velez Bilro

118

Demonstração da funcionalidade, utilidade e adequabilidade na arquitetura

Ilustração 49 – “Serpentine Gallery Pavilion 2001” (Londres), Daniel Libeskind, 2001. (Jodidio, 2011, p.II.10)

A presença do pavilhão, com os reflexos de luz provocados pelos painéis de alumínio
de que era revestido, ampliou a beleza dos jardins verdes e estabeleceu uma nova
relação entre estes e a Galeria, com o seu terreno revestimento de tijolo.
Por outro lado, a complexidade da estrutura contraria a geometria monobloco da
Galeria, criando uma nova dinâmica ao espaço dos jardins. O confronto dos planos em
metal, dobrados sobre si próprios, desmonta a ideia de parede, tecto e chão e convida
à exploração, à descoberta de uma nova realidade.
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TOYO ITO | SERPENTINE PAVILION 2002

Ilustração 50 – Toyo Ito (Jodidio, 2011, p. III.05)

Em 2002, Toyo Ito52 traz a complexidade para a Serpentine Gallery. Tendo por base a
forma geométrica do quadrado, sucessivamente rodado sobre si próprio.
Concebeu, assim, uma estrutura complexa, livre de elementos arquitectónicos
estruturais como pilares ou vigas, substituindo-os por um sistema de elementos
individuais, mas interdependentes que, quando unidos, mantinham a estabilidade da
estrutura, permitindo a utilização total do amplo espaço interior como café e local para
a realização de eventos.
O objectivo, segundo o arquitecto, era “recuperar os sistemas que tornam possíveis as
condições mais básicas de arquitectura, mas que foram sendo postas de parte por um
racionalismo obcecado pela uniformidade” (Jodidio, 2011, p. III.06).
Os materiais usados foram o alumínio, vidro e contraplacado, combinados numa
construção que, embora de carácter sólido quando vista de determinados ângulos, era
simultaneamente fragmentada e permeável, permitindo uma relação constante com os
jardins e a Galeria a partir do interior.

52

Toyo Ito é um arquiteto japonês (1941 -) estudou na Universidade de Tóquio (1965); Prémios: Pritzker,
Medalha de Ouro do RIBA; Obras: Hotel Porta Fira, National Stadium, Torre Realia BCN
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Ilustração 51 – “Serpentine Gallery Pavilion 2002” (Londres), Toyo Ito, 2002 (Jodidio, 2011, p.III.22/23)
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OSCAR NIEMEYER | SERPENTINE PAVILION 2003

Ilustração 52 – Oscar Niemeyer (Corrêa, 2005, capa)

Em 2003, Oscar Niemeyer53 projectou um pavilhão repleto de surpresa.
A estrutura temporária foi construída em aço e betão dando-lhe um carácter quase
permanente.
O pavilhão encontra-se suspenso do solo sobre o jardim permitindo, a sua
contemplação é feita a partir de uma posição elevada. No interior, o público é de novo
convidado a descer ao subsolo.
“A curva, sempre presente na mente de Niemeyer, está lá. Uma imposição plástica
que cria tensão e confere dinamismo a uma estrutura que, de outro modo seria
estática, rectilínea, pesada.” (Jodidio, 2011, p. IV.06)

53

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho (1907 - 2012) foi um arquiteto brasileiro, considerado
uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitectura moderna.
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Ilustração 53 – “Serpentine Gallery Pavilion 2003” (Londres), Oscar Niemeyer, 2003. (Jodidio, 2011, p. IV.08/09)

Esta arquitectura seguiu os velhos exemplos do seu autor. A beleza predominando
sobre as limitações da lógica construtiva. A intenção foi dar uma amostra de tudo
aquilo que caracteriza o seu trabalho. A primeira coisa a fazer foi criar algo a flutuar
acima do solo. Num pequeno edifício, ocupando pouco espaço, usando betão e
poucos suportes, podemos ter uma ideia do que é o trabalho de Oscar Niemeyer.
A leveza arquitectónica do edifício, suspenso em pilares, com vigas em consola de oito
metros, assegurou uma forma arquitectónica diferente, criando uma sensação de
surpresa, sendo este tipo de surpresa indispensável em qualquer obra de arte. O
grande salão abre-se para a paisagem, sem os habituais limites requeridos pelos
edifícios de carácter permanente.
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MVRDV | SERPENTINE PAVILION 2004 (NÃO EXECUTADO)

Ilustração 54 – MVRDV - Jacob van Rijs (1964), Nathalie de Vries
(1965) e Winy Maas (1959). (MVRDV, 2003, capa)

O Pavilhão de 2004, da autoria do gabinete MVRDV54 foi arrojado. A tal ponto que não
foi construído.
O seu desenho complexo não permitiria a sua concretização mas, apesar disso, é de
destacar a originalidade da proposta.
Ao contrário dos seus antecessores, este pavilhão não foi projectado para estar ao
lado e em articulação com a Galeria, assim, absorvê-la-ia totalmente. Seria uma
montanha artificial, elevada a 23 metros de altura do solo, articulada com os percursos
do jardim que se prolongariam em direcção ao topo, permitindo uma nova visão sobre
a cidade. No seu interior, para além do edifício da Galeria, haverá espaços para um
café e realização dos eventos associados ao programa de verão da Serpentine
Gallery.
Todos os pavilhões anteriores se encontravam no relvado em frente ao edifício da
Galeria, mas o que sucederia se o Pavilhão absorvesse a Galeria? Seria possível criar

54

MVRDV é um escritório holandês de arquitetura, formado por Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie de
Vries, quando Maas e van Rijs saíram do OMA, de Rem Koolhaas. Estes fizeram prédios como o Mirador,
o Silodam e o asilo WoZoCo
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uma união entre ambos, desafiando a arte no interior da Galeria e induzindo novas
interpretações? O conceito pretende forjar uma relação mais forte entre o Pavilhão e a
Galeria, a tal ponto que deixará de se ver como uma estrutura à parte mas uma
extensão da Galeria. O actual edifício, subjugado, no interior do Pavilhão, transformase num misterioso espaço escondido.

Ilustração 55 – “Serpentine Gallery Pavilion 2004”, MVRDV, 2004. (Jodidio, 2011, p.V.08/09)
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ÁLVARO SIZA E EDUARDO SOUTO DE MOURA| SERPENTINE PAVILION 2005

Ilustrações 56 e 57 – Eduardo Souto de Moura (Universidade Lusíada do Porto, 2011; Álvaro Siza (CMM, s.d.)

O pavilhão de 2005, projectado por Álvaro Siza55 e Souto de Moura56, reflectia a
escala do edifício da Serpentine Gallery e tinha como objectivo a articulação entre este
e o parque.
A concepção da estrutura de 22 x 17 metros em madeira, material que acentuava a
relação entre o pavilhão e a envolvente, partiu de uma grelha rectangular simples que
foi distorcida para criar uma forma curvilínea e dinâmica. Esta grelha contínua,
composta por 427 traves de madeira distintas e entrelaçadas e formando pórticos que
se desprendiam do solo, elevando-se até à altura máxima de 5,4 metros para de novo
se enterrarem no lado oposto, era ao mesmo tempo estrutura, parede e cobertura. Os
intervalos resultantes eram preenchidos com placas de policarbonato transparente que
protegiam o interior dos elementos e permitiam a entrada da luz. À noite, 250
lâmpadas alimentadas a energia solar, iluminavam o interior.”

55

Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira (1933 -), internacionalmente conhecido por Siza Vieira, é o mais
premiado arquitecto contemporaneo português. Estudou na Universidade do Porto (1949–1955);
Prémios: Pritzker, Medalha de Ouro do RIBA, Prêmio Wolf de Artes, Medalha Alvar Aalto
56
Eduardo Elísio Machado Souto de Moura (1952-) é um arquitecto português Estudou na Universidade
do Porto (1980), Universidade do Porto; Prémios: Pritzker, Prêmio Wolf de Artes uma das suas obras foi
o Estádio Municipal de Braga
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Ilustração 58 – “Serpentine Gallery Pavilion 2005” (Londres), Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 2005. (Jodidio, 2011, p.VI.20/21)

O projecto pretendia, nas palavras de Álvaro Siza garantir que o novo edifício – apesar
de se apresentar com uma arquitectura completamente diferente – estabelecia um
diálogo com o edifício Neoclássico. Um diálogo inesperado, metafórico, que Siza
descreve da seguinte maneira: “O Pavilhão aninha-se sobre o edifício neoclássico
como um animal com as pernas vincadas no chão, em tensão, faminto, no entanto
retraído. O dorso arqueado, pêlo eriçado. Olha fixamente, focando os bigodes no
edifício. Forçando-o a marcar o seu território. Bloqueando as pernas, baixando a
cabeça, refeando um salto em frente. Devorá-lo-á um dia?” (Jodidio, 2011, p.VI.06)
Já Eduardo Souto de Moura, referindo-se de maneira mais directa ao material e às
formas do pavilhão, dizia ser “interessante fazer algo, não tão abstracto como os
arquitectos anteriores tinham feito, mas antes algo directamente ligado às árvores...”.
Cecil Balmond57 participou activamente no projecto e descrevia-o como um diálogo em
três planos. Dizia: “uma grelha encurva e escala, a sua trajectória um ritmo mutante de
material, a sua pele um estofo rebitado de forma. Com forma e luz, material e textura,

57

Cecil Balmond é um designer britânico, artista, arquitecto e escritor. Em 1968 juntou-se Ove Arup
Balmond & Partners, levando-o a se tornar vice-presidente. Em 2000 ele fundou projecto e grupo de
pesquisa, a AGU (Unidade Avançada geometria).
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a tradição transforma-se este ano num contemporâneo vernacular no relvado da
Serpentine Gallery.”

Ilustração 59 – “Serpentine Gallery Pavilion 2005” (esquisso de Cecil Balmond), Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 2005 (Tokyo
Opera City Art Gallery, 2009)
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REM KOOLHAAS E CECIL BALMOND | SERPENTINE PAVILION 2006

Ilustrações 60 e 61 – Rem Koolhaas (Gössel e Leuthäuser, 2001, p. 420); Cecil Balmond
(McKeough, 2010)

O Serpentine Pavilion 2006 resultou da colaboração entre o arquitecto Rem
Koolhaas58 e o designerde estruturas, Cecil Balmond. O projecto destacava-se pelo
seu invólucro insuflável, de forma oval, que flutuava sobre o relvado da galeria. Este
balão, feito de material translúcido era insuflado ou esvaziado para cobrir o anfiteatro
em baixo, de acordo com as condições climatéricas. Um mural pintado por Thomas
Demand, marcava a primeira colaboração entre um artista plástico e os projectistas do
Pavilhão.
O espaço abaixo do balão tinha a função de café e espaço para exposição de obras,
projecção de filmes e realização de eventos no âmbito do programa da Serpentine
Gallery.
O Serpentine Pavilion 2006 é definido por eventos e actividades Propõe um espaço
que facilite a inclusão de indivíduos numa comunhão de diálogo e experiências. Estes
Pavilhões evoluíram com diversas tipologias estruturais e materiais, provocando um
debate sobre a arquitectura; este ano a exploração continua não só com a tipologia e
os materiais mas com a própria definição de Pavilhão.

58

Remment Lucas Koolhaas, mais conhecido como Rem Koolhaas (1944-) é um arquitecto e teórico da
arquitetura neerlandês. É professor de arquitectura e desenho urbano na Universidade Harvard. Prémios:
Pritzker, Medalha de Ouro do RIBA Uma das suas obras das quais gerou polémia é a Casa da Música no
Porto
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Ilustração 62 – “Serpentine Gallery Pavilion 2006”, Rem Koolhaas e Cecil Balmond, 2006. (Jodidio, 2011, p.VII.08)
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OLAFUR ELIASSON E KJETIL THORSEN| SERPENTINE PAVILION 2007

Ilustração 63 – Kjetil Thorsen e Olafur Eliasson (Crabtree, 2007)

Numa nova colaboração entre artista plástico e arquitecto, iniciada em 2006 por Rem
Koolhaas e Thomas Demand59, o Serpentine Gallery Pavilion 2007 foi desenhado pelo
laureado artista internacional Olafur Eliasson60 e pelo premiado arquitecto norueguês
Kjetil Thorsen61. A estrutura que daí resultou, semelhante a um pião gigante, introduziu
na paisagem uma nova dimensão vertical, em contraponto com os anteriores
pavilhões de um só nível. Uma rampa em espiral contorna o pavilhão permitindo aos
visitantes passar do nível do relvado ao topo da estrutura a partir do qual usufruem de
vistas únicas sobre os Kensington Gardens. O interesse em questões espaciais,
enraizado em Olafur Eliasson e explorado no seu trabalho artístico, resultou num
crescente envolvimento em projectos de arquitectura, que o levou a colaborar com
Kjetil Thorsen em inúmeros projectos, como é o caso da National Opera House, em
Oslo.
59

Thomas Demand nascido em 1964 em Munique, Alemanha. É um escultor alemão e fotógrafo. Leciona
na Universidade de Belas Artes, em Hamburgo.
60
Olafur Eliasson (1967-) é um artista dinamarquês - islandês conhecido por esculturas e arte de
instalação em grande escala utilizando materiais elementares, tais como luz , água e temperatura do ar
para melhorar a experiência do espectador. Em 1995, ele criou o Studio Olafur Eliasson em Berlim, um
laboratório de pesquisa espacial. Eliasson representou a Dinamarca na 50 ª Bienal de Veneza em 2003 e
no final daquele ano instalado O Projecto Tempo no Turbine Hall da Tate Modern , em Londres.
Eliasson tenha se envolvido em uma série de projectos no espaço público , incluindo a intervenção do rio
Verde, realizado em várias cidades , entre 1998 e 2001; o Serpentine Gallery Pavilion 2007 , em Londres,
um pavilhão temporário concebido com o arquitecto norueguês Kjetil Thorsen ; e The New York City
Waterfalls , encomendado pelo Fundo de Arte Pública em 2008.
61
Kjetil Thorsen Trædal é um arquiteto norueguês. Em 1987, ele co- fundou a empresa de arquitetura
Snøhetta

Carla Isabel Velez Bilro

131

Demonstração da funcionalidade, utilidade e adequabilidade na arquitetura

Segundo Olafur Eliasson: “Existe a tradição de construir pavilhões, que de certa forma
não são realmente edifícios. É uma trajectória orientada à “mostra”, desde as grandes
exposições no século XIX até às modernas como a “Frieze Art Fair”. Portanto, ao longo
da história da relação entre o parque e a cidade, entre a Serpentine e o parque e entre
a Serpentine e o Pavilhão, vemos uma negociação contínua do que constitui a
realidade. Isto determina o grau pelo qual permitimos que as pessoas entendam o
potencial desta construção como meio de se auto-reavaliarem na relação com o
espaço que as rodeia.” (Jodidio, 2011, p.VIII.06)

Ilustração 64 – “Serpentine Gallery Pavilion 2007”, Olafur Eliasson & Kjetil Thorsen. (Eliasson e Thorsen, 2007)
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Ilustração 65 – “Serpentine Gallery Pavilion 2007”, Olafur Eliasson & Kjetil Thorsen, 2007.(Eliasson e Thorsen, 2007)
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FRANK O. GEHRY| SERPENTINE PAVILION 2008

Ilustração 66 – Frank O. Gehry (Jodidio, 2007, p. IX.05)

O Serpentine Pavillion de 2008, projectado por Frank Gehry62 era uma estrutura de
madeira que “actuava como rua urbana ligando o parque ao edifício da galeria”. Com
capacidade para cerca de 275 espectadores, este espaço parte anfiteatro, parte
promenade seria um lugar para reflexão e descanso durante o dia e discussão e
performance durante a noite.
Segundo Gehry, “à medida que o visitante atravessa o Pavilhão, pode sentar-se nas
bancadas de cada lado da rua urbana. Para além das bancadas, existem dois
promontórios, acessíveis pelo perímetro do Pavilhão. Estes servem de marcadores
visuais a partir da rua e podem ser usados como palcos, plataformas privadas para
assistir aos eventos ou espaços de refeição”.

62

Frank Owen Gehry (1929 -), nascido Ephraim Owen Goldberg é um arquiteto canadense, naturalizado
norte-americano. Ganhador do Pritzker Prize, que é tido como o Nobel da arquitetura. Frank, mudou a
imagem de uma disciplina muito conservadora
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Ilustração 67 – “Serpentine Gallery Pavilion 2008”, Frank O. Gehry, 2008. (Jodidio, 2011, p. IX.18)

À semelhança de outros projectos de Gehry, a intervenção é pautada por uma
espectacularidade e complexidade extremas, resultantes da justaposição aleatória de
elementos de diversas naturezas e materiais. Maciças colunas e traves de madeira,
interceptadas por um emaranhado de perfis de aço, suportam os planos de vidro que
formam a cobertura.
Como explica Gehry: “A interacção entre o exoesqueleto de pranchas de madeira e as
superfícies envidraçadas da cobertura remete para imagens de tendas de verão
despidas e catapultas, capturando a energia visual de um lugar criado a partir da
justaposição de elementos aleatórios”. (Jodidio, p.IX.06)

O carácter temporário e a forma aparentemente aleatória, remetem para os primeiros
trabalhos de Gehry, anteriores às suas obras mais sofisticadas em que usa materiais
como o titânio e tecnologias mais avançadas como simulação por computador. A
predominância da madeira é, segundo Gehry, uma influência das suas origens, mas
também de outros arquitectos, como Alvar Aalto. Talvez seja pelo facto de eu ser
Canadiano porque viver em climas muito frios como Ontario, onde pode nevar durante
10 meses do ano, faz-nos sentir a alma e o calor da madeira. E podemos vê-lo na
Finlândia; vemo-lo no trabalho de Alvar Aalto. Aalto ressoa em mim desde o início.
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Tive consciência do seu trabalho quando assisti à sua palestra em Novembro de 1946
na Universidade de Toronto.

Ilustração 68 – “Serpentine Gallery Pavilion 2008”, Frank O. Gehry, 2008. (Jodidio, 2011, p. IX.23)
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KAZUYO SEJIMA E RYUE NISHIZAWA| SERPENTINE PAVILION 2009

Ilustração 69 – Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa (Jodidio, 2011, p. X.05)

Kazuyo Sejima63 e Ryue Nishizawa64, do gabinete de arquitectos SANAA, criaram um
pavilhão que se assemelha a uma nuvem reflectora assente sobre delicados pilares. A
sua estrutura é composta por uma folha de alumínio contínua que se entrelaça com as
árvores do parque. Suportada por esbeltos pilares com 50 milímetros de diâmetro, o
dinamismo desta cobertura não se reflecte apenas em planta, mas também na sua
variação em altura. Um movimento ondulante faz com que ora quase toque o chão,
ora se eleve o suficiente para acomodar o programa do pavilhão: um espaço para
eventos, um café, uma zona musical e um espaço para descanso. Descrevendo a sua
estrutura, os arquitectos dizem:
“O Pavilhão é alumínio flutuante, serpenteando livremente por entre as árvores como
fumo. A cobertura reflectora ondula pelo lugar, expandindo o parque e o céu. A sua
aparencia muda de acordo com o clima, fazendo com que se funda com o ambiente.
Funciona como um campo de actividade sem paredes, permitindo vistas ininterruptas
através do parque e encorajando o acesso por qualquerlado. É uma extensão abrigada
do parque onde as pessoas podem ler, descontrair e apreciar belos dias de verão.”
(Jodidio, 2011, p.X.06)

63

Kazuyo Sejima (1956 -) é uma arquitecta japonesa, vencedora do Prêmio Pritzker de 2010, estudou
Universidade de Mulheres do Japão, algumas das suas obras são: New Museum of Contemporary
Art, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Glass Pavilion
64
Ryūe Nishizawa (1966 -) é um arquiteto japonês baseado em Tóquio. Graduado pela Universidade
Nacional de Yokohama em 1990. Ganhou um Pritzker e algumas das suas obars são: New Museum of
Contemporary Art, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Glass Pavilion
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Ilustração 70 – “Serpentine Gallery Pavilion 2009”, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2009. (Jodidio, 2011, p. X11)

Ilustração 71 – “Serpentine Gallery Pavilion 2009”, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2009. (Jodidio, 2011, p. X04)
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JEAN NOUVEL |SERPENTINE PAVILION 2010

Ilustração 72 – Jean Nouvel (Jodidio, 2011, p. XI.05)

O Pavilhão de 2010, projectado por Jean Nouvell65, é arrojado e geométrico mas, ao
mesmo tempo, com os seus toldos retrácteis e generosos espaços para sentar, bares,
mesas de ping-pong e camas de rede vermelhas, é lúdico e convidativo. Para além
das mais informais visitas diárias dos turistas, a estrutura foi também pensada,
obviamente, para albergar o programa Park Nights, de eventos e palestras da Galeria.
As semelhanças com as Follies de Bernard Tschumi, no Parc de la Villette, em Paris,
referidas por alguns visitantes, são evidentes mas o pavilhão de Nouvell utilizou
materiais como o plástico ou o tecido, que reforçam o seu carácter temporário. Para
além disso, a cor vermelha dominante – por contraposição ao verde do parque - é uma
também uma referência a alguns elementos característicos de Londres, como os
clássicos autocarros de dois pisos ou as tradicionais cabines telefónicas.

65

Jean Nouvel (1945 -) é um arquitecto francês. Nouvel estudou na École des Beaux-Arts em Paris e foi
um membro fundador da Mars 1976 e Syndicat de l'Architecture, ganhou os prémios: Pritzker, Medalha de
Ouro do RIBA, Prêmio Wolf de Artes
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Sobre o seu pavilhão, Jean Nouvel diz:
“O vermelho é o calor de verao. É a cor complementar do verde. O vermelho está vivo,
é penetrante. O vermelho é provocante, proibido, visível. O vermelho é Inglês como
uma rosa vermelha, como os objectos em Londres que todos temos que ver: um
autocarro de dois pisos, uma velha cabine telefónica, espaços de transição onde todos
temos que ir. [...] Eu quero que o pavilhão de verão da Serpentine se enquadre nos
hábitos dos Londrinos em Hyde Park e não que os perturbe, que simplesmente os
convide a participar numa experiência complementar que não é, de todo, obrigatória.
Seria bom que a sua curiosidade fosse ligeiramente atiçada e o desejo de descobrir
novos sentimentos de verão surgisse naturalmente, começando com as conversas
mundanas do dia-a-dia.” (Jodidio, 2011, p.XI.06).

Ilustração 73 – “Serpentine Gallery Pavilion 2010”, Jean Nouvel, 2010. (Jodidio, 2011, p. XI.08/09)
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PETER ZUMTHOR |SERPENTINE PAVILION 2011

Ilustração 74 – Peter Zumthor (HUFTON + CROW, 2012)

O pavilhão de 2011 projectado por Peter Zumthor66 era um paralelipípedo negro,
pousado nos jardins pitorescos de Kensington, um hortus conclusus aberto para o céu
que encerra em si um outro jardim, de contemplação, de reflexão, onde é possível
esquecer a cidade de Londres, em redor. Foi o único pavilhão que tive oportunidade
de visitar pessoalmente o que faz com que, mais do que à memória escrita e
fotográfica, recorra à minha própria memória, ao meu próprio sentir do lugar para o
caracterizar, o que, inevitavelmente, me fará descrevê-lo na primeira pessoa.
A intenção de Zumthor foi criar um espaço que convidasse o visitante a tornar-se
observador. Um lugar que “pretende ajudar o público a parar para relaxar, para
observar e depois, talvez, começar a falar de novo - ou talvez não”.
Zumthor apelava ao papel que os sentidos e as emoções desempenham na nossa
experiência de arquitectura e projectou o pavilhão como um “hortus conclusus, uma

66

Peter Zumthor (1943 -) é um arquitecto suíço, vencedor do Prémio Pritzker em 2009. Filho de um
marceneiro, Zumthor aprendeu carpintaria em idade precoce. Ele estudou no Pratt Institute, em Nova
Iorque na década de 1960. Algumas das suas obras: Therme Vals, Kunsthaus Bregenz
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sala contemplativa, um jardim dentro do jardim. O edifício funciona como um palco, um
pano de fundo para o jardim interior de flores e luz”.
Nas palavras de Zumthor: “Um jardim é a mais íntima paisagem construída que
conheço. Está próximo de nós. Ali cultivamos as plantas de que precisamos. Um
jardim requer cuidados e protecção. E, portanto, cercamo-lo, defendemo-lo. Damoslhe abrigo. O jardim transforma-se num lugar. Os jardins fechados fascinam-me. Um
precursor deste fascínio é a minha predilecção pelos jardins vedados de legumes nas
quintas nos Alpes, onde as mulheres dos agricutores costumavam também plantar
flores. Adoro a imagem desses pequenos rectângulos, recortados de vastos prados
alpinos, com as cercas para afastar os animais. Há também algo que me impressiona
nesta imagem de um jardim cercado no seio de uma paisagem mais vasta: algo
pequeno encontrou santuário no interior de algo maior. O hortus conclusus que
imagino é delimitado por todos os lados e aberto para o céu. Sempre que imagino um
jardim num cenário arquitectónico, este transforma-se num lugar mágico. E penso em
jardins que já vi, que eu acredito já ter visto, que anseio ver, circundados por paredes
lisas, pilares, arcadas ou fachadas de edifícios – lugares abrigados, de grande
intimidade, onde quero permanecer muito tempo.67”

Ilustração 75 – “Serpentine Gallery Pavilion 2011”, Peter Zumthor, 2011. (LANOO, 2011)

67

Peter Zumthor, Maio de 2011. (http://www.serpentinegallery.org)
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A entrada no pavilhão, a partir do relvado da galeria, leva-nos a percorrer um espaço
de penumbra e sombra antes de chegar ao jardim central. Este momento de transição,
que circunda todo o edifício, é fundamental para fazer um reset aos sentidos, agitados
pelo reboliço da cidade. Os materiais utilizados - placas de aglomerado de madeira
leve embrulhada com gaze e revestida com uma pasta preta misturada com areia activam todos os sentidos. O toque rugoso, o som abafado, o cheiro a resina que se
faz sentir também no palato, a luz ténue, dão-nos a sensação de percorrer o interior de
uma árvore. A cidade de Londres, com os seus barulhos, os seus cheiros e as suas
imagens, fica para trás, desvendando-se o jardim interior, que se abre para o céu.

Ilustração 76 – “Serpentine Gallery Pavilion 2011”, Peter Zumthor, 2011. (LANOO, 2011)
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HERZOG & DE MEURON E AI WEIWEI |SERPENTINE PAVILION 2012

Ilustrações 77 e 78 – Jacques Herzog (1950-) e Pierre de Meuron (1950-);
Ai Weiwei (1957-). (Madsen, 2012)

O pavilhão de 2012, da autoria de Herzog & de Meuron68 em colaboração com o
artista Ai Weiwei69, pretendeu levar os visitantes para o subsolo da Serpentine's numa
viagem exploratória da história oculta dos pavilhões anteriores. O interior do Pavilhão
era revestido de cortiça, um material de construção sustentável escolhida pelas suas
qualidades únicas e características plásticas que permitem mimetizar a terra
escavada.
O pavilhão era composto por onze colunas representando cada um dos pavilhões
anteriores e uma décima segunda que suportava uma plataforma elevada 1,5 metros
acima do solo, cujo interior formava um espelho de água. Seguindo uma aproximação
arqueológica, os arquitectos convidavam os visitantes a olhar para debaixo da
superfície do parque bem como para trás no tempo, através da memória das
estruturas anteriores.

68

Herzog & de Meuron é um atelier suíço de arquitetura, fundado e mantido em Basiléia, Suíça,
desde 1978.
69
Ai Weiwei (1957 -) é um artista chinês, designer arquitectónico, artista plástico, pintor, comentarista e
ativista social.
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Ilustração 79 – “Serpentine Gallery Pavilion 2012”, Herzog & de Meuron e Ai Weiwei, 2012. (Madsen, 2012)

Nas palavras dos autores:
"O nosso caminho para uma solução alternativa envolve cavar cerca de cinco metros
no solo do parque até chegar à água subterrânea. Aí vamos cavar uma espécie de
poço para recolher toda a chuva de Londres que cai na área do Pavilhão. Dessa forma
poderemos incorporar no pavilhão uma realidade que passa despercebida no parque a água debaixo da terra. Ao cavarmos a terra, encontramos ainda diversos artefactos,
como os cabos telefónicos e fundações das estruturas antigas." (Kok, 2012)
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Ilustração 80 – “Serpentine Gallery Pavilion 2012”, Herzog & de Meuron e Ai Weiwei, 2012. (Madsen, 2012)
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SOU FUJIMOTO | SERPENTINE PAVILION 2013

ILUSTRAÇÃO 81- SOU FUJIMOTO, WWW.THESTYLEEXAMINER.COM

O pavilhão de 2013 projectado pelo arquitecto Fujimoto70 tem como objectivo construir
um pavilhão através de elementos metálicos lineares, na cor branca. O pavilhão é uma
investigação possível de construir uma estrutura a partir da linha e das formas cúbicas
que ela define, armando uma volumetria geometricamente mensurável para resolver a
função arquitectónica.
Fujimoto demonstra habilidade no controle das forças ortogonais das linhas que
constroem a forma e inventam um lugar no parque como o novo pavilhão.
Contudo, sua forma é informe. Não há uma forma precisa, há uma estrutura de linhas
que define limites, cuidadosamente, materializados para delimitar, o que a certa
distância se mostra como uma forma densa, mais impenetrável do que transparente.

70

Sōsuke Fujimoto é um arquitecto japonês, nasceu em 1971, Hokkaido, Japão e estudou na
Universidade de Tóquio
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Arquitectura proposta define a forma do pavilhão, através da sua complexa trama,
sendo que a presença do pavilhão na paisagem do parque amplia o alcance que sua
proposta pode despertar e ninguém passa despercebido.

Ilustração 82 – Pavilhão Serpentine, Sou Fujimoto, 2013, Eduardo Pierrotti Rossetti

O pavilhão define situações abertas e fechadas, e situações de imprecisão que
instigam o visitante e provocam seu interesse em arriscar-se para explorar tal estrutura
e experimentar seus espaços.
Se a experiência visual é forte, a experiência vivencial é mais lúdica e provocativa. O
ambiente criado dentro da trama ortogonal de linhas brancas propõe um uso informal,
como uma pausa no uso das diferentes actividades do parque, ao mesmo tempo o seu
potencial atractivo traz dezenas de pessoas para dentro, trepando em sua estrutura,
sentando-se sobre sua transparência, arriscando e descobrindo até onde é possível ir
ou não.
O excesso de transparência da estrutura provoca uma hesitação constante sobre o
limite possível de experimentar a forma. Para as crianças o carácter lúdico parece
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ainda mais forte. Elas encantam-se com o pavilhão e com desenvoltura usam seus
espaços, descobrem caminhos, lugares para ficar, passagens e acessos de um
pavilhão que lhes pode parecer uma versão em escala maior.
Não possui revestimento, quase não há fechamento e habita-se directamente a forma.
Peças circulares de acrílico transparente

funcionam para impedir as chuvas

previsíveis de Londres, e também pouco resolvem a abundante luminosidade.

4.2.2. FUNCIONALIDADE, UTILIDADE E ADEQUABILIDADE NA SERPENTINE
GALLERY
A obra arquitectónica é pensada e criada desde os primórdios como um objecto
permanente, estável, algo que responde à necessidade e ao desejo de transcendência
do arquitecto.
Contudo, este conceito de efemeridade torna-se frágil quando introduzimos a acção do
tempo, provocando marcas irreversíveis ou mesmo o desaparecimento deste marcos
da cultura e da história humana. A sua duração é um instante que substitui outro
instante.
Nestes pavilhões há apenas presente, não há prolongamento do passado no actual,
não há evolução. A duração é o processo contínuo de passado que roi o provir e incha
à medida que avança.
É difícil compreender a importância e a utilidade de uma obra que está destinada a
desparecer, mas “o efémero tem as suas vantagens… não chegas a perceber o
envelhecimento do objecto… desparece de repente e tu guardas as memórias.” A obra
efémera reclama um espaço e um tempo, é uma experimentação de uma acção
espácio-temporal, é instante e história; é presente e ausência.
A obra efémera revela uma relação íntima entre o espaço e o tempo a que pertence.
Como refere Victor Molina: “ tem um lugar num aqui, e o seu tempo é o agora” (Molina,
1999, p.15), deste modo a obra efémera é auto-suficiente no que diz respeito à sua
representação ela é portanto “a representação da sua presença” (Ventosa, 2010,
p.27).
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Nestas obras é evidente a necessidade imediata e a eficiência de respostas rápidas. A
memória tem um papel preponderante no que diz respeito a estes objectos, não
porque façam referência à história do lugar, das pessoas, da cultura, mas porque
estabelecem relações com os utilizadores que pela intensidade da sua vivência se
tornam permanentes, não fisicamente.
O seu tempo físico é curto, mas na memória colectiva quando o efémero se torna
permanente, conclui-se que a efemeridade da obra, apenas existe na sua condição
física, tem um tempo cronometrado de existência, mas é permanente na memória pelo
impacto significativo no indivíduo.
Como afirma Fernando Pessoa “ o valor das coisas não está no tempo que elas
duram, mas na intencionalidade com que acontecem.” (Ventosa 2010, p.26)
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Nestes casos estudo dos pavilhões efémeros da Serpentine Galery interessa-nos
perceber

como

respondem

aos

conceitos

de

funcionalidade,

utilidade

e

adequabilidade. Estes alteram ritmos, percursos e vivências durante os três meses de
verão.
Estas obras marcaram uma década de experimentação de novas ideias, novos
materiais, novos princípios de projecto, construção e novas formas de interacção entre
a arquitectura e as pessoas.
Os pavilhões não têm uma função específica, funcionam como eventos atractivos às
diversas entidades culturais, tornando-se pontos de encontro onde se estabelecem
relações e dialogo.
Cada arquitecto propõe um novo modelo vivencial e material de experimentar e viver a
cidade, que nos é apresentada temporariamente durante 3 meses de Verão. A
interacção que esta arquitectura efémera estabelece com o lugar é observada do
ponto de vista arquitectónico e potencializa fortes centros aglutinadores de novas
vivências.
Todos os pavilhões, construídos, da Serpentine Gallery atigem eficácia na sua
utilidade pela habitação que cria a história no lugar através da sua verdadeira
conotação social onde uma simples ideia, se transforma numa experiência única da
percepção de um espaço construído em simbiose com a envolvente, provocando as
mais variadas emoções a quem usufruiu. São usados como materialização de uma
ideia e caracterizam a procura contínua da articulação entre arte e arquitectura numa
tentativa de aproximação do público à arquitectura, promovendo a experiência
participativa e divulgando o trabalho do arquitecto.
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Ilustração 83 – “Serpentine Gallery Pavilion 2005” (Londres), Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 2005. (Jodidio, 2011, p.VI.12/13)

Ilustração 84 – “Serpentine Gallery Pavilion 2009”, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2009. (Jodidio, 2011, p. X21)
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A iniciativa da Serpentine Gallery em Londres tem sido de grande importância para o
desenvolvimento de um pensamento e de uma linguagem arquitectural, associada não
só à contemporaneidade, mas enquanto paradigma da obra do seu autor.
Cada pavilhão da Serpentine vai mostrando aquilo que cada arquitecto quer
transportar, quase como ex-libris dos seus valores arquitectónicos ou com
oportunidade de experimentação, tendo em conta requisitos muitos simples: tudo o
que se exige é que o pavilhão seja um exemplo da sua linguagem arquitectónica.
É desta forma que, um grupo de arquitectos reconhecidos em todo mundo, tem tido a
oportunidade de construir no Reino Unido, abrindo novas fronteiras à sua obra e acima
de tudo, aproximando a sua obra de um público amplamente vasto, dando-se a
conhecer.
No entanto, pondo de parte a questão da divulgação e promoção da Arquitectura e de
determinado arquitecto, esta ideia de construir um pavilhão temporário de Verão, que
vem sendo desenvolvida ao longo de alguns anos, tem trazido algumas experiências
interessantes em torno da prática arquitectónica contemporânea. Pois aqui, para um
local que tem sido constante a cada ano, temos assistido a uma série de propostas
que, pela sua multiplicidade de ideias, tem servido para aguçar o parecer crítico tanto
dos arquitectos como dos cidadãos, em relação à obra de Arquitectura. Vamos
assistindo assim, à construção de uma colecção de Arquitectura, que a cada ano,
vagueia entre intenções minimalistas e provocações puramente formais.
Aquilo a que temos assistido aqui é, acima de tudo, à evocação de uma imagem com
a assinatura de tal Arquitecto e que quase invariavelmente tem trazido algo de novo ao
panorama arquitectural ou ao próprio portefólio do seu autor.
O desenho de um pavilhão é, antes de mais, um desafio. Propor a um arquitecto a
criação de uma pequena estrutura efémera, construída a baixo custo e que se possa
tornar num ícone temporario do local onde se implanta, é algo que à partida parece
simples, mas que se revela extremamente complexo com o desenrolar do projecto que
demonstra a sua adequabilidade.
A problemática aqui centra-se sobretudo em como fazer muito com pouco. Ou antes,
entenda-se, em como fazer algo extraordinário através de um pequeno gesto subtil,
por outro lado, tem de existir uma preocupação em pensar a materialidade, utilizando
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um material adequado aos meses do ano de exposição dos pavilhões e ao facto de
ser uma construção efémera.

Ilustração 85 -http://wemadethis.typepad.com/photos/uncategorized/serpentine_1_1.jp
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Ilustração 86 – “Serpentine Gallery Pavilion 2002” (Londres), Toyo Ito, 2002 (Jodidio, 2011, p.III.10/11)

Ilustração 87 – “Serpentine Gallery Pavilion 2008”, Frank O. Gehry, 2008. (Jodidio, 2011, p. IX.18)
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Os pavilhões são de fácil utilização e ícones nos jardins de Kensington, no Hyde Park
de Londres. Atrevo-me a dizer que são felizes na eficácia da sua adequabilidade. São
elementos fortes no espaço, que não deixam ficar indiferente quem o percorre, ou
mesmo aquela pessoa que se cruza com ele a caminho do trabalho. A arquitetura do
pavilhão temporário continua até hoje a suscitar paixões e discórdias, sentimentos que
provavelmente são suportados pela ideia que rapidamente aquele elemento de stress,
estranho à cidade e à sua história, vai desaparecer, mas enquanto dura assume-se no
jardim não deixando ninguém indiferente pela sua fácil utilização e o mistério que
transmite.
No entanto, como não são estruturas duradouras não são vistas como parte do
cânone. Sob esta forma mais leve, que não se destina a ficar de pé para sempre, as
experiências podem acontecer, sendo que o programa permite aos arquitetos
desenvolver a temática do efémero, sendo principais requesitos: respeitar a duração
do evento assegurando leveza e resistência na sua estrutura para ser “facil” e rápido a
desmontar os pavilhões; a sua materialidade tem de ser adequada aos factores
climáticos de Londres para que estes sejam eficientes. Todas as suas condicionantes
são exploradas através da sua criatividade e experimentalismo, trantando-se de expor
arquitetura da mesma forma que se expõe arte.

Ilustração 88 – Pavilhão Serpentine, Oscar Niemeyr. www.0lll.com
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Ilustração 89 – Pavilhão Serpentine, Sou Fujimoto, 2013, Eduardo Pierrotti Rossetti

Ilustração 90 -http:/www.0lll.com/archgallery2/siza_serpentine/índex.htm
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Todos eles contribuíram e continuam a contribuir para o desenvolvimento da
arquitectura contemporânea, para o enriquecimento da história e incentivar o nosso
imaginário coletivo.
Os pavilhões Serpentine estão ligados a uma a arquitetura que serve o Homem e ao
mesmo tempo estimula na sua componente filosófica. Ainda assim, aguns deles
revelam uma abordagem mais voltada para a monumentalidade, que se impõe no
espaço e sobre as pessoas. Todos eles revelam uma elegância de conceito e de
desenho, pela forma como se integram naquele espaço específico e pelo programa
funcional.
Estas obras são estimulantes para as pessoas que procuram harmonizar-se no jardim
de dotá-lo de uma comtemplariedade. São importantes como peça de registo de
atitudes e como documento relevante para se compreender cada arquitecto nas suas
ideias de utilidade de construção e de satisfação dos desejos humanos. Permite-nos
compreender também que o papel e revelância da arquitectura nã podem viver à parte
dos lugares e das pessoas.
Assim a Serpentine Gallery responde de forma eficaz quando se questiona a sua
funcionalidade, utilidade e adequabilide.

Ilustração 91 – “Serpentine Gallery Pavilion 2010”, Jean Nouvel, 2010. (Jodidio, 2011, p. XI.18)
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Ilustração 92 – “Serpentine Gallery Pavilion 2012”, Herzog & de Meuron e Ai Weiwei, 2012. (Madsen, 2012)

Esta estratégia parece ter bons resultados para a galeria. Segundo dados da própria
galeria indicam que cerca de cento e cinquenta mil pessoas visitam anualmente os
pavilhões. A directora explica: “acreditamos que é a melhor forma para mostrar
arquitectura, em vez de desenhos, plantas e modelos frequentemente usados nas
exposições de arquitectura que podem focar mais a atenção na mostra e na tecnologia
do que é o próprio edifício” (Eliasson et. at., 2007, p.7), concluindo a eficácia dos
pavilhões efémeros.
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5. CONCLUSÃO
Arquitectura é um sistema de possibilidades infinitas. Foi nessa permissa que me
encontrei ao iniciar este trabalho, procurando um ponto de partida sólido, um assunto
a partir do qual haveria de desenvolver um discurso lógico e extrair uma qualquer
conclusão.
Dei por mim a falar na viajem e nos seus viajantes, num percurso onde não há um
antes e um depois, mas por onde todos passamos e onde a arquitectura e os seus
arquitectos têm deixado a sua marca. Uma marca que ao passar dos anos se tem
tornado indelével e definada, mas também efémera e difusa.

Para o início deste estudo lancei as questões: A que conceitos responde uma obra
arquitectónica qualificada? Que papel desempenham os conceitos funcionalidade,
utilidade e adequabilidade na arquitetura?
Tenho consciência que há um caminho longo a percorrer para a construção de
arquitectura qualificada, deste modo levanto questões e dou respostas na minha
perspectiva enquanto futura arquitecta. É nessa perspectiva pessoal que entendo que
os conceitos estudados, não podem ser colocados á parte do processo de projecto,
seja ele qual for.
▪ As obras têm de responder ao objectivo- programa para que são projetadas, isto é a
funcionalidade.
▪ As obras têm de garantir uma verdadeira conotação social e institucional, isto é a
utilidade.
▪ As obras têm de dar resposta ao lugar através da sua análise: clima, envolvente,
cultura, isto é, a adequabilidade.
Estes três conceitos são importantes na arquitetura, pois uma resposta eficaz garante
qualidade nas obras arquitectónicas.
No entanto os três conceitos podem ser analisados de diferentes maneiras quanto ao
seu habitar, o impacto e importância na história e ainda pelo protagonismo do
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arquitecto. Quando estes se verificam no habitar é assegurada uma verdadeira
conotação social e institucional, proporcionada uma habitação confortável, tanto na
sua utilização, vivência e resposta ao lugar.
Quanto ao impacto e importância na história as obras marcam um tempo na
arquitectura e demonstram uma determinada ideia, sendo consideradas marcos na
história.
Já no protagonismo do arquitecto, os arquitectos desmonstram os seus valores
arquitectónicos, divulgando a sua obra e dando-se a conhecer a sua linguagem
arquitectónica.

Nesta investigação demonstro como a arquitetura dá resposta à funcionalidade,
utilidade e adequabilidade, adaptando-se às distintas necessidades da arquitectura.
No lugar divino, o Homem afirmou-se como a espécie inteligente, desenvolvendo a
capacidade do raciocínio e da reflexão, que a procura de respostas para os segredos
do mundo e do universo lhe inundam o pensamento. A arquitectura não era somente
funcional era algo mais transcendente: lugar de ligação entre o terreno e o divino.
Embora pré- definida pelas regras impostas preocupou-se em dar resposta às crenças
e cultura que se faziam sentir.
Ao entrarmos no lugar distópico no século XX percebemos a necessidade da
transformação que se reflectia em toda a sociedade redefinindo a forma e o
funcionamento da cidade e consequentemente do mundo. Nunca tantas vozes se
levantaram, juntas, em defesa de uma mudança urgente.
Neste lugar sucedeu-se uma nova geração de heróis. Homens como Walter Gropius,
Le Corbusier ou Mies Van der Rohe, que viam no funcionalismo e no racionalismo
técnicos a solução para a arquitectura e o desenvolvimento do mundo e, numa outra
visão, homens como Frank Lloyd Wright ou Alvar Aalto que interpretavam o
modernismo como a oportunidade para ligar o Homem à Terra, defendendo uma
arquitectura em harmonia com o lugar que ocupa.
Os arquitectos do modernismo procuravam um novo sentido para a arquitectura e
defendiam que a esta não podia partir de regras formais e rígidas. Iniciava-se uma
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nova linha de discussão, começando-se a perceber uma inflexão nas teorias de
Vitrúvio e tendo necessidades diferentes do lugar divino.
Hoje fazemos parte de uma multiplicidade de lugares que reconhecemos mas nem
sempre sabemos interpretar. São Lugares Simulados de um mesmo lugar físico, que
se entrelaçam, que interagem, que por vezes se atropelam. Ora não é lugar nenhum,
ora são todos os lugares. Sustentando nas intervenções Serpentine Gallery mostro
que é possível simular lugares num espaço físico e fazer da arquitetura um acto
participativo.
O homem procura perceber o que o rodeia, ou simplesmente o que imagina, através
da experiência e da informação que obtém.
Lugar Divino, Lugar Distópico, Lugar Simulado não são meras versões, mas sim
momentos de um Lugar. Como uma cidade que se reinventa, camada sobre camada,
ao longo do tempo, também estes lugares se foram sobrepondo no espaço físico,
cultural e social dos anteriores, coexistindo e deixando vestígios da sua passagem, no
entanto todos eles têm necessidades de resposta distinta.
Assente em todos os um Lugares estudados, a funcionalidade, utilidade e
adequabilidade devem “ocupar” a Terra e a mente dos Homens no sentido de construir
uma arquitectura qualificada e eficaz.
Enquanto

estudante de arquitectura

também

passei por

um

processo de

questionamento semelhante. A cada novo projecto, sempre me interroguei com
dúvidas interiores. Uma vez compreendido o programa e identificados os objectivos,
surgia um vazio. Não um vazio de ideias, mas um receio inexplicável no momento de
dar resposta. Preocupava-me a eficácia da resposta que propunha dar, mas
consciente que as minhas dúvidas já teriam sido de outros arquitectos quis perceber
as suas motivações e entender como obtenho uma arquitetura qualificada.
Na minha intervenção de 5º ano tive em atenção os três conceitos em estudo. Em
resposta ao que propuseram fazer tentei não fugir ao programa pretendido, dando
uma resposta eficaz à função do mesmo, assegurando a sua fácil utilização e
acessibilidade, reflectindo uma verídica conotação social e institucional, não
desprezando a resposta ao lugar através da sua análise.
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No entanto tenho a perfeita noção que respondi eficazmente à funcionalidade e
utilidade, contudo poderia ter interpretado de modo mais aprofundado o lugar e ter
dado uma resposta mais adequada através da sua materialização.
Este estudo foi desenvolvido assente num estudo sobre a funcionalidade, utilidade e
adequabilidade. Com ele tentei perceber o que vou fazer diferente, para que enquanto
arquitecta projecte obras qualificadas e eficazes.
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