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"Qualidade arquitectónica só pode significar que sou tocado por uma obra. 
Mas, por que diabo me tocam estas obras? E como posso projectar tal coisa? 
[...] Como posso projectar tal coisa, que tem uma presença tão bela e natural 
que me toca sempre de novo? Uma denominação para isso é a atmosfera." 
(Peter Zumthor)   



 

RESUMO 

 Esta dissertação dedica-se à discussão sobre as atmosferas arquitetônicas, usando-se 

como referência para a análise as obras e os relatos do arquiteto suíço Peter Zumthor. O termo 

"atmosfera arquitetônica" é definido no estudo como a condição complexa e genérica 

percebida pelo usuário no momento da experienciação de um dado lugar. A composição de 

uma atmosfera se dá pela sobreposição de todas as características físicas que compõem um 

espaço, e sua percepção, condicionada a aspectos individuais do usuário, se concretiza por 

todos os receptores do corpo humano, por meio de um processo multissensorial, e influencia 

qualitativamente a experienciação dos espaços construídos pela arquitetura. O estudo 

compreende três capítulos. No primeiro deles, apresenta-se uma reflexão sobre o tema 

atmosferas arquitetônicas, passando pela formação do conceito e sua definição como também 

por uma compilação de princípios projetuais que levam à composição de atmosferas 

arquitetônicas em obras de profissionais diversos. No segundo capítulo, realiza-se um estudo 

sobre os procedimentos adotados por Peter Zumthor em seu processo projetual, focado na 

composição de atmosferas. No terceiro, por fim, são analisados os projetos da Capela do 

Irmão Claus (Wachendorf, Alemanha) e do Museu Kolumba (Colônia, Alemanha), ambos de 

autoria desse arquiteto, procurando-se entender o complexo jogo de elementos que constituem 

a atmosfera de cada um desses lugares. A metodologia aplicada para todo o estudo consiste 

em análise bibliográfica e documental, usando-se como fontes livros, plantas e material 

coletado na internet. Além disso, para as análises das obras, contou-se também com a 

experiência da visitação aos edifícios pela própria autora desta dissertação. Como conclusão, 

o estudo permite perceber como a arquitetura, expressa por meio de seus objetos edificados, 

pode estar dotada de todo um arcabouço conceitual e teórico que a valoriza e enriquece a 

experiência de sua visitação, quando concebida com fins de emocionar o usuário. Trata-se de 

uma abordagem que utiliza os mesmos elementos de qualquer construção, mas que se 

diferencia pelos vínculos que demanda com o usuário e com o meio em que se implanta. Face 

aos novos rumos reconhecidos para a arquitetura contemporânea, a contribuição deste estudo 

está na oportunidade de se compreender essa forma peculiar de relação entre usuário e objeto 

arquitetônico, identificada por uma visão fenomenológica da arquitetura, bem como de 

atualizar a bibliografia sobre a temática, ainda escassa nas universidades brasileiras. 

Palavras-chave: Arquitetura Contemporânea, Fenomenologia da Arquitetura, Percepção 

Ambiental.  



 

ABSTRACT 

 This thesis will discuss the topic architectural atmospheres, based on Peter Zumthor's 

works and narrative. The subject "architectural atmospheres" is defined in the study as the 

"complex and general condition, realized by the user during the experience of a place". 

Atmospheres are composed of the overlap of all physical qualities that compound a space and 

its perception, conditioned by individual issues of the user. The atmosphere is realized 

through all human body receivers, in a multi-sensorial process, and affects qualitatively the 

spacial experience of the places created by architecture. The study has three chapters. The 

first chapter is a reflection on the issues that architectural atmospheres present. It passes 

through the concept and definition of the subject and includes a compilation of design 

principles that act on the architectural atmosphere composition in a variety of projects by a 

range of professionals. In the second chapter, the procedures adopted by Peter Zumthor in his 

design process that focus on atmosphere composition are studied. In the third and last chapter, 

Brother Claus Chapel (Wachendorf, German) and Kolumba Museum (Colon, German) 

projects, both by Peter Zumthor, are analyzed, in order to comprehend the complex role of 

elements that constitute the architectural atmosphere of each of these places. The 

methodology used throughout the thesis consists of bibliography and documental analysis, 

based on books, plans and material searched on Internet. Furthermore, the project analysis 

counted with the personal experience of the author of this thesis upon visiting the studied 

buildings. Finally, in conclusion, it is realized that when architecture is made in order to touch 

the user, expressed by its built objects, it can be provide a vast conceptual and theoretical 

basis that valorizes and enriches the experience of its use. It (the architectural atmosphere) is 

related to an approach that uses the same elements of any other construction, but distinguishes 

itself by the connections that it implies with humans and its environment. In the face of new 

patterns unveiled for contemporary architecture, this study contribution is based around the 

opportunity to understand this particular relationship between user and architectural object, 

identified as a phenomenological approach of architecture, as well as to update the subject 

bibliography, still scarce among Brazilian universities. 

Key words: Contemporary Architecture, Architectural Phenomenology, Environmental 

Perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Uma visão da arquitetura com foco nos vazios por ela conformados, ao invés de nas 

paredes por ela estabelecida, apreendida no e pelo corpo daquele que a vivencia, em vez de 

somente concebida para a apreciação visual, começou a ganhar espaço em reflexões no campo 

das artes ainda no início do século XX. Já na década de 1950, autores como Bruno Zevi 

([1948] 1996), Steen Eiler Rasmussen ([1959] 1998) e Gordon Cullen (1971) estruturavam 

um cenário que antecipava a pertinência dessa visão para uma fase de maior repercussão. Foi, 

então, entre os anos de 1950 e 1960, diante da crítica aos paradigmas da modernidade, que 

esse olhar ganhou força e motivou novas discussões no âmbito dessa disciplina.  

 Enquanto se questionavam princípios da arquitetura modernista, que endossavam, por 

exemplo, o emprego de novas e padronizáveis tecnologias construtivas, as quais, para alguns 

críticos, seriam destituídas de referenciais simbólicos e culturais, adotou-se também uma nova 

perspectiva sobre a relação entre arquitetura e usuário: passava-se, com essa mudança de 

paradigma, a valorizar o indivíduo no processo projetual, sobretudo buscando-se um estado de 

bem-estar para o mesmo, critério considerado de menor relevância no período anterior. 

 Dentre as diversas formas de implementação dessa nova perspectiva, os adeptos de um 

estudo fenomenológico da arquitetura, influenciados pelo pensamento filosófico de Martin 

Heidegger, passaram a lidar com essa transformação tentando compreender o sentido do ato 

de habitar para o indivíduo, dedicando-se a constituir uma fenomenologia da arquitetura. A 

vertente, que passa a relacionar o ato de construir à existência de uma visão poética do ato de 

habitar, distingue-se especialmente ao valorizar a produção projetual que, dado o respeito ao 

genius loci, dedica-se a promover vínculos entre o sítio e seus usuários. A esses valores, 

atribui-se tamanha importância que eles chegam a ser utilizados como parâmetros para, de 

forma qualitativa, mensurar-se a relevância da produção arquitetônica. No campo teórico, por 

sua vez, também detém influência sobre diferentes áreas da arquitetura no cenário atual, como 

os estudos de morfologia, denominados "Sintaxe Espacial" de Hillier e Hansom (1984), ou os 

de Psicologia Ambiental, agrupados na temática sobre a Relação Pessoa-Ambiente, como os 

desenvolvidos por Edward Hall ([1966] 2002). 

 Distinguem-se aqui, então, considerando-se esse contexto, as ações de construir e de 

habitar, de experimentar e de experienciar. Sobre construir, entende-se o mero erguer um 

objeto de forma técnica e racional, enquanto o habitar se promove apenas a partir da 

constituição de vínculos entre o usuário e o ambiente físico edificado; o experimentar diz 

respeito ao ato de testar ou experimentar uma condição, enquanto em relação ao experienciar, 
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cabe a ideia de viver uma experiência, uma vivência que aporte valores e memórias ao 

indivíduo. Isso posto, sob a ótica da fenomenologia da arquitetura, há de se promover um 

sentido que permeie os lugares produzidos pela arquitetura tornando enriquecedores os 

momentos em que o usuário os vivencia e atribuindo um valor à própria constituição do 

objeto arquitetônico. Para a fenomenologia da arquitetura, é imperativo tratar "o edifício 

como um espaço de imersão numa experiência" (PALLASMAA, [1986], In: NESBIT, 2008) 

que, dotada de valores existenciais, é decisiva para engrandecer a vivência humana. 

 Diz Zumthor: 

Qualidade arquitectónica só pode significar que sou tocado por uma obra. 
Mas, por que diabo me tocam estas obras? E como posso projectar tal coisa? 
[...] Como posso projectar tal coisa, que tem uma presença tão bela e natural 
que me toca sempre de novo? Uma denominação para isso é a atmosfera. 
(ZUMTHOR, 2006, p.11) 

 Como sugere Peter Zumthor nessa passagem, é no ato de experienciar um lugar e ser 

tocado por ele que se percebe sua atmosfera, objeto central da discussão deste trabalho. 

Sinteticamente, pode-se descrever esse processo como uma experiência multissensorial, em 

que todas as qualidades que conformam o ambiente serão percebidas de forma global e 

genérica, sendo influenciado, porém, pelas características do indivíduo que o vivencia. Sobre 

atmosfera, corresponde a esse conjunto complexo de características que define um espaço, 

incluindo-se aí os aspectos físicos do ambiente e os relativos ao lugar onde se insere, capaz de 

despertar no usuário sensações diversas e que lhe renderá memórias sobre a experiência 

percorrida. 

 Estudar atmosferas arquitetônicas, portanto, presume não só a compreensão do 

momento histórico e dos fatores que levaram à definição do conceito em si, mas, sobretudo, o 

entendimento da relevância da produção de lugares dotados desses valores, em vez da mera 

construção, bem como da importância do processo de experienciação de um lugar, em vez da 

sua mera visitação. 

Este tom básico é algo de que nós não estamos, via de regra, conscientes, 
mas que tem uma importância excepcional, mesmo quando é minimizado, 
reprimido e, logo, inconsciente, ao alcance que ele tem um impacto 
psicossomático por meio do aspecto do corpo perceptível1. Essa é a razão 
por que o efeito atmosférico dos espaços deve ser levado a sério, não 
somente para situações especiais, sejam elas de natureza turística ou festiva, 

                                                
1 De forma suscinta, Böhme define corpo perceptível (mindful body, em inglês) como a porção do ser 

humano que percebe e sintetiza suas emoções e sensações em meio a suas vivências diárias. 
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mas também para o mundo diário do trabalho, do transporte e da moradia.2 
(BOHME, 2013a, p. 27, tradução nossa). 

 Como destaca Böhme, pensar em atmosferas arquitetônicas consiste, portanto, em 

pensar de forma qualitativa os espaços que a arquitetura se empenha em produzir. A maneira 

como se lida com o ambiente construído, desde os mais especiais aos de vivência diária, 

representa sobretudo o desempenho que o produto do trabalho do arquiteto expressa frente a 

sua função: a de servir ao indivíduo e à sociedade. 

 É com base na ideia de que a qualidade dos espaços onde são realizadas as nossas 

atividades diárias exerce influência direta sobre a qualidade de vida que se defende aqui a 

ampliação da discussão sobre as atmosferas na produção da arquitetura. De uma forma 

complementar, mas não menos importante, trata-se de lidar com o produto dessa disciplina 

tendo-se como elemento central o indivíduo, dotado de suas particularidades e 

potencialidades, e a maneira como ele se relaciona com o lugar que o envolve. 

 Para transitar por esse enfoque, passa-se, primordialmente, a perceber a visão − 

sentido mais valorizado quando se trata de uma arquitetura focada estritamente na 

composição plástica −  como apenas mais uma das ferramentas de apreensão espacial. Para a 

percepção de atmosferas, atribui-se a mesma importância a todas as formas e todos os 

instrumentos de percepção dos espaços de que o ser humano é dotado: olfato, paladar, tato, 

visão, audição, memórias conscientes e subconscientes, e até reflexos autônomos do corpo 

contribuem para se sentir o lugar e viver a experiência proposta por ele. O corpo, portanto, 

passa a ser entendido neste estudo como um inteiro, soma de aspectos físicos e de toda a 

complexa carga de atributos providos pela mente, como aspectos sensitivos, sensoriais, 

emocionais etc. Sob esse ponto de vista, o que se vê perde espaço para o que se sente no que 

tange a percepção do objeto arquitetônico. 

 Em meio à produção contemporânea da arquitetura, multifacetada em vertentes e 

interpretações diversas do papel da disciplina, o arquiteto Peter Zumthor pode ser mencionado 

como exemplo de profissional que se dedica à produção de uma arquitetura centrada na 

concepção de atmosferas.  

 Suíço, filho de carpinteiro, nasceu na cidade de Basel, em 1943. Formou-se no mesmo 

ofício do pai por volta dos 15 anos de idade. Em 1963, aos 20, graduou-se em Design de 

Interiores na Kunstgewerbeschule Basel (Escola de Artes e Ofícios de Basel) e, em 1966, em 

                                                
2 This basic mood is something that we are as a rule not aware of, but which has an exceptional 

importance, even if it is played down, repressed, and thus unconscious, to the extent that it can have 
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Arquitetura e Design, no Pratt-Institute, em Nova Iorque. Em 1968, iniciou sua carreira de 

arquiteto no Departamento de Preservação de Monumentos do Cantão de Graubunden, na 

Suíça. Desde 1978, vem atuando na vida acadêmica, em episódios pontuais, em universidades 

nos Estados Unidos, na Itália, Alemanha, Áustria e Suíça e, em 1979, iniciou as atividades de 

seu escritório, em Haldestein (Suíça). 

 Sua primeira obra, a Residência Dierauer, em Haldenstein, Suíça, foi concluída em 

1975. Desde então, escolas, asilos, museus, capelas, centros comunitários, edifícios 

residenciais uni e multifamiliares, memoriais, pavilhões comemorativos e até um edifício para 

patinação no gelo e um abrigo para um sítio arqueológico foram objetos de atuação do 

arquiteto. Em projetos pelos Estados Unidos e pela Europa, sendo muitos deles concebidos 

para concursos, o histórico da produção arquitetônica de Peter Zumthor chama a atenção pela 

pequena quantidade de projetos divulgados: apenas 137 projetos − entre construídos e não 

construídos −, ao longo de 45 anos de carreira. 

 Os primeiros trabalhos que passaram a receber destaque − por parte da mídia 

especializada e das publicações do próprio Zumthor (1998, 2006, 2009 e 2014) − remontam 

ao início da década de 1980, como o Complexo Escolar Churwalden (1983) e a casa dos 

Gêmeos Räth, ambos em Graubünden, na Suíça. Ao longo das décadas, porém, outros 

trabalhos bem como o conjunto de sua obra ganharam repercussão internacional, 

principalmente a partir da década de 1990, chegando a ser premiados3  e homenageados pela 

imprensa e por entidades especializadas. 

 Os destaques realizados, em geral, voltam-se às propriedades espaciais cultivadas por 

Zumthor em seus projetos, que visam a construção de uma atmosfera única em cada um deles. 

A passagem a seguir, escrita pelo professor de Arte Moderna e Contemporânea da 

Universidade de Zurique, Philip Ursprung, e lida na ocasião da entrega do Prêmio Pritzker de 

2009 a Peter Zumthor, ilustra esse reconhecimento: 

Peter Zumthor está entre aqueles arquitetos que consideram mais que o 
aspecto visual de um projeto. Para ele, não é importante somente como um 
piso, degrau, parede, ambiente ou fachada se apresentam, mas também como 
eles são sentidos quando alguém os toca com as pontas de seus dedos, ou 
como elas cheiram, como ressoam e soam e que tipo de associações, 

                                                
3 Sua obra, apesar de reduzida e concentrada num polígono geográfico bastante restrito, entre o norte 

da Europa e algumas obras nos Estados Unidos, já lhe rendeu prêmios importantes no cenário 
internacional, como o Prêmio Mies Van der Rohe da Arquitetura Europeia em 1999, o Prêmio 
Pritzker 2009, oferecido pelo Instituto Hyatt, e o Royal Gold Medal 2013, pelo Royal Institute of 
Britsh Architects, para citar alguns deles. 
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imagens mentais, expectativas e memórias eles evocam. Seus edifícios 
sempre giram em torno da relação entre o corpo humano e seu ambiente e da 
maneira com que o indivíduo experiencia situações muito específicas.4 
(URSPRUNG, 2009, tradução nossa) 

 De forma mais específica, o Royal Institute of British Architecture (RIBA) destaca 

ainda a atenção dada por Zumthor àquilo que denomina "espaços altamente atmosféricos" e à 

percepção da essência do lugar: 

Ele é excepcionalmente talentoso em criar espaços altamente atmosféricos 
por meio da sua maestria sobre a luz e sobre a escolha de materiais. Os 
edifícios de Zumthor, como sua pequena capela rural e a Terma de Vals, são 
uma experiência para todos os sentidos, com cada detalhe reforçando a 
essência do edifício e seus arredores. (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH 
ARCHITECTURE, 2012, tradução nossa.)5  

 O arquiteto tem também livros publicados, como Atmosferas (2006), Pensar a 

Arquitetura (2006 [1998]), Peter Zumthor Works: Buildings and Projects 1979 - 1997 (1998) 

e a atualização deste, Peter Zumthor 1985-2013: Buildings and Projects (2014b), que 

descrevem suas obras e seu ponto de vista sobre a arquitetura. Em todos, a visão 

fenomenológica de Zumthor sobre a arquitetura é destacada, descrevendo-se uma 

aproximação poetizada do fazer arquitetônico e uma percepção dos lugares baseada em 

memórias e sensações. 

 Nos últimos anos, pode-se afirmar que houve uma retomada dos debates em favor do 

emprego dos princípios fenomenológicos e de sua aplicação na arquitetura. A mudança é 

sinalizada pelas recentes condecorações dedicadas a Zumthor e outros adeptos da vertente 

fenomenológica – como Tadao Ando, Shigeru Ban e a dupla Herzog & de Meuron, todos 

vencedores do Pritzker Price nos últimos anos –, além do crescente volume de referências, na 

bibliografia acadêmica, ao trabalho do arquiteto suíço bem como à temática das atmosferas 

arquitetônicas, como ilustra a passagem a seguir: 

Enquanto a arquitetura dos anos 1970 e 80 era algébrica – com tipos e 
elementos que só adquiriram sentido de modo relacional –, a nova 
arquitetura é topológica; tem uma condição de campo em vez de objeto, de 

                                                
4 Peter Zumthor is among those architects who consider more than just the visual aspects of a project. 

For him, it is not only important how a floor, stair, wall, room or façade look, but also how they feel 
when one touches them with his or her finger tips, how they smell, how they resonate and sound, and 
what kind of associations, mental images, expectations and memories they evoke. His buildings 
always revolve around the relationship between the human body and its environment, and the way 
the individual subject experiences very specific situations. 

5 He is exceptionally talented at creating highly atmospheric spaces through his mastery of light and 
choice of materials. Zumthor's buildings, such as his small rural chapels and the Thermal Baths at 
Vals, are an experience for all the senses, with every detail reinforcing the essence of the building 
and its surroundings. 
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continuidade em vez de clausura, de coisa indistinta em vez de calibrada. 
[...] A arquitetura, como nos fazem lembrar a todo tempo, é experimentada 
distraidamente. A arquitetura de atmosfera eleva a ambientação a um novo 
patamar; busca estimular diretamente os sentidos, contornando a consciência 
crítica, o que faz com que escrever sobre ela seja mais imperioso ainda. Mas 
escrever sobre a nova arquitetura significa escrever tanto com o corpo como 
com a mente, captando fatores atmosféricos e ecológicos com o sentimento e 
o afeto, e também com o pensamento – dobrando e redobrando a situação, 
adensando-a e articulando-a em estruturas narrativas, espremendo-a para que 
produza seu conteúdo social. (HAYS, 2013, p. 361)  

 Mas tal como Zumthor se questionou nas passagens anteriormente citada, a questão 

“como posso projectar tal coisa?” persiste. Ainda que se aceite, em alguma medida, a 

relevância desse olhar para a arquitetura, a pergunta ressoa, fazendo-se questionar: “sabemos 

projetar tal coisa?” Pesquisadores e arquitetos se perguntam onde se perdeu, na trajetória da 

arquitetura, a habilidade em compreender e conceber, respectivamente, lugares que, 

corroborando o supracitado, os aproximam da qualidade arquitetônica. Presume-se, desde já, 

que, para se alcançar tal resultado, não basta seguir manuais ou analisar objetivamente 

números e especificações técnicas. Uma apurada sensibilidade para perceber e manipular 

corretamente as propriedades do espaço original, princípio que é adotado para a realização 

deste estudo, será imprescindível para se perceber as nuances que levem a tal resultado. 

 Diante do exposto, a realização deste estudo justifica-se, primordialmente, pela 

necessidade de se ampliar a discussão e a visibilidade sobre o tema, considerando-se sua 

influência sobre a qualidade dos espaços onde se realizam as atividades diárias e, por 

consequência, sobre a qualidade de vida, conforme mencionado anteriormente nesta seção. 

Além disso, considerando-se o destaque que a fenomenologia da arquitetura e a obra de 

Zumthor, especificamente, já recebem nas universidades europeias e americanas6, reforçando 

a relevância deste estudo e a pertinência da escolha de sua obra para a compreensão das 

questões levantadas, identifica-se tratar-se de uma estratégia oportuna para, simultaneamente, 

compreender-se a referida abordagem e atualizar-se a bibliografia, face aos novos rumos 

descritos. Por fim, e como justificativa pessoal para a realização deste estudo, está o interesse 

na questão da percepção ambiental e na construção de uma arquitetura mais voltada à 

experienciação de uma vivência no lugar da mera construção. 

 Assim, envolvida pela noção de atmosferas arquitetônicas e motivada pelas questões 

levantadas por Zumthor, supracitadas, esta dissertação tem como questão fundamental de 

pesquisa a pergunta: "Como se dá a incorporação do conceito de "atmosferas arquitetônicas" 
                                                
6 Como em (ZUMTHOR, 2006, p.45), (ZUMTHOR, 2006, p.11), (HAVIK, TEERDS et al., 2013), 

(GONÇALVES, 2009) etc. 
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no processo projetual da arquitetura?" Seu objetivo principal, portanto, constitui-se em 

interpretar o referido conceito e analisar sua incorporação no processo projetual arquitetônico. 

Para tanto, toma-se como referência a obra do arquiteto Peter Zumthor, a fim de se contribuir 

para o debate sobre a relação entre percepção e qualidade arquitetônica. 

 Destacam-se, ainda, os seguintes objetivos secundários deste estudo: 

a. identificar os atributos da fenomenologia da arquitetura que comparecem na construção do 

conceito de atmosfera e sua aplicação na produção atual; 

b. identificar e analisar os atributos espaciais que contribuem para a constituição de 

atmosferas arquitetônicas; 

c. analisar o processo projetual arquitetônico que visa a construção de edificações dotadas de 

atmosferas arquitetônicas; 

d. analisar, no recorte selecionado, a atmosfera conformada pelo edifício, por meio da 

compreensão das relações estabelecidas entre o meio (aspectos históricos, culturais, 

geográficos etc.) e as soluções projetuais adotadas no espaço construído. 

 A fim de alcançar os objetivos a que se propõe, esta dissertação está, organizada em 

três capítulos que, didaticamente, procuram sistematizar o estudo em torno da temática 

relacionando-o a três tempos do fazer arquitetônico. 

 O primeiro deles, intitulado "Pensando em atmosferas arquitetônicas", refere-se ao 

arcabouço teórico que envolve o tema. Trata-se do "antes", do estágio de formação de 

conceitos, voltado para entender "o que são" as atmosferas arquitetônicas e o contexto 

histórico e teórico em que essa ideia se desenvolveu. Além disso, ainda nesse capítulo, 

apresentam-se princípios projetuais que, empregados na composição de espaços de 

reconhecida qualidade atmosférica, são identificados por influenciar a maneira como se 

percebe o ambiente construído. Exemplificados por seu emprego em projetos de reconhecida 

envergadura, identificados pela crítica como dotados de atmosfera arquitetônica, esses 

princípios projetuais foram identificados a partir da observação da autora, em meio à pesquisa 

para esta dissertação, em relação aos aspectos que, repetidamente, se mostravam inseridos em 

edificações dotadas dessa qualidade. 

 O segundo capítulo, "Materializando atmosferas: o processo projetual", analisa o que 

se entende aqui como o "durante": o processo da concepção do projeto de arquitetura. Essa 

seção se dedica a, com foco no trabalho de Peter Zumthor, alcançar o objetivo secundário "c" 
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deste estudo: "analisar o processo projetual arquitetônico que visa à construção de edificações 

dotadas de atmosferas arquitetônicas". Sobre ele, objetivam-se identificar e discutir os 

procedimentos adotados e as ferramentas empregadas no universo de estudo definido, 

abordando-se os distintos níveis de importância das etapas e ilustrando-as por meio de 

projetos e edifícios concluídos do arquiteto. Note-se, porém, que este estudo se exime da 

investigação relativa à análise de projetos de arquitetura e de processos de projetação, 

entendendo ser prioritário, aqui, identificarem-se as consequências dos procedimentos e do 

processo adotados no universo estudado. Para essa análise, portanto, foi prioritariamente 

consultado o discurso do próprio Zumthor, através de livros de sua autoria (ZUMTHOR, 

1998, 2006, 2006b, 2013 e 2014), assim como entrevistas por ele concedidas a revistas e sites 

especializados, como a edição 101 da Oase Magazine (OASE: SFEER BOUWEN | 

BUILDING ATMOSPHERE, 2014), intitulada “Building Atmosphere" e a revista italiana 

Casabella (STEC, 2004; BAGLIONE, 2006). Inserções pontuais sobre a obra de outros 

arquitetos, como Tadao Ando, por exemplo, foram ocasionalmente realizadas, quando 

exemplificavam e reforçavam o conteúdo referente às etapas do processo.  

 Finalmente, no terceiro capítulo, como forma de verificação da aplicação prática do 

conceito aqui discutido, é proposto um momento de experienciação da obra de Peter Zumthor: 

trata-se do "depois"; do que pode ser entendido como o momento final da trajetória do projeto 

de arquitetura. Apresenta-se, neste capítulo, uma análise de dois de seus projetos concluídos − 

a Capela do Irmão Claus (Bruder Klaus Field Chapel), em Mechernich/Wachendorf, e o 

Museu Kolumba - Museu de Arte Sacra de Colônia (Kunsthaus - Kolumba Art Museum), em 

Colônia, ambos na Alemanha −, tendo-se como eixo condutor a experiência vivenciada pela 

autora ao visitá-los pessoalmente, em maio de 2014. Apesar do reconhecido valor em meio à 

obra de Zumthor, porém, a escolha desses projetos restringiu-se ao fato de ambas as 

edificações estarem próximas geograficamente, o que viabilizou a visitação em meio às 

condições disponíveis. 

 As análises são iniciadas com uma descrição objetiva do edifício e do lugar, tentando-

se situar o leitor no contexto em que se insere a obra e em que o projeto foi solicitado, além 

de aspectos técnicos, relevantes para a compreensão dos esforços dedicados à sua concepção. 

Em seguida, usando-se o trajeto adotado na visitação como roteiro, os elementos do projeto 

são analisados, destacando-se as impressões obtidas pela autora e declarações de Zumthor e 

dos clientes sobre os respectivos edifícios destes. Por fim, como forma de relacionar os 

edifícios experienciados e os princípios projetuais identificados no capítulo 01, é produzido, 
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para cada um dos projetos, um quadro-síntese. Eles identificam, no contexto analisado, como 

se verificaram os princípios projetuais que conformaram a definição de suas respectivas 

atmosferas, de forma objetiva, didática e, naturalmente, simplificada. Para essa análise, trata-

se, sobretudo, de entender quais aspectos do objeto edificado promovem ou intensificam a 

percepção de sensações e emoções e, por consequência, de suas atmosferas arquitetônicas. 

 Sobre o registro dessas experiências, porém, cabe uma ressalva: ao se definir o 

conceito de atmosferas arquitetônicas, fez-se destaque à influência que as condições do 

usuário – perenes e transitórias – demandariam a sua percepção do sítio. Para este trabalho, 

porém, dada sua natureza, coube uma intencional omissão desse fator, visto que seria 

impossível esclarecer aqui todos os componentes da história de vida, as condições 

momentâneas que vivia e as referências pessoais da autora que pudessem ter refletido na 

percepção das atmosferas. Ademais, entendendo-se a influência desse fator, acredita-se, por 

consequência, que jamais a descrição da percepção de um lugar será absolutamente igual para 

duas pessoas. Logo, ainda que se ousasse fazer essa descrição, ela não permitiria, por 

exemplo, uma comparação com a de outro visitante. 
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2 PENSANDO EM ATMOSFERAS ARQUITETÔNICAS 

É Quinta-feira Santa de 2003. Sou eu. Estou ali sentado, uma praça ao sol, 
uma arcada grande, longa e bonita ao sol. A praça − frente de casas, igreja, 
monumentos − como panorama à minha frente. A parede do café nas minhas 
costas. A densidade de certa de pessoas. Um mercado de flores. Sol. Onze 
horas. A parede de outro lado da praça na sombra, em tons agradavelmente 
azuis. Sons maravilhoso: conversas próximas, passos na praça, pedra, 
pássaros, um leve murmúrio da multidão, sem carros, sem barulho de 
motores, de vez em quando ruídos de obra ao longe. Os feriados a começar 
já tornaram os passos das pessoas mais lentos, imagino. Duas freiras − isto é 
realidade e não imaginação − duas freiras cruzam a praça, gesticulando, de 
passos leves e toucas a agitarem-se levemente ao vento, cada uma traz um 
saco de plástico. A temperatura: agradavelmente fresco, com calor. Estou 
sentado na arcada, num sofá estofado em verde mate, a figura de bronze à 
minha frente no alto pedestal está de costas para mim e olha, como eu, para a 
igreja de duas torres. As duas torres da igreja têm cúpulas diferentes, que em 
baixo [sic] começam de forma igual e que ao subir se individualizam. Uma é 
mais alta e tem uma coroa dourada à volta do topo. em breve, B. virá a ter 
comigo, cruzando a praça na diagonal.' Agora, o que me tocou? Tudo. Tudo, 
as coisas, as pessoas o ar, ruídos, sons, cores, presenças materiais, texturas e 
também formas. Formas que consigo compreender. Formas que posso tentar 
ler. Formas que acho belas. E o que é que me tocou para além disso? A 
minha disposição, os meus sentimentos, a minha expectativa na altura em 
que ali estive sentado. E vem-me à cabeça que esta famosa frase inglesa que 
remete a Platão: "Beauty is in the eye of the beholder" [a beleza está nos 
olhos do observador]. Isto é: tudo existe apenas dentro de mim. Mas depois 
faço a experiência e elimino a praça. E já não tenho os mesmos sentimentos. 
(ZUMTHOR, 2006, p. 15-17) 

 Não raramente, a descrição de um objeto arquitetônico − seja ele um edifício ou um 

ambiente urbano − consiste em aspectos objetivos e racionais sobre suas características 

formais, funcionais e técnicas. Cores, dimensões, volumes, fluxos, formas geométricas, 

materiais, métodos construtivos ou mesmo sua exata posição geográfica poderiam compor 

uma análise absolutamente usual na literatura arquitetônica. Esses aspectos, de fato, são 

importantes e podem responder às expectativas a partir de alguns pontos de vista, dado que 

permitiram chegar-se a reproduzir o lugar ou o edifício descrito. 

 Porém, apesar de real e objetiva, geralmente uma descrição como essa se limita a uma 

mera visualização do objeto físico. Seria pouco provável, por exemplo, alguém conseguir 

verdadeiramente imaginar-se naquele lugar. Aspectos de caráter menos técnicos, como o 

efeito da força do vento, os cheiros e sons percebidos, a sensação de tocar o chão e sentir sua 

textura e firmeza, por exemplo, permaneceriam marginalizados nessa forma de análise. 

 Após ler a passagem que abre este capítulo, escrita por Peter Zumthor, pode-se 

perceber um outro ponto de vista. A descrição permite levar alguém a reconstruir 
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mentalmente a situação e o contexto em que o arquiteto se encontrava. Apesar disso, porém, é 

impossível sequer redesenhá-la em escala num papel. Alguém pode, por exemplo, conseguir 

imaginar-se no local, ainda que não haja sido mencionada a forma ou a localização da praça. 

Não é possível, porém, distinguir se ela foi construída artesanalmente ou num sistema 

mecanizado; se foi projetada por um arquiteto profissional ou se surgiu num processo 

empírico. O que se apreende da descrição é uma percepção quase poética do momento, que, 

genérica, é delineada apenas por aspectos subjetivos do contexto. Zumthor descreve, por 

exemplo como percebia o lugar, as ações que transcorriam ali e até a relação entre os 

elementos que o compunham − as torres da igreja, o busto de bronze, as flores, as pessoas etc. 

−, ainda que não fossem de caráter construtivo. 

 Mais que uma forma de descrever um lugar, essa maneira de percebê-lo consiste numa 

forma alternativa, porém legítima, de relacionar-se com a arquitetura: por meio de sua 

atmosfera. Assim, sob o ponto de vista que se debate aqui, o valor de uma obra arquitetônica 

estará relacionado, sobretudo, à maneira como se percebem o ambiente que ela define, e não 

ao objeto edificado propriamente dito, suas propriedades técnicas e características físicas. 

2.1 O que são atmosferas arquitetônicas? 

 Sobre o termo atmosferas arquitetônicas, as definições são muitas, o que leva a uma 

imprecisão do tema, como ocorre nas duas citações a seguir: 

Atmosfera é a impressão da percepção abrangente, sensorial e emotiva de 
uma configuração ou situação social. Ela provê a coerência unificada e a 
personalidade de um cômodo, espaço, lugar e localidade, ou um encontro 
social. É o "denominador comum", "o tom", o "sentir" da situação 
experiencial. Atmosfera é uma "coisa" mental, uma propriedade experiencial 
ou característica que está suspensa entre o objeto e o sujeito. 7 
(PALLASMAA, 2012, p.02, tradução nossa.)  

 Para Pallasmaa, a ideia central sobre o conceito de atmosferas diz respeito à percepção 

generalizada, que, intermediária entre usuário e objeto arquitetônico, consiste no produto da 

tensão entre as partes. Trata-se do que se apreende a partir do lugar, da cena ou do momento. 

Para Lilieveld, por sua vez, o conceito de atmosfera está mais centrado na resposta que o 

                                                
7 Atmosphere is the overarching perceptual, sensory and emotive impression of a setting or a social 

situation. It provides the unifying coherence and character for a room, space, place, and landscape, 
or a social encounter. It is “the common denominator”, “the colouring” or “the feel” of the 
experiential situation. Atmosphere is a mental “thing”, an experiential property or characteristic 
that is suspended between the object and the subject. 
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usuário expressa frente às condições que o sítio imprime nele, aproximando-se mais da 

qualidade uma ação responsiva que do impulso promovido pelo espaço. 

A atmosfera arquitetônica [...] se torna uma resposta emocional subjetiva à 
contribuição de todos os aditivos do contexto; a textura de um ambiente. 
Atmosfera arquitetônica, portanto, se torna uma avaliação perceptiva das 
relações que uma habitante tem, a qualquer momento, no interior ou no 
exterior de uma intervenção arquitetônica. 8  (LELIEVELD, 2012, p.96, 
tradução nossa)  

 Tomando-se como ponto de partida os pontos de vista levantados, esta dissertação 

adotará como definição sobre o termo que atmosfera arquitetônica consiste em uma condição 

ou característica complexa, percebida pelo usuário por meio de sua experiência corporal 

integral9 , no momento da experienciação de dado ambiente. Consiste, ainda, em uma 

identidade atribuída a esse lugar − seja ele um contexto urbano10 ou o interior de um edifício 

− por meio dessa vivência. 

 Norberg-Schulz (1980, p.6-7) considera como sinônimo de "atmosfera" o termo 

"qualidade ambiental". Definida como sendo a "essência do lugar", diz ser esta constituída 

pela junção de todas as "coisas concretas que possuem substância material, forma, textura e 

cor" que compõem o lugar.  

 Descrever atmosfera como uma condição ou característica complexa ganha sentido 

por se entender que ela será definida pelo usuário com base em percepções diversas, captadas 

simultaneamente por todos os receptores sensoriais do corpo detém e reunidas numa única 

impressão, como se defende a seguir: 

Toda experiência significativa da arquitetura é multissensorial; qualidades da 
matéria, do espaço e da escala são medidos por olho, ouvido, nariz, pele, 
língua, esqueleto e músculo. Maurice Merleau-Ponty [1964] destaca essa 
simultaneidade da experiência e da interação sensorial: "Minha percepção 
não é [portanto,] uma soma de contribuições visuais, tácteis e audíveis: Eu 
percebo de uma maneira geral com meu ser inteiro: Eu apreendo uma 

                                                
8 The architectural atmosphere thus becomes an individual’s emotive response to the collaboration of 

all contextual additives; the texture of an environment. Architectural atmosphere thus becomes a 
perceptive evaluation of the relationships an inhabitant has at any point in time within or around an 
architectural intervention. 

9 Destaca-se aqui o entendimento deste estudo quanto à noção de corpo, anteriormente citada na 
introdução. Ao referir-se ao corpo, diz-se respeito aqui ao todo formado pelo somatório da estrutura 
física e da mente, de forma integralizada e em cujas duas partes são interdependentes entre si. 

10 O termo "urbano" aqui aplicado refere-se a um ambiente exterior ao de uma edificação; não tem 
qualquer relação ao contexto referente ao ambiente de cidade. O conceito de atmosfera também 
poderá estar relacionado, por exemplo, a áreas rurais. 
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estrutura única da coisa, uma forma única de ser, que fala para todos os meus 
sentidos de uma só vez.11 (PALLASMAA, 2012, tradução nossa.) 

 É importante, neste momento, frisar a relevância de todo o corpo na apreensão desses 

estímulos. Para se entender a interação usuário-meio, é necessário afastar da ideia de que se 

percebe um espaço apenas por intermédio do que se vê e entender essa apreensão de forma 

mais dissipada pelos diversos receptores físicos. É natural, principalmente a partir da 

observação dos ambientes urbanos contemporâneos, onde a poluição visual consome grande 

parte da energia do indivíduo em ler a cidade, atribuir-se um protagonismo ao sentido da 

visão. Conforme será aprofundado mais à frente nesta dissertação, porém, contribuirão para 

captar a atmosfera de um lugar não somente a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, 

mas também os estímulos sensores involuntários, deflagrados pelo que se vê, se ouve, se 

cheira, se sente de gostos ou texturas. Eles farão, por exemplo, sentir-se medo, ansiedade e 

tranquilidade, manter-se, ou perder-se o equilíbrio e, por consequência, perceberem-se os 

lugares sob condições distintas. 

 Ainda sobre essa leitura do ambiente, participarão simultaneamente todas as condições 

− transitórias ou perenes − que o delineiam. Características físicas do sítio, como a 

"composição de materiais, proporções espaciais, a idade dos materiais, as conexões dos 

materiais e as conexões com o lugar ou com outros edifícios, ritmos, luzes etc."12 (BOHME, 

apud HAVIK, TEERDS et al., 2013, p.7-9, tradução nossa) fazem parte dessa apreensão. Mas 

também aspectos que o indivíduo não controla, como "o processo em que nos orientamos no 

ambiente físico, a condição do clima, a hora do dia, são todas qualidade transitórias que 

mudam a forma como nós percebemos o ambiente físico13" (LELIEVELD, 2012, p.96, 

tradução nossa). 

 Não se pode, tampouco, minimizar a influência das condições preexistentes do 

indivíduo nesse processo, como acrescenta Lilieveld: 

                                                
11 "Every significant experience of architecture is multi-sensory; qualities of matter, space, and scale 

are measured by the eye, ear, nose, skin, tongue, skeleton, and muscle. Maurice Merleau-Ponty 
[1964] emphasizes this simultaneity of experience and sensory interaction: “My perception is 
(therefore) not a sum of visual, tactile, and audible givens: I perceive in a total way with my whole 
being: I grasp a unique structure of the thing, a unique way of being, which speaks to all my senses 
at once.” 

12 The objective assembly of materials, spatial proportions, the aging of materials, the connections of 
the materials and the connections to the place or other buildings, rhythms, light, etcetera. 

13 The process in which we orient ourselves within the physical environment, the condition of weather, 
the time of day are all transient qualities which change the way we perceive the physical 
environment.  
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O habitante também tem um contexto subjetivo, incluindo um conhecimento 
experiencial, como mencionado por Sloterdijk, que o situa individualmente 
no espaço, tal como ambientes físicos anteriores, os contextos culturais em 
que eles [sic] escolhem existir, bem como o meio social em que eles 
escolhem adentrar.14 (LELIEVELD, 2012, p.96, tradução nossa.)  

 Sobre o papel do indivíduo na percepção das atmosferas, também atuarão aspectos 

transitórios e aspectos perenes. Seu humor momentâneo, sua história de vida, uma limitação 

física e, obviamente, suas preferências pessoais serão decisivos no que diz respeito à 

qualidade e à intensidade da relação que se estabelece. Para Böhme (apud HAVIK, TEERDS 

et al., 2013, p.7-9, tradução nossa), por exemplo, atmosferas são "manifestações 

características da copresença do indivíduo e do objeto, o que ilustra a uniformidade dos pesos 

de ambas as partes nesse processo. 

 Diante dos múltiplos estímulos e dos diferentes condicionantes que a influenciarão, o 

usuário poderá descrever a atmosfera de um espaço, simplificada e intuitivamente, como um 

aspecto ou uma nuance geral que predomina no ambiente. Como sugere Böhme (2013b, p.97, 

tradução nossa), essa ideia poderá ser captada como a de um "espaço temperado", cujo sabor 

destacado é capaz de envolver o usuário e despertar-lhe um sentimento específico sobre a 

experiência de vivenciá-lo. 

Esse tom básico é algo de que nós não estamos, via de regra, conscientes, 
mas que tem uma importância excepcional, mesmo quando é minimizado, 
reprimido e, logo, inconsciente, ao ponto de ter um impacto psicossomático 
por meio do aspecto do corpo consciente15. Essa é a razão por que o efeito 
atmosférico dos espaços deve ser levado a sério, não somente para situações 
especiais, sejam elas de natureza turística ou festiva, mas também para o 
mundo diário do trabalho, do transporte e da moradia16 (BOHME, 2013a, p. 
27, tradução nossa). 

 Como destaca Böhme, pensar em atmosferas arquitetônicas consiste, portanto, em 

pensar de forma qualitativa os espaços que a arquitetura se empenha em produzir. A maneira 

como o indivíduo lida com o ambiente construído representa, então, o desempenho que o 
                                                
14 The inhabitant also has a subjective context including an experiential knowledge as mentioned by 

Sloterdijk, which individually situates the inhabitant within space; such as past physical 
environments, their own cultural environment in which they choose to exist, as well as social 
environments in which they choose to engage in. 

15 Bohme usa o termo "mindful body", traduzido aqui como corpo consciente, referindo-se à ideia do 
corpo dotado de potencial para perceber, através dos sentidos corporais, características do espaço em 
que se está. 

16 This basic mood is something that we are as a rule not aware of, but wich has an exceptional 
importance, even if it is played down, repressed, and thus unconcious, to the extent that it can have a 
psychosomatic impact through the tone of the mindful body. This is the reason why the atmospheric 
effect of spaces needs to be taken seriously not only for the special situation, be they of a touristic or 
festive nature, but also for the everyday world of work, transport and living. 
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produto do trabalho do arquiteto expressa, frente a sua função: a de servir ao indivíduo e à 

sociedade. Ainda corroborando com o que diz o autor, é imperativo ter em mente esse 

aspecto, porém, não somente quando se trata de objetos arquitetônicos dedicados a momentos 

de lazer. Afinal, a arquitetura se baseia na ideia de que a qualidade dos espaços onde realizam 

as atividades diárias exerce influência direta sobre a qualidade de vida. Logo, quando se trata 

de atmosferas, trata-se também do usuário, dotado de suas particularidades e potencialidades, 

e da maneira como ele se relaciona com o lugar que o envolve. 

2.2 Do edifício para o indivíduo 

 As ideias primeiras sobre atmosfera têm origem em pensamentos do fim do século 

XIX. Segundo Böhme (2013a, p.21), à época, a vinculação entre a arquitetura e os aspectos 

corporais começou a ser debatida, mas o tema foi desconsiderado pelos historiadores de arte 

ao longo dos anos. Heinrich Wölfflin (1864-1945) (apud BOHME, 2013a, p.21), filósofo e 

historiador de arte suíço, defendeu que "a forma espacial da arquitetura não é somente uma 

questão do que você vê, mas do que é experienciado no e pelo corpo, como se ela fosse 

percebida internamente"17. O ponto de vista inovador criava bases para a ideia de que os 

movimentos presumidos para o usuário seriam considerados pontos-chave para a definição da 

forma arquitetônica. Por consequência, trazia-se um novo foco para a arquitetura: as 

propriedades técnicas de uma edificação perdiam importância, em detrimento da experiência 

de vivenciá-la. 

 Numa evolução desse pensamento, August Endell (arquiteto alemão, 1871-1925) 

escreveria, já em meio ao advento do Art Nouveau: 

Quem quer que pense em arquitetura sempre pensa inicialmente nos 
elementos do edifício, nas fachadas, nas colunas, nos ornamentos e, então, 
tudo aquilo é uma segunda categoria. O que tem mais efeito não é a forma, 
mas sua inversão; o espaço, o vazio que se espalha ritmicamente entre as 
paredes é delimitado por elas, e essa vibração é mais importante que as 
paredes. 18  (ENDELL, 1995 [1896-1925], apud BOHME, 2013a, p.23, 
tradução nossa) 

                                                
17 The spatial shape of architecture was not merely a matter of what you see, but is rather experienced 

in and by the body, as if it were realized internally. 
18 Whosever thinks of architecture initially always thinks of the elements of the building, the facades, 

the columns, the ornaments, and yet all of that is a second rank. What is to most effect is not the 
shape, but its inversion, the space, the emptiness that spreads out rhythmically between the walls, is 
delimited by them, and that vibrancy is more important than the walls. 
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A observação, complementa Böhme no referido texto, ilustra a mudança do foco da 

arquitetura pré-modernista do edifício para o corpo, do objeto para o indivíduo, do projeto de 

objetos arquitetônicos para o projeto de espaços. 

 Já no que se refere ao movimento moderno propriamente dito, entre 1940 e 1960, é 

usual a ideia de tratar-se de um intervalo de retrocesso quanto à evolução do conceito de 

atmosferas arquitetônicas. Norberg-Schulz (1980, p.6), por exemplo, diz que os arquitetos 

modernos, "em geral, excluíram a dimensão existencial" da arquitetura. De maneira geral, 

como ressaltaram diversos autores (ver, por exemplo, W. Curtis (2008), e D. Harvey (1994)), 

boa parte da crítica à arquitetura do movimento moderno nos anos 1960 e 1970 insistiu nos 

aspectos de sua massificação, sua padronização e, em consequência, sua perda dos 

referenciais simbólicos e culturais. Böhme (2013a, p. 23-28), porém, consegue destacar, em 

meio ao cenário desfavorável, aspectos que permitiram certa continuidade, senão uma 

evolução, da ideia relacionada às atmosferas, tais como: 

a. a liberdade formal conquistada com a adoção de materiais como o aço, o concreto e o 

acrílico, que demonstra que a arquitetura não é percebida por suas estruturas espaciais, mas 

construída para a experiência humana; 

b. a aproximação com a arquitetura japonesa, que traz consigo conceitos como o vínculo com 

o lugar e a percepção da dissolução dos elementos estruturais da edificação; 

c. as obras de Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe, que, ao dissolverem as barreiras entre 

interior e exterior, demonstram a existência de uma consciência da relação entre espaço e 

arquitetura. Além disso, a exposição extremada dos ambientes internos requeria dos 

arquitetos, por exemplo, o planejamento dos ambientes internos em conjunto com o da 

edificação em si, tal como se dava no período clássico; 

 Foi, porém, no período identificado como pós-modernismo que a atenção ao conceito 

de atmosferas arquitetônicas − relacionado diretamente ao surgimento de uma vertente 

fenomenológica da arquitetura − e sua aplicação na prática da disciplina tornaram-se mais 

evidenciadas. 

 Por volta das décadas de 1950 e 1960, dava-se início a um movimento  de revisão e 

crítica das ideias de modernidade nas artes e na sociedade como um todo, influenciado pelas 

condições do período pós-Segunda Guerra Mundial. Questionavam-se as consequências da 

racionalidade indiscriminada do pensamento ocidental, a relação do ser humano com o 

espaço, num mundo mediado pelas condições de uma sociedade de consumo de massa, e, 
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sobretudo, o fenômeno da universalização. Sobre esse último, como afirmaria Paul Ricouer 

(1968 [1961]), vinha se constituindo numa “espécie de destruição do núcleo criativo de 

grandes civilizações e de grandes culturas”, em vista da eliminação das diferenças entre elas. 

 No âmbito do campo cultural da arquitetura, a crítica ao funcionalismo, à construção 

em massa, à negligência das identidades relacionadas ao lugar e, sobretudo, à desvalorização 

das características individuais na produção habitacional levou alguns arquitetos a retomarem a 

discussão sobre uma fenomenologia da arquitetura. Nomes como Allison e Peter Smithson, 

Aldo Van Eick e os do grupo ATBAT (Atelier do Batiment), ainda dentro dos próprios 

CIAMs (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna), e, depois, teóricos como 

Norberg-Schulz e Kenneth Frampton lideraram esse debate com veemência. Temas como a 

origem da arquitetura, sua real função na sociedade e os caminhos que deveria adotar 

ganhavam destaque nos escritos da área. Em paralelo, clamava-se a atenção do arquiteto e da 

arquitetura para a importância do lugar. O tema, que ganhava também especial relevância nos 

debates teóricos e nos discursos relacionados aos projetos desenvolvidos no período, já era 

visto como elemento central da constituição da identidade do indivíduo e da sociedade que ele 

conforma.  

 Isso posto, antes de prosseguir com a análise sobre as atmosferas arquitetônicas, faz-se 

aqui um breve desvio do eixo central deste estudo em direção à temática da fenomenologia da 

arquitetura. Pretende-se, com isso, entender os rumos tomados pela discussão que essa 

vertente da disciplina tomou, seus princípios e particularidades. 

 Durante décadas, desde as primeiras edições do CIAM (a partir de 1928), defendeu-se 

a vinculação da arquitetura à indústria, ideia que permeou todo o movimento moderno. Por 

meio de debates e de publicações de manifestos, os grupos de discussão expressavam o apoio 

ao funcionalismo, à racionalização dos métodos e, por consequência, dos produtos concebidos 

pelos arquitetos. A partir do CIAM VIII, em 1951, na Inglaterra e, principalmente, em 1956, 

no CIAM X (FRAMPTON, 2003, p.327-330), passa-se, porém, a perceber uma mudança 

gradual do foco, que acabou por marcar um rompimento na trajetória desses encontros19. Na 

ocasião, ainda que sob diversas vertentes, que buscavam diferentes caminhos para a 

arquitetura, o paradigma da valorização do ser humano como indivíduo ímpar e de suas 

particularidades passou paulatinamente a ser apresentado como o pensamento predominante 

do período.  
                                                
19 Para aprofundar-se sobre o tema, que se distancia do cerne da discussão levantada por este estudo, 

sugere-se também a leitura de Mumfort (RAMOS, 2012). 
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 Mesmo sob essa ideia comum, percebia-se, ainda, uma dificuldade de se estabelecer 

um consenso sobre o futuro pretendido para a arquitetura. Em posição intermediária entre a 

engenharia e a arte, e indefinida entre a razão da ciência e as individualidades do sujeito 

humano, identificava-se o desafio de lidar com os diferentes pontos de vista e abordagens 

sobre o tema. Assim, enquanto para alguns essa disciplina deve ser vista de forma objetiva e 

racional, para outros os aspectos humanistas e sociais merecem protagonismo. 

 Uma das linhas constituídas em meio a essa divergência de opiniões dedicou-se a 

tentar entender o sentido do fazer arquitetônico pautando-se por princípios advindos da 

filosofia. A fenomenologia, vertente filosófica que se estabelecia naquele período, passou a 

ser utilizada a fim de se compreender a essência da arquitetura e, com isso, buscar-se fazer 

evoluir essa disciplina. Optou-se, para isso, pelo retorno aos objetivos primeiros dessa, como 

forma de estruturar uma nova forma de pensá-la e, por fim, de superar os impasses com que 

se confrontava na modernidade. 

 O conceito de fenomenologia, originalmente criado pelo filósofo Edmund Husserl, no 

início do século XX, refere-se ao estudo que busca conhecer o fenômeno em si, em sua 

essência e independentemente das diferentes formas em que se manifesta no meio 

(DARTIGUES, 2008). O conceito foi incorporado por Martin Heidegger, que se dedicou a 

buscar, na vivência humana, a essência do fenômeno do habitar. Através de suas obras – e 

principalmente a partir do pronunciamento de “Construir, Habitar, Pensar” (HEIDEGGER, 

1951), o filósofo alemão apresenta um pensamento crítico à produção tecnocrata e capitalista 

da arquitetura, e destaca a necessidade de se valorizar o segmento desta centrada na 

experiência humana. Segundo Dartigues (ibidem), e como complementa Shaar, a seguir, para 

Heidegger, o objetivo da arquitetura na antiguidade era localizar o indivíduo no meio: através 

de transformações materializadas sem conhecimento técnico, mas priorizando os vínculos 

entre ambos, a arquitetura permitia ao indivíduo questionar-se sobre si mesmo.  

Para o filósofo, construir configura fisicamente, através do tempo, como as 
pessoas dimensionam seu lugar no mundo. Na verdade, recordando traços do 
estabelecimento físico do homem em grandes e pequenas escalas, construir  
determina o caráter particular de todo construtor e todo habitante. Nesse 
sentido, a arquitetura pode ajudar a centrar as pessoas no mundo. Ela pode 
oferecer lugares aos indivíduos a partir dos quais se questionem. Heidegger 
sentia que assim a arquitetura era compreendida no passado e que a evolução 
insaciável da tecnologia tem ocultado esse entendimento20. (SHAAR, 2007, 
p. 2-3, tradução nossa.)  

                                                
20 For the philosopher, building configures physically, over time, how people measure their place in 

the world. Indeed, by recording traces of human engagement physically at both large and small 
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  A partir de 1951, "Construir, Habitar, Pensar" passou a influenciar gerações de 

arquitetos, em diversas partes do mundo, e se mantém atual até hoje, quando influencia 

debates em áreas diversas da arquitetura, como exposto a seguir. 

Quando Peter Zumthor desperta/agrega sentimento sobre o potencial 
atmosférico dos espaços e materiais, quando Chistian Norberg-Schulz 
escreveu sobre o espírito do lugar, quando Juhani Pallasmaa escreve sobre 
Os Olhos da Pele, quando Dalibor Vesely argumenta sobre a crise na 
representação, quando Karsten Harries contesta por parâmetros éticos na 
arquitetura, quando Steven Holl discursa sobre fenômenos e pinta aquarelas 
evocando experiências arquitetônicas, todas essas figuras de destaque estão 
respondendo, de alguma forma, a Heidegger e suas noções de habitar e de 
lugar21 (SHAAR, 2007, p. 01, tradução nossa). 

 De fato, como afirma o norueguês Norberg-Schulz, no capítulo de introdução de 

"Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture", a contribuição de Heidegger foi 

imprescindível para a configuração dessa vertente na arquitetura tal qual ela se deu. 

A filosofia de Heidegger foi o catalisador que fez este livro possível e 
determinou sua abordagem. O desejo de entender a arquitetura como um 
fenômeno concreto, já expresso em "Intenções da Arquitetura", pode ser 
satisfeito neste livro, graças às pesquisas de Heidegger sobre linguagem e 
estética...22 (NORBERG-SCHULZ, 1980, p.05, tradução nossa) 

 Tentando responder a questões como “o que é?”, “para que serve?” e “qual o objetivo 

da arquitetura?”, a fenomenologia da arquitetura se constituiu com base na discussão sobre a 

experiência do habitar para o ser humano e apontou para uma outra – ou mesmo para uma 

nova – maneira de lidar com a relação entre este e o ambiente. Rickwert (2003 [1963]), por 

exemplo, destaca a necessidade de se renovar a arquitetura e de se reinterpretar sua função 

original, defendendo que a leitura das ideias arquitetônicas, em seu verdadeiro cerne, se 

baseia, na verdade, em conceitos arquetípicos carregados pelo indivíduo. 

                                                                                                                                                   
scales, buildings set out the particular ethos of every builder and dweller. In this way, architecture 
can help to centre people in the world. It can offer individuals places from which to inquire for 
themselves. Heidegger felt that this was how architecture had been understood in the past, and that 
the insatiable rise of technology had obscured that understanding. 

21 When Peter Zumthor waxes lyrical about the atmospheric potential of spaces and materials; when 
Christian Norberg-Schulz wrote about the spirit of place; when Juhani Pallasmaa writes about The 
Eyes of the Skin; when Dalibor Vesely argues about the crisis of representation; when Karsten 
Harries claims ethical parameters for architecture; when Steven Holl discusses phenomena and 
paints watercolours evoking architectural experiences; all these establishment figures are 
responding in some way to Heidegger and his notions of dwelling and place. 

22 The philosophy of Heidegger has been the catalyst wich has made the present book possible and 
determinate its approach. The wish for understanding architecture as a concrete phenomenon, 
already expressed in Intentions of Architecture, could be satisfied in the present book, thanks to 
Heidegger’s essays on language and aesthetics… 
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 Remontando-se aos princípios do ato de habitar, percebe-se como esse passo significou 

uma etapa importante na evolução do processo civilizatório do ser humano, quando, na 

construção dos primeiros abrigos, permitiu-lhe a chance de fixar-se num sítio. O sedentarismo 

trouxe como consequência a possibilidade de o indivíduo organizar-se em sociedade e 

estabelecer vínculos com o lugar (NORBERG-SCHULZ, 1980), e, somado a isso, a evolução 

tecnológica – no tocante ao domínio de ferramentas e de técnicas –permitiu-lhe novas formas 

de controlar o ambiente. 

 Definido por esse autor, no texto "Fenomenologia e o significado do lugar" (1998 

[1976]), como "estar em paz num lugar protegido", o ato de habitar é apontado por Heidegger 

– e visto pelos seguidores deste – como objeto central do fazer arquitetônico. Corroborando 

essa afirmativa, Norberg-Schulz (1998 [1976]) diz: “O propósito existencial do construir 

(arquitetura) é fazer um sítio tornar-se um lugar, isto é, revelar os significados presentes de 

modo latente no ambiente dado.” 

 Ação que transcende à mera presença em uma edificação – de piso, teto e paredes –, o 

habitar deve ser pensado como uma ação de construção de vínculos com o lugar e com a 

paisagem em que se está inserido e como um símbolo de abrigo e proteção para o ser humano. 

É por meio das referências apreendidas no ato de habitar que se desencadeiam as formas de o 

indivíduo relacionar-se com o mundo. Estarão ali seus padrões de referência conhecidos bem 

como os elementos que o remetem à paz e à segurança de estar protegido. O termo, por 

consequência, denota também a ação de experienciar as propriedades de um espaço e, por 

meio desse processo, elevá-lo ao patamar de lugar.23 

 Bruno Zevi ([1948] 1996) já defendia a importância dessa vivência para a apreciação e 

consequente valorização da arquitetura. Para ele, diferentemente de outras artes visuais, a 

arquitetura se manifesta num ambiente tridimensional, que só está apto a ser consolidado 

quando percorrido. A simples imagem ou representação dos espaços não seria, portanto, 

suficiente para expressar sua completude. É na ocasião dessa vivência, então, que Norberg-

Schulz encontra a condição necessária para que a arquitetura se torne significativa: quando a 

experienciação passa a implicar vínculos entre o ser humano e o espaço, como se verifica 

abaixo. 
"Ponto de apoio existencial" e "habitar" são sinônimos e "habitar", num 
sentido existencial, é a razão da [existência da] arquitetura. O homem habita 
quando ele pode se orientar e se identificar com um ambiente, ou, em suma, 

                                                
23 Os termos espaço e lugar, adotados neste texto baseiam-se na descrição feita por Yi-fu Tuan 

(LELIEVELD, 2012), quando diz que “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire 
definição e significado”. 
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quando ele experiencia o ambiente como significativo. Habitar, portanto, 
implica mais que "abrigar". Implica que o espaço onde a vida se passa são 
lugares, no verdadeiro sentido da palavra. (NORBERG-SCHULZ, 1980, 
p.01, tradução nossa.)24  

 Sobre o ato de habitar, é interessante perceber sua relação com a forma de ocupação e 

adaptação do ser humano ao longo de sua evolução. É possível perceber como essa ação está 

ligada a esse em termos essenciais, desenvolvida inicialmente por uma busca quase instintiva 

de proteção e abrigo e, por isso, indissociável de sua existência. 

 Ao longo de sua história, a fim de adaptar-se ao espaço onde se fixava e torná-lo um 

lugar significativo, o indivíduo acabou por promover adaptações em sua maneira de 

transformar o meio. Tratava-se de artifícios implementados para criar melhores condições de 

se viver que, ao longo dos tempos, foram conformando-se no que hoje se denomina 

arquitetura, "criação inseparável da vida civil e da sociedade em que se manifesta" (ROSSI, 

2001 [1976], p.01). As especificidades de cada sítio, naturalmente, levaram também a 

soluções distintas nessa adaptação, seja na produção de edificações, seja na formação dos 

agrupamentos urbanos. Essas particularidades, que diferenciam os lugares uns dos outros, lhes 

proporcionam, concomitantemente, aspectos identitários, num processo que acompanha a 

evolução da civilização humana. 

 Como é consabido, o tema do lugar é chave para compreender as rearticulações da 

arquitetura – e das concepções e métodos de projeto – a partir do final dos anos 1950. As 

desaprovações de sua banal multiplicação, desvinculada do lugar, eram consensuais entre 

profissionais da época, como Paul Ricouer (1961, apud FRAMPTON, 2003, p.361). Os 

questionamentos incluíam desde críticas ao Estilo Internacional, até à arquitetura reproduzida 

sem critério, à indiferença para com as condições preexistentes, à adoção de tecnologias 

industrializadas e mecanizadas de construção e ao abandono das técnicas vernaculares na 

produção arquitetônica da primeira metade do século25. 

                                                
24 "Exhistential foothold" and "dwelling" are synonyms, and "dwelling", in an exhistential sense, is the 

purpose of architecture. Man dwells when he can orientate himself within and identify himself with 
an environment, or, in short, when he experiences the environment as meaningful. Dwelling 
therefore implies something more than "shelter". It implies that the space where life occurs are 
places, in the true sense of the word. 

25As notórias contribuições que os avanços da arquitetura industrializada aportaram a esta disciplina 
contrapõem-se à aproximação desta à vulgarização, por meio de uma produção sem valor artístico de 
destaque. Deve-se ter em mente, porém, que a crítica reproduzida aqui tem base na bibliografia, não 
representando, portanto, um possível posicionamento da autora sobre o tema ou sobre a produção 
arquitetônica relacionada ao período. 
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 Pensando-se o lugar como um somatório de aspectos físico-geográficos e 

socioculturais, a questão toma as vezes de uma síntese da discussão maior que o período 

presencia, que se materializa nos manifestos difundidos por Frampton (1990 [1985]; 2008 

[1983]) em prol de um Regionalismo Crítico na arquitetura. Reclamar atenção ao tema é 

também reivindicar uma reflexão crítica pelo retorno aos princípios dessa disciplina – como a 

relação com o lugar em suas múltiplas faces. Questionava-se, ainda, seu distanciamento em 

relação aos aspectos culturais que identificam as sociedades e propunha-se um repensar dos 

caminhos que a arquitetura vinha tomando frente à industrialização do período pós-guerra e a 

sua banalização como mera construção. 

 Já em 1983, numa conferência à New York Architectural League, Vitório Gregotti 

reitera a importância do tema para a disciplina e sintetiza a questão de forma retroativa: 

O pior inimigo da arquitetura moderna é a idéia [sic] do espaço considerado 
exclusivamente em termos de suas exigências econômicas e técnicas, 
indiferentes à ideia de lugar. 
Segundo acreditamos, o ambiente construído que nos cerca é a representação 
física de sua história e o modo como acumulou diferentes níveis de 
significado para formar a qualidade específica do lugar, não exatamente em 
decorrência daquilo que pareça ser em termos perceptivos, mas aquilo que é 
em termos estruturais. 
[...] Na verdade, através do conceito de lugar e do princípio de assentamento, 
o ambiente torna-se a essência da produção arquitetônica. A partir desse 
ponto de observação, é possível vislumbrar novos princípios e métodos para 
o projeto. Princípios e métodos que dão precedência à localização em uma 
área específica. Este é um ato de conhecimento e do contexto que decorre de 
sua transformação arquitetônica. A origem da arquitetura não é a cabana 
primitiva, a caverna ou a mítica "Casa de Adão no Paraíso".  
Antes de transformar um suporte numa coluna e um telhado num tímpano, 
antes de colocar pedra sobre pedra, o homem colocou uma pedra no chão 
com a finalidade de identificar um lugar no meio de um universo 
desconhecido, para que assim pudesse conhecê-lo bem e modifica-lo. 
(GREGOTTI, apud FRAMPTON, 1990, p.565-566) 

 Para os adeptos da vertente fenomenológica, em particular, a noção de lugar é 

complementada pela reflexão trazida por Heidegger sobre a importância do vínculo entre o 

ser humano e a natureza para o enriquecimento da experiência humana. Defende-se a ideia de 

Norberg-Schulz (2001, p.71), que afirma: "o propósito da arquitetura é dar ordem a certos 

aspectos do ambiente, e com isso queremos dizer que a arquitetura controla ou regula as 

relações entre o homem e o ambiente26". 

                                                
26 El proposito de la arquitectura es dar orden a ciertos aspectos del ambiente, y con ello queremos 

decir que la arquitectura controla o regula las relacciones entre el hombre y el ambiente. 
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 A reciprocidade da relação supracitada, que faz da arquitetura um instrumento de 

modificação do meio e, analogamente, do meio um condicionante da produção arquitetônica, 

ganha mais sentido quando esse debate é vinculado ao conceito de genius loci. 

 Também denominado "o espírito do lugar", o genius loci é um conceito de origem 

romana que se refere a uma entidade como um deus que guarda, protege e determina o caráter 

do sítio. É ele, portanto, que designa a função a que aquele lugar se presta.  

A escolha do lugar tanto para uma construção como para uma cidade tinha 
um valor preeminente no mundo clássico: a "situação", o sítio, era 
governado pelo genius loci, pela divindade local, uma divindade de tipo 
intermediário que presidia tudo o que ocorria naquele lugar. (ROSSI, 2001 
[1976], p. 147)  

Para os que se voltam ao entendimento fenomenológico da arquitetura, o fenômeno explicaria 

e justificaria, por fim, a indissolubilidade entre o ser humano e o meio e a ação da arquitetura 

nessa transformação mútua. 

Desde os tempos antigos, o genius loci, ou "espírito do lugar", tem sido 
reconhecido como a realidade concreta que o homem tem que encarar e com 
a qual tem de entrar num consenso no seu dia a dia. Arquitetura significa 
visualizar o genius loci, e a tarefa do arquiteto é criar lugares significativos, 
por meio dos quais ele ajude o homem a habitar 27 (NORBERG-SCHULZ, 
1980, p.01, tradução nossa). 

 Com base no exposto acima, quando se trata de espaços atmosféricos, o respeito ao 

genius loci será um norteador para a produção projetual. O projetar, diante desse fato, se volta 

para identificar e satisfazer as aspirações do lugar, usando as intervenções arquitetônicas 

como ferramenta para isso. Serão estas, por fim, que permitirão ao ser humano a condição de 

habitar, conforme os princípios analisados acima. 

 Na contemporaneidade, apesar de Nesbitt (2008, p.31) afirmar que a fenomenologia 

da arquitetura se firmou como um paradigma teórico definido pelo pós-modernismo, 

destacando sobretudo profissionais como Tadao Ando e Steven Holl, Alberto Pérez Gómez e 

Juhani Pallasma, este último ressalta que o tema das atmosferas arquitetônicas, 

especificamente, é ainda pouco explorado nos estudos da arquitetura. Segundo ele, a 

aplicação do princípio parece ser mais consistente em outras áreas, como no cinema e na 

pintura, do que entre os arquitetos, que se voltam com mais frequência para as qualidades 

“puras” do espaço, forma e geometria. Apesar da singularidade, porém, alguns nomes são 

                                                
27 Since ancient times, the genius loci, or "spirit of place", has been recognized as the concrete reality 

man has to face and come to terms with in his daily life. Achitecture means to visualize the genius 
loci, and the task of the architect is to creat meaningful places, whereby he helps the man to dwell. 
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associados à aplicação do conceito de atmosferas arquitetônicas em projetos de edificações, 

como o suíço Peter Zumthor (URSPRUNG, 2009) (LEATHERBARROW, 2009), o sueco 

Sigurd Lewerentz, o finlandês Juha Leiviska (PALLASMAA, apud HAVIK; TIELENS, 

2013a) e o holandês Aldo Van Eyck (SHAAR, 2007, p.106).  

2.3 Princípios projetuais empregados na concepção de espaços atmosféricos 

 Conforme explicitado na primeira seção deste capítulo, perceber a atmosfera de um 

dado lugar consiste em identificar a característica que, latente, se torna predominante e 

intrínseca à experiência de habitá-lo. Trata-se de algo que pode ser entendido como sua 

identidade ou, conforme se concluiu na seção anterior, uma expressão de seu genius loci. 

 Para captar essa característica maior, o usuário passa por um processo que o leva a 

relacionar os elementos que percebe no espaço a experiências anteriores, despertando-lhe 

memórias – conscientes ou não – e, com isso, influenciando qualitativamente sua nova 

vivência (PALLASMAA, 2008 [1986]). Dessa forma, um dado lugar deve se encarado como 

uma fonte de sensações e recordações específicas para um indivíduo. Frente às lembranças 

peculiares que cada um traz consigo e às distintas maneiras de perceberem-se os estímulos do 

ambiente, cada experiência, para cada usuário, tende a ser única e relevante em sua história de 

vida. Sobre isso, Pallasmaa afirma, ainda: 

A experiência mais vasta e possivelmente mais importante que se pode ter da 
arquitetura é a sensação de estar em um lugar único. Uma parte dessa intensa 
sensação do lugar é sempre a impressão de algo sagrado: este lugar é para 
seres superiores. Uma casa pode parecer construída para ter uma finalidade 
prática, mas, na realidade, é um instrumento metafísico, uma ferramenta 
mítica com a qual tentamos dar "a nossa existência passageira um reflexo de 
eternidade". (ibidem, p.487-488.) 

 A vivência experimentada em dado lugar, como se pode concluir com base na citação 

acima, deve ser vista como uma experiência que vai além do simples movimento de percorrê-

lo. Ela sofre influência de toda uma vida de memórias e, concomitantemente,  gera novas 

condições para experiências futuras. A ação, que transcende a questão física e técnica da 

construção em si, valoriza sobremaneira a relação entre o edifício e o meio, o processo de 

percepção do ambiente por parte do usuário e as lembranças que apreenderá a partir da 

experiência percorrida. Esses aspectos serão centrais na discussão sobre uma fenomenologia 

da arquitetura e, mais especificamente, sobre uma arquitetura pautada pela concepção de 

atmosferas. 

 De forma geral, acredita-se que a compreensão do conceito de atmosferas arquitetônicas 
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e, sobretudo, a percepção da presença destas na vivência diária tangenciam entendimentos 

empíricos do indivíduo. Essa habilidade se dá pela mera consequência de sua condição 

existencial mínima, de ele ser dotado de sentidos receptores fisiológicos e de seu 

pertencimento a uma sociedade, que compartilha de valores e símbolos culturais comuns.  

 Para definir-se uma atmosfera, recorre-se usualmente a aspectos oriundos da maneira 

como os sentidos do usuário apreendem o lugar no tocante a sua espacialidade (como quando 

se define o espaço como confinado, expansivo etc.) ou a características que se aproximam do 

seu estado emocional ao utilizá-lo (que leva a definição do ambiente como alegre, jovial etc.) 

(BOHME, 2013a, p.27). Mesmo que se trate de algo intuitivo, porém, a multiplicidade de 

fatores que levam à percepção das atmosferas, na ocasião da vivência de um lugar, torna 

complexa a compreensão do tema. 

 Ainda que se pense na arquitetura de forma subjetiva, por meio da atmosfera que ela 

conforma, não se pode esquecer o fato de que os produtos dessa disciplina, de fato, são 

constituídos de matéria física e construídos sob um processo objetivo – quantificável, baseado 

em dimensionamentos, normativas, construído por tijolos etc. Existirão, então, utilizando-se a 

denominação de Bohme (ibidem, p.27), atributos "geradores de atmosferas", que podem ser 

enumerados e manipulados, influenciando a maneira como se percebe o ambiente. O autor os 

divide em três grupos, que seriam: 

a. os relacionados à intimação de movimento do usuário quando no lugar: geralmente focados 

sobre a estrutura geométrica que conforma os espaços; 

b. os sinestésicos, que decorrem da integração entre sensações provenientes de mais de um 

sentido do usuário, e 

c. as características sociais – propriedades influenciadas por valores, conceitos e símbolos 

próprios de uma sociedade específica. 

 Mas que fatores são esses? como se dá a conversão dos aspectos objetivos que definem 

uma edificação em uma sensação, um sentimento, para aquele que o vivenciou? pensando-se 

nos estágios iniciais do exercício arquitetônico, quais são os atributos a serem manipulados 

num projeto de arquitetura a fim de que os espaços detenham a atmosfera desejada quando 

construídos? Essas são perguntas a serem respondidas nesta seção. 

 O sentido da presença do genius loci na arquitetura pode ser verificado sob diversos 

aspectos, ou mesmo por um somatório de incursões pontuais na composição do ambiente. 

Para este estudo, que relaciona as atmosferas e o exercício arquitetônico, esses atributos serão 

denominados de princípios projetuais. 

 Nesta seção, portanto, serão identificadas algumas possíveis formas de aplicação desses 
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princípios: atributos que, num espaço edificado, podem ser identificados como forma de 

potencializar a percepção da atmosfera do lugar ao enfatizar, ou dissimular, as condições 

existentes, contribuindo para que se reconheça sua atmosfera. 

 Foram identificados e analisados dez princípios projetuais. São eles: 

• A ênfase nos vínculos com o lugar: história, geografia, símbolos e cultura expressos na 

arquitetura; 

• A percepção do macro para o micro; 

• A tectônica: técnica e significado; 

• O percurso como elemento de construção do sentido; 

• Iluminação: uma associação entre técnica e poesia; 

• Os contrastes como catalizadores da percepção; 

• A paisagem como fonte de vínculos; 

• A materialidade: a matéria e seus significados; 

• O ritmo e o som: produzidos no espaço, percebidos no corpo 

 Literais e expressivas ou envolvidas em interpretações metafóricas das características 

do espaço, essas incursões serão definitivas para que se reconheça a essência do lugar. Deve-

se destacar, porém, que nenhuma delas será completa por si só na função de definir a 

atmosfera de um lugar: o sentido da aplicação de cada princípio estará sempre vinculado a 

uma composição de diversas incursões para a percepção da qualidade do todo. Eles são, 

naturalmente, complementares entre si, sobrepondo-se uns aos outros e acrescentando 

nuances, que tornam a atmosfera conformada como algo especial e único. Além disso, eles 

apenas podem estar presentes em espaços dessa natureza. Esta seção não consiste, portanto, 

em uma relação, ou listagem, de aspectos mínimos para a conformação de atmosferas: 

defende-se que todo e qualquer elemento componente de um espaço deverá contribuir para a 

composição de sua atmosfera, o que tornaria impossível estabelecer uma lista completa de 

ações dedicadas a esse fim.  

 Os princípios projetuais serão, por fim, apresentados a seguir, por meio de exemplos em 

edificações reconhecidas por sua atmosfera latente. Os itens descritos aqui foram 

identificados ao longo da análise abrangente da obra de Peter Zumthor, da pesquisa sobre 

arquitetos vinculados à fenomenologia, como Herzog & de Meuron, Tadao Ando e Steven 

Holl, somadas a leituras diversas sobre o tema das atmosferas arquitetônicas, como Norberg 

Schulz (1980; 1988; 1998), e o livro Atmosferas (2006), do próprio Zumthor. 

 Destaca-se, ainda, que os exemplos utilizados referem-se ao emprego dos princípios 



 45 

projetuais em diferentes condições, independentemente de haver vinculação do arquiteto que 

o concebeu à fenomenologia da arquitetura. A escolha dos exemplos citados priorizou, 

sobretudo, sua capacidade de ilustrar os conceitos expostos bem como a disponibilidade de 

material sobre os projetos. 

 

2.3.1 A ênfase nos vínculos com o lugar: história, geografia, símbolos e cultura expressos na 

arquitetura 

 Como mencionado anteriormente, as noções trazidas por Heidegger à fenomenologia 

da arquitetura enxergam na promoção de vínculos com o lugar uma fonte de enriquecimento 

da experiência humana, constituindo-se aí um dos pilares dessa vertente de pensamento da 

disciplina. Dessa forma, para a concepção de atmosferas, um primeiro princípio projetual a 

ser apontado é a adoção e a valorização de elementos que remetam às particularidades do sítio 

na constituição do edifício. São essas conexões que, segundo Pallasmaa (2008 [1986]), 

evocam memórias e levam à construção de vínculos entre o usuário e o edifício. 

 Tadao Ando (s.d., apud IVY, s.d.), por exemplo, diz: "você não pode simplesmente 

pôr algo em um novo lugar. Você deve absorver o que você vê ao seu redor, o que existe no 

terreno, e então aplicar esse conhecimento com um pensar contemporâneo para interpretar o 

que você vê."28  

 Observando-se o universo de estudo definido para esta seção, a ideia trazida por Ando 

ilustra o princípio de imprimir nas edificações impressões extraídas da observação do sítio, 

sejam elas de caráter histórico, geográfico, cultural, ou simbólico. Naturalmente, em função 

do escopo de cada projeto, a ação pode aparecer predominantemente sob um ou outro formato 

específico. A título de exemplo, podem ser entendidas como aplicações desse princípio 

projetual a adoção de técnicas construtivas vernaculares, o emprego de materiais oriundos da 

região, a preservação de vestígios arqueológicos do sítio, a ênfase no desenho urbano ou no 

relevo do terreno e a inserção de símbolos que remetam às especificidades do lugar. 

 No projeto da Vinícola Dominus (Napa Valey-Califórnia, EEUU), de Herzog & de 

Meuron, por exemplo, essa vinculação entre edifício e lugar se deu, expressivamente, por 

meio da adoção das pedras abundantes na região como material predominante nas fachadas. 

                                                
28 You cannot simply put something new into a place. You have to absorb what you see around you, 
what exists on the land, and then use that knowledge along with contemporary thinking to interpret 
what you see. 
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Para formar as paredes exteriores do edifício, os blocos rochosos foram agrupados em gabiões 

e, por fim, empilhados uns nos outros. 

Figura 1: Vinícola Dominus, de Herzog & de Meuron, em Napa Valey (California, EEUU) 

 
Fonte: (GREATBUILDINGS, 2013) 

Figura 2: Os gabiões de pedra auxiliam também no controle de temperatura e de 
luminosidade do interior do edifício da Vinícola Dominus 

 
Fonte: Pinterest.com. Site Pinterest. Disponível em: <www.pinterest.com>. Acesso em 30 de março de 2015. 

 A decisão de usar o material no edifício tem como primeira consequência o fato de 

torná-lo quase dissimulado em meio à paisagem, dada a semelhança de tons entre as pedras do 

edifício, as do entorno e a vegetação local, como ilustra a Figura 1. O emprego dos gabiões, 

além de estético, também reúne estratégias de controle de temperatura e luminosidade no 

interior do edifício. A espessura generosa das paredes contribui para preservar o interior das 

grandes variações térmicas sofridas na região, e as diferentes granulações das rochas 

proporcionam distintas qualidades lumínicas nos vários ambientes da edificação. 
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 As conexões entre o lugar e o edifício podem estabelecer-se, ainda, no tocante a 

aspectos de teor mais abstrato, como em menções a fatos históricos relevantes, símbolos ou 

traços culturais de um povo e de um lugar. Identificar essas correspondências num edifício, 

naturalmente, requer, antes de tudo, conhecer em alguma medida o contexto local. Afinal, 

seria improvável que alguém completamente alheio ao contexto compreendesse fatos que lhe 

sejam tão particulares, mas que nem sempre estão visíveis num primeiro contato. Apesar 

disso, essas relações podem constituir-se em uma expressão de grande carga poética e 

emocional na conformação da arquitetura, dada sua menção direta sobre um traço que, apesar 

de subjetivo, é comum aos oriundos da mesma região. Mais que isso, esses valores atuam 

sobre aspectos identitários dessas pessoas – imutáveis, profundamente consolidados em suas 

histórias individuais e, muitas vezes, irreconstrutíveis. 

 É o caso, por exemplo, do novo edifício do Centro de Produção e Pesquisa de 

Alimentos da Carozzi, nas proximidades de Santiago - Chile, projetado pelo escritório GH+A, 

do arquiteto Guillermo Hevia. Eleito como "Projeto do Ano de 2015" por júri aberto 

promovido pelo portal Archdaily.com, o conjunto de edificações foi encomendado para 

reconstruir a fábrica, destruída em um incêndio em 2010. A nova proposta contempla um 

grupo três edificações, identificado pela relação que elas estabelecem com a paisagem dos 

Andes, elemento central da cultura local. O vínculo se deve a geometria da cobertura do 

edifício central, cujo desenho remete ao perímetro irregular da formação natural, ilustrado a 

seguir, ao mesmo tempo que colabora para a incorporação de estratégias sustentáveis, como 

racionalização do uso de energia e de recursos hídricos. 

Figura 3: Centro de Produção e Pesquisa de Alimentos da Carozzi, nas proximidades de 
Santiago-Chile, projetado pelo escritório GH+A, do arquiteto Guillermo Hevia. 

   
Fonte: (ARCHIDAILY.COM, 2014) 
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Figura 4: A cobertura da nova edificação faz menção ao perfil irregular da Cordilheira dos 
Andes, ao fundo dessa imagem. 

 
Fonte: (PALMA; ESTÚDIO PALMA, s.d.. Disponível em: <http://estudiopalma.cl>. Acesso em 24 de 

agosto de 2015.) 

 Em outra dimensão, mas ainda fortemente vinculadas às peculiaridades do lugar, 

estão, ainda, as Piscinas de Leça (ou Piscina de Marés), concluídas em 1966 e projetadas pelo 

português Álvaro Siza, em Portugal. O lugar contempla um conjunto de piscinas públicas 

construídas às margens do oceano, incorporadas a uma formação rochosa natural preexistente. 

Entre o mar e uma pista local, a intervenção de Siza se vê dissimulada na paisagem, em uma 

precisa integração entre o natural e o artificial. Com esse fim, o projeto foi implantado abaixo 

do nível da via, acompanhando a declividade da topografia local e garantindo a manutenção 

do acesso pleno à paisagem. Para a formação das piscinas, paredes de concreto, de tonalidade 

próxima à das pedras, foram locadas estrategicamente em continuação aos maciços de pedra 

preexistentes, numa justaposição sutil entre o antigo e o novo. No projeto, Siza trata de 

organizar o lugar, enfatizando seu potencial – ou seu genius loci – por meio de incursões 

pontuais e ajustadas, que parecem naturais ao sítio, como se sempre tivessem estado ali. 
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Figura 5: Piscinas de Leça (Portugal), projeto de Álvaro Siza 

 
 

 
Fonte: (BALTERS, 2013) 

 

2.3.2 O corpo condicionado pelo espaço  

 Um aspecto que ilustra a complexidade do encargo da arquitetura é o fato de a 

composição de características físicas do ambiente – cores, texturas, sons, escalas, cheiros, 

ritmos etc. – objetivarem, além de meramente ocupar o espaço, provocar sensações e 

reflexões no usuário, por meio de todos os seus receptores corporais, de forma simultânea  

(PALLASMAA, apud HAVIK; TIELENS, 2013a). Mais que constituintes das superfícies, 

eleitas por fatores técnicos ou estéticos, que meramente satisfariam o sentido da visão, essas 

características devem ser pensadas como elos do edifício com todos os sentidos físicos dos 

usuários – tato, visão, audição, olfato e até o paladar. Tratadas como receptores dos estímulos 
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externos, são elas que permitirão ao usuário perceber a atmosfera do ambiente, tocando-os 

intimamente. 

Na percepção visual, existe a condição da Gestalt, que reúne o aspecto, a 
forma, enquanto na percepção atmosférica não existe regra ou princípio. Eu 
diria que a experiência atmosférica sempre se centra na sua própria 
experiência, o que sugere que é uma experiência muito mais interiorizada 
que visualizada. Tal abordagem torna a arquitetura definitivamente mais 
corporificada, e também, por definição, mais multissensorial e integrada, 
porque, numa experiência corporificada, a experiência táctil 29  é tão 
importante [quanto]. Na minha forma de pensar, o sentido mais importante 
que temos é nosso sentido existencial. É dessa forma que nós 
experienciamos a arquitetura, por meio de e como parte de nosso próprio 
senso de existência30 (PALLASMAA, [2013?], apud HAVIK; TIELENS, 
2013a, p.45, tradução nossa). 

 Numa edificação, a maneira como nosso corpo interage com o meio tem total 

relevância na maneira como percebemos suas características. Para Tadao Ando, porém, 

conforme descrito abaixo, essa relação chega a ser vista no sentido inverso, sendo o corpo o 

elemento passivo nessa troca. Para o japonês, as qualidades do corpo são reconhecidas pelo 

indivíduo, na verdade, pela da maneira como ele responde, ou resiste, às características do 

meio. 

O corpo articula o mundo. Ao mesmo tempo, o corpo é articulado pelo 
mundo. Quando "eu" percebo o concreto ser algo frio e duro, "eu" reconheço 
o corpo como algo aquecido e macio. Nesse sentido, o corpo, em sua relação 
dinâmica com o mundo, se torna o Shintai. É somente o Shintai, nesse 
sentido, que constrói ou entende a arquitetura. O Shintai é um ser sensível 
que responde ao mundo 31  (ANDO, 1986, apud FRAMPTON, 1995, 
tradução nossa). 

                                                
29 Pallasmaa (CABERTI, 2013) atribui ao tato a principal fonte de estímulos sensoriais na percepção 

das atmosferas arquitetônicas. Porém destaca que interpreta o termo "tato" (haptic) num sentido 
existencial, como uma experiência da autoexistência, uma síntese de todos os sentidos corporais. 

30 In visual perception there is the Gestalt quality that holds the form, the shape together, whereas in 
atmospheric perception there is no such rule or principle. I would say atmospheric experience 
always centres on your own existential experience, wich suggests that atmospheric experiences is a 
much more internalised experience than a visual one. Such an approach makes architecture 
definitely more embodied, and also by definition more multisensory and integrated because in an 
embodied experience the haptic experience is so important. In my way of thinking, the most 
important sense that we have is our existential sense. That is how we experience architecture, 
through and as part of our own sense of existence. 

31 The body articulates the world. At the same time, the body is articulated by the world. When “I” 
perceive the concrete to be something cold and hard, “I” recognize the body as something warm and 
soft. In this way the body in its dynamic relationship with the world becomes the Shintai. It is only 
the Shintai in this sense that builds or understands architecture. The Shintai is a sentient being that 
responds to the world. 
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 A interação usuário-meio, diga-se, deve ser considerada não somente pelo que se 

percebe diretamente pelos sentidos mencionados acima, como cores, texturas ou cheiros; a 

análise deve atentar também para como esses estímulos despertam outras sensações no corpo, 

ou como nos suscitam memórias e significados outros. São, muitas vezes, ações inconscientes 

e cotidianas que, para o corpo humano, se refletem em mensagens e estímulos, igualmente 

relevantes para a percepção da atmosfera do lugar. 

As experiências arquiteturais mais potentes são imagens corporificadas. 
Entrar e atravessar uma porta, por exemplo, é uma experiência arquitetônica 
fundamental. Mas antes vem a horizontalidade do piso [...]. No entanto, um 
teto, parede, janela, escada, banheiro, mesa, lareira não são somente coisas 
visuais, mas elementos arquitetônicos. Eles são atos, imagens 
corporificadas! O que eu estou sugerindo é que a emoção arquitetural está 
cercada de nossas experiências passadas. A arquitetura liberta certas 
memórias profundas. [...] Eu sou crítico em relação a ideias de arquitetura 
como propósito visual ou estético. O significado tem que vir de algum lugar; 
e ele vem da vida. Essas imagens primárias têm poder metafísico. Por 
exemplo: atravessar um vão de porta tem um tremendo poder filosófico e 
metafísico. Ele corporifica a transição de um mundo para outro, de um 
espaço para outro. O que eu estou sugerindo implicitamente é que a 
atmosfera deve ter a ver com o reconhecimento inconsciente dessas imagens 
primárias 32  (PALLASMAA, [2013?], apud HAVIK; TIELENS, 2013a, 
tradução nossa) 

 Ao planejar-se uma edificação, por exemplo, pode-se levar o corpo do usuário a 

experimentar inúmeras condições que lhe informarão como reagir ao espaço e como 

interpretá-lo. Assim, corroborando o dito por Pallasmaa, movimentos como o de abaixar-se, 

esticar o corpo para perceber ou atravessar um dado elemento, de alterar a marcha ao passar 

por uma entrada demarcada ou um piso rampado, ou mesmo o de tencionar o corpo para 

equilibrar-se em superfícies instáveis poderão ser interpretados pelo corpo do usuário como 

alertas, por exemplo, preparando-o para a experiência que virá a seguir. 

 Essas sensações podem, ainda, despertar sensações no organismo, deflagradas pelas 

condições do ambiente, comprometendo também a percepção do local. A noção de equilíbrio 

                                                
32 The most powerful architectural experiences are embodied images. Entering and going through a 

door, for instance, is a very fundamental architectural experience. But first comes the horizontality 
of the floor (...). Nevertheless, a roof, wall, window, stairway, bath, table, fireplace, are not jus 
visual things, just architectural elements. They are acts, embodied images! What I am suggesting is 
that architectural emotion is bound to our former experiences. Architecture releases certain deep 
memories. (...) I am critical towards the idea of architecture as a visual or aesthetic intention. 
Meaning has to come from somewhere; and it comes from life. These primary images have 
metaphysical power. For instance walking through a doorway has tremendous philosophical and 
metaphysical power. It embodies the transition form one world to another, from one space to 
another. What I am suggesting implicitly is that atmosphere may have to do with our unconscious 
recognition of such primary images. 
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do corpo humano, por exemplo, está vinculada à percepção simultânea de sentidos corporais 

como a audição e a visão, bem como à resposta de contração e tônus muscular que o 

organismo alcança. A limitação desse fator gera instabilidade e desconforto, trazendo 

sentimentos como medo e a valorização dos ambientes protegidos. Esse efeito é comentado 

por Bohme, a seguir, quando se refere à influência do sentimento na condição emocional do 

usuário, que denomina de estado sensitivo. Veja-se: 

O sentimento corporal me permite não somente sentir algo, mas também 
sentir como eu sinto, [sentir] meu estado sensitivo. Atmosferas são, por 
natureza, experienciadas pelo sentimento corporal, ou seja, por sua tendência 
a de me "afetar", a me deixar em uma condição específica 33 (BOHME, 
2013a, p.97, tradução nossa) 

 Por fim, outras condições, como o enfrentamento de condições ambientais (frio, calor, 

ventos etc.), a percepção de cheiros e ruídos característicos ou de condições de luz planejadas 

são também exemplos de ferramentas para estimular a experiência corporal por intermédio do 

espaço construído. Sob processos similares aos descritos acima, elas promovem a alteração 

das condições do corpo e levam, por consequência, a um direcionamento da percepção da 

atmosfera do lugar. 

 A depender da temática em si, diferentes composições de estratégias são 

implementadas, de forma que todo o conjunto edificado acaba por expressar-se, num quase 

"contar uma história" por meio corpo e do espaço. Condicionando-se o usuário a uma situação 

de movimento ou sensação específicos, é possível evocarem-se pensamentos e reflexões sobre 

a experiência corporal induzida, remetendo-o ao contexto abordado pela obra e, 

consequentemente, pela atmosfera do lugar. 

 A fim de ilustrar a aplicação desse princípio projetual em um contexto real, pode-se 

citar o projeto de expansão do Museu Judaico de Berlim (2001, Berlim, Alemanha), de 

autoria de Daniel Libeskind, como exemplo. Para o projeto do museu, a fim de remeter à 

conjuntura de caos, incertezas, pânico e fragilidade vivida pelos judeus no período do 

Holocausto, o edifício, assim como as instalações artísticas que apresenta, são dotados de 

particularidades que promovem grande desconforto no usuário, fazendo-o sentir na pele essa 

condição. 

                                                
33 Corporeal feeling allows me not only to feel something, but also to feel how I feel, my sensitive 

state. Atmospheres are by nature experienced by corporeal feeling, namely by their tendency to 
'afect' me, to put me in a specific mood. 
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 No ambiente denominado "Jardim do Exílio", um espaço de planta retangular em que, 

num formato de retícula, são dispostas 49 jardineiras de concreto muito altas, alternadas por 

estreitas passagens, o piso do local, de pedra irregular e escorregadia, apresenta uma leve 

inclinação na diagonal, que torna o caminhar por entre os volumes uma ação difícil. Dada a 

altura e à sucessão dos volumes, o céu – metáfora da condição de fuga, de exílio – parece a 

única saída frente à situação enfrentada. Nesse contexto, os usuários tendem a desequilibrar-

se e até a sentirem-se tontos, ao mesmo tempo que tentam apoiar-se nas paredes frias e lisas 

das jardineiras de concreto, o que lhes impõe insegurança, medo e cansaço. 

Figura 6: Vista do interior do Jardim do Exílio, com seu piso levemente inclinado e suas 
altas jardineiras de concreto, que dificultam a visualização do céu e dos planos à frente 

Figura 7: Na instalação, ao olhar para o alto, o usuário enxerga o céu entre as jardineiras 

.      
Fontes: (LIPÁROVÁ, 2007) e (STUDIO LIBENSKIND, 2015) 

 As sensações despertadas, de medo, insegurança, instabilidade e impotência frente 

ao desafio de percorrer a instalação, trazem à mente a realidade vivida pelo povo judeu 

durante o Holocausto. A reflexão, como se pode perceber, é centrada na resposta do corpo 

e de suas capacidades, frente às condições do espaço. 

 Devem-se destacar aqui as críticas de Peter Zumthor e de Pallasmaa ([2013?], apud 

BOHME, 2013b) à obra. Segundo esses autores, Libeskind centra a concepção do edifício 

em uma ação escultórica, sem a intenção de relacionar-se com o usuário. Dessa forma, o 

edifício configuraria uma arquitetura vazia, sem sentido e que, por consequência, não 

promoveria vínculos com seus usuários. 
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Figura 8: Vista lateral do museu, com o Jardim do Exílio no centro da imagem 

 
Fonte: (STUDIO LIBENSKIND, 2015) 

 O uso do exemplo, no entanto, pode ser respaldado pela experiência vivida pela 

própria autora na visitação do lugar. Del Rio, Duarte e Rheigantz (2002, apud GONÇALVES, 

2009, p.134-135), dizem, ainda, haver uma "homologia clássica entre o corpo e o edifício" 

como constituinte da experiência arquitetônica proposta por Libenskind. Apesar das criticas 

de Zumthor e Pallasmaa, acredita-se ser possível perceber a relação usuário-arquitetura no 

Museu Judaico. 

 

2.3.3 A percepção do macro para o micro 

 Se a atmosfera é percebida por uma apreensão generalizada, como já mencionado 

anteriormente, é possível afirmar que sua percepção tende a dar-se inicialmente do todo para 

o detalhe. Fruto disso, possivelmente, tem-se o fato de arquitetos fenomenologistas se 

dizerem alheios ao uso de pormenores decorativos em suas obras, a fim de evitarem 

distrações do usuário. A ausência destes, por sua vez, promove uma condição em que os 

elementos essenciais da arquitetura, como piso, teto e paredes, bem como detalhes 

construtivos em si, como juntas e articulações entre materiais, planos e volumes, paginações 

de revestimentos e a composição geométrica dos elementos estruturais, por exemplo, acabam 

por assumir protagonismo na composição dos ambientes e dos próprios edifícios. 

 Sob esse conceito, as obras tendem a se resumir ao mínimo número de elementos 

possível, normalmente definidos em função das necessidades destacadas em seu interior e 

priorizando a realização plena das experiências propostas aos usuários. As fachadas, 

principalmente, costumam apresentar poucos materiais – ou mesmo um único, em 
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composições reduzidas a poucas formas geométricas, usualmente puras. Nos interiores, 

grandes superfícies uniformes, também sob um mesmo acabamento, e desprovidas de 

ornamentos costumam ser destinados à concepção da atmosfera do lugar. 

 A obra de Tadao Ando, como um todo, é fonte rica de exemplos para esse princípio. 

Ela é destacada por Tavares Filho (2007), por elucidar, "de modo legítimo e consistente, 

aproximações entre o pensamento minimalista e o fenomenológico". Projetos diversos do 

japonês, como a Igreja da Luz (Osaka-Japão) e o recente Centro Roberto Garza Sada, de Arte, 

Arquitetura e Design, em Nuevo León (México), ilustram essa condição. 

 No primeiro exemplo, a exiguidade de materiais e elementos no interior permite 

destaque absoluto da grande cruz, conformada apenas pela luz natural que atravessa espaço 

vazio entre as placas retangulares que compõem uma das paredes (ver Figura 9). 

Volumetricamente composta por um prisma retangular, interceptado por um plano inclinado, 

as fachadas da igreja também se apresentam integralmente uniformes, dando protagonismo à 

composição dos planos. Todo o edifício é concebido em grandes superfícies de concreto, 

algumas outras envidraçadas e doses pontuais de luz natural, numa composição poética entre 

o símbolo religioso e os elementos da arquitetura e da natureza. Interna e externamente, são 

pouquíssimos os pontos de contraste, que tendem a atrair os olhares do usuário. Em 

contrapartida, os poucos detalhes que o edifício apresenta são impactantes, de proporção 

monumental frente a ele e executados por meio da ausência de matéria – como o vazio que 

conforma a cruz na parede. 

Figura 9: Interior da Igreja da Luz, de Tadao Ando, em Osaka (Japão). 

 
Fonte: (KROLL, 2011)  

 O Centro Roberto Garza Sada, de Arte, Arquitetura e Design, em Nuevo León 

(México), por sua vez, tem em sua volumetria os traços mínimos e impactantes característicos 

do arquiteto. Também inteiramente concebido em concreto, o edifício diferencia as 
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superfícies ao aplicar diferentes texturas sobre o mesmo material em cada uma das duas partes 

que definem claramente o volume. Janelas e outras aberturas, em fita e executadas com 

material translúcido, mostram-se dissimuladas frente à proporção do edifício. Fruto disso, 

tem-se a visualização de cada plano da fachada, que corresponde também a um volume da 

composição, como um grande maciço uniforme, reforçando a ideia da presença de poucos e 

essenciais elementos. É interessante perceber, ainda, uma ideia de unidade entre exterior e 

interior: os grandes e uniformes planos de concreto aparente são percebidos desde o volume 

total, visto do exterior, até em pisos, tetos e paredes internas, ao longo de todo o edifício. 

Figura 10: Centro Roberto Garza Sada, de Arte, Arquitetura e Design, em Nuevo León 
(México) 

 
Fonte: (ASENSIO, 2013) 

Figura 11: Interior do Centro Roberto Garza Sada, de Arte, Arquitetura e Design, em 
Nuevo León (México) 

 
Fonte: (PINTEREST.COM, 2015) 
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2.3.4 A tectônica: técnica e significado 

 Conforme mencionado no item anterior, a ausência de detalhes decorativos nas 

edificações leva a um grande foco sobre os elementos essenciais da arquitetura, como piso, 

teto, paredes e detalhes construtivos, na apreensão da atmosfera do lugar. Essa 

particularidade, por consequência, passa a exigir grande dedicação ao aspecto tectônico da 

edificação, dada a expressividade que cada elemento desses terá frente ao conjunto.  

 Sendo fiel ao que denomina-se como a essência do lugar, "a construção, como 

processo de 'formação', desenvolve-se às vezes como uma narrativa material" (NESBITT, 

2008, p.535), em que se percebem a exposição dos elementos estruturais, a exploração da 

verdade dos materiais, a aplicação destes na forma bruta e, sobretudo, uma ideia de 

significado relacionado ao objeto arquitetônico em si. 

 A expressão dos materiais em sua forma bruta, sem recobrimentos ou manipulações 

cosméticas, destaca suas características próprias (físicas, técnicas, sensoriais e significados 

culturais). Quando em sua forma natural, que os identifica e concomitantemente vincula sua 

aplicação a suas propriedades específicas, eles destacam um sentido em seu emprego dentro 

do conjunto de uma dada obra. 

 No tocante à ideia de se promover um significado por meio do objeto arquitetônico, a 

arquitetura fenomenológica se dedica a destacar, por intermédio da matéria física que a 

constitui, um fenômeno que a identifica e norteia sua concepção. Seja ele um fato histórico, 

cultural, ou um eixo temático de outra natureza, esse fenômeno incorporado ao projeto vem a 

suscitar a reflexão do usuário sobre o referido tema, tornando a obra "significativa", como 

defende Norberg-Schulz: 

Não estamos mais satisfeitos em fazer nossos edifícios funcionais, mas os 
queremos também para serem "significativos". O que, então, é coberto pelo 
termo "arquitetura significativa"? Como um trabalho de arte, arquitetura 
concretiza objetos mais elevados ou "valores". Ela dá expressão visual a 
ideias que significam algo para o homem porque eles "ordenam" a realidade. 
Apenas por meio dessa ordem, apenas reconhecendo sua dependência 
mútua, as cosias se tornarão significativas.34 (NORBERG-SCHULZ, 1988, 
p.22, tradução nossa) 

                                                
34  We're no longer satisfied with making our buildings functional, but want them also to be 

"meaningful". What then, is covered by the term "meaningful architecture"? As a work of art, 
architecture concretizes higher objects or "values". It gives visual expression to ideas wich mean 
something to man because they "order" reality. Only through such an order, only by recognizing 
their mutual dependence, do things become meaningful. 
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 Como exemplo para esta aplicação, pode-se citar o Museu do Mar e do Surfe (Biarritz, 

França), de autoria do escritório Steven Holl Architects, em parceria com a arquiteta Solange 

Fabião, orientado pela discussão em torno dos temas relativos ao oceano e ao surfe. As 

referências ao tema começam pela implantação do edifício, que, aproveitando o declive 

existente no terreno, posiciona o museu de maneira a ser visto "sob o céu, sob o mar". A 

expressão é também um conceito, atribuído pelo autor ao projeto, que baseou os estudos para 

seu desenvolvimento. 

Figura 12: Museu do Mar e do Surfe (Biarritz, França), de Steven Holl Architects e 
Solange Fabião 

 
Fonte: (STEVEN HOLL ARCHITECTS, s.d.) 

Figura 13: Trecho do Museu do Mar e do Surfe (Biarritz, França), de Steven Holl 
Architects e Solange Fabião 

 
Fonte: Flickr.com. (s.d.) 

 A composição de materiais e texturas empregados no edifício também tem como 

objetivo remeter à ideia de se estar no fundo do mar. A grande praça onde se implantou o 

equipamento tem seu piso rampado, como grandes ondas, revestido de pedras portuguesas, de 

textura rugosa e aspecto opaco, como o fundo do mar. Por sua vez, o edifício em si, cujos 

volumes prismáticos e irregulares apresentam paredes envidraçadas, de aspecto leitoso, faz 

lembrar blocos de icebergs. Concomitantemente, saliências de contornos orgânicos, 
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destacadas pela iluminação, se pronunciam no interior do edifício, remetendo às formas de 

bancadas de areia e organismos marinhos. Por fim, como pode ser visto na figura abaixo, a 

composição entre materiais, texturas, a implantação e a forma do edifício – elementos 

inerentes às decisões do projeto de arquitetura propriamente dito – criam uma composição 

que, em diversos aspectos, remetem à temática abordada, tornando ele mesmo uma fonte de 

recursos para a discussão. 

 

2.3.5 O percurso como elemento de construção do sentido  

 A maneira como o usuário é levado a percorrer um edifício pode contribuir 

especialmente para determinar como ele se sente no referido espaço, podendo, inclusive, levá-

lo a produzir interpretações sobre o que vivencia. Segundo Lynch ([1960?], apud NORBERG-

SCHULZ, 1980, p. 19, tradução nossa), "uma boa imagem ambiental oferece ao indivíduo um 

importante senso de segurança emocional." 

 Este princípio tem especial relação com o item que trata do condicionamento do corpo 

pelo espaço, pois consiste, essencialmente, em um reflexo da forma como aquele interpreta as 

mensagens e características deste. Conforme mencionado anteriormente, a atmosfera de um 

ambiente ou edificação produz no usuário sensações e movimentos, que alteram sua condição 

individual. A maneira como um ambiente é planejado e constituído, portanto, terá um reflexo 

relevante na maneira de o usuário percebê-lo. 

 Sobre o modo como o indivíduo se desloca no interior de um edifício, há uma relação 

similar: as características do percurso poderão interferir na vivência dele no espaço. A 

velocidade do caminhar, por exemplo, pode sofrer variações em função de um piso 

escorregadio ou do emprego de esteiras rolantes. A decisão permitirá, por consequência, criar-

se uma atmosfera relaxante, ou um ambiente que imprima pressa ao usuário. A obstrução da 

visibilidade ao longo do percurso, por sua vez, pode ser um fator que imprima ansiedade e 

curiosidade. Assim como estas, outras tantas sensações podem ser provocadas por decisões 

projetuais, mesmo que de baixa complexidade. 

 Em Atmosferas, Zumthor (2006) diferencia o "conduzir" e o "seduzir" quando se trata 

de planejar a maneira como um usuário percorrerá e, por consequência, descobrirá um lugar, 

sempre de acordo com a função deste. Ritmos, curvas, obstáculos, surpresas: o "deambular" 

pelo edifício, como denomina o autor, é definido como um processo de reconhecimento, de 
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apreensão da atmosfera do lugar. As decisões sobre que tipo de elementos devem compor essa 

experiência tem, então, direta relação com as sensações que se pretende despertar. 

 Recorrendo-se mais uma vez, ao exemplo do Museu Judaico de Berlim, pode-se 

exemplificar a aplicação desse princípio projetual. A visitação ao museu se dá a partir da sua 

porção mais antiga, de onde se acessa um subsolo escuro. Desde já, o senso de direção é 

comprometido, e a ansiedade prepara o visitante para a experiência que encontrará. O 

caminho leva a um hall, onde se interceptam três corredores: o primeiro, sem saída, leva a 

uma instalação sobre o Holocausto, episódio que demarca o extermínio do povo judeu durante 

a 2a. Guerra Mundial; o segundo direciona o usuário ao Jardim do Exílio, instalação 

comentada anteriormente, que leva ao debate sobre o êxodo e à emigração enfrentados no 

período; o terceiro, e mais longo, leva à continuidade da exposição. 

 Além das metáforas construídas pela clara associação entre as instalações que 

finalizam cada corredor e as saídas encontradas pelo povo judeu no período do Holocausto, a 

visitação dessa sessão do museu se faz especialmente mais densa e desconfortante por os 

pisos, paredes e tetos serem desalinhados entre si, gerando ambientes angulosos, pisos e tetos 

inclinados e ambientes sem saída. Nesse setor em especial, a falta de paralelismo entre os 

planos, além de enfatizar as longas distâncias dos corredores, promove encontros vivos entre 

as paredes, desconfortáveis ao toque. Além disso, e talvez a característica mais perceptível, a 

sutil inclinação dos pisos e a difícil legibilidade do ambiente tornam a caminhada ainda mais 

cansativa e levam os usuários a sentirem-se perdidos e desorientados, reforçando a percepção 

do tema em debate.  
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Figura 14: Corredores do Museu Judaico de Berlim (Berlim, Alemanha), de Daniel 
Libeskind. Piso e tetos têm sutil inclinação, e as paredes formam ângulos agudos entre si. 

O percurso é de difícil legibilidade e causa dúvida e desorientação aos usuários, 
procurando-se reconstruir o sentimento dos judeus no período do Holocausto. 

 
Fonte: (STUDIO LIBENSKIND, 2015) 

 

2.3.6 Iluminação: uma associação entre técnica e poesia 

 O estudo do uso da luz nos espaços – natural ou artificial – é recorrente na arquitetura 

fenomenológica e, por consequência, na composição de atmosferas arquitetônicas. Seja para 

destacar ou dissimular pontos do espaço, para transformar o brilho de algum material 

alterando a percepção que desperta usualmente, ou mesmo para criar pontos de atração e 

direcionamentos nos fluxos internos de um edifício, a luz e a sombra constituem-se em 

recursos aplicados na construção das atmosferas com frequência. 
Ao projectar um edifício não vamos no fim buscar um engenheiro 
electrotécnico e dizer: bom, onde é que queremos colocar as luzes e como é 
que vamos iluminar esta coisa? Esta ideia acompanha toda a obra desde o 
início. Uma das ideias preferidas é a seguinte: pensar o edifício primeiro 
como uma massa de sombras e a seguir, como num processo de escavação, 
colocar luzes e deixar a luminosidade infiltrar-se. (ZUMTHOR, 2006, p.59-
61) 

 A passagem acima permite entender como, para Zumthor, esse princípio está ligado à 

concepção do projeto como um todo. Segundo ele descreve, a decisão sobre o que iluminar ou 

não e sobre como fazer isso está presente ao longo do processo de projeto. O "processo de 

escavação", como relata, faz menção à ideia de se iluminar pontos específicos no espaço, 
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tornando-os protagonistas. Em contrapartida, é possível inferir-se também que a sombra ou a 

penumbra, por sua vez, criam dramaticidade e fazem o usuário despender mais atenção para 

perceber os elementos do espaço, sendo, portanto, igualmente importante na construção da 

atmosfera. 

 Tadao Ando também reconhece o potencial da luz para a composição das atmosferas. 

Para ele, porém, o recurso apenas ganha ênfase quando em um ambiente isolado das 

condições naturais, pois, nessa condição, a luz consiste, sobretudo, em uma menção ao 

ambiente natural (apud FRAMPTON, 1995) Seus edifícios, concebidos por uma meticulosa 

manipulação dos elementos como a água, o ar, a luz e a topografia, destacam-se pela presença 

de arranjos com a luz natural de grande carga poética e escultórica. 

 Na Casa Koshino (Ashiya, Hyogo, Japão), projeto desse arquiteto, a edificação se divide 

em dois blocos, enterrados num terreno de grande declividade. As aberturas zenitais 

promovidas pelos rasgos na estrutura permitem não somente a entrada de iluminação, mas, 

sobretudo, o acompanhamento da variação das horas e das estações do ano a partir das 

variações das sombras. Nos interiores, uniformemente executados com concreto armado e 

sem qualquer elemento decorativo, as paginações produzidas pela luz e pela sombra sobre 

paredes e pisos adquirem arranjos artisticamente expressivos. 

Figura 15: Casa Koshino (Ashiya, Hyogo, Japão), de Tadao Ando. A manipulação da luz 
natural reproduz os elementos exteriores a fim de interiorizá-los e constitui-se nos adornos 

do ambiente. 

        
Fonte: (HOLANDA, 2013) 
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2.3.7 Os contrastes como catalizadores da percepção 

 De maneira geral, os contrastes podem contribuir para intensificar a percepção de 

características postas em oposição. Assim, ao dispor um objeto escuro ao lado de um, claro, a 

percepção sobre a tonalidade de ambos será alterada: o escuro parecerá ainda mais escuro, e o 

claro ainda mais claro. Da mesma forma, o efeito se percebe quando associados elementos de 

dimensões visivelmente diferentes, ambientes muito e pouco iluminados etc. Norberg-Schulz 

(2001, p.23-36) chama a atenção sobre isso, alertando para o fato de as condições dispostas 

em um ambiente poderem influenciar a maneira como ele é percebido. 

 Analogamente, a percepção sobre o próprio corpo também é influenciada pelas 

características do espaço: na construção de igrejas góticas, o uso dos tetos elevadíssimos 

levava o indivíduo a sentir-se pequeno diante da grandeza de Deus e da igreja, culminando em 

uma atmosfera intimidadora. Apesar de, naturalmente, essa relação estar envolta em um 

contexto histórico-social muito mais abrangente, o exemplo pode ilustrar como a forma de 

perceber um ambiente pode ser alterada pela condição contrastante em que o indivíduo se vê 

em relação ao espaço. 

 Uma última forma de emprego dos contrastes na composição de atmosferas pode ser 

vista quando a mudança abrupta das condições do ambiente pode despertar os sentidos do 

usuário, tornando-o mais sensível à percepção da nova condição. Num ambiente ou percurso 

uniforme, por exemplo, a monotonia pode ser interrompida subitamente pela presença de um 

elemento pontual e contrastante. Esse ponto de destaque restaura a atenção e o ritmo do 

usuário, que podem ter sido afetados pela linearidade das condições anteriores. 

 Na Catedral de Brasília (Brasília), Oscar Niemeyer utiliza essa estratégia, a fim de 

distorcer a percepção do usuário no tocante à dimensão da igreja, considerada pequena pelo 

arquiteto. Para isso, ele projeta o acesso ao edifício por meio de uma passagem estreita e 

escura, disposta no nível do subsolo, que se abre diretamente para um espaço muito maior, de 

pé-direito amplo e bastante iluminado: a nave central. O contraste entre os dois espaços – o 

claro e o escuro, o estreito e o amplo – acaba por ressaltar suas diferenças, levando à distorção 

da percepção do lugar: influenciado pelo uso do recurso, o usuário é levado a ler o espaço da 

catedral como sendo mais amplo, alto e claro do que, de fato, o é.  
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Figura 16: A entrada da Catedral de Brasília (Brasília), de Oscar Niemeyer, usa dos 
contrastes de iluminação e dimensões para destacar as qualidades da nave central. 

   
Fonte: (CKEL, 2008) 

Figura 17: Croqui de Niemeyer que descreve a estratégia de promover o acesso à Catedral 
de Brasília (Brasília) 

 
Fonte: (BARNABÉ, 2007) 

 

2.3.8 A paisagem como fonte de vínculos 

 A fim de destacar e, por vezes, emoldurar elementos do entorno que corroboram o 

entendimento do genius loci, recorre-se ao artifício de planejar atributos da edificação, como 

as aberturas do edifício ou de eventuais espaços de contemplação que ele disponha, por 

exemplo. 

 Pensando sob esse princípio, é possível afirmar que o sentido da obra de arquitetura 

não se exaure na própria edificação, mas se estende àquilo que se vê a partir dela, do que 

compõe seu entorno. O ato de vivenciar o ambiente definido pelo edifício é complementado, 

naturalmente, pelo que se vê durante essa experiência. Dessa forma, a presença de elementos 

marcantes na paisagem circundante, como marcos históricos, monumentos, formações 

naturais etc., pode complementar a atmosfera conformada pela edificação em si. 
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 Elementos alheios aos limites físicos da obra podem, inclusive, ser o diferencial que 

dá ao referido sítio a ideia de ser um lugar único, que, segundo Pallasma (2008 [1986], 

p.487), é "a experiência mais vasta e possivelmente mais importante que se pode ter da 

arquitetura". Trata-se, portanto, da expressão de mais uma forma de vínculo com o lugar, 

dessa vez, por meio da paisagem. 

 De modo análogo, está a ideia de pensar em como o edifício deve ser visto a partir do 

exterior. Não somente as vedações, mas também as aberturas, que permitem a visualização do 

ambiente interno, compõem a mensagem a ser transmitida por meio do objeto edificado, 

quando visto de fora. Elas dão pistas sobre o que transcorre ali, requerendo um planejamento 

por parte do arquiteto também nesse sentido.  

 Esse princípio é identificado, por exemplo, no projeto do MIT Baker House 

Dormitory, de Alvar Aalto (Massachussets-EEUU). A fim de prover todos os dormitórios 

com a vista do Rio Charles, que margeia o local, o arquiteto priorizou a adoção de uma forma 

na edificação que acompanhasse o contorno do rio. Mesmo resultando em inúmeros tipos de 

habitações diferentes entre si, em função da curvatura, e resistindo a críticas sobre o 

incremento de custos que a solução demandaria, Aalto chegou à solução em que todos os 

quartos são dispostos para um mesmo lado, preservando a vista. O curso do rio, nesse caso, 

imperou sobre os demais condicionantes projetuais, repercutindo em aspectos que hoje 

identificam o edifício: sua forma e as visuais que se tem a partir de seu interior. 

  

Figura 18: Planta baixa do MIT Baker House Dormitory, de Alvar Aalto (Massachussets-
EEUU) 

 
Fonte: (PEREZ, 2010) 
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2.3.9 A materialidade: a matéria e seus significados 

 Define-se por materialidade o conjunto de todas as características de um material e as 

sensações a que ele remete, sejam elas objetivas ou subjetivas. Dureza, brilho, textura, 

temperatura etc., irão interferir na maneira de se ver, tocar, ouvir, perceber uma superfície 

composta por dado material. Os materiais podem, ainda, aparecer sob diversos formatos, 

acabamentos e quantidades, o que lhes renderá novas propriedades e proporcionará diferentes 

sensações. A ideia de peso que uma superfície de pedra evoca, a sensação de frescor que a 

água desperta, ou um fator histórico-geográfico que esteja vinculado a um material específico, 

proveniente de determinada região, ou a uma época podem também interferir na maneira 

como se percebem esses elementos, mesmo que subjetivamente. 

 Ainda sob essa ótica, um material deve também ser pensado sob suas diversas 

possíveis apresentações: uma pedra pode ser lapidada, apicoada, envernizada, disposta em 

grandes ou pequenos pedaços, exposta à luz ou mantida à sombra e, em cada situação, 

evocará diferentes conceitos. Dada a composição de aspectos como textura, reflexão do som, 

transmissão de calor, geometria, brilho etc., que serão sintetizados em sentidos, esse elemento 

transmitirá uma sensação específica. Ainda, há de se ter em conta como os materiais estão 

dispostos: lado a lado ou em faces perpendiculares, próximos ou distantes entre si; como 

podem ser acabados; como valorizam ou suavizam características de um componente que lhe 

é associado. 

 Fatores históricos e geográficos, conforme mencionado acima, também podem 

influenciar na maneira como se entende o emprego de dado material em uma composição. 

Quando advindos da própria região ou do entorno próximo, ou manipulados sob técnicas 

Figura 19: MIT Baker House Dormitory, de Alvar Aalto (Massachussets-EEUU) 

 
Fonte: (PEREZ, 2010) 
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vernaculares, por exemplo, os materiais acabam por atribuir – ou agregar – significados 

dentro da composição da obra e promover vínculos com o lugar. 

 Assim, a consciência sobre a aplicação dos materiais na arquitetura e a associação dos 

diferentes elementos no conjunto estarão vinculadas às ideias que despertarão, contribuindo 

para a formação do discurso anunciado pela arquitetura. O tema pode ser entendido como 

componente da discussão sobre a tectônica do objeto arquitetônico, mencionada 

anteriormente, mas ganha ênfase no âmbito da concepção de atmosferas ao advogar pelo valor 

do emprego de materiais em seu estado natural, em que se expõem suas propriedades 

potenciais, mas também suas marcas da passagem do tempo, numa relação honesta entre o 

que se vê e o que se sente. 

Os materiais naturais – pedra, tijolo e madeira – permitem nossa visão entre 
suas superfícies e tornam-nos convencidos da veracidade da matéria. Os 
materiais naturais expressam sua idade e sua história, como também a 
história de sua origem e do uso humano. Toda matéria existe num continuum 
do tempo; a pátina do desgaste acrescenta a experiência enriquecedora do 
tempo nos materiais da construção. A arquitetura permite-nos compreender a 
dialética da permanência e mudança, para nos posicionar no mundo, e para 
nos localizar na continuação da cultura. (PALLASMAA, 1996, p.21, 
tradução nossa) 

 Mas, ao incorporar, ainda, as ideias da percepção dos materiais por intermédio dos 

sentidos físicos receptores do usuário e dos significados culturais envolvidos em sua 

aplicação, atribuindo-lhes um sentido mais denso em termos simbólicos, ganha uma dimensão 

ainda maior no âmbito da concepção de atmosferas. 

 Identifica-se, ainda, a referência à adoção das texturas nas superfícies como aspecto 

relevante na criação das atmosferas a partir da valorização do sentido táctil do usuário na 

percepção do espaço. Esse princípio, porém, mais do que mera forma de perceber as 

rugosidades dos materiais, deve ser pensado de modo mais complexo, como o meio para 

apreenderem-se as diversas propriedades da referida materialidade do elemento. A 

temperatura e a firmeza de um material, a solidez e a ergonomia de um objeto, por exemplo, 

podem ser percebidas com segurança pelo toque. Sensações de conforto, aconchego, perigo, 

estabilidade serão, por consequência, despertadas por esse contato.  Além disso, aspectos 

subjetivos, como significados culturais e históricos que vinculam o material ao contexto, são 

também atributos que se reconhecem nas superfícies e que interferem na percepção da 

experiência vivenciada. 

 Pensando-se no exemplo da argila e suas diferentes aplicações na construção, origens 

e possíveis subprodutos, é possível visualizarem-se as múltiplas materialidades que se podem 
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extrair de um material. Nos exemplos abaixo, três edificações têm paredes construídas a partir 

de diferentes técnicas, em regiões muito distintas, mas todas usam a argila como matéria-

prima. No primeiro exemplo, uma parede construída em taipa de mão mantém a textura e a 

coloração do material muito próximas das naturais. Em composição com os troncos que 

estruturam a parede, as rugosidades da superfície se mantêm bastante visíveis, refletindo nas 

imperfeições da superfície as particularidades do processo manual. Ainda, o material e a 

técnica têm relevância no contexto da cultura sertaneja brasileira, dado seu vasto emprego 

como técnica vernacular na região. No segundo, o projeto de Pedro Souza que venceu o 

concurso "Casa em Luanda: pátio e pavilhão", uma residência construída em taipa de pilão, a 

superfície se mostra lisa, mas mantém o desenho fruto da sobreposição de camadas lineares 

de argilas distintas, que apresenta um brilho muito sutil em algumas delas. As paredes são 

bastante espessas e as arestas entre os planos, retificadas, fruto da técnica adotada. No último 

exemplo, projeto de Herzog & de Meuron de um galpão para a fábrica Ricola (Laufen, Suíça), 

a argila foi misturada mecanicamente a terra e a uma pedra calcária, marga. Infere-se que a 

composição da argila, procedente de uma região muito diferente da dos exemplos anteriores, 

ou a mistura com outros materiais para a obtenção do substrato podem justificar a diferença 

de tonalidade da superfície deste exemplo. O aspecto final tem rugosidade intermediária entre 

os dois primeiros casos, e parece alcançar o resultado mais opaco de todos. Simbolicamente, o 

emprego da argila nesse edifício tem, ainda, relevância, por tratar-se de uma indústria de 

beneficiamento de produtos agrícolas, situada no próprio campo de cultivo. A matéria-prima 

para a execução do edifício foi retirada do próprio local que o recebeu e das imediações, 

gerando, com isso, mais um valor para o material.  
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Figura 20: Casa de taipa, técnica construtiva vernacular que usa argila como matéria-
prima. 

Figura 21: De taipa de pilão, a partir de argila compactada, em paredes espessas e de 
acabamento mais liso. Projeto de Pedro Souza para o concurso "Casa em Luanda: pátio e 

pavilhão". 

1.   2.  
Fonte:(PINTEREST.COM, 2015) 

Fonte: (SOUTO, 2013) 

Figura 22: Fábrica Ricola, projetada por Herzog & de Meuron. 

3.  
Fonte: (FREARSON, 2014) 

 

2.3.10 O ritmo e o som: produzidos no espaço, percebidos no corpo 

 A ideia de ritmo aproxima a arquitetura de outras artes, como a música e a dança, 

estabelecendo uma relação entre a arte e o tempo e influenciando na leitura do espaço. 

Impressos pela disposição de elementos agrupados, pela recepção de sons ou contrastes 

lumínicos, os ritmos – constantes, cadentes etc. – são percebidos pelo corpo com mais ou 

menos harmonia, tal como se dá na música, por exemplo. 



 70 

 O som que um espaço produzirá, por consequência, terá relação direta com os ritmos 

estabelecidos entre os elementos que conformam o sítio, mas será também influenciado pelos 

materiais disponíveis no espaço. Não se trata, necessariamente, de entender sobre a questão 

técnica que envolve a absorção e a reflexão do som, mas, sobretudo, de compreender a 

qualidade sonora dos materiais e dos espaços como um componente relevante da percepção 

destes. 

 Além disso, segundo Zumthor (2006, p.29), "cada espaço funciona como um 

instrumento grande, colecciona, amplia e transmite os sons. Isso tem a ver com sua forma, 

com a superfície dos materiais e com a maneira como estes estão fixos". A afirmativa leva a 

entender cada ambiente como um sistema complexo, no qual os múltiplos componentes, como 

objetos, materiais, formas e texturas, incidem sobre o resultado total de como se escuta aquele 

lugar. 

 Complementando essa ideia, Holl (et al.) defende que o som característico dos espaços 

permite ao usuário perceber suas características a ponto de substituir, inclusive, a percepção 

visual: 

A reflexão viva do eco e do re-eco dentro de uma catedral de pedra amplia 
nosso conhecimento sobre a vastidão, geometria e material desse espaço. 
Imagine o mesmo espaço com carpete e acusticamente suavizado, uma 
dimensão espacial e experiencial da arquitetura estaria perdida. Nós 
poderíamos redefinir o espaço trocando nossa atenção do visual para como 
ele é conformado por sons ressonantes, vibrações de materiais e texturas35. 
(HOLL, PALLASMAA et al., 2006, p. 87, tradução nossa) 

Ainda segundo Holl (et al.), os sons e ritmos produzidos por essa conjunção de fatores são 

percebidos e interiorizadas pelo corpo, gerando vibrações internas no organismo. Pode-se, 

então, inferir que, tal como em relação à música, as vibrações internas, promovidas por sons e 

ritmos produzidos pelo espaço, incidem sobre o comportamento do usuário em dado 

ambiente. É possível imaginar, por exemplo, como o ritmo de objetos no espaço pode 

condicionar a frequência dos passos ou a velocidade e a extensão das visadas. Ainda, 

retomando-se o exemplo descrito por Holl sobre a catedral de pedra, pode-se compreender a 

existência de uma relação entre o som que se ouve e a ideia que se cria sobre o espaço que o 

promove. O critério que qualifica esse atributo como agradável ao corpo se assemelha ao 

                                                
35 The live reflection of echo and re-echo within a stone cathedral increases our awareness of the 

vastness, geometry and material of its space. Imagine the same space with carpet and acoustically 
softened, a spatial and experiential dimension of the architectures is lost. We could redefine space 
by shifting our attention from the visual to how it is shaped by resonant sounds, vibrations of 
materials and textures. 
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aplicado sobre a música: as composições e as faixas de frequências promovidas pelo som e 

pelo ritmo, acima de qualquer definição objetiva que as classifique como boas, ou ruins, 

buscam uma harmonia entre suas partes. que, por consequência, refletirá na percepção do 

lugar. 

Figura 23: Capela Myyrmaki, na Finlândia, do arquiteto Juha Leiviska 

 
Fonte: (EUBANKS, 2013) 

 Pallasmaa ([2013?], apud HAVIK; TIELENS, 2013a, p.47) define, por exemplo, o 

trabalho do finlandês Juha Leiviska como "surpreendentemente musical", destacando o ritmo 

criado pela disposição sequencial dos elementos. De fato, observando-se a imagem acima, da 

Capela Myyrmaki (Finlândia), é possível notar uma cadência evidente na distribuição de cada 

grupo de elementos: luminárias, bancos, vigas no teto, partes do órgão, planos do painel do 

altar, todos mantém uma organização própria, mas uma composição total harmônica. As 

diferentes maneiras de agrupar cada conjunto, por sua vez, levam o usuário a observá-lo em 

diferentes velocidades, percorrendo o espaço em frequências distintas. A leitura do espaço é 

realizada por linhas sinuosas e voltadas para diferentes direções.  
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Figura 24: O ritmo constante da distribuição dos elementos deste corredor induz o olhar à 
extremidade final 

 
Fonte: (KAUFMAN, 2012) 

 Em contraste à leitura de Pallasmaa, observa-se o exemplo acima, que apresenta uma 

composição de ritmos em um sentido distinto: nela, percebe-se a imagem de um corredor, 

demarcado por uma longa sucessão regular de pilares, vigas e portas. Ao ler-se o espaço, a 

tendência natural é de se mirar diretamente o fim do corredor, onde seria o ponto de fuga dos 

planos retratados. A leitura tende a ser rápida e em linha reta, direcionada pela perspectiva 

acentuada e pelo ritmo uniforme da disposição dos elementos. Os materiais visivelmente mais 

porosos transmitem a sensação de promoverem um rebatimento mais grave dos sons e acabam 

por permitir, numa leitura sinestésica dos espaços, a expectativa de se ter sensações bastante 

distintas em cada um. 

 

 

 Como é possível perceber, os princípios projetuais que conformarão uma dada 

atmosfera serão sempre variáveis e percebidos em diferentes medidas em cada contexto. O 

uso de um mesmo projeto para ilustrar mais de um princípio, por exemplo, demonstra como 

todos esses atributos estão correlacionados e sobrepostos uns aos outros, o que chega até a 

dificultar uma classificação precisa deles. O que se apresentou aqui, destaca-se mais uma vez, 

consiste em uma síntese de aspectos que se mostram recorrentes em ambientes atmosféricos e, 

portanto, contribuem para ilustrar didaticamente o conceito tratado, apesar de seu caráter 

subjetivo. 



 73 

 É exatamente, porém, essa fluidez entre os aspectos e essa interseção entre os 

princípios que torna tão sutil e tão rica a descrição de uma atmosfera arquitetônica, mas que 

permite preservar, sobretudo, o teor subjetivo e artístico que se roga para a arquitetura. 

 O questionamento de Zumthor sobre por que lhe tocam determinados ambientes 

(ZUMTHOR, 2006, p.11) seguirá se perpetuando-se mantendo-se uma porção inexplicável e 

irracionalizável ao entendimento sobre a percepção humana sobre os espaços. Mas inicia-se 

aqui uma tentativa de análise do que pode vir a ser esse misto de ciência e arte, que circunda a 

arquitetura e o fazer arquitetônico. 
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3 MATERIALIZANDO ATMOSFERAS: O PROCESSO PROJETUAL  

3.1 Sobre o "como" fazer 

 Segundo Pallasmaa , para a fenomenologia da arquitetura é importante tratar o edifício 

como um espaço de imersão numa experiência.  Ele diz, ainda, que “como arquitetos, nós não 

projetamos edifícios primordialmente como objetos físicos, mas como as imagens e os 

sentimentos das pessoas que os habitam.” E complementa: "Arquitetura não deve especificar 

emoção, mas deve convidar à emoção"36. 

 O discurso de Pallasma, endossado por teóricos como Rasmussen ([1959] 1998) e 

Norberg-Schulz (1980; 1988; 1998), apresenta a fenomenologia da arquitetura como uma 

vertente dessa disciplina que procura extrapolar os limites da técnica e das regras. Trata-se, 

sobretudo, de agregar à sua composição uma dimensão subjetiva, que jogue com os 

sentimentos e a sensibilidade do usuário no que diz respeito à sua experiência de vivenciar os 

espaços. Somando-se essa ideia à reflexão sobre o conceito de atmosferas arquitetônicas e os 

princípios projetuais que as potencializam, exposta no capítulo anterior, recai sobre o debate 

trazido por esta dissertação uma questão inevitável: como se projetam lugares assim, que nos 

convidem à emoção? como, afinal, é possível projetar atmosferas arquitetônicas? 

 A dualidade exposta acima no pensamento do finlandês reflete o conflito que envolve 

o exercício da disciplina: posicionada entre os aspectos objetivos −  mensuráveis e palpáveis 

− do objeto-edifício e os aspectos abstratos − simbólicos e subjetivos − de uma experiência 

individual, resta a busca do profissional-arquiteto pelo ponto ótimo desse equilíbrio. Quando 

se volta para a realidade da prática projetual, em que as ideias poéticas e subjetivas precisam 

encontrar uma matéria sólida e palpável para se constituir em objeto, passa-se, por fim, a 

discutir o fazer arquitetônico propriamente dito: um processo permeado por normas, clientes, 

usuários, ferramentas, limitações técnicas e potencialidades criativas. 

 A discussão que se traz nesta seção procura identificar e analisar os procedimentos 

metodológicos que permitem alcançar as especificidades das atmosferas no produto final da 

arquitetura: o espaço edificado. Não se trata, naturalmente, de criar um guia prático, que 

permita a reprodução delas. Tampouco se pretende minorar a importância do papel do 

arquiteto, mente criativa e insubstituível ao processo. Ao contrário, como se tornará claro, 

                                                
36 "Architecture should not specify emotion, but should invite emotion." 
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reconhece-se na presença desse elemento subjetivo e indecifrável um atributo que torna 

especial o resultado alcançado. 

 O que se pretende aqui é compreender esse processo específico de concepção projetual 

que, como outros, também deve ser apto à sistematização e à análise. Sobre ele, objetivam-se 

identificar e discutir os procedimentos adotados e as ferramentas empregadas, discutindo-se 

os distintos níveis de importância das etapas. Por fim, para se visualizar como as 

particularidades observadas refletem no produto final, serão usados como exemplos projetos e 

edifícios concluídos. 

 Ainda que realizando inserções pontuais sobre outros arquitetos, foram destacadas 

como universo de estudo para esta análise as obras de Peter Zumthor. Conforme já descrito na 

introdução desta dissertação, o arquiteto não somente é reconhecido pela bibliografia 

especializada devido à construção de espaços dotados de atmosferas arquitetônicas e focados 

na maneira como as pessoas percebem o lugar, como se autodeclara interessado nessas 

temáticas. Veja-se: "Eu sou um fenomenologista. Estou preocupado com a maneira como as 

coisas parecem, sentem, tocam, cheirarm, ouvem. É isso que eu penso quando começo a 

desenhar um edifício. É um sentimento, não está na sua cabeça."37 (ZUMTHOR, apud 

WESSELY, 2001) 

 Sobre o tema, Zumthor escreveu Atmosferas (2006), que revela aspectos ele que 

considera decisivos na composição das atmosferas de seus edifícios, e Pensar a Arquitetura 

(2006 [1998]), em que apresenta reflexões sobre a arquitetura e a relação que estabelece com 

ela. 

 Apesar da proximidade em relação ao contexto, os livros não chegam a tratar 

precisamente do processo projetual de Zumthor, recorte estabelecido para a análise deste 

capítulo. Mantêm-se, na verdade, numa esfera subjetiva e metafórica, não se tratando, 

potanto, de manuais objetivos para o projeto. Assim, as informações apresentadas aqui 

acabam por constituir-se em uma tentativa de sistematização de outras fontes diversas − como 

relatos, entrevistas, livros, vídeos, análises de projetos etc. − que, direta ou indiretamente, 

referem-se aos procedimentos projetuais que o arquiteto adota. 

 Zumthor mantém seu pequeno ateliê na cidade suíça de Haldenstein, descrita por 

Havik e Tielens (2013b) como uma vila em meio às montanhas por Num imóvel que conjuga 

                                                
37 "I'm a phenomenologist. I'm concerned with the way things look, feel, touch, smell, sound, that's 

what I think about when I start drawing a building. It's a feelling, it's not in your head." 
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sua residência e seu estúdio, o arquiteto mantém um ambiente tranquilo, em meio às árvores e 

com vista paradisíaca. O trabalho é realizado com o auxílio de 28 colaboradores, segundo 

Turner (2012), mas o próprio Zumthor (2013, apud RIBA, 2013), fez questão de afirmar, em 

entrevista, que segue bastante concentrado em suas ideias. 

 Sobre o processo descrito a seguir, deve-se ter em mente que não se trata de uma 

sequência invariável, que obedece a uma ordem cronológica rígida nos projetos de Peter 

Zumthor. A ordem dos procedimentos apresentada aqui apenas corresponde a uma 

sistematização dos dados com fins didáticos. Na prática, o trabalho segue naturalmente mais 

flexível, percebendo-se uma sobreposição das fases e períodos de idas e vindas entre elas. 

3.2 O processo projetual de Peter Zumthor 

3.2.1 Análise do contexto físico 

 Se as atmosferas tocam aos usuários de um lugar dada sua maneira peculiar de 

relacionar o indivíduo ao meio em seus diversos componentes, a escolha do sítio ideal e das 

condições excelentes para a implantação de um projeto constitui-se em um passo relevante no 

processo de concepção. Com o intuito de garantir essa qualidade, Zumthor participa dessa 

fase, colaborando para a escolha e a definição do terreno ideal para se desenvolver um projeto 

específico.  

 Nesse sentido, a dissertação de Lilieveld (2012), em que ele projeta uma galeria e um 

museu em uma região montanhosa e árida da Nova Zelândia, ilustra com clareza a relevância 

dessa etapa. No estudo, esse arquiteto baseou-se no conceito de atmosferas arquitetônicas e no 

pensamento também desenvolvido por Peter Zumthor sobre o tema. Para isso, destacou a fase 

de observação do contexto (físico e emocional), em que o usuário será envolvido, e concluiu: 

"A proposta, então, se tornou uma exploração da intensificação de um contexto dentro do 

ambiente construído, sugerindo que a arquitetura pode intensificar a percepção da atmosfera, 

criando uma conscientização do contexto ambiental" (ibidem). Segundo Lilieveld, "apesar da 

atmosfera poder ser determinada como um conceito relevante para a arquitetura, a atmosfera 

espacial de um edifício é amplamente definida por sua relação com as condições do contexto, 

que o arquiteto não pode compreender ou controlar. É, então, sugerido que a arquitetura e 

especificamente a atmosfera interior, se tornem uma manipulação de parâmetros externos 

incontroláveis" (ibidem). 
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 Para essa etapa do processo de projeto, características como materiais disponíveis no 

local, texturas, relevos, cores, visuais relevantes etc podem ser fontes de inspiração. A partir 

delas, é possível estabelecerem-se futuras relações simbólicas, ou mesmo soluções técnicas, 

como a volumetria, a posição de aberturas ou a escolha de materiais que comporão o edifício. 

 No método de trabalho de Peter Zumthor, a análise realizada sobre o entorno se vê 

reproduzida nos modelos físicos de estudo, sobre os quais se tratará de modo mais 

aprofundado a seguir. Eles são utilizados ao longo de todo o período de concepção, 

apresentando o máximo de detalhes possível, muitos coletados nessa fase inicial. Conforme 

Havik e Tielens (2013b) descrevem em "Concentrated Confidence - A visit to Peter Zumthor" 

texturas, relevos etc, impressos nas maquetes de trabalho, tentam reproduzir também a 

influência da paisagem que se observará no edifício, fato que permite mensurar o 

aprofundamento dessa fase de apreensão do contexto. 

 Zumthor entende que o primeiro e indispensável passo para se iniciar a concepção de 

um projeto é, de fato, a visita ao local. A experiência física de estar no lugar, conforme ele 

relata em Saieh (2010), é o que permite que tudo seja pensado. Em entrevista, disponível em 

Hofmeister (2013), afirma, ainda que costuma gravar áudios destacando aspectos positivos e 

aspectos negativos do que encontra e diz que "metade de todo bom projeto consiste no que já 

existe lá, e não no que é projetado". Posteriormente, então, organiza suas observações de 

forma a perceber, a partir desses comentários, os princípios que o nortearão para que realize o 

projeto.  

 Nessa etapa de reconhecimento inicial do sítio, Zumthor destaca a capacidade natural 

de cada um para perceber os potenciais do local por intermédio da sensibilidade de que o 

corpo e a mente humana são naturalmente dotados, enriquecidos pelos conhecimentos e 

experiências que carregam. Sobre o tema, Zumthor (2015, informação verbal)38 ressaltou que, 

quando ainda no sítio, por exemplo, diz promover um debate com os membros da equipe de 

trabalho em que busca compreender o que cada um dos colaboradores sente sobre o lugar, de 

forma intuitiva e sem filtros. 

 Sobre essa discussão, destaca, ainda, que as opiniões são sempre centradas no 

indivíduo, usando-se, obrigatoriamente, respostas em primeira pessoa. Segundo Zumthor, 

dessa maneira o autor da fala se sentirá reponsável por sua opinião e, assim, expressará sua 

                                                
38 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
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visão mais interiorizada. Para ele, quanto mais subjetiva forem essas manifestações, fruto da 

mais pura individualidade do sujeito, mais objetivas, na verdade, elas serão, pois entende que 

"quanto mais imersa em individualidade, mais comum, profunda e tipicamente humana uma 

sensação se torna. Uma coisa que é situada profundamente é compartilhada com todos".39 

(ZUMTHOR, s.d., apud STEC, 2004, tradução nossa) 

 A visão do arquiteto sobre a forma como seus colaboradores expressam suas opiniões, 

que cabe a esse e a outros debates, revela, ainda, seu ponto de vista sobre a relação entre o 

indivíduo e a coletividade; entre o que é próprio e específico do sujeito e o que pode ser 

entendido como um traço comum, aplicável ao ser humano de forma generalizada. Esse 

pormenor se faz sobretudo relevante quando se atenta para a aproximação dos projetos de 

Zumthor às emoções e sensações dos usuários. Permite-se inferir, com essa análise, que, 

apesar de guardarem seus traços individuais, esses sentimentos são, na verdade, tocados no 

que se refere a suas expressões universais, coletivas. Tão internos que são, expressos desde o 

cerne do indivíduo, manifestam também uma sensação "tipicamente humana", que é própria 

da natureza do ser humano. 

 Retomando a discussão sobre o momento de análise do sítio, apesar de Zumthor não 

chegar a destacar que tipo de informação se dedica a buscar especificamente, deixa clara a 

dimensão sensorial e emocional com que trata essa etapa. Segundo descreve a seguir, ele se 

dedica a pesquisar sobre todo elemento que lhe chama a atenção, ainda que de forma 

aparentemente intuitiva: 

Quando eu sinto um lugar, algo me move, algo me move mais ou não move 
em nada. Mas, se algo me move, eu pergunto imediatamente o que é isso e 
começo a analisar seja o que for isso. O intelecto avança porque eu tenho 
que saber como enclausurar um vazio tão vivo. Porque, no final, arquitetura 
é uma arte auxiliar para esse mistério.40 (ZUMTHOR, s.d., apud STEC, 
2004) 

 Recohecendo-se quão grande é a relevância das considerações levantadas em seu 

momento de exploração do sítio, não raro observam-se insersões em seus projetos  que 

refletem características muito evidenciadas do sítio. Projetos como o Museu Almannajuvet 

                                                
39 The more subjective, the more objective. The deeper we immerse ourselves in individuality, the 

more common, deeply and typically human a sensation becomes. A thing that is situated deeply is 
shared by all. 

40 When I sense a place, something moves me more, something moves me less or not at all. But if 
something moves me, I ask right away what it is and I start to analyse whatever it is. The intellect 
steps in because I have to know how to enclose such a living void. Because, in the end, architecture 
is an auxiliary art to this mystery. 
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Zinc Mine (Sauda, Noruega) e o Memorial Steilneset (Vardø, Noruega), por exemplo, 

exemplificam como as particularidades do lugar são apreendidas pelo projeto final. 

 No Museu Almannajuvet Zinc Mine (vide Figura 25), previsto para ser inaugurado no 

verão de 2016, as condições do relevo e as características visíveis da paisagem parecem 

incorporadas pelos edifícios que compõem o projeto, suspensos por estruturas moduladas de 

madeira. Nas imagens, a área de exposição, engastada sobre o morro, e a de descanso para os 

visitantes, sobre um muro preexistente, ilustram duas variações da estrutura para adaptar-se 

aos diferentes suportes no contexto físico. Além disso, o ritmo dos pilares, que incorpora a 

regularidade dos troncos da vegetação local, e as cores, de saturação próxima às da paisagem, 

ilustram o rebatimento do contexto na solução dada ao projeto final.  

Figura 25: Almannajuvet Zinc Mine Museum, na Noruega. À esquerda, a área de 
exposição e, à direita, edificação com banheiros, loja e área de descanso 

    
Fonte: Zumthor (2012) 

 As referências à história do lugar também são expressivamente visíveis nos projetos 

de Zumthor. Essa incorporação, porém, é realizada numa esfera que o arquiteto diferencia dos 

"temas acadêmicos", criticados por ele, como na passagem a seguir: 

Na aparência física do lugar, quando é observado, está toda a história, 
porque a história se mostra no mundo físico muito mais que nos livros. [Ele 
ri] Também nos livros, certamente, mas a história, a memória, se torna a 
narrativa a ser estudada na universidade, onde eles precisam da narração dos 
livros. Mas a verdadeira história, a história das nossas famílias, a história do 
nosso povo, está aqui, e aqui, e ali, e ali de novo, não está? [Ele indica 
alguns pontos na sala e no jardim]. Então este é meu trabalho: observar e 
entender o que eu vejo... ou tentar entender.41 (ZUMTHOR, s.d., apud 
SAIEH, 2010, tradução nossa.) 

                                                
41 "In the place physical appearance, when it’s observed, there is the whole history, because history 

shows in the world’s body, much more than in books. [He laughs] Also in books, certainly, but 
history, the memory, becomes narrative to be studied in university, where they need the book’s 
narration. But the true history, our families’ history, our people’s history, is here, and here, and 
there, and once again here, isn’t it? [He indicates some points in the room and in the garden]. So 
this is my work: to observe, and to understand what I see…or to try to understand." 



 81 

 Uma rara descrição dos procedimentos de manipulação das referências apreendidas no 

sítio aparece no tocante à concepção do projeto do Memorial Steilneset, descrita em 

Holfmeister (2013). Para o projeto, em memória a 91 pessoas torturadas e queimadas na 

fogueira durante a Inquisição Religiosa, Zumthor contou com a contribuição da historiadora 

Liv Helene Willumsen para conhecer a história desse evento, que, apesar de trágico, é 

componente indispensável para se entender a esfera cultural que compõe o lugar. Sua 

contribuição esteve em compilar trechos dos julgamentos e confissões de todas as vítimas 

homenageadas, sobre os quais Zumthor diz terem-no levado a sentir "a presença brutal de 

uma crença, uma crença que destrói a vida" (ibidem). Os textos, hoje dispostos em pequenas 

placas ao longo do percurso do memorial, inserem os visitantes na realidade dramática 

discutida no espaço.  

Figura 26: O interior do Memorial Steilneset 

 
Fonte: Zumthor (2014d) 
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Figura 27: Visual que enquadra a igreja do vilarejo a partir do interior do museu 

 
Fonte: (ATKIN; GUTHRIE, 2014) 

 Esses relatos visivelmente serviram de ponto de partida para a conformação da 

atmosfera dramática do lugar, permeada por lembranças e menções à dor e à angústia dos 

condenados na ocasião. Concomitantemente, ilustram o foco peculiar atribuído por Zumthor 

ao aspecto histórico relativo ao sítio: sobre o momento a que se refere o memorial, não se 

veem representados ali símbolos de tortura ou menções diretas a culpados, por exemplo. Ao 

contrário, Zumthor evidencia o sentimento das pessoas que o viveram e a repercussão que o 

episódio trouxe à sociedade, numa aproximação simbólica e humanista do caso. Como 

exemplo máximo de uma possível referência aos elementos que remeteriam à história 

acadêmica desse episódio, mas ainda de forma sutil, o edifício permite o enquadramento da 

igreja do vilarejo em uma visual através das janelas do edifício. 

 O procedimento de ir ao sítio e identificar suas potencialidades, como reconhece o 

próprio Zumthor, não consiste em uma especificidade de seu trabalho, frente ao de outras 

vertentes da arquitetura. Modernos, como Le Corbusier e Barragan, por exemplo, também se 

veem identificados pela intenção de trazer a paisagem para dentro do edifício e incorporar 

propriedades do entorno no processo projetual. O que se destaca aqui, porém, é o tipo de 

observação realizada e, principalmente, a maneira como elas irão fomentar o processo de 

concepção, que apenas se inicia. 

 Entre outros arquitetos a quem se atribui um viés fenomenológico, também é 

recorrente percebe-se uma grande dedicação a essa etapa do trabalho. Preocupados em 

estabelecer vínculos entre os edifícios projetados e o meio que os recebe, é usual que tenham 
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nessa etapa a fase de coleta de dados técnicos e referências criativas para alimentar o 

processo. 

 No exemplo de Lilieved, embasado pelos argumentos supracitados, o arquiteto realiza 

um período de exploração do entorno por meio de ferramentas diversas. Para o processo, 

registra em fotografias e mapas o que vê e, em seguida, passa a desenvolver croquis e 

experimentos artísticos sobre a textura das pedras e suas possibilidades de exploração, usando 

materiais como concreto, gesso e grafite. O procedimento, literalmente, experimenta 

aplicações e composições a partir dos aspectos sensoriais (visuais, tácteis etc.) percebidos na 

visita. Por fim, utilizando-se de maquetes eletrônicas, numa etapa que denomina "Explorando 

métodos de incentivar o vínculo com o contexto42", Lilieveld simula distintas formas de 

enquadramento da paisagem a partir do interior do edifício, como se estivesse a incorporar a 

paisagem e as características do sítio natural no elemento que está a lhe acrescentar − o 

edifício. 

Figura 28: Registros realizados por Lelieveld em seu processo de reconhecimento do 
contexto para o desenvolvimento do projeto. Na ordem de apresentação das figuras, tem-se 

(1) fotografia das montanhas do entorno: (2) textura da pedra sob papel, marcada pela 
fricção do grafite; (3) experimentos sobre a textura das pedras em gesso escavado; (4) 

estudo da textura de concreto sobre pedra de xisto, (5) experimentações de reprodução das 
texturas observadas utilizando-se concreto; (6) estudos de aberturas para o edifício; (7) 

mapa do entorno, com registro de elementos relevantes. 

(1)  

                                                
42 "Exploring methods of encouraging engagement with context" 
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(2)  

(3)    (4)  

(5)  
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(6)  

(7)  
Fonte: (LELIEVELD, 2012) 
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  Por fim, como se pode constatar na figura 28, as visuais do entorno a partir do interior 

são destacadas em vermelho na proposta final, ilustrando a relevância que o aspecto, de fato, 

tomou na construção do projeto. 

Figura 29: Perspectiva axonométrica do projeto de Museu e Galeria em Queensland (Nova 
Zelândia), com visuais para a paisagem do entorno destacadas em linhas vermelhas. 

 
Fonte: (LELIEVELD, 2012) 

 

3.2.2 Conceito do projeto: um momento de reflexão 

 Uma hipótese inicial levantada para a realização deste trabalho consistia na ideia de 

que, para a concepção de espaços atmosféricos, o processo de projeto deveria envolver algum 

tipo de reflexão aprofundada que fosse além do âmbito físico relativo ao ambiente. Conhecer 

aspectos culturais, ambientais, históricos e geográficos da temática e do contexto em questão, 

por exemplo, parecia fundamental para se conceber toda a complexidade de conceitos e 

memórias evocados com as soluções projetuais. Sobre essa fase, porém, pouco está disponível 

na bibliografia que, de fato, descreva o procedimento, destacando onde e como essas 

informações poderiam ser coletadas. O que se percebe, porém, são relatos subjetivos, que 

apenas apontam indícios e permitem reconstruir, acredita-se, partes importantes de como esse 

processo acontece. 

 Zumthor frequentemente parece descrever seu processo de concepção quase como um 

momento de criação súbita, de um gênio da criação romântica. Ainda que reconheça a 

importância dos elementos preexistentes como fomentadores de suas ideias, não raramente 
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seus relatos aproximam sua obra mais de uma conjunção artística que de frutos de um 

processo racional.  

Eu geralmente trabalho com histórias que devem ser feitas perceptíveis por 
meio da arquitetura. Por essa razão, a relação com o lugar é importante 
desde o começo, desde os primeiros modelos. Essa relação varia e difere de 
um projeto para outro. Nós trabalhamos usando um tipo de viés artístico. A 
mistura existente é nosso material bruto. Então nós adicionamos a isso algo 
que gera um eco ou um som. Eu acho isso crucial para garantir que os 
edifícios estão ancorados em seu próprio meio e cultura. (ZUMTHOR, s.d., 
apud HOFMEISTER, 2013, tradução nossa)43 

 A descrição, como se pode perceber, é pouco objetiva, limitando-se a definições 

abrangentes e até metafóricas sobre o processo, como se observa com as expressões "eco e 

"som". Procura-se, sobretudo, um entendimento fenomenológico para cada elemento presente 

no sítio e para as ideias relativas ao projeto em concepção, concentrando-se nos princípios 

que envolvem esses elementos, em detrimento das imagens que lhe estão relacionadas. Cabe 

nesse contexto uma reflexão sobre os aspectos brutos desses elementos, suas ligações com a 

natureza, ou inserções nela. Cabe até certo olhar infantil, sem pré-conceitos, aberto a qualquer 

nova verdade, que se permita enxergar as sutilezas e a poesia presentes nos fenômenos. 

Ocupar-se com as leis próprias das coisas concretas como montanha, pedra, 
água na perspectiva de uma tarefa arquitetónica, engloba a possibilidade de 
captar algo da natureza originária e "civilizacionalmente ingénua" destes 
elementos, de o exprimir e desenvolver uma arquitectura que parte das 
coisas e volta para as coisas. Neste caso, exemplos e ideias de formas 
estilisticamente préconcebidas [sic] só podem impedir o acesso. 
(ZUMTHOR, 2006 [1998], p.31) 

 Talvez exatamente por essa pouca definição, pela liberdade de criação em que se vê 

mergulhada essa etapa, ela é considerada por Zumthor a mais entusiasmante: "Não há 

restrição, não há obrigações construtivas, nem custos... Tudo é luz, tudo é sonho, tudo é 

desejo. É um momento esplêndido."44 (ZUMTHOR, s.d., apud SAIEH, 2010) 

 Zumthor afirma que, para cada projeto, é sempre definido um tema central que 

norteará sua concepção, em torno do qual as relações começam a ser tecidas e trabalhadas. É 

com base nesse conceito primeiro que se realiza um cruzamento inicial de ideias, que 

correlacionam os elementos pertencentes ao sítio, as emoções do arquiteto quando no lugar e 
                                                
43 "I generally work with stories that must be made perceptible through architecture. For this reason, 

the relationship to the place is important from the start, from the very first models. This relationship 
varies and differs from one project to another. We work it out using a kind of artistic approach. The 
existing mix is our raw material. We then add something to it that generates an echo or a sound. I 
think this is crucial to ensuring that buildings are anchored in their own environment and culture." 

44 There’s no restriction, no building obligations, nor costs… All is light, all is dream, all is desire. 
It’s a splendid moment. 
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sua ideia de uso para o projeto que será desenvolvido. Ele destaca sobremaneira a relevância 

desse momento, frisando a necessidade de reflexão e maturação para que a atmosfera seja 

construída: "[...] a ideia, que não tem forma inicialmente, é muito importante. Gradualmente, 

você precisa encontrar a realidade para isso. Ao final e no final, arquitetura é um corpo físico. 

Mas o projeto preciso não deve ser feito tão cedo. Sentir a atmosfera não é mesmo tão fácil."45 

(ZUMTHOR, s.d., apud STEC, 2004) 

 No tocante ao procedimento metodológico aplicado para esse cruzamento de ideias, 

Zumthor relata sobre o projeto das Termas de Vals (Vals-Suíça): 

Sem recorrer primeiro a imagens prédefinidas [sic], adaptando-as 
posteriormente ao programa, procurámos antes responder a questões 
fundamentais relacionadas com o lugar, com a tarefa arquitetônica e com os 
materiais − montanha, pedra, água − que, à partida, não tinham a qualidade 
de imagens. Só após ter conseguido responder, passo a passo, às perguntas 
relativas ao lugar, ao material e à tarefa, se desenvolveram gradualmente 
estruturas e espaços que nos surpreenderam e dos quais acredito que contêm 
o potencial de uma forca originária que vai para além do arranjo de formas 
estilisticamente préconcebidas. (ZUMTHOR, 2006 [1998], p.31) 

 Fica claro, portanto, que os conceitos são mantidos na esfera teórica, "sem a qualidade 

de imagens" (ibidem). Dessa maneira, permitem-se ser largamente transformados durante o 

processo, dando espaço para o surgimento de novas realidades, desvinculadas de qualquer 

forma de apresentação desses elementos. É, finalmente, a partir da pluralidade de ideias que 

eles podem sucitar que são lançadas em discussão as possíveis qualidades que os ambientes 

devem assumir. 

 A reflexão sobre a maneira de usar o espaço é também especialmente relevante nesse 

contexto e tratada por Zumthor como o segundo grande elemento definidor de seus projetos. 

Faz isso, no entanto, distinguindo as noções de uso e função: sua dedicação está, 

principalmente, em focar como se realizam as atividades simples e constantes desenvolvidas 

no edifício, procurando garantir que transcorram da maneira mais natural possível. Não 

procura, portanto, atribuir um papel ou uma função ao edifício, algo que o engesse e lhe 

atribua um caráter generalizado. Assim, ainda que distante de um viés funcionalista, como 

poderia ser dito em relação aos modernistas mais clássicos, Zumthor mantém certa dose de 

pragmatismo no que diz respeito às referências que considera para projetar. O fato se verifica, 

por exemplo, quando diz: "Eu tento trabalhar como uma pessoa normal, como minha mãe, por 

                                                
45 (...) the idea, which has no shape at first, is very important. Gradually, you need to find some 

realness for it. At the end and in the end, architecture is a physical body. But the precise design 
should not be made too early. Sensing the atmosphere is not so easy at all.  
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exemplo, e tento seguir as necessidades da função e do uso: o que o lugar quer, o que o lugar 

pergunta" 46  (ZUMTHOR, s.d., apud SAIEH, 2010, tradução nossa). Esse aspecto será 

retomado na seção seguinte, a respeito do trabalho com modelos físicos, em que a maneira de 

espacializar as ações a serem vividas no espaço é tratada em minúcias. 

 Sua atenção se volta com frequência para o universo mundano e palpável, distante dos 

registros formais e conceitos acadêmicos. Preocupa-se, sobretudo, em atender às expectativas 

de uso daqueles que, de fato, vivenciarão seus projetos, como exemplificava sobre sua mãe, 

na passagem acima ou quando procura respeitar os aspectos simples, mas diários, que 

compõem verdadeiramente a história e a memória dos lugares e das pesoas sobre os quais 

intervém. 

 No tocante ao projeto das Termas de Vals, já introduzido na seção anterior, apesar de 

não se ter registro de como se deu a identificação e a pesquisa sobre os temas pedra, água e 

montanha, é notória, no discurso de Zumthor, a relevância desses elementos para a discussão 

que permeou o projeto. Ele diz: 

Montanha, pedra, água − construindo na pedra, construindo com a pedra, 
dentro da montanha, brotando da montanha, pertencendo à montanha −, 
como as implicações e a sensualidade das associações entre essas palavras 
podem ser interpretadas, arquitetonicamente? (ZUTHOR, s.d., apud 
HAUSER, 2007) 

 Percebe-se, com a passagem, um trabalho centrado na "sensualidade das associações" 

entre os conceitos, entendendo-se, com isso, que o caráter artístico − sutil, poético − dessa 

atividade é um fator primordial para a estruturação inicial da atmosferas e do edifício. Nesse 

exemplo, as articulações são evidenciadas na esfera material do edifício por seu aspecto 

plástico e por sua relação com elementos físicos da paisagem, mas também no campo 

abstrato, quando a vivência da obra final suscita a reflexão e a memória dos conceitos 

destacados.  

 

  

                                                
46 "I try to work like a normal person, like my mother for example, and I try to follow the needs of 

function and use: what does the place want, what does the place ask." 
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Figura 30: Imagem da Vila de Vals (Suíça), com suas edificações de cobertas executadas 
em pedra gneiss, com destaque para as Termas de Vals. 

 
Fonte: (ARCHIDAILY.COM, 2009b) 

Figura 31: Termas de Vals (Vals, Suíça), projeto de Peter Zumthor. 

 
Fonte: (WIKIPEDIA, 2006) 

Figura 32: Vista da cobertura das Termas de Vals (Vals, Suíça) dissimulada na montanha 

 
Fonte: (MERIN, 2013) 

 No tocante ao âmbito material, fica evidente, por exemplo, como o projeto se insere na 

topografia e valoriza os elementos que compõem a paisagem: o edifício é semienterrado na 

montanha, valorizando o relevo da formação geográfica caracerística da área; as pedras, 
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abundantes na região e largamente empregadas nas coberturas das casas do entorno (vide 

Figura 32) revestem todo o edifício, dando-lhe aspecto de um grande bloco maciço do 

material (vide Figura 31); e a água, que brota da fonte termal, é naturalmente destacada pelo 

uso das piscinas e dos banhos diversos oferecidos pelo spa. Concomitantemente, percebe-se a 

tentativa bem-sucedida de preservar a paisagem local, quando se visualiza o edifício desde 

cima da montanha. Como ilustra a Figura 32, por estar quase inteiramente coberto por um 

teto-jardim, o edifício parece desaparecer na paisagem, também recoberta por vegetação.

 Fruto das observações realizadas nesta etapa, é também recorrente a ação de, em seus 

projetos, Zumthor reservar espaços que permitam a contemplação da paisagem, seja ela 

urbana ou natural, como se dá nas Termas de Vals. No edifício, são dispostos vários 

ambientes para o relaxamento e contemplação do vale, como ilustra a Figura 33. Em outros 

pontos do interior, a paisagem aparece incorporada na composição dos planos verticais, dada 

a amplitude máxima das aberturas. Para obter esse resultado, tal como as paredes revestidas 

por pedra, as aberturas vão do piso ao teto, sem vergas ou peitoris, emoldurando a paisagem 

sem que se percebam obstáculos. A atenção a esses aspectos leva a entender que o estudo da 

paisagem e dos elementos que a compõem faz parte do entendimento sobre a arquitetura do 

edifício tanto quanto o objeto arquitetônico em si. 

Figura 33: Vista a partir de uma das varandas da Terma de Vals (Vals, Suíça) 

 
Fonte: (DESIGN RULZ, 2009) 
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Figura 34: Vista interior das Termas de Vals (Vals, Suíça) 

 
Fonte: (BIRCH, 2011) 

 Quanto às expressões no âmbito abstrato, esses conceitos centrais atribuídos ao projeto 

são suscitados desde os primeiros estágios da visitação do edifício. Um primeiro vínculo se dá 

antes mesmo de adentrá-lo, quando, desde o exterior, a observação da obra remete à ideia de 

uma grande rocha que brota da montanha. Além disso, ainda no que se refere às menções à 

montanha durante a experienciação do lugar, a ação de adentrar o spa através de um túnel sob 

ela, a partir do hotel ao qual o spa pertence, pode ser vista como mais uma forma de remeter a 

esse conceito. Em relação ao conceito "pedra", o aspecto de uma grande rocha maciça, 

escavada para a abertura de passagens e a formação de piscinas, é visivelmente fruto dessa 

reflexão. E, por fim, no tocante à noção de "água", suas diversas formas de apresentação no 

complexo − fria, quente, em vapor, em piscinas, em chuveiros, associada a sons, a cores 

distintas etc. − elevam a experienciação do elemento ao nível máximo, potencializando a 

percepção das ideias que se relacionam ao conceito. 

 

3.2.3 Imagens mentais: memórias como referências projetuais 

 Definidos os conceitos iniciais que nortearão o desenvolvimento do projeto e iniciadas 

as discussões a ele relacionadas, os relatos de Zumthor apontam para um momento em que lhe 

afloraram memórias pessoais significativas, definidas por ele como "imagens mentais". 

Conforme relata nas primeiras frases de Pensar Arquitetura (2006 [1998], p.07), são 

memórias como essas que lhe vêm à mente quando pensa sobre arquitetura: ensinamentos que 
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acumulou com os anos de experiência profissional e, principalmente, suas lembranças de 

infância, momento em que diz ter "experienciado arquitetura sem pensar nisso". 

 Essas imagens, descritas como visões de conformações espaciais simples, mas belas e, 
de alguma maneira, poéticas, remetem a situações mundanas, vividas pelo arquiteto em 

momentos de sua vida, principalmente na infância. São, por exemplo, lembranças da cozinha 
e da casa de seus avós (vide Figura 35) e de um dia de férias da infância em que corria num 

campo aberto com casas esparsas e sentia-se leve. Ou, quando já crescido, registros que 
acumula em seus estudos sobre arquitetura, como a cena que ilustra a capa de seu livro 

Atmosferas (vide  

Figura 36), referente a um café na Residência de Estudantes de Clausiusstrasse (Zurique-

Suíça). Zumthor comenta sobre a sensação que tinha ao tocar as superfícies, o cheiro que o 

local guardava, a luz que percebia no momento, a densidade, a atmosfera do ambiente. São, 

como se pode notar, qualidades simples, produzidas sem esforço, quase de forma natural, em 

contextos em que não se discute sobre qualquer possível intervenção de um profissional 

arquiteto. Apesar disso, a ele, individualmente, essas memórias espaciais preservam emoções 

que interessam por alguma razão e, em alguma medida, lhe interessa inseri-las no projeto em 

reflexão. Para ele, os cheiros, os reflexos de luz e os demais estímulos que o marcaram no 

contexto da referida imagem mental são os elementos que o remetem à sensação que recorda 

ter tido quando nesse local, ou que tem quando observa tal imagem. Logo, a fim de suscitar 

essa mesma emoção em seus projetos, procura associar neles elementos presentes nessas 

memórias, mesmo que, naturalmente, envoltos em novas apresentações, formas, contextos etc. 

Figura 35: A casa dos avós de Zumthor, próxima a Basel (Suíça), apresentada por ele como 
uma imagem mental 

 
Fonte: (AMERICANO DEL SUD, 2015)  

 

Figura 36: Residência de estudantes na Clausiusstrasse (Zurique), exemplo de imagem 
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mental destacada por Zumthor como capa de seu livro Atmosferas 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2006) 

 O processo de pensar nessas imagens, por mais subjetivo que possa parecer, é tratado 

por Zumthor como um verdadeiro "método de projetar", o que lhe atesta sua relevância em 

relação ao processo: 

Pensar em imagens de forma associativa, selvagem, livre, ordenada e 
sistemática, em imagens arquitectónicas, espaciais, coloridas e sensuais - isto 
é a minha definição preferida do projectar. O pensar em imagens como 
método de projectar é o que gostava de transmitir aos estudantes. 
(ZUMTHOR, 2006 [1998], p.69) 

 Essa liberdade de somente pensar as referidas imagens, ainda sem definição sobre 

como pô-las em prática e sem amarras de qualquer natureza, naturalmente o aproximam da 

posição de um artista, para quem os possíveis limites são amplos e flexíveis. Paradoxalmente, 

o arquiteto destaca que essas imagens estão, na verdade, na memória de cada um, em função 

de suas vivências individuais. Dispensando qualquer diferenciação que tentam atribuir a ele, 

encoraja, então, as pessoas a refletirem sobre esses eventos. Diz ele: "todos temos essa bonita 

capacidade como seres humanos, de imaginar. É tão natural. É a base do meu trabalho. Por 

que temos que pensar nisso?" (ZUMTHOR, 2015 )47. 

 Ainda que julgue essa ação como alcançável por qualquer pessoa, quando trata de 

comentar sobre as referidas "imagens arquitetônicas", Zumthor as atrela a termos subjetivos, 

como "espaciais, coloridas e sensuais" (ibidem), reiterando sua descrição metafórica e 

                                                
47 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
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subjetiva sobre seu próprio trabalho e a visão fenomenológica que dedica à arquitetura. A 

referência às imagens sensuais, por exemplo, termo interpretado aqui como cativantes ou 

envolventes, exemplifica esse aspecto. Em Atmosferas (2006), ainda que de forma difusa, ao 

longo do texto, Zumthor descreve aspectos que podem ser apontados como materializadores 

dessa sensualidade dos espaços, como a propriedade de convidar o usuário a deambular pelo 

edifício ou de atraí-lo à experimentação − por meio do toque, do cheiro e da curiosidade −, 

por exemplo. 

Figura 37: Em seu ateliê, Zumthor discute com os assistentes sobre suas imagens mentais, 
registradas em croquis e fotografias, fixadas na parede. 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2013) 

 Como se pode perceber, as relações estabelecidas pelo arquiteto para sua ideia sobre 

arquitetura se dão num âmbito muito mais humanista, relacionados a eventos e a sensações 

reais e mundanas. É em função dessa especificidade, possivelmente, que está o pouco registro 

de suas fontes e seus mecanismos de pesquisa para seus trabalhos. 

 Ainda que dedicar um longo tempo a essa reflexão sobre um projeto seja um 

procedimento ao qual poucos profissionais têm acesso hoje em dia, a prática descrita por 

Zumthor pode, em alguma medida, ser relacionada a um exercício proposto por Pallasma 

([2013?], apud HAVIK; TIELENS, 2013a). Nele, o finlandês apresenta um exemplo de 

atividade para o ensino de arquitetura baseada em princípios da fenomenologia, sugerindo 

uma aproximação dos alunos ao que chama de "antropologia arquitetônica". Segundo 

justifica, esse conhecimento seria relevante para que os estudantes pudessem identificar e 

analisar as experiências primordiais humanas, gerando um repertório de conhecimentos para 

seus projetos, o que reflete uma valorização dos aspectos primitivos do comportamento, da 

cultura e da sociedade para a atuação profissional, ainda que não determine a real existência 

dessa etapa no processo de projeto dos arquitetos. 
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 Apesar de sob procedimentos distintos, em ambos os casos se percebe uma construção 

dos sentidos e sentimentos evocados pelo espaço por meio de imagens, sejam elas pessoais, 

baseadas em lembranças da infância ou de passagens relevantes para o indivíduo, como se dá 

com Zumthor, ou coletivas, como sugere Pallasmaa. Em ambos os casos, o que se procura é 

uma reflexão sobre elementos essenciais das cenas banais do dia a dia, entendidos pelo ser 

humano − individual e coletivamente − como mensagens do espaço, que foram − e 

continuarão a ser − lidas e interpretadas por aquele de forma relevante. 

 Apesar da escassa informação descritiva sobre o método, o que se percebe, diga-se, 

com relativa frequência, são relatos acerca de um longo período de maturação sobre os 

conceitos relacionados a cada projeto e as ideias a estes relacionadas. Esse processo − 

geralmente bastante prolongado, chegando a durar seis ou sete anos −, aparentemente 

introspectivo, é sugerido, por exemplo, na passagem a seguir: 

Eu levei anos para encontrar o interior certo para a pequena capela de 
campo. Na hora, o projeto apareceu claro e elementar: luz e sombra, água e 
fogo, material e transcendência, a terra abaixo e o céu aberto acima. E então, 
de repente, o pequeno espaço de devoção se tornou misterioso. Um golpe de 
sorte. (ZUMTHOR, 2014d, tradução nossa.) 48 

 Como se percebe, Zumthor trata o momento em que encontra a solução para um 

projeto de forma quase artística, como se finalmente desemaranhasse um novelo de conceitos 

que estariam enredados. Na passagem, aproxima simplificadamente a solução do que seria um 

estalo criativo ou uma resposta sem muitas explicações. Mas, apesar dessa pretensa origem 

sem precedentes ou justificativas, tem-se aqui, na verdade, a descrição de um momento 

crucial: o ultrapassar de um primeiro obstáculo no processo criativo. 

  

                                                
48 "It took years form me to find the right interior for the little field chapel. In time, the design became 

clear and elemental: light and shade, water and fire, material and transcendence, the earth below 
and the open sky above. And then, suddenly, the little devotional space became mysterious. A stroke 
of luck."  
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3.2.4 Elaboração de croquis 

 Como se pode imaginar, não faria qualquer sentido relacionar o uso de croquis a 

qualquer vertente projetual na arquitetura. Forma de expressão ampla e empiricamente 

associada à atividade arquitetônica, intrínseca ao ato de projetar, os croquis são facilmente 

encontrados nos registros projetuais de arquitetos no mundo todo. No que se refere mais 

especificamente à criação de atmosferas arquitetônicas e ao trabalho de Peter Zumthor, o uso 

dessa ferramenta também está amplamente associado, em diversas fases do processo de 

concepção e sob distintos padrões de acabamento. 

 Os desenhos à mão livre são usados por Zumthor, a princípio, para comunicar a seus 

colaboradores suas ideias iniciais para os espaços do edifício em projetação, idealizados com 

base nas reflexões sobre as imagens mentais. Segundo descreve em "Concentrated 

Confidence: A visit to Peter Zumthor" (HAVIK; TIELENS, 2013b), os desenhos não são 

usados propriamente para conceber, mas somente para transmitir as ideias. 

 Apesar de ser possível que haja alguma seleção anterior à divulgação do material, os 

croquis disponíveis na bibliografia sobre Zumthor já mostram, mesmo em desenhos bastante 

rascunhados, conceitos muito próximos dos que se verificam nos edifícios acabados. 

Possivelmente, o fato ilustra como o amadurecimento das etapas anteriores, centradas nas 

reflexões teóricas, é valorizado, e é esgotado num estágio bastante avançado da ideia, quando 

esta é levada à representação em papel. 

 Nos exemplos a seguir, referentes ao projeto das Termas de Vals, os croquis servem 

para ilustrar não somente aspectos volumétricos e soluções em plantas, mas também 

esquemas de fluxos e zoneamentos, para registrar conceitos textuais sobre os espaços e 

também para apresentar esquematicamente a sequência de visuais planejadas para um projeto. 

Ainda, segundo Zumthor relata em entrevista a Havik e Tielens (ibidem), seus croquis são 

desenvolvidos em paralelo à produção dos modelos volumétricos, guiando sua execução pelos 

colaboradores do escritório.  
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Figura 38: Croquis relativos à volumetria e à cobertura das Termas de Vals, concebidos 
por Zumthor 

 
 

 
Fonte: Bziotas (2010) 

Figura 39: Progressão das visuais e sensações projetadas para a entrada de um dos banhos 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014a) 
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Figura 40: A sensação de deambular pelo edifício, pretendida por Zumthor para o projeto 
das Termas de Vals, é registrada no croqui. 

 
Fonte: (BZIOTAS, 2010) 

Figura 41: Texto e croquis com descrição da entrada de um dos banhos do spa 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014a) 
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Figura 42: As cores no croqui fazem menção às distintas sensações despertadas em cada 
zona do edifício das Termas de Vals. 

 
Fonte: (BZIOTAS, 2010) 

 Mais do que o uso dos croquis, as imagens acima são relevantes também pelo registro 
sobre a construção do processo de despertar sensações no usuário. Como se pode perceber 
analisando-se a Figura 40: A sensação de deambular pelo edifício, pretendida por Zumthor 

para o projeto das Termas de Vals, é registrada no croqui. 

 
Fonte: (BZIOTAS, 2010) 

Figura 41, por exemplo, esse aspecto, fundamental na constituição da atmosfera, é planejado 

pelo arquiteto desde o início da concepção, quando simula os movimentos dos usuários, as 

sensações a serem experimentadas e as visuais alcançadas nas distintas posições de seu 

percurso. Nessa imagem, uma sequência de seções do espaço é representada, evidenciando 

mudanças de níveis e estreitamentos das passagens, além de destacar (com setas) as visuais 

entre os espaços e os contrastes de luminosidade (com manchas amarelas), que atraem os 

usuários a deambular por entre os corredores do spa. Percebe-se, ainda, devido à textura já 



 101 

presente nos desenhos, a intenção de criar uma superfície de aspecto uniforme, como se, de 

fato, o usuário estivesse dentro de uma grande pedra escavada.  

 É também fundamental perceber como a concepção dos ambientes internos tem, nessa 

etapa inicial, um peso aparentemente maior que o atribuído às questões relativas à volumetria 

e à organização precisa da planta baixa. Zumthor parece mais concentrado em definir a 

atmosfera dos espaços conformados pelo edifício, os vazios definidos por suas superfícies. 

Nesse contexto, proporções parecem mais importantes que dimensões; sensações parecem 

mais relevantes que funções. Para isso, o desenho aparece como uma forma de imersão nessa 

condição ainda imagética, como se percebe no trecho a seguir: 

Na maioria dos casos, os arquitetos estão acostumados a trabalhar na 
concepção, nas formas. Eles enxergam uma planta como uma planta, um 
desenho como um desenho. Eu não estou interessado no papel. Eu procuro 
arquitetura. Eu quero saber como entrar no desenho para ver a verdade. Eu 
tenho que me deslocar dentro do mundo desse desenho e esquecer do 
desenho como tal.49 (ZUMTHOR, [2015?], apud NIKI, 2010) 

 Por fim, deve-se destacar a posição enfática de Zuthor no que se refere ao emprego de 

métodos manuais em seu processo de concepção: 

Uma apresentação arquitetônica estará sempre limitada à ausência do objeto 
real, o que lhe torna incompleta. Numa tentativa de ser muito realista, pode-
se incorrer em acabar com as expectativas sobre o produto final, fazendo da 
mera apresentação o objeto central. Já sobra pouca atenção à obra real. 
Nesse ponto, a produção dos esboços ganha valor, permitindo-se voltar atrás, 
identificar o que falta ao objeto arquitetônico pretendido. (ZUMTHOR, 2006 
[1998], p. 13) 

 Procurando evitar que a atenção à obra arquitetônica seja desviada pela sedução da 

imagem que a representa, Zumthor parece determinado em rechaçar a apresentação de seus 

projetos em ferramentas arrojadas e fotorrealísticas. Sobre esse debate, recentemente, o 

arquiteto (ZUMTHOR, 2015, informação oral)50 destaca que, com o desenho, a inteligência 

da criação não está em sua cabeça, dotada de limitações, mas sim no movimento, no corpo. 

Assim, sente-se apto a registrar possibilidades que não conseguiria se estivesse manipulando 

                                                
49 In most cases, architects are used to working on conceptions, forms. They regard a plan as a plan, a 

drawing as a drawing. I am not interested in paper. I look for architecture. I want to know how to 

enter the drawing to see the truth. I have to move around within the world of this drawing and forget 

the drawing as such. 

50 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
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uma máquina, permitindo-se romper barreiras e conceber de maneira livre, tal qual sempre 

fizeram os artistas. 

 Além disso, e por fim, merecem destaque os croquis do arquiteto em que utiliza 

acabamentos em aquarela, como ilustra a Figura 43, referente ao projeto do Memorial 

Steilneset (Vardo, Noruega). O aspecto impreciso e difuso que as manchas da técnica 

produzem acaba por ser convenientes para o desejo do arquiteto de não se comprometer 

demasiadamente com o resultado final e agregar um valor artístico ao trabalho. 

Figura 43: Croquis de concepção do projeto do Memorial Steilneset, de Peter Zumthor 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014a) 

Figura 44: Croquis de concepção do Memorial Steilneset, de Peter Zumthor 

 
Fonte: (HOFMEISTER, 2013) 
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3.2.5 Produção de modelos físicos 

 Segundo Zumthor ([2013?], apud HAVIK; TIELENS, 2013b), "atmosferas são 

construídas no salão de maquetes". A afirmação, desde logo, atesta a absoluta importância 

desses modelos em seu método de trabalho. 

 De fato, segundo se observa na literatura, bem como na Figura 45, são várias as 

maquetes produzidas ao longo de um projeto, chegando elas a ocuparem cerca de 80% de seu 

escritório (ZUMTHOR, 2015, informação oral)51. Elas são usadas desde estágios iniciais e 

seguem até as últimas definições, servindo de suporte para as experimentações de aspectos 

diversos, que serão discutidos a seguir. Há registros, inclusive, como nos projetos da Capela 

do Irmão Claus (SCHEIDTWEILER; SCHEIDTWEILER, s.d.) e no Memorial Steilneset, de 

modelos parciais, produzidos em escala real e levados à experimentação in sito para verificar 

seu comportamento nas condições reais do lugar, ou mesmo protótipos, construídos no local, 

tal qual se planejava para o produto final. 

 Baseados nas ideias originais de Zumthor, e guiados pelos croquis descritos na seção 

anterior, os modelos das edificações são, em geral, produzidos por seus assistentes. Sejam 

parciais ou integrais, são executados em materiais simples, como argila, papel-cartão ou 

concreto, e com acabamento pouco refinado. Procura-se, sobretudo, experimentar o material 

que verdadeiramente expressará "a essência material" (ZUMTHOR, 2015, informação oral)52 

do projeto, o que seria improvável com o emprego de materiais sintéticos, de aspecto distinto 

dos que serão empregados no edifício real.  

                                                
51 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
52 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
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Figura 45: Foto das diversas maquetes de Zumthor. Ao centro, vários modelos parciais do 
Memorial Steilneset. 

 
Fonte: (FLICKR, 2015.) 

 

Figura 46: Maquete parcial, em escala de 1:1 do Zinc Mine Museum, na Noruega. 

 
Fonte: (TURNER, 2012) 
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 "Os modelos têm que ter um grau de complexidade. Eles têm que ter uma luz 

específica, um material certo, a luz de uma maneira específica, para entender como o 

misterioso espaço será." (ZUMTHOR, 2015, informação oral)53. Essa complexidade se 

reflete, ainda, na preocupação de que os modelos já tragam, desde os primeiros estágios, 

registros sobre o entorno e o terreno, como a topografia e a paisagem circundante, por 

exemplo. Segundo Zumthor, 

eles [os modelos] devem poder não só mostrar a arquitetura, mas também 
gerar entusiasmo no usuário em relação a todo o horizonte e os rios, e 
intensificar esse entusiasmo. Os materiais têm um papel essencial nisso. É 
por isso que eu não trabalho com gesso branco, mas sim com vários outros 
materiais específicos para o projeto, como concreto, cera ou madeira. 
(ZUMTHOR, [2013?], apud HOFMEISTER, 2013)54 

 

Figura 47: Modelo para o projeto do Museu Zinc Mine (Noruega), inserido numa 
representação do entorno. 

 
Fonte: (PINTEREST, 2015.) 

 Nessa etapa, as maquetes já seguem parâmetros imaginados pelo arquiteto no tocante 

a ritmos, modulações e proporções, os quais, ao longo do trabalho, serão validados por 

consultores (engenheiros, topógrafos, carpinteiros etc.) e, num processo de idas e vindas, 

                                                
53 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
54 They must be able not only to show architecture but also to engender enthusiasm in the beholder for 

the entire urban skyline and the rivers, and to intensify this enthusiasm. The materials play an 
essential role in that. This is why I do not work with white plaster models but with various materials 
specific to the project, such as concrete, wax or wood. 
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ajustados até o consenso entre o artista e o técnico. Como se percebe na citação a seguir, em 

que o arquiteto apresenta um modelo em produção em seu escritório, as múltiplas idas e 

vindas na busca pela solução ideal ilustram uma conciliação entre aspectos técnicos, 

determinada por limitações produtivas ou disponibilidade tecnológica, e condições quase 

subjetivas, concebidas por Zumthor.  

Isso é muito difícil de fazer sem modelos. É muito complexo e eu não sou 
um gênio. Aqui, os rufos se tornam mais finos à medida em que ficam mais 
altos no teto. A distância entre as colunas também diminui. Esta regra é 
minha ideia; o construtor, por sua vez, me dá as medidas. [...] Tudo isso é o 
resultdade de uma ideia inicial e um conjunto específico de regras e 
medidas. (ZUMTHOR, [2013?], apud HAVIK; TIELENS, 2013b)55 

 Pormenores como esse, que poderiam ser vistos como detalhes aleatórios ou 

despropositais, podem, porém, potencializar a percepção de aspectos do espaço, relevantes 

para a apreensão de sua atmosfera. Na capela de São Benedito (Sumvtig, Suíça), o 

campanário que sustenta o par de sinos à frente da edificação pode ser um exemplo desse 

dado: sua forma lembra a de uma escada simples, apoiada por uma haste inclinada e 

construída em bastões de madeira. Mais alto que o edifício, mas de proporções bem mais 

delicadas que as deste, os dois corpos mantêm entre si uma relação de contraste que os 

equilibra multuamente, quando em conjunto. O croqui da torre de sinos, porém, ilustra a 

atenção do arquiteto à constituição do ritmo do elemento. Nele, além de indicar a dimensão e 

a distância entre as peças que formam o monumento, Zumthor especifica: "zunahme verlauf 

20%" sobre uma seta dirigida para a porção inferior do desenho. A observação, que significa 

"incremento progressivo de 20%" registra o planejamento de uma distorção da percepção da 

altura da torre. Apesar de não se poder inferir se a estratégica objetiva promover uma melhor 

proporção entre as partes do projeto − o edifício e a torre −, é notório, porém, que ela é 

realizada sob um sistema de regras desenvolvido pelo próprio arquiteto.  

                                                
55 "This is too difficult to do without models. It is too complex and I am not a genious. Here, as the 
ba"ttens climb up the roof construction they become thinner. The distance between the columns 
decreases as well. This rule is my idea; the constructor in turn gives me the measurements. (...) It all is 
the result of an initial idea and a specific set of rules and measurements."  
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Figura 48: Croquis relativos à torre de sinos da Capela São Benedito (Sumvtig, Suíça), nos 
quais se prevê a variação do ritmo dos componentes. 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014b, p.62. Editado pela autora.) 

 Retomando-se a análise do procedimento em si, chama-se a atenção para o fato de que 

os protótipos ficam apoiados em cavaletes, elevados à altura dos olhos de um observador 

(como se vê na Figura 49). Além disso, para se perceber o comportamento da luz sobre o 

edifício e analisar a proposta a partir do mesmo ponto de vista e sob as condições mais 

próximas àquelas em que o futuro usuário se encontrará, o modelo é ainda exposto à luz solar. 

Fato interessante é, ainda, descrito por Zumthor, que diz que a escala de 1:10 lhe parece ser a 

proporção adequada para estudar a incidência da luz real no interior do edifício, quando posto 

sob o sol (ZUMTHOR, 2015, informação oral)56. Sempre a fim de se perceber o espaço 

conformado sob o ponto de vista real do usuário, Zumthor diz, ainda, tirar fotos do interior 

                                                
56 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
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das maquetes, o que lhe permite visualizar os espaços sem a distorção da escala do modelo 

(HAVIK; TIELENS, 2013b), sentindo, segundo descreve em Berteloot e Patteeuw (2013) "a 

experiência do lugar".  

Figura 49: Colaboradores manipulam maquete de trabalho elevada à altura dos olhos 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2012) 

 Zumthor se diz espelhar no trabalho de Le Corbusier e nas fases tardias de Louis Kahn 

(HAVIK; TIELENS, 2013a), profissionais dedicados à criação de atmosferas. Chega, 

inclusive, a justificar sua admiração aos mestres no que diz respeito ao desenvolvimento de 

modelos, por vezes em escala real, tal como insiste em fazer ainda hoje. Segundo ele, o 

procedimento permite ao arquiteto o amadurecimento em relação aos aspectos que julga 

serem relevantes para a conformação das atmosferas, descritos em seu livro homônimo, 

Atmosferas (ZUMTHOR, 2006). A maneira como as pessoas se movem e ocupam o lugar, 

como percebem seus pormenores e seus componentes, a forma de relacionar-se com estes, as 

visuais obtidas a partir do interior, ou de fora para dentro do edifício bem como a maneira 

como a luminosidade se infiltra nos ambientes são alguns dos aspectos sobre os quais 

Zumthor diz, em seu livro, debruçar-se quando projeta. 

 Os modelos, para isso, são executados de maneira a transmitirem a sensação que se 

pretende ter ao entrar no edifício ou em seus ambientes. Como ilustra a citação abaixo, 

quando Zumthor apresenta uma maquete que está sendo produzida por uma auxiliar em seu 

escritório. São considerados aspectos como cor, textura e mesmo o peso visual que dado 

material ou forma de representação propicia à representação dos elementos construtivos, mas 

também dos objetos que comporão os espaços. 

O modelo é feito em espuma, pintado em marrom escuro. É estruturado por 
alfinetes de cabeça colorida. "Este é uma casa para um cliente em Devon", 
ele explica. "Este é um modelo barato para checar a espacialidade, as 
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proporções e − como sempre − a funcionalidade do projeto, o uso dos 
espaços. O que nós fazemos no modelo é verdadeiramente e, na prática, 
conferir os cômodos, o radiador, os detalhes, os livros, o armário de roupas, 
a mesa de escrever. A questão é continuamente: isso funciona? isso está no 
lugar certo? isto, na verdade, está errado, eu vejo agora. Eu, realmente, 
preciso fazer isso pessoalmente. Preciso imaginar onde eu colocaria meu 
casaco, e onde eu sentaria para escrever algo, e por aí vai. Este modelo 
muito barato, então, é somente para mim. Eu não preciso impressionar 
ninguém com isso". (HAVIK; TIELENS, 2013b, p.65. Tradução nossa.) 57 

 O trecho permite, ainda, inferir-se, em relação ao foco imposto pelo arquiteto, sobre os 

aspectos qualitativos do projeto propriamente dito. Tem-se como preocupação que a 

edificação seja, de fato, o centro do trabalho e da leitura proporcionada pelo modelo, sem que 

haja margem para um possível encantamento em relação à apresentação da ideia, o que 

poderia acontecer com o uso de modelos digitais. 

 Na exposição "The Presence of the Past: Peter Zumthor Reconsiders LACMA", em 

curso no mês de julho de 201358, no LACMA (Los Angeles County Museum of Art), em Los 

Angeles, EEUU, as maquetes referentes a sua proposta − à época − para o museu eram de três 

tipos: uma primeira apresentava o edifício inserido no contexto urbano; a segunda  se 

restringia ao edifício e aos jardins circunvizinhos; e outras várias, menores, exibiam seções 

internas dos ambientes, em escalas maiores. Todas estavam dispostas sobre bancadas elevadas 

e impressionavam pela simplicidade com que foram produzidas. 

 As duas primeiras eram executadas em concreto pigmentado e tinham a vegetação, em 

papel, representada de forma simplificada, mas proporcional ao edifício. Ambas eram 

bastante extensas, com cerca de 6 metros de largura, por 2 metros de comprimento. A 

primeira delas (Figura 50) destacava o museu em preto e deixava todo o contexto urbano − 

inclusive o parque onde o complexo se insere − monocromático. As formas eram 

simplificadas, o que destacava sobremaneira os contornos curvos da proposta, contrastantes 

com o entorno preexistente. 

 
                                                
57 The Model is made out of foam, painted dark brown. It is held together by needles with coloured 

endings. "This is a house for a client in Devon", he explains. "This is a cheap model to check the 
spaciality, the proportions, and - as always, the functionality of the design, the use of the spaces. 
What we do in the model is really and tangibly check the rooms, the radiator, the details, the books, 
the cupboard for clothes, the writing table. The question is continuously: does it work? Is everything 
in the right place? This actual is wrong, I see now. I really need to do this myself. I neef to imagine 
where I would put my suitcase, and where I would sit down to write something, and so on. This very 
cheap model therefore is just for me. I don't need to impress anybody with this". 

58 A Autora esteve na exposição citada, de onde extrairam-se as imagens e dados sobre o projeto para 
o museu. 
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Figura 50: Maquete do contexto urbano do LACMA (Los Angeles, EEUU) e o projeto 
proposto em destaque, no centro 

 
Fonte: A autora. Imagem realizada em 22.07.2013, em visita à exposição "The Presence of the Past: Peter 

Zumthor Reconsiders LACMA". 

 O segundo modelo (Figura 51), por sua vez, já agregava à representação lâminas 

translúcidas, para representar vidros, distinguindo-se os materiais adotados e a relação de 

cheios e vazios, fundamental para a compreensão da proposta. Já havia também menção à 

escala humana e à forma de ocupação do prédio, com a ilustração das diversas formas de uso 

sugeridas para o edifício proposto59. 

Figura 51: Maquete do novo edifício proposto para o LACMA 

 

Fonte: A autora. Imagem realizada em 22.07.2013, em visita à exposição "The Presence of the Past: Peter 
Zumthor Reconsiders LACMA". 

                                                
59 Essa versão do projeto para o LACMA e um debate sobre a proposta de uma relação entre edifício, 

usuários e contexto urbano são apresentados no resumo expandido "A arte, a rua, o museu e muitos 
olhares: Um debate sobre o projeto de Peter Zumthor para o LACMA, na cidade de Los Angeles-
EEUU" (2000). 
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 As maquetes do terceiro tipo, por fim, também tinham base de concreto. Mas, agora 

em escala de 1:25, tinham seus volumes moldados em chapas de papel-pluma e papelão 

tingidos, cujos planos eram fixados por alfinetes de pontas coloridas (vide Figura 52), tal 

como já descrito por Zumthor em Havik e Tielens (2013b). Apesar da rudimentar 

apresentação, como se verifica nas figuras a seguir, o modelo, de fato, simulava 

eficientemente os efeitos de luz conseguidos com a manipulação da luz natural zenital, as 

sensações de amplitude − proporcionada pela relação de escala com os modelos humanos em 

papel − e de prolongamento dos planos verticais − dada a composição entre paredes e tetos 

soltos. 

Figura 52: Maquete que mostra a vista de uma das varandas que circundam o museu 

 

Fonte: A autora. Imagem realizada em 22.07.2013, em visita à exposição "The Presence of the Past: Peter 
Zumthor Reconsiders LACMA". 

Figura 53: Vista interna de uma das salas de 
exposição 

 

Fonte: A autora. Imagem realizada em 22.07.2013, em 
visita à exposição "The Presence of the Past: Peter 

Zumthor Reconsiders LACMA". 

Figura 54: Vista de um dos modelos do 
projeto do LACMA 

 

Fonte: A autora. Imagem realizada em 
22.07.2013, em visita à exposição "The Presence 

of the Past: Peter Zumthor Reconsiders 
LACMA". 
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Figura 55: Maquete do projeto para o LACMA (Los Angeles-Estados Unidos) 

 

Fonte: A autora. Imagem realizada em 22.07.2013, em visita à exposição "The Presence of the Past: Peter 
Zumthor Reconsiders LACMA". 

 Apesar de não se ter conhecimento sobre uma descrição dos materiais que se pretende 

empregar no edifício ainda em projeto, as maquetes sugerem a adoção de superfícies 

semelhantes em todos os planos − tal como se deu no Museu Kolumba, em Colônia 

(Alemanha) −, cujo aspecto se aproxima do que conhecemos como cimento queimado. Por 

fim, à título de registro, os pés-direitos dos vãos são bastante elevados e sem qualquer adorno 

decorativo: os únicos destaques das superfícies estão na presença pontual das obras sobre as 

paredes e nas variações de tonalidade assumidas pelos planos devido às manchas de luz em 

distintas intensidades. 

 A exposição dava às maquetes total destaque na forma de apresentar a proposta 

daquele momento para o museu60, o que ilustra como esse procedimento merece destaque no 

processo de concepção adotado por Zumthor. Outros produtos, como diagramas e textos 

também eram usados para apresentar as ideias e tecnologias propostas, mas sempre em 

posição menos privilegiada que a das maquetes. 

 

                                                
60 Em julho de 2014, um ano após a referida exposição, foi anunciada uma nova proposta para o 

projeto do LACMA. Por não constituir tema central deste estudo, a revisão do projeto não é 
apresentada aqui. Para tanto, sugere-se a leitura do artigo de (1983), disponível em meio digital no 
site Dezeen Magazine. 
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3.2.6 Discussão sobre materiais e materialidades 

 Apesar de o conceito de atmosferas arquitetônicas fazer referência a uma propriedade  

essencialmente generalizada, total, integral, como já foi discutido nesta dissertação, Zumthor 

defende que os elementos que a constroem, como materialidade, textura, som, temperatura, 

ritmo, luz e sombra, devem ser tratados separadamente, como camadas independentes, 

enquanto se projeta (HAVIK; TIELENS, 2013b). 

 Os temas encorajam momentos de diálogo e experimentação, em que o arquiteto e 

seus colaboradores apresentam e discutem seus pontos de vista sobre cada um dos aspectos 

supracitados, usando como suporte material modelos, croquis e amostras disponíveis no 

ateliê. No tocante à materialidade, discussão que também demarca o processo de composição 

de Zumthor, o arquiteto destaca sobremaneira a necessidade de se perceberem as qualidades e 

sensações evocadas por cada elemento e por suas diversas possíveis apresentações. 

 O exemplo apresentado na Figura 56 ilustra o resultado de provas de concreto 

realizadas para a execução da Capela do Irmão Claus, na cidade de Wachendorf (Alemanha), 

projeto que será analisado com mais detalhes no último capítulo desta dissertação. Usando 

substratos de diferentes granulações, cores e concentrações, as amostras resultavam em 

diferentes composições do material, para decisão do arquiteto. 

Figura 56: Provas de concreto para a aplicação na Capela do Irmão Claus, de Peter 
Zumthor 

 
Fonte: (LUCAS, 1993-2010). 

 Ainda que não se saiba com fidelidade qual o aspecto primordialmente buscado por 

Zumthor para a capela, relacionando-se as amostras ilustradas acima ao aspecto obtido nas 

paredes do edifício interna e externamente, visíveis nas imagens abaixo, percebe-se que as 

texturas mais rugosas não permitiriam alcançar o acabamento realizado. As arestas que 

definem o volume do edifício, por exemplo, não seriam tão definidas como mostra o resultado 

alcançado. Analogamente, as amostras de textura visivelmente mais refinadas não levariam ao 
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resultado que se percebe no inteiror do edifício, de aspecto grosseiro, semelhante a pedra, ou a 

paredes de uma caverna. O edifício, por fim, foi construído utilizando-se uma massa 

composta por cimento e brita de granulações diversas (SCHEIDTWEILER; 

SCHEIDTWEILER, s.d.). Sabendo-se que a face interna passou por um processo de queima 

lenta para se alcançar esse aspecto, é também pertinente pensar que a decisão sobre o material 

adequado tenha considerado também sua adaptabilidade às duas distintas condições de 

preparação. 

Figura 57: Detalhes das paredes da Capela do Irmão Claus (Wachendorf, Alemanha), 
externa e internamente 

1.   2.  
Fontes: 1. A autora. Foto tiradas em 17 de maio de 2014, durante visita ao local. 

2. (DE JONG, 2013) 

 O estudo acerca das materialidades adequadas para um projeto passa também pela 

análise da composição de distintos materiais e das possibilidades de disposição destes em um 

espaço. Um exemplo que ilustra esse tipo de observação é o projeto da Capela de São 

Benedito, na Vila de Sumvitg, na Suíça (vide Figura 58). A estrutura e os revestimentos 

externos da edificação são executados em madeira, usando-se material da região e técnicas 

vernaculares de construção. Internamente, porém, o vão único do recinto é revestido por 

chapas de madeira pintadas em tom prateado, fixadas a pilares de seção retangular. O brilho 

das chapas reflete a luz que adentra no recinto e, segundo Davey (1998), sua distribuição em 

curva acaba por dissolver os limites do espaço, tornando-o "largo e quase amorfo". É, no 

entanto, na combinação da superfície brilhosa com os pilares de madeira, opacos e 

distribuídos regularmente, que se garante restauração da ordem do espaço. Ou seja: a leitura 

de sua geometria.  
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Figura 58: Interior e detalhe do teto da Capela de São Benedito, em Sumvitg (Suíça), de 
Peter Zumthor 

    
Fonte: (CAMUS, s.d., apud MERIN, 2013) 

 O processo de escolha dos materiais que farão parte dos projetos de Zumthor está 

diretamente vinculado ao conceito central que se atribui a cada trabalho; daí, certamente, a 

grande vinculação entre esse aspecto e a apreensão da atmosfera conformada. Conforme ele 

revela em Saieh (2010), desde o ínicio da definição do referido tema, já existe um 

direcionamento para a adoção de algum material, mesmo que de maneira generalizada. É, 

porém, apenas com o avançar dos trabalhos, que se passa a entender melhor os detalhes a 

serem incorporados em função dessa decisão. 

 Zumthor destaca como a qualidade dos materiais que compõem as superfícies de um 

espaço construído são relevantes em sua percepção no momento em que o vivencia. Para ele, 

as superfícies são percebidas por meio dos materiais que as compõem ou revestem, sendo, 

portanto, a decisão sobre esses elementos etapa crucial para a definição da atmosfera de um 

lugar. 

Quando tento entender espaço, [o destaque] é sobre os materiais que o 
compõem, as luzes, o que é o piso, o que é isso, o que é aquilo [diz, 
apontando para as cortinas, o teto do auditório]. E como isso se vê na luz do 
dia ou na artificial. Isso é simples, natural, mas é mais misterioso e bonito ao 
mesmo tempo. Espaço é o vazio que é influenciado por membranas de todos 
os lados. Esse vazio misterioso de repente se transforma em energia, em 
atmosfera. É importante também a construção porque é importante saber 



 116 

como se vai construir. Proporções e formas é a parte mais fácil. A parte mais 
desafiadora é o trabalho de como criar com esse tipo de material essa 
presença. (ZUMTHOR, 2015, informação oral)61. 

 Aponta-se, nesse momento, para a necessidade de uma constante pesquisa sobre os 

materiais, suas especificidades e combinações, bem como sobre suas possibilidades de 

manipulação. Conforme descreve Zumthor, a alquimia desenvolvida para relacionar materiais, 

temas, aplicações e tecnologias disponíveis é complexa: 

É sempre uma nova pesquisa. Porque nós temos uma ideia e, muitas vezes 
não sabemos como realizá-la. Nesse aspecto, acho que sou corajoso o 
suficiente, porque não sou tímido e no começo acho que tudo é possível. [...] 
Nada é normal. Este atelier não produz arquitetura comercial, mas 
"arquitetura-arte". Talvez metade dos detalhes seja padrão, às vezes menos, 
então temos que inventar os outros detalhes. E existe uma extensa atividade 
de pesquisa. (ZUMTHOR, s.d., apud SAIEH, 2010, tradução nossa.)62  

 A pesquisa, a experimentação e, sobretudo, a abertura para aceitar diferentes 

possibilidades de aplicações e apresentações dos materiais enriquecem o trabalho de Zumthor, 

aproximando-o da condição que melhor representa a atmosfera que se dedica a conformar. 

Referindo-se ao projeto das Termas de Vals, ele descreve como se deu a definição sobre a 

qualidade das pedras gneiss empregadas no revestimento do edifício. Apesar de extensa, a 

citação a seguir se mostra interessante por revelar, de forma simples e clara, como essa 

decisão foi encontrada associando-se o aspecto do material propriamente dito à 

disponibilidade técnológica para manipulá-lo: 

Como pode ser visto na maquete feita de pedaços de pedra, eu queria 
construir paredes de blocos enormes, sólidos. As pessoas começaram a me 
fazer perguntas: onde você vai conseguir essas cepas de pedra; como você 
vai transportá-las? Por dois anos, eu não sabia responder. Eu não sei [risos]. 
Dio mi aiutera! (Deus me ajude!) Então chegou o momento quando eu fui à 
pedreira, encontrei o chefe lá e lhe pedi para preparar os maiores blocos que 
ele pudesse, para o dia seguinte. O que eu vi no dia seguinte simplesmente 
me aterrorizou. Eu tinha imaginado pedras potentes, e então até as maiores 
pedras se mostraram muito pequenas! Eu fiquei completamente 
desapontado. Mas, andando na pedreira, eu percebi pilhas de finas chapas, 
cortadas para fazer piso. A pedreira estava cheia desses finos painéis. Eu vi 
que esse tratamento da pedra é o mais simples e o mais fácil. Eu entendi que, 
por meio dos elementos mais finos possíveis, eu precisava construir a 
massividade e a homogeneidade de um bloco de pedra. Como um tecido 

                                                
61 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
62 It’s always a new research. Because we have an idea and many times we don’t know how to realize 

it. In this aspect, I think I am courageous enough, because I’m not shy and I think that in the 
beginning everything is possible. (...) Nothing is normal. This Atelier doesn’t produce commercial 
architecture, but “art-architecture”. Perhaps half of the details are standard, sometimes less, so we 
have to invent the other details. And there is a wide research activity. 
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plano: quanto mais fino o fio que você usa, mais densamente você os prensa 
e mais sólido e macio será o tecido que você obtém. Eu perguntei a Pius, o 
chefe da pedreira, como eu poderia conseguir 2 ou 3 diferentes espessuras. 
Ele disse que isso não era problema. Eu lhe perguntei o que faz aquela rocha 
diferente. Ele disse que pode-se fazer longas e finas lâminas, cortando-a. 
(ZUMTHOR, s.d, apud STEC, 2004, tradução nossa)63  

 Apesar de notoriamente oposta ao aspecto pretendido inicialmente, a solução de 

empregar a pedra em filetes estreitos, combinados a partir de variações de três espessuras, 

parecem, ao final, a apresentação mais próxima da real natureza da pedra. Como destacou o 

chefe da pedreira, ser cortada em filetes estreitos é exatamente o diferencial que torna essa 

pedra especial, e a ideia inicial de Zumthor, na verdade, ia de encontro a ela. Ao final, a 

adoção da alternativa dos filetes foi, na verdade, a expressão do material como ele se mostra 

mais especial. Além disso, mesmo disposto em pequenas partes, de fato, o aspecto das 

superfícies remete à aparência de um grande bloco 

Figura 59: Interior das Termas de Vals (Vals, Suíça), em cujas paredes se vê o 
revestimento em pedra gneiss. 

 
Fonte: (ARCHIDAILY.COM, 2009a). 

                                                
63 As it can be seen in the model made of pieces of stone, I wanted to build walls of huge, solid blocks. 

People started asking me questions: where are you going to get these big chunks of rock; how are 
you going to transport them here? For two years, I didn’t know the answer. I don’t know, [laughter]. 
Dio mi aiutera! [God will help me!]. Then came the moment when I went to a quarry, met the boss 
there and asked him to prepare me the larg- est blocks of rock they have, for the following day. What 
I saw next day just terri- fied me. I had imagined powerful rocks, and then even the largest ones 
turned out to be very small! I was absolutely disappointed. But walking around the quarry, I noticed 
stacks of thin slabs, trimmed for flooring. The quarry was full of such thin panels. I saw that such 
treatment of rock is the simplest and the easiest.  I understood that, out of the thinnest elements 
possible, I needed to build the massiveness and homogeneity of a block of rock. Like in woven fabric: 
the thinner the thread you use and the more densely you press them together, the more solid, 
smoother fabric you get. I asked Pius, the boss at the quarry, how I could get two, three different 
thicknesses. He said this was no problem. I asked what made that type of rock different. He said that 
you could make very long and narrow slabs by cutting it. 
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Figura 60: Detalhe da paginação do revestimento do spa. 

   
Fonte: (ARCHIDAILY.COM, 2009a) 

 A decisão pelo emprego de determinado material se dá ao se procurar promover um 

sentido em seu uso, relacionando-o ao edifício específico em que será empregado. Esse 

processo passa, segundo Zumthor (2006 [1998]), por pensar em suas características sensoriais 

e significativas, que vão além de regras de composição. Deve-se atentar, portanto, para "o que 

um determinado material pode significar num determinado contexto arquitetônico" (ibidem) e 

pensar na possível relação que se estabelece quando se combinam componentes distintos. 

 Por vezes, a percepção desse sentido é, ainda, intensificada pelo aspecto monolítico 

repetidamente encontrado no portfólio de Zumthor. O emprego uniforme e integral de um 

mesmo material nas superfícies de um dado edifício, além de constante em seus trabalhos, 

permite, de certa maneira, identificar os projetos pelo material predominante que o compõe, 

mesmo que sob distintas apresentações. 

 Zumthor acredita, por exemplo, que "o material pode tomar para si uma qualidade 

poética no contexto do objeto arquitetônico, apesar de somente o arquiteto ser capaz de gerar 

um significado para ele, visto que os materiais em si não são poéticos" (ZUMTHOR, 2006, 

p.10). Trata-se, portanto, de agregar ao material, que inicialmente não tem sentido poético, 

esse valor, dada a qualidade que ele assume em meio ao conjunto da obra, na construção do 

sentido que a compõe. 

 Assim, as Termas de Vals mantêm uma relação essencial com a pedra gnaiss, 

empregada como revestimento integral do spa, a qual é extraída da região e utilizada há 

séculos nas coberturas das casas do vale; os tijolos cerâmicos do Museu Kolumba, em suas 

distintas paginações, produzidos sob técnica vernacular especialmente para o projeto, 

passaram a identificá-lo e garantiram a harmonia do novo edifício com as ruínas 

preexistentes; e os caibros de madeira, advindos das florestas suíças, os quais, junto aos cabos 

de aço, compunham integral e sustentavelmente o Pavilhão da Suíça na Expo 2009, em 



 119 

Hannover (Alemanha). Em todos esses exemplos, os materiais destacados aqui fazem parte do 

conjunto de elementos que compõem o conceito que acompanha a concepção de cada edifício. 

Figura 61: Vista do interior das Termas de Vals (Vals, Suíça) 

 
Fonte: (ARCHIDAILY.COM, 2009a) 

Figura 62: Detalhe da fachada lateral do Museu Kolumba (Colônia, Alemanha). 

 
Fonte: (ZEBALLOS, 2012) 

Figura 63: Vista interior do Pavilhão de Hannover (Hannover, Alemanha), em 2009. 

 
Fonte: (THE ACCOUNTS, 2009) 
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 Para cada projeto, naturalmente, as soluções e os materiais empregados são distintos, 

afastando Zumthor de uma identificação direta com uma técnica ou um material específicos. 

Além disso, as diferentes possibilidades de manipulação e composição entre eles também lhe 

permitem promover distintos resultados, mesmo que a partir da mesma matéria-prima. 

 O que chama a atenção nos trabalhos desse arquiteto é, na verdade, a qualidade 

artesanal com que ele trata e transforma qualquer elemento, atribuindo-lhe um resultado 

poético no contexto final. Como consequência, e também às custas das experimentações já 

descritas, e das trocas de informações com artesãos e especialistas, está o reconhecimento de 

um trabalho de acabamento perfeito, que acaba por valorizar os materiais, por mais vulgares 

que pareçam ser. 

 

3.2.7 Estudo da forma e volumetria  

 Tratando da concepção de seus projetos, Zumthor (2006, p.71.) diz: "não trabalhamos 

na forma, trabalhamos com todas as outras coisas. No som, nos ruídos, nos materiais, na 

construção, na anatomia etc. Trabalhamos com todas estas coisas, olhando ao mesmo tempo 

para o lugar e para a utilização." O resultado formal obtido para seus edifícios consiste, pelo 

que se pode perceber, em uma consequência das decisões relativas a outros aspectos diversos, 

tratados nas etapas anteriores de projetação. Porém, conforme ele mesmo define 

(ZUMTHOR, 2006, p.73; STEC, 2004), quando a forma encontrada não chega a tocá-lo, ele 

volta atrás e recomeça o processo de concepção, revisando as condições, o conceito central 

etc., até identificar onde está o erro que levou à solução falha. Zumthor está certo de que 

"corrigir somente a forma sem voltar atrás é artificial e soaria estranho" (ibidem). Com isso, 

percebe-se que, mesmo essa etapa constituindo-se em uma das últimas de seu processo de 

concepção, o arquiteto mantém seu perfeccionismo característico, que exige que todo o 

projeto mantenha uma coerência consigo mesmo. 

 Destaca-se, porém, outro ponto de vista sobre a questão: 

Estranhamente, a questão da forma aparece regularmente nos textos de Peter 
Zumthor, mesmo isso não sendo, sem dúvida, característico de seu trabalho. 
Mas não forma num sentido literal. Inversamente, é forma evocada como um 
corpo, um organismo, uma forma de ser − permitindo sensações sem as 
impor. Fundamentalmente próxima do material, da estrutura e da atmosfera, 
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é a forma que procura a ressonância entre espaço, luz, ar, som e cheiro 
(BERTELOOT; PATTEEUW, 2013, p.83, tradução nossa).64 

 A aparente negação do tema, com isso, torna-o paradoxalmente relevante: apesar de 

declaradamente posta em segundo plano, em alguma medida a questão da forma pode ser 

vista, como uma síntese dos demais aspectos destacados, de caráter técnico e sensorial, 

considerados primordiais pelo arquiteto. 

 Crítico da arquitetura centrada numa ação escultórica, por considerá-la desprovida de 

vínculos com o indivíduo e, com isso, de significado como objeto arquitetônico, Zumthor 

acaba por descrever seu trabalho num processo quase escavatório, realizado de dentro para 

fora, encontrando no vazio conformado seu elemento central. É nesse âmbito, nos interiores, 

que acredita promoverem-se mais vínculos entre arquitetura e usuário (ZUMTHOR, 2015, 

informação oral)65 66. Paradoxalmente, por não poder atuar na esfera do vazio, ele centra, 

então, sua ação nas superfícies que o conformam. 

Isso é o que eu estou muito interessado, aquele vazio. Como você cria isso, o 
faz cheio de atmosfera, adequado ao uso (isso é muito importante), onde 
nada é uma obstrução, e onde existe somente a verdade. [...] Espaço 
significa: vazio. O que eu estou interessado é nesse trabalho nos limites, nas 
bordas desse mistério do vazio. É importante como ele irradia, como a luz se 
espalha dentro dele, o que ela faz com ele, como ela se mostra sobre os 
objetos. Luz é um mistério, também. Não é? Então, como são as paredes 
desse vazio; você quer entrar nele; ele lhe dá aconchego, tranquilidade...? 
Todas essas palavras são um pouco tradicionais (ZUMTHOR, s.d., apud 
STEC, 2004). 67  

 Essa relevância atribuída por Zumthor aos ambientes internos se evidencia quando ele 

apresenta seus projetos, o que costuma fazer por meio de maquetes ou imagens que ilustrem o 

interior dos edifícios, como foi descrito anteriormente em relação ao projeto do LACMA. 

                                                
64 "Strangely, the question of form comes up regularly in the texts of Peter Zumthor, yet it is 
undoubtedly uncharacteristic of his work. But not form in a literal sense. Rather, it is form evoked as a 
body, an organism, a way of being - allowing sensations without imposing them. Fundamentally close 
to material, structure and atmosphere, it is form that seeks a resoncance between space, light, air, 
sound and smell." 
65 Informação obtida na conferência ministrada por Peter Zumthor no evento "Americano del Sud", 

em 17 de abril de 2015, na cidade de Assunção - Uruguai. 
66 "I think the most personal feelling it's worth to architectures are usually interior spaces." 
67 "This is what I am interested in very much, that void. How do you create it, make it full of 
atmosphere, adequate to the need (this is important), where nothing is an obstruction, and there’s only 
that directness. (...)Space meaning: void. What I’m interested in is work on the boundaries, the 
outskirts of this mystery of the void. It’s important how it radiates, how light spreads within it, what it 
does to it, what it is like on objects. Light is a mystery, too. Isn’t it? So, what are the walls of this void 
like; do you want to enter it; does it give you warmth, tranquillity... ? All these words are a little 
traditional..." 
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Segundo Berteloot; Patteeuw (2013), o mesmo se passou quando ele proferiu uma seção de 

leitura no Centro Pompidou (Paris, França), em 2011 e apresentou casos de estudo utilizando 

apenas vistas internas de seus modelos físicos. 

 Analisando-se o aspecto da forma de seus edifícios sob outro ângulo, é também 

importante destacar a associação entre os projetos de Zumthor e o que Tavares Filho (2007) 

identifica como minimalismo pós-moderno. Seja pela geometria simplificada, na qual 

predominam as formas geométricas puras, pela redução a um mínimo de elementos e de 

materiais, seja pela completa exclusão de adornos decorativos aos volumes, o enquadramento 

à estética minimalista é recorrente na obra de Zumthor. 

 Corroborando o que defende o autor no que se refere às expressões artísticas 

minimalistas, deve-se destacar que a busca por essa máxima simplificação pode consistir, 

paradoxalmente, em uma tarefa ainda mais árdua do que seria o processo oposto, do 

acréscimo de elementos. Nesse contexto, o objetivo traçado pelo artista ou pelo arquiteto 

assume grande complexidade, porque "vai de encontro ao limite em que a obra não pode mais 

ser reduzida, pois se o fosse, passaria a assumir uma condição de não-existência enquanto 

obra." (TAVARES FILHO, 2007) 

 A simplificação levada ao extremo das possibilidades em projetos de Peter Zumthor, 

por vezes, se mostra por meio do uso uniforme e exclusivo de um único material em todas as 

superfícies de fachadas. Conforme se verifica, por exemplo, no Pavilhão da Serpentine 

Gallery (Londres, Reino Unido) e nas Termas de Vals, os materiais empregados podem, 

ainda, extravasar os limites internos e, seguindo a tendência de pensar o edifício de dentro 

para fora, alcançar também os planos exteriores. Dessa forma, os edifícios se veem 

integralmente envelopados - ou mesmo consituídos, quando não existem revestimentos - pelo 

mesmo material.  
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Figura 64: Pavilhão da Serpentine Gallery, do ano de 2011, projetado por Peter Zumthor 
(Londres, Reino Unido) 

 
Fonte: Hufton & Crow, 2011. Disponibilizado pela Serpentine Gallery.  

Figura 65: Termas de Vals, Vals (Suíça), de Peter Zumthor 

 
Fonte: (PINTEREST, 2015) 

 No que se refere à geometria propriamente dita, numa análise comparativa entre os 

projetos de Zumthor percebe-se que a forma prismática horizontal, senão o volume compacto, 

próximo do cúbico, aparece repetidas vezes em sua obra. Além das imagens apresentadas 

acima, outros casos podem ilustrar essa condição, como se mostra a seguir: A proposta não 

construída para o Memorial Topografia do Terror (Berlim, Alemanha), por exemplo, tem seu 

volume prismático alongado formado pela justaposição de pórticos de pilares e vigas de 

concreto aparentes, espaçados em um ritmo constante. O padrão estabelecido pela 

uniformidade do material e a forma de paralelepípedo, determinada pela quase absoluta falta 

de recortes no edifício, ajudam a entender a insistência de parte da crítica especializada em 

vincular a obra de Peter Zumthor ao minimalismo. Outros exemplos de projetos cujas 

volumetrias também seguem os princípios descritos acima podem ser vistos no Museu 

Kunsthaus Bregenz (Bregenz, Áustria). 
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Figura 66: Maquete do projeto para o Topografia do Terror (Berlim, Alemanha), que não 
chegou a ser finalizado 

  
Fonte: (LUCARELLI, 2011) 

Figura 67: Maquete do projeto para o Topografia do Terror (Berlim, Alemanha), que não 
chegou a ser finalizado 

 
Fonte: (LUCARELLI, 2011) 

Figura 68: Museu Kunsthaus-bregenz, na Áustria 

 
Fonte: (KUNSTHAUS BREGENZ, 2013)  

 No edifício do Estúdio de Zumthor, em Haldenstein (Suíça), a forma prismática 

retangular volta a aparecer, diferenciando-se apenas por expor as empenas laterais na fachada, 

aproximando sua forma do contorno de uma casa arquetípica, de cobertura com duas águas. 
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Aponta-se, com isso, para uma geometria que remete à imagem mais elementar e talvez mais 

expressiva do conceito de casa, que encontra sua beleza, segundo defende Zumthor, na pureza 

da expressão dessa espécie de edifício. Para o arquiteto, essa característica − o típico − 

consiste na verdade na expressão do atributo mais interior de algo, seu cerne. Logo, defende 

ele, para concretizar algo que seja especial, deve-se, sobretudo, procurar que ele seja típico. 

Sendo típico, esse lugar se mostrará naturalmente belo. Sendo tão belo, por fim, ele se tornará 

especial. 

Figura 69: Estúdio de Peter Zumthor (Haldenstein, Suíça). 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2012) 

 Em ambos os casos, essa geometria, que resulta na leitura de um maciço pesado e, por 

consequência, remete a solidez e estabilidade, qualidades reiteradamente buscadas por 

Zumthor em seus projetos. Quando associadas aos conceitos levantados por Heidegger em 

"Construir, Habitar, Pensar" (1951), o qual defende a produção de uma arquitetura focada na 

ação de habitar, as características citadas acima acabam por encontrar razão para a sua 

aplicação: trata-se, sobretudo, de uma arquitetura que tenta prover espaços de proteção, de 

segurança e de acolhimento, e, portanto, de mais uma relação ajustada entre forma e conceito 

na obra desse arquiteto. 
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3.2.8 Elaboração do desenho técnico 

 À fração técnica da arquitetura não poderia escapar uma etapa de registro e 

comunicação das informações agrupadas no processo de projetação. Fruto disso, e apenas 

com esse fim, parece existir, para Peter Zumthor, a fase de desenho técnico, realizada após 

todos os ajustes necessários ao projeto. 

 Conforme relata em uma entrevista concedida ao blog "Thinking Making 

Architecture" (NIKI, 2010), Zumthor realiza desenhos técnicos como última etapa do projeto. 

Quando questionado sobre a possibilidade de se construírem suas obras, como a Capela do 

Irmão Claus, com base apenas nos modelos físicos, Zumthor reiterou a importância dos 

desenhos técnicos: "É completamente desenhado no final, é feito assim, muito físico, com 

amostras e modelos, mas no final você sempre tem as plantas. Então, é fácil para os 

trabalhadores, ele podem medir etc."68. 

3.3 Sobre um processo centrado no sentimento 

 Conforme foi antecipado na introdução deste capítulo, o processo de projeto dedicado 

à construção de atmosferas arquitetônicas não poderia ser descrito por meio de técnicas 

precisas e objetivas. Diante dessa condição, no tocante ao processo empregado por Peter 

Zumthor, pode-se concluir que ele está, acima de tudo, envolto em aspectos subjetivos por 

toda a sua extensão, centrado na habilidade de sentir o espaço e suas propriedades − que 

defende ser inerente a todo ser humano.  

 Nas etapas iniciais desse trajeto, esse sentir esteve focado no sítio: em perceber seus 

atributos e suas necessidades. Em seguida, Zumthor parece recolhido em uma reflexão longa 

e aprofundada sobre conceitos fundamentais que estabelece para o projeto, a qual culminará 

em imagens mentais. Frutos dessas imagens, dotadas da atmosfera que deseja para o edifício 

em projetação, surgem os croquis, que condensam as condições desejadas para o novo 

edifício e, a seguir, são criados modelos físicos, a fim de permitirem que o arquiteto consiga 

imergir na experiência do lugar. Os materiais adotados nesses protótipos, sobretudo, 

complementam e reafirmam os contornos dessa experiência, não devendo ser mascarados por 

qualquer elemento que não seja essencial e tornando latente o despertar desse sentimento. 

                                                
68 It’s completely drawn up at the end, its made like this, very physical with samples and models, but 

at the end you always have plans. So it is easy for the workers, they can measure etc. 
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 Estabelecido o complexo sistema que é o projeto, a todo instante moldado pela 

sensibilidade e para proporcionar o experienciar de uma atmosfera, destaca-se aqui quão 

elementar se mostra um processo dedicado a lidar com uma variável tão delicada: a 

possibilidade de sentir o que os lugares têm a transmitir. 

 Intencionalmente limitado a materiais e ferramentas de fácil acesso e de baixo custo, 

Zumthor reafirma a importância do experimentar − no seu real sentido, de testar, simular, 

procurar conhecer previamente suas reações − no processo de projetar lugares, elegendo como 

principal instrumento para isso somente as características inerentes ao ser humano − sua 

sensibilidade, sua sensitividade e suas memórias. Principalmente quando se trata da produção 

das maquetes físicas, etapa do processo destacada por Zumthor como uma das mais 

relevantes, o arquiteto se mostra atento às propriedades do modelo que lhe permitirão, de fato, 

inserir-se no sítio intervisto. Os materiais empregados no modelo, ou o peso que cada 

componente adicionado sucitará no conjunto, por exemplo, importarão em como ele será 

sentido. E este atributo, de perceber como o espaço é sentido, conforme descrito aqui, 

estabelece a particularidade procurada − no modelo, e no espaço construído após todo esse 

processo. 
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4 A ATMOSFERA CONCRETIZADA: UMA EXPERIENCIAÇÃO DA OBRA DE 

PETER ZUMTHOR 

 O momento final, na trajetória de um projeto de arquitetura, pode ser entendido como 

quando o edifício está, finalmente, construído e passa a ser vivenciado por seus usuários. 

Nesse ponto, o projeto sai do plano das ideias e se estabelece no plano concreto; deixa de ser 

uma proposta para a posteridade e passa a ser o presente − palpável e experienciável. É o 

momento da verdade, da prova, em que − para o usuário comum − as teorias e definições 

detêm menor relevância e se atribui protagonismo àquilo que o usuário vê, ouve, sente; a 

como ele experiencia o espaço e sua atmosfera. É o momento em que o edifício pode, ou não, 

deixar de ser espaço para tornar-se lugar. 

 Nos capítulos anteriores, foram descritos os aspectos conceituais que qualificam as 

atmosferas arquitetônicas, listados exemplos de princípios projetuais que as podem compor e 

descrito o processo projetual adotado por Peter Zumthor a fim de concebê-las. Chega a hora, 

então, como última etapa deste estudo, de apresentar o que seria um produto desse trajeto: o 

momento de experienciação da atmosfera arquitetônica de um edifício. 

 Ainda usando a obra de Peter Zumthor como campo para o estudo, decisão respaldada 

por sua reconhecida dedicação ao tema, já descrita nesta dissertação, apresenta-se, neste 

capítulo, uma análise de dois de seus projetos concluídos, tendo como eixo condutor a 

experiência vivenciada pela autora ao visitá-los pessoalmente. Ambas as obras selecionadas 

estão na Alemanha: a Capela do Irmão Claus (Bruder Klaus Field Chapel), em 

Mechernich/Wachendorf, e o Museu Kolumba - Museu de Arte Sacra de Colônia (Kunsthaus 

- Kolumba Art Museum), em Colônia, e foram visitadas no dia 17 de maio de 2014. 

 A escolha por esses projetos, registre-se, deveu-se meramente a questões logísticas, 

dado a ambas as edificações estarem próximas geograficamente, o que viabilizou a visitação 

dentro das condições disponíveis. Não há, portanto, apesar de seu reconhecimento dentre o 

conjunto da obra de Zumthor e da produção arquitetônica atual, qualquer intenção de destacá-

las frente à produção do arquiteto em termos qualitativos, ou sob qualquer outro critério. 

 No tocante aos procedimentos metodológicos adotados para a análise, um primeiro 

procedimento, antes mesmo de ir-se ao sítio, consistiu na realização de uma breve pesquisa 

sobre os edifícios, em livros e sites da internet. Tentava-se, nesse estágio, identificar pontos 

relevantes para serem observados in loco, além de conhecer minimamente a história do lugar 
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e dos projetos em questão. Nas visitas, os percursos foram registrados por meio de vídeos, 

fotos e depoimentos da autora sobre suas impressões e sensações ao percorrê-los. 

 A visita à capela, porém, contou, ainda, com a contribuição do Sr. Hermann Josef 

Scheidtweiler, proprietário do lugar, que acompanhou a experiência. Na ocasião, foi realizada 

uma entrevista de "roteiro aberto" com esse senhor, permeada por temas como a encomenda 

do encargo a Zumthor, o processo de construção, a avaliação dos proprietários sobre o 

resultado obtido com o projeto e detalhes sobre o lugar acerca dos quais não se tinha 

conhecimendo por meio da bibliografia. 

 Para apresentar as análises a seguir, procura-se estabelecer um roteiro mínimo, 

adotado para ambos os edifícios. Ele deve, concomitantemente, permitir ao leitor "visualizar" 

o edifício e suas propriedades visíveis, mas também manter a essência do que é o relato da 

experiência, indissociável de aspectos subjetivos.  

 Para cada edifício, então, é realizada, inicialmente, uma descrição objetiva do projeto, 

a função que desempenha e as condições sob as quais foi encomendado e, na sequência, 

procura-se discorrer brevemente sobre o lugar em que o edifício se insere.  

 A decisão sobre incorporar as informações sobre o lugar respaldam-se na ideia de que, 

para se perceber o genius loci em uma arquitetura − e com isso também sua atmosfera −, é 

necessário, naturalmente, conhecê-lo. Logo, era importante inteirar-se sobre o sítio e sobre o 

maior número possível de elementos que conformam o lugar para se estar apto a entender os 

vínculos entre este e a arquitetura, propostos pelo arquiteto. 

 Assim, a análise segue com dados sobre os aspectos do lugar que podem ter 

respaldado as decisões projetuais utilizadas para remeter a cada contexto. Encontram-se, 

nesse ínterim, dados sobre aspectos históricos, geográficos, culturais e identitários acerca das 

regiões. Em seguida, são tratados aspectos técnicos, relevantes para a compreensão dos 

esforços dedicados à concepção e à construção do edifício, como métodos e materiais 

construtivos. Apesar de se tratar do caráter aparentemente objetivo, faz-se oportuno destacar 

como, muitas vezes, esses elementos se veem enredados por vínculos e símbolos que, em 

certa medida, tornam equivocado um possível rótulo de "atributos técnicos", por exemplo. 

Essas nuances, destacadas no texto, dão pistas de quão complexas e inextricáveis são as 

relações que compõem um edifício, em especial quando se trata de atmosferas arquitetônicas. 

 Para se chegar a esses dados, buscaram-se, em sites na internet, entrevistas com o 

arquiteto e documentos gráficos, como fotografias, plantas e esboços. Foram também 
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consultados livros sobre o tema, como a coletânea "Peter Zumthor 1985-2013" (ZUMTHOR, 

2014b), além de periódicos especializados. 

 Conhecidos os aspectos que, acredita-se, influenciam na apreensão da atmosfera do 

lugar, passa-se a descrever o edifício com base na experiência da visitação, tomando-se como 

referência o percurso realizado pela autora no local. Nesse momento, aponta-se para as 

impressões obtidas pelo usuário, recorrendo-se, com maior frequência, à experiência da 

autora, e, em alguma medida, a fontes primárias e a declarações de Zumthor, para analisar sua 

relevância no contexto. 

 Trata-se, sobretudo, de entender quais os aspectos do edifício − real, construído, 

materializado − promovem ou intensificam a percepção de sensações e emoções e, por 

consequência, de suas atmosferas arquitetônicas. Assim, o relato se vê permeado ora por 

descrições do espaço (o que se via, cheirava, ouvia, tocava), ora pela descrição das sensações 

(ansiedade, tranquilidade, agitação etc.) e pelas alterações comportamentais (velocidade do 

passo, movimentos do corpo etc.) que se percebia ao longo do percurso.  

 Em decorrência do formato adotado, os princípios projetuais descritos no Capítulo 01 

acabam por ser frequentemente lembrados no texto, mesmo que não rotulados em tópicos 

específicos. Eles são comentados e descritos sempre e quando, no percurso, se encontra um 

elemento que pode ser tomado como exemplo de algum dos princípios. Para muitos desses 

elementos, adianta-se, seria impossível identificar apenas um princípio que o justificasse ou 

definisse. Concomitantemente, em cada edifício, alguns princípios se mostram mais presentes, 

enquanto outros são mais sutis, ou até inexistentes, fato que os torna únicos e, por que não, 

significativos. 

 Após a apresentação das análises dos edifícios, o capítulo é encerrado, numa seção, 

que procura sintetizar o que se verificou com as experiências vivenciadas. Nestla, apresenta-

se um quadro síntese sobre cada obra, que relaciona de forma objetiva os elementos do 

edifício, descritos anteriormente nas análises, e os princípios projetuais a que correspondem.  
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4.1 Capela do Irmão Claus (Bruder Klaus Field Chapel) 

 A Capela do Irmão Claus (Bruder-Klaus-Feldkapelle, em alemão) está localizada em 

uma fazenda, entre as pequenas cidades alemãs de Wachendorf e Mechernich, próximas à 

fronteira com a Bélgica. Foi idealizada para agradecer ao Irmão Claus, patrono de devoção 

dos proprietários da fazenda, Sr. Herman Josef e Sra. Trudel Scheidtweiler, pela "boa vida" 

que conquistaram. Hoje, o lugar se constitui em um ambiente de reflexão e oração, para a 

família Scheidtweiler e para peregrinos que o visitam, dedicado ao santo. 

 Segundo documento escrito pelo casal (SCHEIDTWEILER; SCHEIDTWEILER, 

s.d.), reproduzido na seção de Anexos deste estudo, Nicolaus de Flue, nome de nascimento do 

Irmão Claus, viveu no século XV, na Suíça, era casado e pai de dez filhos. Foi um fazendeiro 

respeitado e muito atuante na região − política, militar e socialmente −, chegando a ser 

indicado à presidência do cantão. 

 Para Sarchseln (1999), o chamado de Deus ao Irmão Claus teve início quando, ainda 

no ventre de sua mãe, ele teria tido uma primeira visão: uma estrela, que iluminava todo o 

mundo, uma grande rocha e um frasco de óleo compunham uma mensagem enigmática que, 

posteriormente, iriam tornar-se símbolos da história desse santo. O fazendeiro, que, aos 16 

anos, alegava lembrar-se dos momentos do próprio nascimento e do batismo, teve então uma 

segunda visão: a de habitar uma alta torre. A partir daí, ainda na juventude, Nicolaus começou 

a se para seguir uma união mística com Deus, o que se torna seu lema de vida. 

 Aos 50 anos (em 1467), Nicolaus tornou-se um eremita, vivendo isolado por cerca de 

20 anos. Nesse período, passou a ser chamado de Irmão Claus, e muitas pessoas, inclusive 

vindas da França e da Alemanha, vinham a seu encontro em busca de aconselhamento. Em 

1481, representantes de diferentes cantões se viram em risco de rompimento da Confederação 

Suíça e, após negociações falhas, iriam iniciar a luta armada. Uma delegação foi, então, ao 

encontro do heremita e chegou a um acordo pacífico. Em 22 de dezembro de 1481, foi 

anunciada a proposta do Irmão Claus e, logo em seguida, a notícia se espalhadou por todo o 

país. Segundo o documento, esse acordo tem mantido unidos os diferentes grupos étnicos na 

Suíça e mantido o país longe de guerras, por mais de quinhentos anos. Desde então, o Irmão 

Claus é tido como santo patrono do país e, em 1947, foi canonizado pela Igreja Católica. 

 Durante seus anos de reclusão, o Irmão Claus trazia consigo um livro, que dizia ser 

seu guia. Na capa desse livro, havia uma a imagem de dois círculos concêntricos, unidos por 
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raios convergentes, que se tornou um dos símbolos que remetem a sua história (SACHSELN, 

1999). 

 Sobre o projeto da capela, a escolha de Peter Zumthor como arquiteto, segundo os 

proprietários, iniciou-se quando este ganhou o concurso de projetos para o Museu Kolumba, 

na cidade de Colônia − sobre o qual se discorrerá a seguir −, próximo a Wachendorf. O fato, 

que chamou a atenção do casal, levou-o a sair em viagem para conhecer outros projetos do 

arquiteto, como as Termas de Vals (Vals, Suíça), o Museu Kungztaunz (Colônia, Alemanha) 

e a Capela de São Benedito (Sumvtig, Suíça). Segundo o Sr. Josef, naquela oportunidade ele e 

sua esposa viram os mais maravilhosos edifícios, onde sentiram paz, como desejavam para 

seu projeto. 

 Depois dessa vivência, o casal escreveu uma carta a Zumthor, descrevendo sua 

intenção de construir a capela em devoção ao Irmão Claus e seu desejo de fazê-lo com 

recursos próprios, pedindo-lhe que lhes desenhasse uma planta para o projeto. O aceite de 

Zumthor ao encargo veio ressaltando que ele só aceitaria o pedido se  pudesse desenvolver o 

projeto até o último detalhe, como lhe é particular. Além disso, o arquiteto destacava seu 

interesse pelo trabalho, dado sua mãe ser devota do santo − o que, possivelmente, foi decisivo 

para sua resposta. 

 Em setembro de 1998, o arquiteto e os clientes encontraram-se no local da obra e 

Zumthor, definitivamente, aceitou o encargo. A elaboração do projeto levou, a partir daí, sete 

anos. Sobre o processo, o arquiteto prefere descrevê-lo como uma busca pela composição 

ideal, levada a cabo por meio de elementos essenciais da natureza, mas que adquire valor pelo 

símbolo conformado e pela experiência que promove, como demonstra a citação abaixo: 

Me levou anos para encontrar o interior certo para a pequena capela rural. 
Em tempo, o projeto se tornou claro e elementar: luz e sombra, água e fogo, 
material e transcendência, a terra abaixo e o céu aberto acima. E então, de 
repente, o pequeno espaço devocional se tornou misterioso. Um golpe de 
sorte (ZUMTHOR, 2014a, p.121, tradução nossa.).69. 

 A começar pelo processo construtivo aplicado, a capela constitui um grande orgulho 

para seus proprietários: além de resgatar técnicas vernaculares de construção, o edifício foi 

pensado para ser executado pelos proprietários do lugar, seus familiares e amigos da região, 

usando o maquinário da própria fazenda e matéria-prima extraída da região. O fato, descrito 
                                                
69 It took years for me to find the right interior for the little field chapel. In time, the design became 

clear and elemental: light and shade, water and fire, material and transcendence, the earth below 
and the open sky above. And then, suddenly, the little devotional space became mysterious. A stroke 
of luck. 
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pelo Sr. Josef como algo que torna a capela ainda mais especial para as pessoas que a 

construíram, agrega também um significado simbólico para os visitantes, destacando o caráter 

de colaboração mútua, principalmente se considerada a função religiosa do edifício. 

 Segundo o documento escrito pelos proprietários, a obra teve início em 2005, com a 

construção das fundações do edifício. Sobre elas, 120 troncos de árvores, de cerca de 12cm de 

diâmetro cada um, foram fincados, formando uma armação em forma semelhante à de uma 

tenda, mas com um orifício na parte superior. Essa estrutura, por fim, definiu o espaço interno 

do edifício. 

 As dimensões e as posições exatas de todos os troncos foram indicadas pelo projeto de 

arquitetura. Os troncos foram trazidos da floresta de Bad Munstereifel, cidade vizinha a 

Warchendorf. No momento da construção, para garantir a perfeita composição do projeto, 

foram numerados individualmente e locados no sítio por um topógrafo.  

Figura 70: Processo de locação dos troncos que demarcaram o interior da capela 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014a) 

 Externamente, delimitando o perímetro do edifício, uma forma servia de limite para o 

depósito de camadas regulares de concreto, de 50 centímetros de altura, produzido in loco. A 

argamassa, feita com cimento branco, areia vermelho-amarelada (advinda da região de Erp, 

no norte da Alemanha) e brita, de dimensões entre 32mm e 64mm, era produzida no local, 

espalhada e compactada por uma equipe de dez a catorze pessoas, que pisoteavam o material. 

Segundo o Sr. Josef, cada camada despejada, denominada por Zumthor de "a work's day70", 

permanecia, na verdade, em processo de cura por um período de duas semanas, o que, somado 

                                                
70 Um dia de trabalho, em inglês. 
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aos intervalos impostos pelos invernos rigorosos, levou a uma obra de quase dois anos de 

duração. 

 Sobre toda a extensão da capela, enquanto se realizavam as camadas de concreto, 

foram cravados mais de 350 pequenos tubos de aço inox de cerca de duas polegadas, entre a 

forma exterior e a estrutura interna, formada pelos troncos. Esses orifícios, visíveis na Figura 

71, abaixo, receberam, ao fim da construção, esferas de vidro na parte interna, que vedam a 

entrada de ar, mas permitem a passagem de luz para o interior. 

Figura 71: Imagens da construção da Capela do Irmão Claus 

 
Fonte: (TROTTER, 2013) 

 Após a construção de 24 camadas de concreto, quando foram atingidos os 12 metros, o 

óculo superior da estrutura e a abertura da porta da capela foram fechados e, no inteiror, uma 

fogueira foi acesa, para que se queimassem os troncos de madeira da esturtura primitiva, 

deixando-os em carvão. Segundo Gonçalves (2009),  o processo é semelhante ao de produção 

de carvão vegetal: com a redução do volume dos troncos, em função da combustão, eles 

puderam ser retirados do concreto, deixando-lhe o tom escurecido proveniente da queima e a 

textura das peças de madeira. O resultado, porém, ainda não foi o esperado pelo arquiteto, 

dado que ele procurava um tom ainda mais escuro para as paredes. Então, uma nova fogueira 

foi acesa por mais uma quarentena, demandando-se fechar novamente o óculo, a porta e 

também todos os orifícios dos tubos de aço incrustados no concreto. 

 Conhecer o processo de construção desse lugar é um passo importante para se 

apreender a atmosfera do local. O cuidado com que o projeto foi desenvolvido, e as condições 

em que ocorreu sua execução − resgatando-se técnicas vernaculares e permitindo-se sua 
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execução pelas mãos amadoras dos seus proprietários − incorporam ao edifício a lembrança 

de ter sido  realizado um esforço coletivo em prol de sua construção, vinculando-o àquelas 

pessoas e àquele lugar. Além disso, as referências ao sítio e à história do patrono 

homenageado complementam o sentido do habitar promovido ali. 

Figura 72: Troncos queimados no processo de construção da capela. 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014c) 

 Concomitantemente, o uso dos elementos da natureza, como o fogo, a terra, a luz e a 

madeira, para se erguer o edifício, promove a condição de se re-construir a natureza do sítio, 

transformando os atributos que preexistam no ambiente para, reorganizando-os, configurar 

uma evolução do lugar. Simbolicamente, os elementos também lhe agregam significados 

poéticos, que podem ser presumidos ao se conhecer o processo empregado na construção. A 

madeira, por exemplo, deu forma ao concreto e, posteriormente, foi extinta pelo uso do fogo. 

Este último, que sempre esteve presente como elemento fundamental da obra para Zumthor (, 

s.d., apud BAGLIONE, 2006) acabou por ganhar certo protagonismo no projeto, mesmo que 

essa não fosse a intenção inicial do arquiteto. Restaram ali os vestígios desse processo, como 

a cor resultante nas paredes, por exemplo, que se manterão impregnadas da própria história 

enquanto existir o lugar. 

Inicialmente pensávamos em utilizar a luz artificial, por meio de energia 
produzida por coletores solares. No primeiro projeto a fachada estava 
coberta por painéis solares, e no interior havia fibras óticas que evocavam 
"cabelos de anjo". Passados dois ou três anos, abandonei a ideia e voltei aos 
elementos básicos − ar, água, terra, fogo −, aos quais se unem à luz e ao 
som. [...] Eu queria criar um espaço fechado, em que fosse possível a 
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concentração, sem uma fonte de luz lateral que pudesse interromper a 
meditação. (ZUMTHOR, s.d., apud BAGLIONE, 2006, tradução nossa) 

 Conforme descrito, o abandono da solução impregnada de artifícios tecnológicos, 

como a das fibras óticas, em detrimento de uma outra, focada no emprego de elementos 

naturais, ilustra como a evolução do projeto caminhou rumo a uma busca pelo que fosse 

elementar ou natural, ressaltando o aspecto grosseiro dos materiais adotados e, por 

consequência, do lugar. A aparente simplificação, como parece sugerir o arquiteto, se volta 

para um extremo, repercutindo em um edifício desprovido de fornecimento de água, energia 

elétrica, ou qualquer tipo de instalação técnica. O caráter rudimentar reflete poeticamente na 

atmosfera do lugar, que remete à ideia de se estar cercado somente do estritamente essencial, 

do íntegro, do verdadeiro habitar. 

 Percebe-se ainda, por meio dos elementos e recursos empregados no edifício, uma 

possível reconstrução dos símbolos que permeiam a história do Irmão Claus e da mensagem 

deixada por ele em sua vida de privações. Ainda que não haja menção direta do arquiteto 

sobre a intenção de representar figurativa ou simbolicamente a história do santo, esses 

vínculos ficam sugeridos quando se observa o espaço e se o compara às lendas difundidas 

pela região. Peter Zumthor (ibidem), por sua vez, limita-se a destacar que a dureza e a 

simplicidade do lugar cumprem esse papel. A incerteza, ao final, deixa a cargo do usuário 

fazer esse julgamento e interpretar as sutis mensagens do espaço − por vezes, de forma direta; 

em outras, de maneira metafórica −, permitindo-se reflexões e emoções. 

 Zumthor (2014a, p.121) cita como a "célula germinativa" desse projeto a pesquisa 

desenvolvida em torno da concepção do "Poetic Landscape", projeto dedicado à construção 

de pequenas casas, na região de Bad Salzuflen, na Alemanha. No empreendimento, cada casa 

deveria relacionar-se a um poema, concebido especificamente para um dado lugar dentro da 

gleba, escolhido por um poeta. Segundo Zumthor (ibdem, p.11), o projeto lhe "abriu novos 

espaços para pensar sobre a conexão entre arquitetura e o lugar, bem como sobre a criação de 

edifícios  que servem menos a destinações práticas que a necessidades espirituais". 

 Ao longo do processo de concepção, sobre o qual se encontram registros de diversos 

procedimentos experimentais, percebe-se que a solução formal e conceitual não sofreu 

grandes alterações. Há registros em relação ao perímetro do edifício, por exemplo, que 

indicam uma mudança no plano da fachada onde está a porta de acesso, tornando o percurso 

da entrada curvo e, por consequência, impedindo a visualização do interior do edifício desde a 

entrada. Outras alterações podem ser verificadas, ainda, no tocante ao formato da porta − 
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inicialmente retangular −, à retirada de uma aparente textura na fachada (mais visível na 

Figura 74) e à mudança de posição da cruz exterior da capela, inicialmente pensada para estar 

no centro da cobertura do edifício e, hoje, sobre a porta de entrada.  

Figura 73: Plantas baixas de estudos para a Capela do Irmão Claus, a 2,10m e 0,00m de altura, 
respectivamente (sem escala) 

 
Fonte: (LUCAS, 1993-2010) 

Figura 74: Seções da capela, em seus estudos iniciais (sem escala) 

 
Fonte: (LUCAS, 1993-2010) 

Figura 75: Fachadas da capela em seus estudos iniciais (sem escala) 

 
Fonte: (LUCAS, 1993-2010) 
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Figura 76: Estudos iniciais do projeto da capela, que mostram o piso e o ponto de 
convergência das ranhuras das paredes. 

 
Fonte: (LUCAS, 1993-2010) 

 Mesmo que o Sr. Josef se declarando completamente satisfeito com o resultado do 

projeto, ele faz menção a apenas uma interferência sua na proposta de Zumthor: a porta e o 

corredor de entrada na capela eram inicialmente mais baixos, o que lhe causou receio de gerar 

dificuldade na passagem dos usuários e, por isso, pediu que fosse revista a dimensão desses 

elementos. O pedido foi atendido pelo arquiteto, que, de forma geral, determinou todas as 

minúscias do projeto. Segundo o próprio Zumthor declara, quando diz ter tido "mão livre na 

criação da capela" (ZUMTHOR, 2014c, p.123, tradução nossa), não houve, no processo de 

concepção, participação significativa dos usuários. 

 Os experimentos ao longo da concepção também se deram no tocante às decisões 

sobre materialidade, tanto in sito, como no ateliê do arquiteto. 

Mostras de concreto foram enviadas à Suíça, uma parede de concreto com 
diferentes amostras de cimento e brita foi erguida em nosso jardim de casa. 
Algumas maquetes em uma escala de um para dez foram buscadas na Suíça 
e trazidas para Wachendorf. (SCHEIDTWEILER; SCHEIDTWEILER, s.d., 
tradução nossa) 

 Ainda assim, porém, quando já em obras, Zumthor e outros profissionais de seu ateliê 

visitaram algumas vezes o local, indicando alterações, por exemplo, na composição e na 

coloração do concreto. Hoje, a intervenção é perceptível em função da diferença de 

tonalidades entre as primeiras e as últimas camadas de concreto da fachada. 

 As imagens abaixo mostram, ainda, maquetes de trabalho, aparentemente em gesso, 

onde se percebem a forma interior da capela e a textura das paredes internas, frutos da 

disposição dos troncos como forma para modelagem do concreto. A seguir, um croqui 

desenvolvido por Zumthor para o projeto, que já apresenta a configuração final do corredor 

tal como ele é hoje.  



 140 

 Apesar dos acabamentos de aparência bruta, é interessante perceber que, na verdade, 

as decisões relativas ao projeto passaram por um processo de estudo e evolução, baseado em 

simulações e detalhado em especificações técnicas. Não se trata, portanto, de um resultado 

ocasional ou inteiramente artístico, mas de um projeto de arquitetura, técnico e racionalizado, 

como seria necessário a uma edificação tradicional. 

 O Sr. Josef, que se mostrou completamente confiante no projeto de Zumthor, indica 

diversos aspectos que foram executados rigorosamente segundo suas especificações. Relata 

que, para a encomenda, apenas descreveu sua intenção de construir o edifício juntamente com 

Figura 77: Maquete de trabalho usada no período de concepção do projeto 

Figura 78: Experimento de materiais e texturas utilizado por Zumthor 

      
Fonte: (ZUMTHOR, 2014a) 

Figura 79: Croqui da Capela do Irmão Claus, feito por Zumthor

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014a) 
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familiares e amigos, sem dar qualquer palpite sobre o conceito que se daria e, por meio do 

projeto, recebeu todas as instruções necessárias para a execução da obra. O período de 

construção do edifício foi de cerca de dois anos, sendo a capela inaugurada em maio de 2007. 

 Hoje, para se chegar ao sítio, a partir da estação de trens da cidade de Mechernich, o 

acesso se dá por um percurso de 10 minutos de carro e mais 15 minutos de caminhada. A 

estrada é sempre ladeada por vegetação, sem sinal de vida urbana nas proximidades, até se 

alcançar o trecho caminhável.  

 A vereda por onde se caminha parte de uma espécie de estacionamento, que serve à 

vila da região. Avistam-se desde aí apenas algumas casas e, escondido atrás das folhagens, 

um campo de tênis, que sinaliza a presença de outros edifícios. No percurso, no lado 

esquerdo, encontra-se, ainda, uma edifícação com traços de arquitetura tradicional germânica, 

possivelmente de uso rural. O caminho propriamente dito corta uma grande área de plantação, 

baixa e plana e, em áreas mais distantes, volumes de arbustos ou árvores são avistados.  

 A capela, portanto, é vista como um elemento que, pode-se dizer, está isolada do 

contexto urbano, envolta apenas pela natureza. Sua presença no sítio atua como um elemento 

que, alheio àquele contexto, reforça as particularidades de ambos, dado o contraste que 

mantêm entre si. 

Uma torre aparece na área rural da pequena vila de Wachendorf, em Eifel 
[região da Alemanha]. Ela muda nossa percepção da paisagem; cria um novo 
ponto de referência: paisagem e torre começam a conectar-se. Estou 
pensando na ponte de um artigo de Martin Heidegger que de repente é vista 
como a primeira estrutura em um vale de rio primitivo. Ela define o lugar, 
dando uma esquerda e uma direita, um acima e um abaixo, algo que ele 
nunca teve antes (ZUMTHOR, 2014c, p.121, tradução nossa)71. 

 A descrição de Zumthor sobre o edifício destaca essa presença transformadora da 

paisagem que a capela imprime no local, ao mesmo tempo que sinaliza a influência de suas 

origens filosóficas em sua obra. Como se dá com a ponte, no artigo mencionado por Zumthor, 

o ambiente em si já existia antes da construção da capela, mas é a inserção desta que atribui 

significado ao sítio, convertendo-o em um lugar. A partir de então, aquela paisagem ganhou 

um marco, uma referência que a define, alcançando aquilo que, segundo Norberg-Schulz 

(1980, p.18), "é o propósito existencial do construir (arquitetura)". 

                                                
71 A tower appears in the countryside above the little village of Wachendorf in the Eifel. It changes 

our perception of the landscape; it creates a new point of reference; landscape and tower start to 
conect. I am thinking of the bridge in an essay by Martin Heidegger that suddenly comes into view 
as the first structure in a pristine river valley; it defines the place, giving a left and a right, an upper 
and a lower, something it never had before. 
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 Em contrapartida, o percurso em meio à natureza configura um contexto de 

preparação para a visitação da capela. O isolamento e a paisagem atuam, portanto, como uma 

separação, que isola o visitante da área urbana, de ruídos e conflitos, e o insere em um 

momento de introspecção. 

Figura 80: Vista à partir do estacionamento, em direção à capela. O edifício parece estar 
isolado em meio à paisagem verde. 

 
Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, durante visita ao local. 

Figura 81: A Capela do Irmão Claus. 

 
Fonte: : (HARTMANN, , s.d. Disponível em: <www.ah-fotografie.de/>. Acesso em: 01.09.2014.) 

 Sobre o edifício em si, ilustrado na Figura 81, trata-se de um bloco de aparência 

monolítica, de cerca de 12 metros de altura. Sua planta tem formato pentagonal irregular, 

medindo aproximadamente 5mx7m entre eixos, e o volume parece ter sido meramente 

extrusado a partir do perímetro, sem recortes ou projeções. Nas paredes, 24 camadas 
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sobrepostas de concreto de tom bege são perfuradas por cerca de 350 orifícios, distribuídos de 

forma irregular. 

 Com faces planas, inclinadas a partir de qualquer ponto de vista e de arestas vivas, a 

forma da capela é impactante para o observador. Seja pelo caráter monolítico, pela quase total 

ausência de aberturas ou pelo perímetro irregular, o caráter escultórico do volume é 

evidenciado, aproximando-o da ideia de um monumento, em detrimento do de uma 

edificação. Dadas essas características, é possível perceber uma preocupação com a questão 

plástica do projeto, além de uma forte ênfase nos contrastes com o entorno imediato e com a 

paisagem percorrida para se alcançar o local. 

 Sua forma remete à ideia de um grande bloco de rocha calcária polida: além da 

geometria do volume, a tonalidade, a composição em camadas e a porosidade sugeridas pela 

textura do concreto podem remeter a essa comparação. A semelhança pode ser vista como 

uma simbologia relevante para o entendimento da atmosfera do lugar, ao associar o edifício 

ao elemento natural "terra". Além do próprio vínculo com a natureza, as noções relativas ao 

elemento aproximam-se de ideias como solidez, resistência, suporte etc., que passam a ser 

relacionadas também ao edifício. 

 Na menor das faces, a porta de entrada, de aço e em formato de triângulo isósceles, é a 

única abertura expressiva no volume. Ela é encimada por uma discreta cruz, elemento que, 

dada sua simbologia, dá pistas sobre a função do edificio. Uma pequena placa metálica, ao 

lado da porta, ilustrada na Figura 82, complementa a identificação do lugar com os dizeres: 

"Capela construída para o louvor a Deus e à terra consagrada, em maio de 2007. Dedicada ao 

Santo Irmão Claus, 1417-1487, pacificador, místico e eremita nas montanhas suíças." 

(tradução nossa) 

Figura 82: Placa na entrada da Capela 

 
Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, durante visita ao local. 
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 A porta, mais que apenas uma vedação da entrada na edificação, consiste em um 

elemento repleto de particularidades e significados para o entendimento do genius loci da 

capela. O objeto propriamente dito é inteiramente executado em aço, de 800Kg. Dada sua 

forma peculiar, detém um sistema de suporte e giro também especial, que a suporta sobre 

apenas um ponto, na extremidade oposta à abertura. Logo, quando fechada a porta, uma 

pequena fresta a separa das paredes em praticamente todo o seu contorno. Sua maçaneta 

também é especial: esférica, de aço, movimenta mecanicamente uma trava que a prende a um 

suporte fixado no piso da entrada. 

Figura 83: Detalhe do sistema de fechamento e sustentação da porta da capela 

 
Fonte: A autora. Fotos tiradas em 17 de maio de 2014, durante visita ao local. 

  Em termos simbólicos, o triângulo isósceles pode ser associado a uma série de 

significados. Lexicon (2013, p.195) aponta que, na Antiguidade, o elemento era visto como o 

símbolo da luz. Além disso, os maçons o veem como símbolo da sabedoria de Deus e, quando 

com o vértice para cima, muitos povos o entendem como símbolo do fogo. 

 Para abrir a porta e adentrar no local, o usuário se vê obrigado a aplicar uma força 

maior que a usual, em função do peso da porta e do mecanismo de abertura. O corpo da 

pessoa, nesse momento, se vê condicionado a apoiar-se bem ao chão e concentrar-se no ato 

que realiza, o que imprime ansiedade ao momento de entrada. Trata-se de uma transição, que 

deve ser percebida pelo usuário com clareza e ênfase, demarcando onde termina o fora e onde 

começa o dentro; uma preparação para a experiência a ser vivenciada no interior do edifício. 

As dificuldades impostas sutilmente nessa ação enfatizam as propriedades do espaço, como o 

peso e o formato da porta, e dão tempo ao usuário para entender as mensagens implícitas 

nessas propriedades. A ação o leva também a um despertar dos sentidos para o ato de entrar 
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no ambiente, deixando-o atento aos estímulos que o espaço promoverá nele e, por 

consequência, apto a interpretá-los dentro do contexto da edificação. 

 A abertura para fora também obriga o usuário a recuar um pouco antes de entrar e, 

nesse momento, ir direcionando lentamente as primeiras visadas ao interior. A partir desse 

ponto, apenas o corredor de entrada da capela é visível, pois, curvo, o percurso limita o 

alcance visual no ambiente, obrigando o usuário a seguir em frente, para ter uma visão 

completa do recinto e, mais uma vez, agregando ansiedade à experiência. 

Figura 84: Planta da Capela do Irmão Klaus

 

Fonte: (ZUMTHOR, 2014a. Editado pela Autora.) 

 O caminho, de cerca de três metros de extensão, tem seção triangular, como a porta de 

entrada. À porta, guarda a mesma altura da abertura e, à medida que se aproxima do núcleo, é 

rebaixado e volta a ser elevado, conforme mostram os croquis abaixo, na Figura 85. Apesar de 

acomodar a passagem de uma pessoa ereta, a inclinação das paredes induz o visitante a 

curvar-se sutilmente enquanto entra no recinto, a fim de evitar encostar-se às superfícies, com 

isso fazendo uma breve reverência − ainda que de maneira involuntária. Assim, além de o 

espaço condicionar o movimento do corpo, o faz de maneira a promover uma ação dotada de 

significado simbólico em meio ao contexto.  

ENTRADA 
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Figura 85: Croquis de concepção do arquiteto que ilustram a seção do edifício e a variação do 
pé direito 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014a) 

 Internamente, as paredes de concreto apresentam as marcas côncavas, bastante 

proeminentes, deixadas pelos troncos no processo de construção, além de serem visívelmente 

ásperas. As manchas, deixadas pelo processo de queima, são irregulares: mais suaves nos 

veios que estiveram em contato com a madeira e mais fortes nos espaços entre eles. O aspecto 

da superfície, em geral, lembra o de terra, com vários tons mesclados de forma heterogênea e 

vincada pelo arrastar de dedos ou ressecada por um desgaste secular. Nessa porção, talvez 

pela posição do sol na estação do ano em que se deu a visita ao lugar, ou pela maior espessura 

da camada de concreto, as esferas de vidro se veem muito pouco iluminadas, deixando o 

espaço em penumbra. 

  O piso do interior, de um tom cinza muito escuro − esmaecido pela areia clara do 

exterior trazida pelos usuários −, consiste em uma base de concreto recoberta por uma mistura 

de chumbo e estanho fundidos, espalhada artesanalmente. O emprego do primeiro, em 

particular, tem, ainda, um valor especial nesse edifício, por remeter à história da cidade de 

Mechernich (a qual Wachendorf pertence), onde, segundo os proprietários da capela, o 

chumbo era extraído até a metade do século XX. O aspecto final assemelha-se ao de uma 

lama escura, de superfície irregular e com um brilho discreto, o que intensifica a estética 

imperfeita que o lugar exibe.  

 Do fim do corredor, limitada pela curvatura do trecho, percebe-se uma claridade 

suavemente contrastante com a escuridão do percurso, que convida o usuário a continuar em 

frente. As primeiras visuais do núcleo da capela já mostram, porém, os pontos brilhosos 
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incrustados na superfície opaca das paredes. A luz que vem deles é amarelada e confortável 

para o olhar, pois guarda um aspecto quase leitoso. O efeito, presume-se, se dá por as esferas 

de vidro serem maciças e de forma ligeiramente imprecisa, fazendo a luz parecer refratada por 

uma camada de água. 

 Por fim, no núcleo da capela, tem-se um espaço pequeno, de paredes curvas, e muito 

alto. Inclinadas rumo à abertura zenital, enfatizadas pelas ranhuras na superfície, elas parecem 

ter ainda mais que os 12 metros do edifício (vide Figura 86). Com o mesmo acabamento por 

todo o interior, são pontuadas pelas esferas brilhosas em toda a sua extensão, o que remete à 

sensação de se estar em um verdadeiro céu estrelado, em um efeito mais cenográfico que 

funcional. 

Figura 86: Interior da Capela do Irmão Claus 

 
Fonte: (SCHOEER-HEIERMANN, 2012) 

 A luz que vem de cima, por meio do óculo superior da capela, é ofuscante ao olhar, 

como seria uma grande estrela. Ainda que não haja menção de Zumthor sobre isso, discute-se 

(SVEIVEN, 2011) a relação entre essa abertura e a estrela citada na história do Irmão Claus, o 
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que a tornaria um símbolo figurativo do santo. A luz se difunde suavemente pelas paredes, 

proporcionando uma iluminação suave e confortável no interior do edifício, que se altera ao 

longo do dia e das estações do ano, em função da posição do sol. Ligeiramente amarelada, 

como a de qualquer iluminação natural, destaca um sutil brilho, quase dourado, nas 

superfícies verticais e, principalmente, nas esferas de vidro. O direcionamento vertical do 

feixe promove, ainda, uma sutil iluminação sobre a poeira no ambiente, o que resulta num 

efeito particularmente poético e delicado. 

 Gonçalves (2009, p.127) estabelece relações interessantes entre os efeitos lumínicos 

alcançados na Capela do Irmão Claus e em projetos preexistentes. Sobre os pontos de luz 

salteados nas paredes, esse autor apresenta a Capela de Saint Pierre (Firminy, França), de Le 

Corbusier72 (vide Figura 87), em cujas paredes inclinadas são incrustados orifícios que 

reproduzem a constelação de Orion. O resultado é, de fato, semelhante, ainda que a proporção 

superior, quanto ao número de pontos de luz, adotada por Zumthor e a distribuição das esferas 

à altura do usuário, ao invés de no alto da cobertura, levem-no a sentir-se entre as estrelas, e 

não observando-as, como seria no exemplo francês. No tocante ao óculo superior, Gonçalves 

compara o edifício ao Panteão de Roma e à Capela do MIT (Cambridge, EEUU), de Eero 

Saarinen, ambos ilustrados a seguir, também identificados pelo caráter particular que lhes é 

conferido por suas abertura zenitais, ainda que em outras proporções. 

Figura 87: Comparação entre a iluminação por orifícios nas paredes da Capela do Irmão Claus 
e da Capela de Saint Pierre 

 
Fonte: (GONÇALVES, 2009, p.127) 

  

                                                
72 Segundo Freire ([2013?], apud BOHME, 2013b), os primeiros esboços de Le Corbusier previam 

uma abertura em forma de rosácea. Mas, com os ajustes adotados na construção do edifício, 40 anos 
depois e sob coordenação de José Oubrerie, a ideia foi abandonada, pois comprometeria a estrutura 
de tronco de pirâmide prevista.  
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Figura 88: Comparação entre as aberturas zenitais da Capela do Irmão Claus, do Panteão de 
Roma e da Capela do MIT 

 
Fonte: (GONÇALVES, 2009, p.127) 

 A comparação de Gonçalves permite, ainda, o questionamento sobre a maneira como 

um mesmo recurso, como são os recortes nas paredes ou o óculo zenital, pode gerar 

percepções distintas no usuário. Variações simples na maneira como são aplicados, no tocante 

à proporção, à posição, ou às dimensões do elemento, por exemplo, repercutem, no final, em 

efeitos distintos dentro no contexto geral do edifício. 

 Em termos de mobiliários, acessórios ou complementos, o lugar apresenta 

pouquíssimos elementos: um banco para uma ou duas pessoas, uma caixa de areia com velas, 

um pequeno nicho suspenso − que armazena velas novas, folhetos e cadernos de assinaturas 

−, um busto de bronze do Irmão Claus, de autoria do escultor suíço Hans Josefsohn, e, ao 

fundo, em frente ao banco, uma segunda escultura − em forma do disco que ilustrava a 

caderneta do patrono durante seu período de reclusão. Com poucos acessórios, a atenção ao 

espaço se centra, de fato, no edifício em si: a luz, as texturas, as sensações que o espaço 

promovem são mais atraentes que os objetos. 

 Conforme se pode perceber na Figura 89, uma poça se forma no centro da capela com 

a água da chuva e a neve advindas da cobertura do edifício. Com esse fim, o teto recebeu uma 

pequena inclinação em direção ao centro, que auxilia na captação dos fluidos por meio do 

óculo superior, e o piso, uma declividade de 20cm em direção ao ponto central (vide 

destaques da Figura 89). A forma da poça, por sua vez, repete o contorno do perímetro interno 

do ambiente e reflete as paredes e o óculo superior da capela, parecendo duplicar o espaço 

real na imagem que se forma na água. Surge, então, no reflexo, o que seria mais uma estrela, 

numa referência à história do Irmão Claus. 
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Figura 89: A poça de água formada no centro da capela tem a forma de seu perímetro interno 
e reproduz, na água, a imagem das paredes e a altura do edifício. 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014c) 

Figura 90: Seções da Capela do Irmão Claus 

  
Fonte: (TROTTER, 2013) 

 O local cheira a terra − como o campo ao redor do edifício − e, com o passar do 

tempo, a acomodação da visão às condições de luz o faz tornar-se mais confortável e 

iluminado. No interior, o silêncio guarda um aspecto de vazio, ainda que não se percebam 

ecos no local. É um espaço tranquilo, introspectivo, apto para um momento de reflexão 

individual. 
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 Uma última surpresa que o lugar guarda para o usuário ocorre no momento de sua 

saída. Ao olhar para a porta fechada, percebe-se o contorno deixado pela luz que entra pelas 

frestas entre ela e a parede. O triângulo aparece, então, mais uma vez, agora de forma 

enfatizada pela sombra da esquadria. 

 A sensação apreendida no interior da capela é de se estar, talvez, numa caverna: o 

ambiente tem pouca luz, paredes inclinadas para dentro do vão, manchadas e com uma textura 

muito grosseira. Nelas, os feixes de luz não são, em nada, semelhantes aos de um ambiente 

construído pela razão da engenharia do século XX. Retoma-se, ainda, a visão lendária 

atribuída ao eremita de quando ainda no ventre de sua mãe: as duas estrelas que se percebem 

no espaço − no teto e no chão −, a proporção − alta e estreita − que o assemelha a uma torre e 

os símbolos relativos à história do santo parecem tentar recriar sua história por meio dos 

elementos do espaço. Inseridos nesse contexto, os símbolos ganham importância quando 

vinculam o edifício ao lugar que o recebe. Somados, os elementos e o edifício se tornam 

dependentes entre si para a completude de ambos e a expressão da atmosfera do lugar, 

recuperando, talvez, as reflexões iniciais de Zumthor, quando ainda nos estudos para o 

"Poetic Landscape", citadas anteriormente. 

Figura 91: Vista do interior: a porta é demarcada pelo contorno da luz que vem de fora. 

 
Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, durante visita ao local. 
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 Além disso, o aspecto resultante das técnicas empregadas, que distingue esse lugar de 

um edifício executado em processos tradicionais, induz o usuário a adotar um comportamento 

contemplativo e até investigativo a fim de se apropriar de suas particularidades. A sensação 

de insegurança inicial, provocada pela ansiedade que a entrada imprime, é então substituída 

pela tranquilidade de se estar num lugar relaxante e acolhedor. A sensação apreendida, por 

fim, o torna mais próximo de um refúgio do que de um lugar sombrio, como se poderia supor 

ao se deparar com uma descrição objetiva do edifício. 

 Por fim, a fim de concluir a análise sobre este edifício e o relato da experiência de sua 

visitação, apresenta-se a seguir uma síntese das propriedades mais relevantes descritas acima, 

relacionando-as com os princípios projetuais identificados no Capítulo 02 deste estudo. 

QUADRO-SÍNTESE: ATMOSFERA CONSTRUÍDA 

CAPELA DO IRMÃO CLAUS 

PRINCÍPIOS 

PROJETUAIS 

ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO 

VÍNCULOS COM O 

LUGAR 

• emprego de materiais extraídos da região, como a madeira e o 
chumbo; 

• construção do edifício pela comunidade; 
• vínculos com a história do patrono da capela; 
• as estações do ano e o passar do dia lembrados no interior do 

edifício pela mudança na iluminação zenital. 

CONDICIONAMENTO 

DO CORPO PELO 

ESPAÇO 

• necessidade de apoiar-se com firmeza para suportar o peso da porta; 
• tendência a abaixar-se quando passa pelo corredor de entrada; 
• as ranhuras das paredes e a inclinação para dentro do edifício 

sugerem ao usuário que olhe para o alto, quando no interior da 
capela. 

PERCEPÇÃO DO 

MACRO PARA O 

MICRO 

• caráter monolítico e monumental do edifício, sem aberturas ou 
detalhes no exterior; 

• superfície interior com a mesma textura e forma geométrica 
contínua, sem aberturas ou composição de volumes. 

TECTÔNICA • o processo construtivo se mostra visível no edifício concluído; 
• os materiais empregados são brutos e o resultado obtido foi 

estudado para ser alcançado pelas técnicas de construção realizadas. 

O PERCURSO COMO 

ELEMENTO DE 

• a curvatura do corredor de entrada impede a visualização do núcleo 
da capela desde fora, mas antecipa o aspecto das superfícies − o 
bloqueio visual imprime ansiedade no usuário; 
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CONSTRUÇÃO DO 

SENTIDO 

• a luz do núcleo da capela ilumina indiretamente apenas o fim do 
corredor, sinalizando a existência de uma continuidade no espaço e 
convidando o usuário a seguir.  

ILUMINAÇÃO • luz zenital e difusa, proveniente do óculo superior; 
• brilho das esferas de vidro remetem à ideia de um céu estrelado; 
• a luz que atravessa as frestas da porta retomam o significado do 

símbolo do triângulo desde o interior do edifício. 

OS CONTRASTES • exterior e interior apresentam acabamentos completamente 
distintos; 

• o peso visual do edifício contrasta com a paisagem circundante. 

A PAISAGEM COMO 

FONTE DE 

VÍNCULOS 

• a paisagem da região foi fonte de matéria-prima para a construção; 
• a paisagem se opõe e destaca o edifício solitário em meio às 

plantações. 

A MATERIALIDADE • emprego de materiais brutos e soluções sem refinamento 
tecnológico; 

• composição entre materiais elementares, como ar, fogo, água e 
terra. 

O RITMO E O SOM • a textura das paredes imprime ritmo à observação do espaço interior 
da capela; 

• o interior e o entorno são silenciosos; 
• no interior, o som remete à sensação de vazio, mas não há ecos. 

Quadro 1: Quadro-síntese de princípios projetuais identificados a Capela do Irmão Claus 
(Mechernich/Wachendorf-Alemanha) 

 A complexidade e a paradoxal simplicidade relacionadas ao projeto permite afirmar 

que a Capela do Irmão Claus, apesar das diminutas dimensões, é, talvez, uma das maiores 

expressões da obra de Peter Zumthor no que se refere à aplicação da arquitetura 

fenomenológica. Tem-se aqui um exemplo consistente de arquitetura pautada pela construção 

de vínculos entre o usuário e o lugar − sejam eles por meio da exploração dos sentidos em sua 

experienciação, do remeter à história do santo homenageado ou da aplicação de técnicas 

locais de construção, remontando à história e aos elementos do sítio em si. 



 

  

Figura 92: Sequência de visuais no caminho à 
capela 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, durante 
visita ao local 

Figura 95: Capela do Irmão Claus 

Fonte: (ZUMTHOR, 2014c) 

Figura 93: Reflexo da luz proveniente do óculo 
sobre a poça d'água no interior da capela 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, durante 
visita ao local. 

Figura 94: Detalhe da cruz à entrada da capela 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, durante 
visita ao local. 



 

  

Figura 100: Vista da entrada da capela desde seu 
interior 

Figura 99: Detalhe da parede interior 
da capela 

Fonte: (ZUMTHOR, 2014c) 

Figura 96: Óculo superior da capela 

Fonte: (SVEIVEN, 2011) 

Figura 98: Cena interior da capela, 
com seu mobiliário 

Fonte: (ARCHITRAVEL.COM, 2013) 

Figura 97: Detalhe do sistema de 
trancamento da porta da capela 

Fonte: (FOLEY, 2008) 
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4.2 Museu de Arte Kolumba: Museu de Arte da Arquidiocese de Colônia 

 O Museu Kolumba está localizado na zona central da cidade de Colônia, na região 

oeste da Alemanha. O museu pertence à arquidiocese da cidade, proprietária de uma extensa 

coleção de arte sacra, iniciada em 1853. O acervo reúne desde obras oriundas do cristianismo 

antigo até peças contemporâneas, que incluem pinturas, escrituras, manuscritos etc. 

 O edifício ocupa um lote de esquina, a poucas quadras do Dom, a catedral da cidade. 

Nele, até a Segunda Guerra Mundial, existia uma capela de arquitetura gótica dedicada a 

Santa Kolumba.  

A Igreja de Sankt Kolumba, localizada no centro da cidade, foi o resultado 
de um longo e complexo processo de construção iniciado no século I sobre 
as ruínas da antiga cidade romana que agrega ao longo de sua história 
elementos de arquitetura paleocristã, românica, gótica, e barroca. 
(BRENDLE, 2012, p.10) 

Figura 101: Vistas exterior e interior, respectivamente, da antiga capela de Madonna das 
Ruínas antes dos bombardeios da 2a. Guerra Mundial. 

    
Fonte: (SANDER, August, In: KOLUMBA KOLUMBA MUSEUM, 2003) 

Fonte: (ZEBALLOS, 2012) 

 Durante a guerra, porém, a cidade foi fortemente bombardeada, episódio no qual 90% 

de suas igrejas foram destruídas, dentre estas a igreja de Santa Kolumba (ibidem). Nela, 

permaneceram erguidas apenas poucas paredes das fachadas e a imagem da santa que lhe 

dava o nome, sobre uma coluna. A partir de então denominada Madonna das Ruínas, a santa 

passou a ser venerada por muitos como símbolo de esperança (KOLUMBA MUSEUM, 
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2003)73. As imagens a seguir, que ilustram a igreja antes e depois dos bombardeios, permitem 

visualizar a dimensão dos estragos deixados pelo conflito no edifício e na cidade. 

Figura 102: Vista aérea dos arredores do Museu Kolumba após bombardeios dos Aliados, na 
2a. Guerra Mundial, com indicação das ruínas da capela. 

  
Fonte: (ZEBALLOS, 2012. Editado pela autora.) 

Figura 103: Ruínas da Capela de Santa Kolumba após a 2a. Guerra Mundial 

Figura 104: Imagem da Madonna das Ruínas em meio aos escombros pós-bombardeios da 2a. 
Guerra Mundial 

     
Fonte: (ABRACUS PHOTO WORLD, 2014) 

Fonte: (CLASSEN, Hermann, In: KOLUMBA MUSEUM, 2003) 

                                                
73 A página eletrônica do Museu Kolumba, a que diz respeito essa referência, é citada com frequência 

nesta seção por ter sido empregada como grande fonte de informações sobre o sítio onde se encontra 
o equipamento, bem como de dados sobre o concurso e o projeto de arquitetura que o planejou. Nela, 
estão também disponíveis imagens antigas do local e, numa retrospectiva histórica, o registro de todo 
o período de construção dele. 
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 Com a finalidade de abrigar a imagem, surpreendentemente ilesa após os ataques, em 

1950 foi erguida no local a Capela de Nossa Senhora das Ruínas, num projeto do arquiteto 

alemão Gottfried Böhm. A nova edificação manteve expostos os destroços do edifício antigo, 

acumulados na porção posterior do terreno, e se restringiu a uma pequena capela, de planta 

octogonal, na esquina sudeste do terreno. Poucos anos depois, em 1957, o mesmo arquiteto 

projetou um acréscimo, de planta retangular, ao noroeste, visivelmente distinto do volume 

anterior. 

Figura 105: Capela Madona das Ruínas, em 1982. No canto esquerdo, o acréscimo realizado 
em 1957. 

 
Fonte: (ABRACUS PHOTO WORLD, 2014) 

 No início dos anos de 1970, por fim, escavações arqueológicas apontaram para a 

existência de vestígios remanescentes do período romano e merovíngio em meio aos 

vestígios, o que demandava uma urgente proteção do material e, idealmente, sua exposição ao 

público em um novo edifício. 

 Em 1997, a fim de dar início a uma nova fase do lugar, a Arquidiocese de Colônia 

anunciou a abertura de um concurso de projetos, voltado para a construção de um novo museu 

no sítio, que abrigaria seu acervo. Para marcar a data, na antiga sacristia da igreja, foi 

instalada a escultura "The Drawned and The Saved", do artista americano Richard Serra. Sob 

o local, em uma cripta, estão enterrados restos mortais remanescentes da Idade Média que 

foram exumados durante as escavações da década de 1970 (KOLUMBA MUSEUM, 2003). 

 A obra de Serra havia sido concebida originalmente para uma exibição na sinagoga de 

Stommeln, uma pequena vila na região de Colônia. Sua forma, que faz menção à de um altar, 

se relaciona com a antiga função do recinto. Além disso, a peça foi concebida em aço corten, 
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o que destaca sua contribuição extemporânea ao contexto, ao mesmo tempo que se mimetiza 

com o ele por apresentar também marcas da passagem do tempo de forma desnuda. 

Figura 106: No local da antiga sacristia da capela, tem-se exposta a escultura "The Drawned 
and The Saved", do artista Richard Serra. 

 
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

 O concurso, por sua vez, elegeu o projeto do novo edifício entre 231 propostas. A 

seleção era de caráter aberto e anônimo, mas contou também com cinco escritórios 

convidados a participar. Eram eles: Carlo Baumschlager e Dietmar Eberle, Ben van Berkel, 

David Chipperfield Architects, Annette Gigon e Mike Guyer, Paul Robbrecht e Hilde Daem e, 

por fim, o estúdio de Peter Zumthor, vencedor da competição. 

Para sensibilizar a percepção: nós aspiramos a um museu ativo, que 
corresponda à realidade e à dignidade do que já existe aqui, uma arquitetura 
que crie espaço, mas lide com limitações, use materiais duráveis, um mínimo 
de tecnologia, que apresente simplicidade e funcionalidade nos detalhes, que 
seja meticulosamente executada em preservar os materiais; em suma, um 
ambiente natural para as pessoas e para a arte (KOLUMBA MUSEUM, 
2003, tradução nossa)74. 

 A chamada de trabalhos para o concurso, reproduzida parcialmente acima, sugere o 

desejo da Arquidiocese de Colônia por um edifício que, respeitando as condições 

preexistentes no sítio, tivessem no usuário e na arte os elementos centrais da intervenção. 

 Ainda, sobre o encargo: 
                                                
74 In order to sensitize perception: We desire a lively museum that corresponds to the reality and the 
dignity of what already exists here, an architecture that creates space but exercises restraint, uses 
durable materials, a minimum of technology, displays simplicity and functionality in the details, is 
meticulously executed in keeping with the materials; in short, a natural setting for people and art. 
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Um elemento definidor do caráter do edifício e do projeto diz respeito ao 
efeito da arquitetura e da dimensão espiritual do lugar. Não se pretendia um 
museu onde os visitantes “perambulam ociosamente”, e, errática e 
rapidamente olham superficialmente as obras de arte sem assimilá-las, 
flanando por suas grandes escadarias e amplas salas de exposição. Princípio 
ordenador do projeto é a atribuição do “significado espiritual” ao espaço e à 
substância arquitetônica das novas estruturas projetadas e à preexistência 
composta por vestígios arqueológicos [...]. O projeto deve convidar o 
espectador a demorar-se no local e contemplar a arte medieval e a 
contemporânea bem como a arquitetura pretérita e a atual, espiritual e 
tectônicamente interligadas. (BRENDLE, 2012, p.11) 

 Destacava-se, portanto, a atenção parar a simplicidade, a qualidade e a durabilidade 

dos materiais e soluções o que, desde já, distanciava as propostas de possíveis 

experimentações ultratecnológicas e vanguardistas bem como de modelos formais 

provocativos. Procurava-se promover um museu que se diferenciasse das tendências atuais de 

espetacularização da arquitetura. Um lugar onde o conteúdo abrigado, naturalmente 

condicionado pela temática da coleção, fosse verdadeiramente protagonista da experiência em 

questão. O "significado espiritual" destacado por Brendle deveria permitir que o edifício e o 

espaço fossem sentidos pelos usuários, que os tocassem a permanecer e desfrutar de suas 

propriedades, lenta e aprofundadamente. 

 Ainda segundo a autora (ibidem, p.12-13), em função do valor arqueológico do sítio, 

estabeleceram-se diretrizes técnicas para o projeto de intervenção, que determinava: 

1. a preservação integral das ruínas, inclusive da Capela Madona das Ruínas e do anexo 

construído em 1956 e sua inserção na silhueta da cidade; 

2. a preservação das ruínas da igreja de Santa Columba, sem confiná-la em um espaço 

fechado, proporcionando uma ampla visão do sítio arqueológico; 

3. a integração das ruínas com a intervenção contemporânea, de maneira a destacar os 

contrastes entre elas; e 

4. a preservação das ruínas e da espacialidade da antiga sacristia. 

 Zumthor (2014a, p.166) por fim, descreve que a única especificação dos clientes para 

o projeto teria sido que o museu contivesse "uma rica variedade de espaços de diferentes 

formas, tamanhos e qualidades de luz, em que as peças da coleção viriam, em tempo, a 

encontrar seus lares naturais". 

 Em sua proposta, Zumthor incorporou ao lote original da Capela de Santa Kolumba 

dois edifícios vizinhos, na Rua Kolumbastrass (à frente da capela), além de uma área vazia, 

no meio da quadra, atrás dos edifícios incorporados. A nova implantação respeita o desenho 
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urbano do entorno, ao manter dentro nos limites do museu a área vazia original e, 

externamente, ao seguir com o padrão de alinhamento das fachadas no limite dos lotes, tal 

como percebido no entorno. O edifício, porém, se destaca em meio aos edifícios modernistas 

− frutos da reconstrução da cidade no pós-guerra −, pelo aspecto maciço e, principalmente, 

pela dureza das fachadas, de faces absolutamente retas e de muito poucos detalhes.  

Figura 107: Vista aérea atual da cidade de Colônia (Alemanha), onde se percebe a catedral 
gótica e, em destaque, o Museu Kolumba. 

 
Fonte: (ZEBALLOS, 2012. Editado pela Autora.) 

Figura 108: Entorno da capela em 1964, antes da construção do Museu Kolumba, com 
destaque sobre lotes incorporados para a construção do museu. 

 
Fonte: (ABRACUS PHOTO WORLD, 2014. Editado pela Autora.) 
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Figura 109: Vista aérea da área, com destaque sobre a Capela de N. Sra. das Ruínas, em 
amarelo, e sobre a área ocupada posteriormente pelo Museu Kolumba, em laranja. 

 
Fonte: (ABRACUS PHOTO WORLD, 2014. Editado pela Autora.) 

 O projeto consiste em um novo edifício, de sete pavimentos, dos quais dois são 

subterrâneos, utilizados para depósito e restauro de peças. No nível térreo, por onde se acessa 

o edifício, estão dispostas as ruínas da Capela de Santa Kolumba, um jardim interno, 

proveniente do lote vazio incorporado ao museu, bem como a Capela de Nossa Senhora das 

Ruínas, de acesso independente. Nos dois primeiros pavimentos acima do nível da rua, está o 

acervo do museu, destinado à visitação. 

Figura 110: Museu Kolumba 

 
Fonte: (ZEBALLOS, 2012) 
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 Externamente, o edifício tem aspecto quase monolítico, não fossem os poucos recortes 

na porção superior e as grandes janelas envidraçadas, vazados no volume. Sua caixa mural, de 

faces planas, foi construída sobre o alinhamento das fachadas preexistentes, em uma 

composição de alvenaria de tijolos. Sem roubar o protagonismo dos vestígios históricos, o 

novo edifício se desenvolve, então, numa justaposição de materiais, que preserva a qualidade 

do antigo. A iniciativa de respeitar o valor da ruína, afastando-se da ideia de uma 

reconstrução do contexto anterior e destacando-se o que consiste em intervenção posterior, 

segundo Brendle (2012), se alinha aos princípios da teoria de Brandi sobre os processos de 

restauro de monumentos históricos75. 

 Em contrapartida, pode-se verificar o reconhecimento, por parte dos clientes, do êxito 

do resultado alcançado, ao destacar a neutralidade da intervenção sobre os vestígios 

preexistentes e sua contribuição à restauração do contexto urbano local. 

O novo edifício projetado por Peter Zumthor transfere a soma dos 
fragmentos existentes em um prédio completo. Adotando os planos originais 
e construindo sobre as ruínas, o novo edifício se torna parte do continuum 
arquitetural. O tijolo cinza quente do edifício maciço se une ao tufo, ao 
basalto e aos tijolos das ruínas. O novo edifício desenvolve semelhança a 
partir dos vestígios antigos, enquanto os respeita em cada detalhe. Em 
termos de planejamento urbano, ele restaura o core perdido do que já foi 
uma das mais bonitas partes da cidade de Colônia (KOLUMBA MUSEUM, 
2003, tradução nossa)76  

 A intervenção usou o tijolo como material predominante, o que requereu o emprego de 

grande esforço para experimentações e análises técnicas, como se vê na Figura 112, a seguir. 

A intenção de adotar o material, segundo relata, surgiu desde o princípio do projeto, a fim de 

remeter à tradição do material na cidade e seu emprego para a reconstrução desta no pós-

guerra. Segundo Zumthor declara em entrevista a Baglione (2005, apud GONÇALVES, 2009, 

p. 119), buscou-se por dois anos o tijolo ideal, "fino o suficiente para adaptar-se aos 

fragmentos das paredes medievais, de modo a se misturar com os elementos históricos" e, por 

                                                
75 Por tratar-se de uma temática ampla e complexa, que se distancia do objeto de estudo deste trabalho, 

não se aprofundará a discussão sobre a referida teoria, ou sobre a pertinência das estratégias adotadas 
por Zumthor na intervenção. Para isso, sugere-se a leitura de bibliografia específica, como Brendle 
(2012; 2015) e Kühl (2007) 

76 The new building designed by Peter Zumthor transfers the sum of the existing fragments into one 
complete building. In adopting the original plans and building on the ruins, the new building 
becomes part of the architectural continuum. The warm grey brick of the massive building unite with 
the tuffs, basalt and bricks of the ruins. The new building develops seamlessly from the old remains 
whilst respecting it in every detail. In terms of urban planning, it restores the lost core of one of the 
once most beautiful parts of Cologne’s city centre.  
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fim, adotou-se um modelo artesanal, específico para o projeto77 , que passaram a ser 

denominados por Zumthor "tijolos Kolumba". 

Figura 111: Vista do contexto urbano, com o Museu Kolumba ao fundo 

 
Fonte: (ZEBALLOS, 2012) 

 O ladrilho, que seria disposto diretamente sobre as ruínas, deveria permitir, ainda, a 

ausência de juntas de dilatação nos planos de alvenaria, demandando análises técnicas, 

realizadas em colaboração com o engenheiro civil Jurg Buchli. Além disso, a entrevista citada 

acima registra a diversidade de aspectos analisados na escolha do material e nas definições de 

suas particularidades, conforme afirma o próprio Zumthor: 

Perguntamos a nós próprios se os tijolos deviam ser feitas através de 
máquinas ou à mão. Também tivemos de encontrar a melhor cor, quando 
depende da queimadura e da quantidade de oxigénio. No final, escolhemos 
um tijolo feito à mão, para obter uma "ligeira" textura. Os tijolos feitos à 
máquina teriam sido muito "fortes" em comparação às antigas ruínas. O 
tamanho é incomum, é um formato romano. A argamassa é maior do que 
aquilo que está estipulado nos regulamentos. Mais uma vez tivemos que 
fazer testes. A espessura da camada de argamassa é apenas uma questão 
estética: quisemos obter uma superfície leve. Todo o edifício é composto por 
tijolos e argamassa. Na parte superior das paredes, é como se a argamassa 

                                                
77 Os tijolos foram desenvolvidos pela empresa dinamarquesa Petersen Tegl. Têm 36mm de altura, e 

larguras variáveis, chegando até a 52mm de comprimento. São artesanais e têm tonalidade cinza-
azulada muito clara e foram produzidos manualmente, utilizando-se queima de carvão, em vez do 
gás tradicionalmente usado na região. 
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"emergisse das rachaduras", ficando mais alto e "transformando-se", por 
assim dizer, no limite máximo. Temos usado um sistema composto: uma 
grade de aço com um acabamento diferente: a menor superfície de 
argamassa, a maior superfície de cimento. (BAGLIONE, 2005, apud 
GONÇALVES, 2009, p.121) 

 Como se pode entender a partir dos dados mencionados, a escolha do material 

envolveu aspectos subjetivos, como a "força" dos tijolos em comparação às ruínas, ou a 

tonalidade dos materiais, apesar de a solução dar-se por definições técnicas, como o ajuste do 

processo de queima, por exemplo. Ainda, para se chegar ao resultado esperado, detalhes como 

a variação da espessura da argamassa, a tonalidade ideal para o tijolo e suas dimensões foram 

estudados e, posteriormente, descritos tecnicamente para a execução.  

Figura 112: Resultados do processo de experimentação sobre o filtermauerwerk do Museu 
Kolumba 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014c) 

 Observando-se a imagem acima, pode-se intuir que diversas foram as soluções 

estudadas para a definição do ladrilho e a paginação a ser adotada. Cor, dimensão, 

acabamento, processo de produção e distribuição das peças foram simulados e analisados, 

cruzados a aspectos técnicos, históricos e culturais, para se chegar à definição procurada, o 

que ilustra quão complexo pode ser o significado de um elemento dentro do contexto da obra. 

Além disso, tal como se constatou sobre a Capela do Irmão Claus, a análise do processo 

adotado aponta para a questão do emprego de um método racional, baseado em 

experimentações e estudos, mas que se reflete num aspecto artístico, que poderia ser encarado 

por muitos como mero detalhe estético e substituível. 

 O tijolo, diga-se, defende-se aqui que consiste em um elemento central da 

materialidade do projeto, o que o coloca como decisivo para a composição da atmosfera do 

lugar: empregado interna e externamente, ele é repetido em texturas e composições, associado 
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tanto à porção antiga como à recente do edifício e, além de tudo, consiste no fragmento 

elementar da ação de edificar, o que lhe agrega significados simbólicos evidentes. 

 A partir dele, são geradas duas paginações apenas, que se repetem em todo o edifício. 

A mais amplamente usada − e mais densa − consiste em um pano maciço de tijolos rejuntados 

por argamassa de tonalidade muito próxima à do bloco. A segunda, usada apenas em detalhes, 

consta de uma composição vazada, obtida pelo afastamento entre as peças, como num 

cobogó.  

Figura 113: (A) Detalhes da composição de tijolos antigos e novos, e (B) Trecho de fachada 
do edifício 

A.     B.  
Fontes : (A) (ZUMTHOR, 2014c) e (B) : (ZEBALLOS, 2012) 

 Nas paredes que delimitam a área de visitação das ruínas, a caixa mural do edifício se 

desenvolve em uma camada dupla de alvenaria, espaçada por uma camada de ar, denominada 

filtermauerwerk78. Na camada intermediária desse filtro, pilares metálicos contribuem para a 

rigidez da estrutura, sem que se destaquem na fachada ou nas faces internas. A adoção desse 

sistema de paredes duplas tem, concomitantemente, caráter estético e técnico. Como se 

destaca na citação a seguir, a solução adotada para harmonizar-se visualmente com as ruínas 

objetivava também satisfazer as condições impostas pelo concurso do projeto no tocante a sua 

conservação. 

Ela [a nova caixa mural] protege o interior do edifício das mudanças bruscas 
de temperatura, operando ainda com um papel estrutural ao proteger os 
muros arruinados remanescentes contra possíveis rupturas e 
desmoronamentos e delimita o espaço do sítio arqueológico que permanece 

                                                
78 Filtro de alvenaria (em tradução livre, a partir do alemão). 
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arejado e ventilado pela composição do Filtermauerwerk. (ZUMTHOR, 
1997, p. 127, apud BRENDLE, 2012) 

 

Figura 114: Foto do ano de 2004, feita durante a construção do museu, com detalhe da 
execução do filtermauerwerk 

 
Fonte: (KOLUMBA MUSEUM, 2003). 

 O peso e a robustez transmitidos pelos tijolos nas fachadas convertem o edifício numa 

espécie de bunker − austero, forte e seguro − e produzem as sensações de solidez e 

longevidade, requeridas pelas diretrizes do concurso. A construção dessas paredes, porém, 

inteiriças, de aspecto maciço e nas quais não se percebe a presença de pilares, é fruto de mais 

um resgate de técnica descontinuada, baseada nos desenhos de igrejas antigas e para a qual já 

não se dispõe de mão de obra que a realize. Segundo Gonçalves (2009, p.120), a fim de se 

promover a estabilidade do edifício sem juntas de dilatação, Zumthor, com o auxílio do 

engenheiro responsável, optou pela distribuição de milhares de finíssimos pilares ao longo 

dos planos verticais. O trabalho, naturalmente, demandou um vasto esforço em pesquisas para 

comprovar a segurança da solução e, da mesma maneira, para se executar o sistema durante a 

obra. 

 Além do aspecto técnico, a visualização do edifício também é condicionada pelas 

visadas restritas que o traçado urbano − irregular, repleto de vias estreitas e sinuosas − 

proporciona, o que respalda a adoção de um edifício de volumetria densa e de proporções 

similares às do entorno. 

A cena volumétrica do novo edifício na imagem da cidade é clara e legível, 
mas integrada com a área adjacente. Sua presença material, as grandes 
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superfícies de pedra aparente e seu efeito mural lhe conferem um caráter 
quase modesto e despretensioso, mas ao mesmo tempo rigoroso na opção 
pela durabilidade e qualidade. (ZUMTHOR, 1997, p. 127, apud BRENDLE, 
2012) 

 As palavras de Zumthor, que chegam a conferir certa simplificação à proposta, dão 

pistas sobre o princípio norteador que regeu sua concepção bem como sobre seu 

posicionamento frente às expectativas contemporâneas em relação à função dos museus nas 

cidades. "A opção pela durabilidade e qualidade" sugere aspectos da visão de Zumthor sobre 

o que, verdadeiramente, lhe parece importar sobre a arquitetura. Trata-se de distanciar-se das 

tendências efêmeras, das maquiagens construtivas e das ousadias formais e concentrar-se em 

produzir algo que, dados seus vínculos com os elementos essenciais do lugar, da temática 

envolvida e da função praticada pelo edifício, alcança o poder de constituir-se em algo 

harmônico e, consequentemente, de interesse perene para o usuário. 

 Criticando o que intitulou de “Bilbao effect”, Zumthor se utiliza da estratégia de 

produzir um edifício que preza pela discrição a fim de valorizar o conteúdo que, segundo ele, 

é o que importa ao museu: a arte. Em entrevista coletiva, na ocasião da inauguração do 

Kolumba Museum, em 2007, o arquiteto discorre sobre sua visão em relação à tendência: 

Hoje em dia estamos acostumados ao fato de vários museus fazerem parte de 
uma campanha de marketing. Para cidades, a arte é uma questão menor. 
"Eles" estão interessados em que arquitetos venham com uma forma 
sensacional, que atraia pessoas por um ano ou dois, talvez cinco ou sete. Eu 
não sei. Esse é o famoso "efeito Bilbao", um fenômeno mundial. Mas, aqui − 
e você pode sentir isso − é diferente, é o sentido contrário: tudo começou 
com a arte, a coleção e sua substância. Aqui as pessoas ainda acreditam na 
arte, não é somente um bom investimento. Eu não sei, mas talvez seja 
diferente para você. Enquanto estive trabalhando neste projeto, nunca tive a 
sensação de que a arte aqui é colecionada como um investimento, mas por 
razões que você descreveu antes, e uma pessoa pode sentir isso. Aqui as 
pessoas acreditam no valor intrínsceco à arte, os valores espirituais da arte, 
sua habilidade de nos fazer pensar e sentir essas coisas que você sabe. Você 
sente que começamos este projeto desde dentro, a partir da arte e, como eu 
disse antes, a partir do lugar (ZUMTHOR, 2007, apud VERNISSAGE TV, 
2014. Tradução nossa).79  

                                                
79 Nowadays we are used to the fact that a lot of museums are part of a marketing campaign. For 

cities, the art plays a minor role. They are interested that the architects come up with a sensational 
shape that attracts people for one year or two, maybe even five or seven. I don’t know. This is the 
famous “Bilbao effect”, a worldwide phenomena. But here − and you can fell it, it’s different, it’s 
the opposite meaning, it all started with the art, the collection and its substance. Here the people still 
believe in the art, it’s not just a good investment. I don’t know, but maybe it’s different for you. 
While working on this project, I never had the feeling that art here is collected as an investment, but 
for the reasons you described earlier and one can feel that, here the people believe in the inner 
values of art, the spiritual values of the art, its ability to make us think and feel these things you 
know. You feel that this project we started from the inside, from the art and, as I said before from the 
place. 
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 A postura adotada por Zumthor frente ao contexto consiste em, paradoxalmente, 

adotar um objeto arquitetônico que, discreto, destaca-se em meio às ousadias que alega terem 

dominado a cena da arquitetura de espaços expositivos na contemporaneidade. O objeto 

central, então, é a arte, o conteúdo, o interior. O edifício é posto num patamar de verdadeiro 

continente dos vestígios históricos e dos objetos que abriga − carregados de significados − e, 

portanto, deve ser pensado de dentro para fora. O discurso de Zumthor descreve a tentativa de 

criar um cenário-fundo, inerte enquanto edifício, mas apto a potencializar a história e o valor 

dos elementos expostos. 

 Chegando-se ao museu, o acesso ao edifício se dá pelo hall de entrada, no nível da rua 

(vide plantas da Figura 115 à Figura 117). Nesse pavimento, estão, ainda, os vestígios da 

Capela de Santa Kolumba e um jardim, proveniente de um dos lotes agregados com a 

intervenção. Além disso, com entrada independente na fachada lateral, está a Capela de Nossa 

Senhora das Ruínas. Nos dois pavimentos imediatamente superiores, estão as áreas de 

exposição do acervo. É importante perceber, porém, que, dado os ambientes apresentarem 

diferentes alturas de pé-direito, por vezes são acomodados cômodos em níveis intermediários. 

Assim, quando se observa a fachada do edifício, não se tem clareza sobre a quantidade de 

pavimentos no interior. Os cortes, apresentados na Figura 118, ilustram melhor essa 

particularidade. 

 O hall de entrada está demarcado por um pano de vidro transparente que, recuado do 

plano da fachada, permite ao visitante perceber o que seria a robusta espessura da parede do 

museu. O pequeno cômodo tem planta bastante retangular, sendo bem mais largo que 

profundo, teto elevado e paredes internas revestidas pelos tijolos Kolumba.  
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Figura 115: Planta baixa do pavimento térreo, do museu, com indicação do trajeto da visita. 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014c. Editado pela autora.) 

Figura 116: Planta baixa do 1o. pavimento do museu 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014c. Editado pela autora.) 
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Figura 117: Planta baixa do 2o. pavimento do museu 

  
 Fonte: (ZUMTHOR, 2014c. Editado pela autora.) 

Figura 118: Cortes do Projeto do Museu Kolumba 

 
Fonte: (ZUMTHOR, 2014c. Editado pela autora.) 
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 Atravessando-se o hall, chega-se ao foyer e à recepção, cujas paredes também são 

construídas com o sistema de alvenaria de tijolos predominante nas fachadas. O ambiente, de 

caráter minimalista, antecipa o que se verificará ao longo de todo o edifício: a monocromia 

dos elementos construtivos destaca a beleza concretizada na própria arquitetura do lugar, sem 

a necessidade de qualquer ornamento. Nesse cômodo, de paredes de tijolos aparentes, o piso 

de pedra calcária alemã (Jura Limestone), cinza e de grandes dimensões e o teto liso é 

rompida apenas − e paradoxalmente − pelo parco mobiliário de madeira maciça, pela sala de 

armários para visitantes e pelo jardim interior, ambos os últimos com acesso a partir desse 

foyer. A ausência de adornos no local reforça a atenção do usuário sobre as características da 

edificação e sobre sua desproporção perante ele: os contrastes de luz e sombra, o teto elevado 

e as altas portas que servem ao ambiente, por exemplo, fazem o visitante perceber-se menor, 

diminuído pela grandeza do local. 

Figura 119: Entrada do Museu Kolumba 

 
Fonte: (KOLUMBA MUSEUM, 2003) 
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Figura 120: Recepção e foyer do Museu Kolumba 

    
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

 A sala de armários, ilustrada na Figura 121, comunica-se apenas com a recepção. O 

cômodo tem superfícies totalmente de madeira − nas portas dos armários e nos revestimentos 

de piso, paredes e teto −, o que chega a ser um pouco perturbador e claustrofóbico. A 

configuração do espaço dessa maneira retoma o princípio projetual adotado em outros 

edifícios de Zumthor, de atuar como um espaço contrastante, que prepara o usuário para a 

experiência a ser vivenciada por meio do despertar de seus sentidos perceptivos. O jardim, no 

entanto, assume características opostas: relaxante, atua como uma válvula de escape do 

edifício enclausurado −. Dele, se tem vistas da vizinhança, acesso à luz natural e ao pequeno 

reduto de natureza no local. 

Figura 121: Guarda-volumes do museu 

 
Fonte: A autora. Fotos realizadas em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 
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Figura 122: Vistas do jardim interior do Museu Kolumba 

    
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

 Retomando-se o percurso, é também a partir do foyer que se tem acesso às ruínas da 

Igreja de Santa Kolumba, por uma porta muito alta e pesada, de aço. Ao atravessá-la, chega-

se a um pequeno hall (de cerca de 1,5x2,5m2), escuro, interrompido por uma cortina de couro 

marrom. É ao ultrapassar essa cortina que, por um acesso levemente rampado, chega-se ao 

ambiente que resguarda os séculos de vestígios protegidos pelo museu. Ainda que pequena, a 

inclinação da passagem leva o usuário a olhar para o caminho, atentando para suas ações e, 

por consequência, demarcando a mudança de tempos e de atmosferas entre os ambientes. 

Figura 123: Foyer do museu na proposta do projeto enviada ao concurso. 

Figura 124: À direita, condição atual do foyer do edifício. 

    
Fonte: (KOLUMBA MUSEUM, 2003) 

 Em relação a essa passagem, faz-se aqui um adendo sobre uma alteração do projeto, 

possivelmente após a conquista do concurso por Zumthor. O isolamento do ambiente por 

meio da porta e da cortina de couro provavelmente foi agregado posteriormente ao conceito 

do projeto original, haja vista a ausência do elemento na foto-simulação (Figura 123) 

disponível no site do museu, pode ser comparada com a condição atual (Figura 124), 
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apresentada ao lado, que retrata a visual a partir do foyer. Na primeira, percebe-se o primeiro 

arco da Igreja de Santa Kolumba, que hoje está oculto pela porta e, depois, pela cortina. 

 Passada a pequena rampa, chega-se ao espaço onde estão as ruínas: um verdadeiro 

encontro dos diversos tempos vividos por esse lugar. O grande vão, de 12 metros de altura, é 

tomado pelas ruínas da antiga igreja, sob as quais estão os vestígios históricos. Próximo à 

entrada, está ainda a capela do século XX, da qual se percebem a volumetria e os 

acabamentos exteriores. Para cruzar o espaço, uma passarela de madeira traça um trajeto em 

zigue-zague sobre os vestígios, em direção a um pequeno portão, na parede oposta à de 

entrada. Pontuados em meio às ruínas, pilares delgados sustentam o teto do ambiente e 

luminárias pendentes promovem alguma iluminação, focada principalmente nas ruínas. Nas 

paredes, os trechos preservados, oriundos da capela de Santa Kolumba,  encimados pelo 

trabalho de alvenaria de tijolos da intervenção mais recente, repetem o aspecto já avistado das 

fachadas.  

Figura 125: Ruínas da Capela da Madonna das Ruínas, em exposição no Museu Kolumba 

 
Fonte: (ZEBALLOS, 2012) 
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Figura 126: Ruínas da Capela de Madonna das Ruínas, em exposição no Museu Kolumba. 
Nesta imagem, os vitrais da área remanescente da Capela de Nossa Senhora das Ruínas ao 

fundo 

 
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

Figura 127: Ruínas da Capela da Madonna das Ruínas, em exposição no Museu Kolumba 

 

Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 
 

 A iluminação interior é de baixa intensidade, mas guarda grande carga poética. Num 

primeiro momento, a pouca claridade demanda, inclusive, certo esforço para se contemplar o 

lugar. É apenas com o passar do tempo, quando a visão se acostuma com a qualidade da luz, 

que se torna possível perceber os detalhes das ruínas e da intervenção em si. A luz que passa 

pelas aberturas na alvenaria dupla do filtermauerwerk produz um aspecto rendado no teto, 

muito particular ao lugar, principalmente por esse efeito alterar-se com o passar das horas e 

das estações do ano. Além disso, formam-se também manchas de luz e sombra mais difusas 

sobre todo o recinto, que se verificam nos pilares, nas ruínas e na passarela, por exemplo. O 
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efeito acentua as rugosidades e a irregularidade já características dessas superfícies, ao 

mesmo tempo que imprime um aspecto intimista e tranquilo ao lugar. Os pendentes, por sua 

vez, com cúpulas dispostas quase à altura dos visitantes, promovem zonas mais definidas de 

luz, direcionadas para o piso. Dessa maneira, a porção superior do espaço se mantém em 

penumbra, realçando o desenho rendado descrito acima. 

 Gonçalves (2009, p.118) ressalta, ainda, que, nesse espaço, é possível ouvir-se uma 

música suave, fruto da instalação concebida pelo músico Bill Fontana, que recria o som de 

pombos que habitavam o local antes da construção do Museu. Porém a música se faz tão 

discreta em meio ao contexto que chegou a passar despercebida na ocasião da visitação ao 

local, mesmo que o espaço se tenha mostrado bastante silencioso e tranquilo. 

 A atmosfera do espaço é dedicada à contemplação das ruínas da Igreja de Santa 

Kolumba e dos vestígios remanescentes do Período Romano, encontrados sob os fragmentos 

daquela. Os longos séculos de história, concomitantemente destruídos e descobertos pela 

tragédia da guerra, rendem ao visitante um recinto para reflexão que aponta para seu passado 

e seus conflitos, mas também para uma intervenção bem-sucedida no que se trata de preservar 

essas relíquias. Não existe, no espaço, nenhuma menção − imagem, maquete ou outro tipo de 

referência − ao que foi o edifício original. Intocados, protegidos a todo custo pela intervenção 

contemporânea, os fragmentos no chão e nas paredes são as únicas pistas que permitem ao 

visitante tentar reconstruir mentalmente o passado.  

O maior ambiente do edifício encerra a estrutura de dois mil anos da cidade 
como uma paisagem de memória sem censuras. Suas "paredes filtro" criam 
membranas de ar e luz que contêm dentro de si a capela de funcionamento 
independente. A capela é removida da paisagem urbana em transformação e 
é dada uma locação final, em que lhe é assegurada uma existência contínua e 
digna. (KOLUMBA MUSEUM, 2003, tradução nossa).  

 Cuidadosamente implantados em meio às ruínas, 14 pilares de seção circular recebem 

a carga proveniente da laje e dos pavimentos superiores. A solução, que visou promover uma 

interferência mínima no sítio histórico, parece guardar relativa complexidade estrutural, a 

julgar pela circunferência exígua que apresentam, em oposição aos 12 metros de altura pelos 

quais se estendem. 

 Em meio a eles, uma passarela traça, em um trajeto anguloso, o caminho para 

atravessar as ruínas. É executada em madeira de sândalo, de tom avermelhado, mas que tende 

a escurecer e se tornar amarronzada ao longo do tempo (KOLUMBA MUSEUM, 2003). A 

estrutura é firme e estável, mas tem aparência leve, com guarda-corpo de finos montantes 

circulares, encimado por uma lâmina fina do mesmo material. O elemento tem um desenho 
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tão simples que poderia passar despercebido em uma descrição do lugar. É exatamente essa 

simplicidade que o torna acertado frente ao contexto: discreto, ele marca em si a passagem do 

tempo, oferece sensação de segurança e estabilidade ao usuário para atravessar as ruínas e, 

principalmente, reserva a elas seu justo protagonismo. 

 Ao fim da passarela, onde um dia foi a sacristia da capela medieval, tem-se o único 

recinto cuja noção de ambiente se manteve preservada, com fragmentos de paredes, aberturas 

de janelas e elementos estruturais remanescentes. Mesmo sem cobertura e expondo 

claramente os danos provocados pelos bombardeios, o lugar consiste num espaço de 

contemplação, onde é possível aproximar-se dos vestígios históricos e perceber a 

especialidade do edifício antigo.  

Figura 128: Ruínas da antiga sacristia da Igreja de Santa Kolumba 

 
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014 

 No que diz respeito à Capela da Madonna das Ruínas, manteve-se seu acesso na 

fachada lateral do museu, e seu interior foi preservado e restaurado entre 2003 e 2004, como 

previsto no edital do concurso. Na intervenção, o edifício foi envolvido pelos limites do novo 

projeto, deixando-se apenas sua fachada lateral exposta à rua. Sobre ela, as novas paredes 

foram construídas, sob o mesmo conceito de integração entre o novo e o antigo que se utilizou 

com as paredes da Igreja de Santa Kolumba. 
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Figura 129: À esquerda, fachada preservada da Capela de N. Sra. das Ruínas. 

  
Fonte: (ABRACUS PHOTO WORLD, 2014) e  

Figura 130: À direita, interior da capela remasenscente no Museu. 

 
Fonte: (CILENTO, 2010). 

 Subindo-se aos pavimentos superiores, o acervo está disposto em 16 salas de 

exposição. O trajeto consta, na maior parte do percurso, de salas que poderiam ser designadas 

como de características padrão: pisos de granilite predominantemente branco, paredes de 

alvenaria de tijolos cerâmicos (KOLUMBA MUSEUM, 2003) com acabamento em 

argamassa cinza, que remete ao aspecto táctil do cimento queimado − macio, aveludado − e 

tetos de acabamento também acinzentado, conforme pode ser visto na Figura 131, a seguir. 

 Algumas das obras estão expostas em vitrinas individuais de madeira escura (stained 

laurel grain, de nome científico Laurelia aromatica) e vidro incolor, outras sobre as paredes 

e, outras, diretamente sobre o piso. Os ambientes diferenciam-se entre si essencialmente no 
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tocante as suas dimensões (em planta e em altura) e às composições lumínicas, tal como 

Zumthor descreveu a especificação que recebera dos clientes, descrita no início desta seção. 

Figura 131: Ambiente expositivo do Museu Kolumba 

  
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

Figura 132: Ambiente expositivo do Museu Kolumba 

 
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

 De forma geral, a atmosfera desses espaços suscita a ideia de um ambiente 

absolutamente neutro e uniforme, que remete a um grande vazio, de modo que seu conteúdo 

se destaca mais que seu continente. As superfícies, os cheiros e os sons, por exemplo, são 

praticamente uniformes ao longo do percurso. Detalhes construtivos, como o afastamento 

constante de cerca de 01 centímetro entre os pisos e as paredes intensificam a sensação de 

amplitude dos espaços e de leveza dos planos e, consequentemente, vão de encontro à 

percepção de seus limites, reforçando a noção de vazio e suavidade. Apesar das semelhanças 

entre a maior parte das salas do trajeto, detalhes pontuais, como a presença de grandes 
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aberturas envidraçadas, ou as diferentes proporções dos cômodos, por exemplo, diferenciam 

sutilmente a maioria delas entre si. 

Figura 133: Materiais predominantes na composição das salas do museu: (A) a madeira das 
vitrinas; (B) detalhe entre piso, parede e cortinas; (C) teto das salas 

A.  B.  C.

 
Fontes: (A) (KOLUMBA MUSEUM, 2003) e (B e C) a autora. Fotos realizadas em visita ao local, no dia 17 de 

maio de 2014. 

 As qualidades lumínicas das salas variam entre destacar elementos pontuais ou 

difundir-se de forma homogênea, criando uma variação sutil, porém relevante, nos ambientes. 

No primeiro pavimento, as salas são todas iluminadas artificialmente, por luminárias 

suspensas ou embutidas no teto, que promovem uma iluminação difusa, somada a pontos de 

maior concentração de luz, sobre algumas peças. 

 No segundo nível, acrescenta-se, em algumas salas, iluminação natural, sob diferentes 

qualidades. Proveniente de grandes aberturas de piso teto, localizada em pontos estratégicos, 

abre o edifício para espaços e monumentos relevantes no contexto da cidade de Colônia, 

como a catedral, ou a praça ao lado do museu. Trata-se de grandes panos de vidro incolor, em 

caixilhos de aço, parcialmente velados por cortinas translúcidas de seda, que alternam entre  

esconder e revelar o cenário exterior e a luz do dia. Concomitantemente, as áreas ricamente 

iluminadas pelas aberturas promovem, no percurso, uma espécie de atração sobre o visitante:  

quando avista uma fonte de luz como essa, ele tende a se deslocar em sua direção e, 

sequencialmente, vai percorrendo o trajeto da visitação. 
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Figura 134: No 2o. pavimento, uma das obras é iluminada lateralmente por uma das amplas 
aberturas do edifício. 

 
Fonte: (KOLUMBA MUSEUM, 2003) 

 Durante o percurso, porém, encontram-se pontualmente distribuídas salas que, ao 

contrário dos ambientes "padrão", apresentam características enfaticamente contrastantes em 

relação às demais. Elas rompem a monotonia do trajeto e, com isso, reativam o ritmo e a 

dinâmica da visita. 

 Ainda no primeiro pavimento, por exemplo, uma das salas de observação do acervo 

contrasta em relação às demais por ser completamente negra: piso, paredes e tetos 

inteiramente revestidos pelo efeito monocromático. O contraste torna o espaço único, em 

meio ao conjunto da edificação. Nele, as obras estão dentro de vitrinas do mesmo tipo das de 

outros ambientes, mas a inversão da qualidade da luz − antes, generalizada e, agora, focada 

sobre os objetos de destaque − torna inegável a distinção do valor que essas peças têm.  
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Figura 135: Sala de exposição cujo interior é completamente revestido na cor preta 

    
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

 Uma sala de leitura, no segundo andar, sob o mesmo princípio, completamente 

revestida de madeira, é outro exemplo. Demarcada por um pórtico na face externa, de onde se 

vê uma grande janela ao fundo, ocupando toda a extensão parede, o ambiente é dotado de 

cadeiras de couro, um banco à frente da esquadria, mesas de apoio e estantes com livros, para 

acesso dos visitantes. A sala, porém, não se distingue somente pelo uso quase exclusivo da 

madeira − quente, marcada pelos veios expressivos, opulenta, pomposa; o fato se dá também 

pela atenção aos detalhes da paginação dos revestimentos, pela presença da grande abertura, 

que varre toda uma face do cômodo, e pela mudança gestual sugerida ao visitante − que deixa 

de observar as obras e passa a sentar-se, a ler e a vislumbrar a paisagem exterior. 

Figura 136: Vistas da sala de seitura (Lesezimmer) do museu 

  
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 
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Figura 137: Portal de acesso (vista interior) e porta interna da sala de leitura (Lesezimmer) do 
museu 

    
Fonte: A autora. Foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014. 

 Em ambos os casos, os contrastes imprimem, sobretudo, uma ruptura na linearidade da 

visitação, em geral composta por ambientes neutros e focada na observação das obras de arte. 

O espaço distinto se expressa no conjunto do edifício, metaforicamente, como um recorte no 

maciço de alvenaria que o edifício expressa, o resultado de uma extração, no processo 

compositivo formal, em que se revelam as diferenças entre o aspecto da casca e do interior do 

volume. 

 Em relação às escadarias que conduzem o visitante entre os pavimentos expositivos, 

vale um comentário à parte: uma beleza distinta lhes é reservada pela sensação que 

transmitem de parecer levar ao infinito ou a um vazio pleno. Estreitas, com cerca de um metro 

de largura, com pisos de granilite branco, distanciados das paredes também claras, os planos 

inclinados estão direcionados, na maioria das vezes, para um ambiente mais iluminado, 

gerando um ofuscamento da visão ao se olhar para seu fim. Além disso, como se percebe na 

Figura 138, abaixo, elas são encimadas, até determinado ponto, pelo mesmo plano de teto do 

pavimento inferior, o que restringe ainda mais a visualização do pavimento superior e, 

consequentemente, gera expectativas sobre os próximos passos do percurso. 
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Figura 138: As escadas internas do Museu Kolumba são finalizadas em um ponto de grande 
luminosidade, mas que não se consegue ver antecipadamente, promovendo expectativa no 

usuário sobre o percurso. 

    
Fontes: e a autora (foto realizada em visita ao local, no dia 17 de maio de 2014). 

 No Museu Kolumba, portanto, não somente as características dos cômodos são 

expressivos na composição da atmosfera local, mas também o percurso entre as salas e as 

passagens entre pavimentos cumprem esse papel. Conforme pode ser percebido nas plantas 

baixas do edifício, disponíveis no início desta seção, o trajeto proposto ao visitante é pensado 

para ser realizado sem que haja necessidade de retroceder demasiadamente aos ambientes já 

visitados. Não existe, tampouco, a condição de se estar perdido no museu, ou de desorientar-

se entre galerias, como seria usual num grande museu. Aqui, de maneira bastante natural e até 

subconsciente, a experiência da visitação é continuamente guiada por estímulos vindos dos 

espaços, como o brilho diferenciado oriundo das janelas ou as poucas salas contrastantes. 

 Zumthor comenta, em Atmosferas (ZUMTHOR, 2006), sobre a importância de "não 

conduzir, mas seduzir" o usuário em um edifício e, ao que se verifica, aplica esse princípio no 

Museu Kolumba. 

Estou bem aqui, mas neste momento ao virar da esquina, ou noitro ponto 
qualquer, há algo que desperta minha atenção, a luz que entra duma certa 
maneira, e eu passo descontraidamente. Tenho de dizer que isto é um dos 
meus maiores prazeres: não ser conduzido, mas sim poder deambular - 
drifting, sim? E assim me encontro numa viagem de descoberta. Como 
arquitecto tenho de ter cuidado para que não se torne num labirinto, pelo 
menos, se eu assim não quiser. E depois volto a introduzir orientação, faço 
excepções, como vocês todos sabem. Conduzir, seduzir. Largar, dar 
liberdade. Para certo tipo de utilização é melhor e faz mais sentido criar 
calma, serenidade, um lugar onde não terão de correr para encontrar a porta. 
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Onde nada nos prende e podemos simplesmente existir. (ZUMTHOR, 2006, 
p.45) 

 É nesse processo, portanto, de atrair o visitante a uma vivência prazerosa, focada na 

qualidade das obras de arte e continuamente enriquecida por destaques marcantes mas 

pontuais, que o arquiteto envolve o usuário. Existe, sim, então, um seduzir-se pelo caminho: 

uma atração que vai guiando o usuário, a seu tempo e a seu ritmo, por entre as peças da 

coleção, as imagens do lugar e as memórias da história.  

 No quadro a seguir, as propriedades identificadas no museu como relevantes na 

constituição de sua atmosfera, comentadas anteriormente nesta análise, são sintetizados e 

relacionados aos princípios projetuais elencados no Capítulo 01 deste estudo. 

QUADRO-SÍNTESE: ATMOSFERA CONSTRUÍDA 

MUSEU KOLUMBA 

PRINCÍPIOS 

PROJETUAIS 

ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO 

VÍNCULOS COM O 

LUGAR 

• respeito à integridade e ao protagonismo dos vestígios históricos e 
da Capela de Nossa Senhora das Ruínas; 

• resgate da técnica construtiva de alvenaria de tijolos, tradicional na 
região e baseada na construção de igrejas antigas; 

• o emprego de luz natural nas salas de exposição cria configurações 
ímpares em cada ambiente; 

• respeito ao alinhamento dos lotes vizinhos e às proporções das 
edificações do entorno; 

• preservação do lote vazio da quadra, incorporado ao perímetro do 
museu. 

CONDICIONAMENTO 

DO CORPO PELO 

ESPAÇO 

• pequena rampa no acesso à Sala de Ruínas impõe uma alteração da 
marcha e demarca a chegada ao cômodo; 

• a atmosfera da Sala de Ruínas, silenciosa, com pouca luz, composta 
por elementos frágeis e delicados faz o usuário conter seus 
movimentos, caminhando devagar, falando baixo etc. 

A PERCEPÇÃO DO 

MACRO PARA O 

MICRO 

• caráter monolítico e monumental do edifício, 
• nos ambientes internos, as superíficies são monocromáticas, 

compostas de pouca variedade de materiais, em faces limpas e 
planas − a beleza está na própria estrutura do edifício, dispensando 
o uso de qualquer adorno acessório. 

• a ausência de adornos reforça a atenção do usuário sobre as 
características da edificação e sobre sua desproporção perante ele. 
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A TECTÔNICA • detalhes construtivos, como a separação entre paredes e pisos e a 
homogeneidade dos tons entre os planos, acentuam a sensação de 
amplitude das salas; 

• a solução do filtermarwerk congrega soluções de caráter plástico, 
estrutural e de preservação das ruínas; 

• a técnica de construção da alvenaria empregada livra da necessidade 
de pilares ou juntas aparentes, garantindo o aspecto monolítico 
desejado; 

• a beleza do edifício, seja em sua caixa mural, seja em seus 
ambientes interiores, está nos próprios elementos estruturais e 
construtivos do edifício, dispensando o uso de adornos. 

O PERCURSO COMO 

ELEMENTO DE 

CONSTRUÇÃO DO 

SENTIDO 

• no foyer e na sala de ruínas, os contrastes de luz e sombra, o teto 
elevado e as altas portas que servem a esses ambientes, por 
exemplo, fazem o visitante perceber-se como menor, diminuído 
pela grandeza do local; 

• o hall enclausurado que antecede a Sala de Ruínas prepara o usuário 
para a experiência a seguir, ele é antecedido por uma grande porta, 
pesada, de aço, e finalizado por uma cortina de couro; o piso do hall 
é levemente rampado, alterando a marcha do visitante; 

• o percurso no museu é simples e legível para o usuário, 
privilegiando uma visitação lenta e prazerosa, no qual o usuário se 
concentra nas obras; o trajeto é norteado pelos estímulos luminosos 
visualizados nos ambientes a seguir dentro do percurso; 

• o desenho das escadas, em cujos tetos avançam sobre o plano 
inclinado, limita a visualização do pavimento superior, ao mesmo 
tempo que a presença de luz nesse ponto desperta o interesse e a 
curiosidade do usuário por subir para o pavimento seguinte. 

ILUMINAÇÃO • a luz que penetra pelo filtermauerwerk gera um delicado desenho no 
teto da Sala de Ruínas que se transforma ao longo do dia e das 
estações do ano; 

• as aberturas no pavimento superior promovem grandes fontes de luz 
que diferenciam a qualidade dos espaços nas salas de exposição. 

OS CONTRASTES • salas de características contrastantes ao longo do percurso 
despertam o usuário para manter a dinâmica da visitação; 

• a luz pontual sobre as obras as destaca em meio à iluminação difusa 
das salas de exposição. 

A PAISAGEM COMO 

FONTE DE 

VÍNCULOS 

• no segundo pavimento, grandes aberturas se voltam para a 
contemplação da cidade, inclusive de pontos relevantes histórica e 
religiosamente. 

MATERIALIDADE • os tijolos Kolumba foram produzidos por processo manual, para 
guardarem a ligeira imperfeição que suaviza a junção da nova 
fachada às ruínas; 
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• para a definição dos tijolos Kolumba, cor, dimensão, acabamento, 
processo de produção e as diferentes paginações das peças foram 
simulados e analisados, considerando-se, ainda aspectos técnicos, 
históricos e culturais; 

• os novos tijolos foram pensados para distinguirem-se dos das ruínas 
quanto à cor, mas de modo que permitissem um perfeito encaixe, 
misturando-se a elas. Além disso, dão ao edifício uma leitura de 
solidez, simplicidade, qualidade e durabilidade; 

• as salas de exposição têm acabamentos lisos, uniformes, com pouca 
variação de tons de cinza, conferindo aos ambientes um aspecto de 
neutralidade e amplitude, que não interfere na leitura e na 
interpretação das obras, ainda que gere uma sensação de certo 
acolhimento pelo toque agradável das paredes; 

• na sala de leitura do pavimento superior, a madeira aplicada em 
todas as superfícies, com seus veios bem marcados, transmite uma 
ideia de sobriedade, de opulência; o material é macio à pisada e, ao 
mesmo tempo, reflete a luminosidade sob um tom mais amarelado, 
que a torna mais confortável aos olhos. 

O RITMO E O SOM • o trajeto uniforme da visitação é rompido bruscamente pela 
presença ocasional das salas de atmosfera contrastante, o que leva a 
uma ruptura do ritmo empregado. 

Quadro 2: Quadros-síntese de princípios projetuais identificados no Museu Kolumba (Colônia 
- Alemanha). 

 Todo o exposto deixa claro como a ideia de conceber um edifício que se vinculasse ao 

sítio criando conexões com sua história, sua cultura e sua paisagem, mas que fosse neutro, a 

fim de dar protagonismo ao conteúdo que é abrigado por ele, equilibra, entre dois extremos, o 

que poderiam ser definições de lugar e de não-lugar. De um lado, um espaço permeado por 

vínculos entre usuários e o sítio, pesquisados e realizados sob esforços para mantê-los vivos e 

latentes, e, do outro, uma negação à expressão identitária, necessária em prol da valorização 

de objetos que têm origens, demandas técnicas e interpretações diversas. 

 O trabalho de Zumthor, diante desse contexto, foca em conceber um espaço que 

supera essa dualidade, resultando em um produto que, mesmo neutro, consegue expressar-se 

como lugar único. Detalhes mínimos, como as juntas entre os planos edificados, o toque 

aveludado das paredes, os arranjos de iluminação − principalmente quando de luz natural −, o 

desenho do trajeto da visitação, a sobriedade e a veracidade dos acabamentos e materiais; ou 

máximos, como sua maneira de lidar com os vestígios históricos, de resgatar técnicas 

construtivas esquecidas, de produzir e trabalhar sobre um elemento construtivo elementar, 

específico para o edifício, configuram-no claramente como um lugar. 
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 Não se confunde, aqui, portanto, simplicidade com simplificação: trata-se, sobretudo, 

nesta prática da arquitetura, de um buscar o essencial; de retomar o caminho em direção às 

necessidades e memórias que devem ser cultivadas, guardando para cada uma delas suas 

respectivas condições. 



 

  

Figura 141: Ruínas romanas expostas no salão das ruínas 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita ao local.  
Figura 144: Detalhe dos 

tijolos Kolumba 

Fonte: A autora. Foto tirada em 
17 de maio de 2014, em visita 

ao local. 

Figura 143: Ruínas expostas no salão de ruínas 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita 
ao local. 

Figura 142: Obra 
exposta no foyer 

do museu 

Fonte: A autora. 
Foto tirada em 17 de 

maio de 2014, em 
visita ao local. 

Figura 139: Detalhe do guarda-volumes do museu 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita ao 
local. 

Figura 140: À saída do salão de ruínas, 
cortinas restringem as visuais do foyer 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 
2014, em visita ao local. 



 

  

Figura 148: Cortinas emolduram a vista da janela da 
sala de leitura 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita 
ao local. 

Figura 147: Detalhe do mobiliário da sala de 
leitura 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, 
em visita ao local. 

Figura 146: Vista geral da sala de leitura 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita ao local. 
Figura 145: Numa das salas de exibição do 1o. pavimento do museu e a escada, ao fundo 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita ao local. 



 

 

Figura 149: A configuração das escadas do museu 
impedem a visualização do que se tem à frente 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita 
ao local. 

Figura 150: Numa das salas do 2o. 
pavimento, a abertura no alto da parede, em 
vidro jateado promove iluminação dififusa 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, 
em visita ao local. 

Figura 151: Sala de exibição do museu, com abertura de piso a teto 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita ao local. 

Figura 152: Visual a partir do museu, com as torres do Domo ao fundo 

Fonte: A autora. Foto tirada em 17 de maio de 2014, em visita ao local. 

Figura 153: Corredor do 
museu. Estreito e longo, 

mas com os mesmos 
acabamentos das salas de 

exibição. 

Fonte: A autora. Foto tirada 
em 17 de maio de 2014, em 

visita ao local. 



 

4.3 Notas pós-experienciação 

 Segundo a definição de atmosferas arquitetônicas adotada para este estudo, sua 

percepção se dá no momento da vivência do espaço. Seria esse momento, portanto, o que dá 

sentido ao processo de pensar, planejar e criar novas realidades. Destacar-se a vivenciar os 

espaços edificados, dedicando-se a atentar para cada mínima nuance que o conforma, é uma 

experiência, de fato, distinta do simples percorrer um edifício. Em compensação, é capaz de 

levar uma pessoa a sentir-se imersa em uma obra de arte, na qual cada detalhe, ou cada grande 

elemento, pode ser decisivo para entender-se o todo. 

 No que se refere às duas obras analisadas neste estudo, porém, a observação é ainda 

mais peculiar: a intenção aqui era não somente analisar os edifícios, mas as atmosferas que 

conformam; não se restringe aos aspectos objetivos e palpáveis nas superfícies edificadas, 

mas se estende a lendas, memórias e sensações íntimas de quem os observa e de quem os 

produziu.  

 A Capela do Irmão Claus, apesar das diminutas dimensões, é, talvez, uma das maiores 

expressões da obra de Peter Zumthor no que se refere à aplicação da arquitetura 

fenomenológica. Tem-se aqui um exemplo consistente de arquitetura pautada por um tom 

poético, posicionando claramente o edifício entre construção e arte. 

 O espaço expressa sua destinação primeira, de ser área para oração e reflexão, por 

meio da construção de vínculos entre o usuário e o lugar − sejam eles ao remeter à história do 

Irmão Claus, à clara percepção do emprego de elementos da natureza, de técnicas e materiais 

locais na construção −, remontando à história e aos elementos do sítio em si. Trata-se, ainda, 

de uma expressão tectônica vibrante, em que o edifício é o que é claramente em função da 

maneira como se deu sua construção e pela expressividade dos materiais nele empregados. 

Estes, criteriosamente manipulados em busca de um aspecto específico − e distinto do usual − 

são, por fim, expostos sem qualquer máscara, fazendo-se relembrar sua trajetória. Confrontar-

se tão desnudamente com os elementos da natureza como componentes do edifício, diga-se, 

chega a ser chocante para o usuário. O resultado conquistado, tão refinado, mas obtido a partir 

de elementos como luz, água, terra, árvores e fogo, brutos e incontroláveis pelo ser humano, 

os torna concomitantemente familiares e surpreendentes. 

 O projeto, claramente pautado pela a ideia de promover emoções, o faz expressamente 

sobre os próprios elementos de sua arquitetura, sem cosméticos ou acessórios. Em seu 

processo de concepção, vê-se claramente a experimentação dos modelos físicos e dos croquis 



 

para decisões de caráter formal − e de todas as decisões que derivem desta, como a 

iluminação, ou a formação da poça central, por exemplo −, bem como sobre a materialidade 

dos elementos empregados. A dedicação de Zumthor a simular suas ideias mostra que 

resultados precisos como esse são improváveis de se alcançar por uma mera estimativa: 

necessitam ser testados e ajustados nas fases de planejamento. 

 Enquanto a Capela do Irmão Claus se mostra ativa, suscitando reflexões e fazendo 

relembrar a lenda de seu patrono, o Museu Kolumba, por sua vez, resguarda aos elementos 

que abriga − as ruínas e as obras de arte − seu devido protagonismo. São atitudes 

absolutamente distintas e, como se pode perceber, pautadas também com base em princípios 

projetuais divergentes. 

 O respeito do museu ao valor de seu acervo se expressa por meio de um continente 

que, neutro, destaca seu conteúdo, tanto na composição das fachadas quanto na construção 

dos ambientes internos. A descrição desse conceito poderia, equivocadamente, remeter à ideia 

do espaço expositivo como um cubo branco80. No Kolumba, porém, ainda que neutro perante 

as obras, o espaço guarda características que permitem identificá-lo e atribuir-lhe uma 

atmosfera particular, distanciando-o do caráter insípido que seria atribuído ao referido cubo 

branco. 

 Ao buscar nos elementos próprios do lugar a solução para o projeto, Zumthor encontra 

esse equilíbrio e propõe espaços que somente poderiam estar ali, diante daquela conjunção de 

fatores. Numa fusão de história, cenografia e materialidade, o Museu Kolumba apresenta-se 

involucrado no passado e nas paisagens de Columba. Desde o resgate da técnica construtiva 

das fachadas ao emprego de luz natural nas salas de exposição, passando pelo respeito à 

integridade e ao protagonismo das ruínas e pelas aberturas voltadas para pontos relevantes na 

cidade, a solução dada ao Museu Kolumba está entretecido com a cidade e a região de forma 

muito específica. 

 Apesar dos contrastes, é notório em ambos os projetos a riqueza das atmosferas 

conformadas. A complexa relação de atributos que as define, enfaticamente destacadas nos 

quadros-sínteses que concluem cada uma das análises, explicitam o quão profunda e crítica é 

a reflexão para a composição precisa de uma proposta arquitetônica que unifica em uma só 

entidade técnica, função e poesia.  
                                                
80 Definição atribuída aos espaços de exposição modernos, que tentam promover uma percepção pura 

da obra de arte, sem interferência do espaço que o abriga. Para conhecer mais, sugere-se a leitura de 
O'Doherty (2002) (2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme se presumia no início desta dissertação, manuais ou especificações técnicas 

não são suficientes para alcançar a linha tênue entre a subjetividade e a razão que a arquitetura 

conforma por meio das atmosferas arquitetônicas. Apesar disso, este estudo conseguiu 

delinear critérios e condições objetivas por intermédio dos quais é possível compreender o 

que é e como se identifica, no âmbito do ambiente construído, a composição espacial que leva 

o usuário a perceber sua atmosfera. De fato, uma apurada sensibilidade faz-se imperativa para 

se manipularem os elementos preexistentes no sítio e os que permeiam as definições sobre o 

projeto para se alcançar o arranjo ideal que os destacará na conformação final do ambiente 

construído. 

 Essa é, porém, a sutil diferença que mantém a arquitetura à parte da construção e, ao 

mesmo tempo, que a aproxima das artes, ainda que em meio a ressalvas – como a de ser uma 

arte funcional. O que Peter Zumthor – e outros arquitetos a que se faz referência neste estudo 

– se propõem fazer, porém, é reduzir a distância entre esses dois extremos: aproximar a 

arquitetura de seu estado de arte. Em consequência disso, aspectos como a subjetividade de 

sua construção e interpretação, sua capacidade de emocionar e sua dedicação a atender a uma 

condição ímpar, sem brechas para generalizações ou para massificação, tornam-se 

preponderantes. 

 Quando, portanto, alguém se diz tocado por uma edificação, o faz pelo mesmo motivo 

que o faria ao defrontar-se com uma pintura, ou uma escultura que o emocionasse. Mas, o que 

esses exemplos têm em comum?, pergunta-se. A resposta, possivelmente, passa pela 

capacidade de remeter o observador – ou usuário dotado de todos os sentidos perceptivos – a 

um momento anterior, em que experimentou uma sensação prazerosa. E aí, possivelmente, 

nos vínculos entre o indivíduo e suas memórias, está um dos mais significativos valores da 

fenomenologia da arquitetura: o de respeitar e valorizar os vínculos entre o lugar, o edifício e 

seu usuário, entendendo todos esses componentes como elementos vivos e dinâmicos, dotados 

de história, valores e símbolos. 

 Outros elementos, como a iluminação trabalhada no edifício, a valorização dos 

aspectos tectônicos, os significados que emergem na experiência da visitação, apesar de 

frequentemente empregados e manipulados para a construção das atmosferas arquitetônicas, 

são, em geral, desdobramentos dos vínculos iniciais. Empregados principalmente para 

ressaltar as referidas conexões, para expor o que Peter Zumthor e outros autores vinculados à 
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fenomenologia chamam reiteradamente de "a essência", ou "a natureza própria" do referido 

lugar, eles são noções que fazem parte do "antes", do momento preliminar ao fazer projetual: 

são, na verdade, entendimentos interiorizados previamente pelo profissional, de maneira 

dissociada do contexto de um projeto específico, mas relacionadas a seu entendimento acerca 

da arquitetura. 

 Retoma-se, então, a questão levantada por Zumthor na introdução deste trabalho: 

"Como posso projetar tal coisa?". E percebe-se, com isso, que compreender o processo de 

projetação adotado por este arquiteto significa, antes de mais nada, estar disposto a entender 

que a arte não é – e não se espera que venha a se tornar – completamente compreensível, ou 

sequer previsível. No entanto, apesar da subjetividade à qual esse processo está vinculado, em 

função da própria complexidade e densidade dos relatos de Zumthor, da impossibilidade de 

contato direto com ele, bem como da restrição de acesso a fontes primárias de informações, 

foi possível demarcar seus contornos, no conjunto de caminhos e procedimentos que 

constituem o momento de dedicação ao projetar, o "durante" do fazer projetual. 

 Respondendo-se, então, a questão de pesquisa destacada para este estudo, "como se dá 

a incorporação do conceito de "atmosferas arquitetônicas" no processo projetual da 

arquitetura?", destaca-se, sobretudo, que a estrutura delineada, sintetizada nesta dissertação, é 

composta por etapas e procedimentos passíveis de ser replicados sem grande complexidade 

estrutural: os caminhos fundamentais e as grandes discussões a ele vinculadas deixam 

perceber que o grande e central instrumento para viabilizar a incorporação do conceito de 

atmosferas arquitetônicas ao processo projetual é o próprio arquiteto, como ser humano que é. 

O que se destaca neste sistema, analisado e registrado aqui, são, sobretudo, os procedimentos 

que fazem o profissional voltar-se à reflexão de conceitos e memórias, para a construção de 

produtos materiais – os edifícios. 

 Zumthor se agarra a conceitos teóricos – ideias que se associam a objetos e elementos 

materiais – para dissecá-los em seu sentido mais primitivo e, assim, encontrar o que o lugar 

tem de essencial. Depois, pensa em sua vida, nas imagens que traz consigo de seu passado, e 

tenta extrair dessas memórias os sentimentos que, de tão íntimos, hão de ser coletivos e, por 

isso, próprios da natureza humana, o que os fará serem percebidos por todos. Após esses 

momentos iniciais de reflexão sem base material, ele passa, então, a procedimentos de 

experimentação – sobre o qual se destaca o uso extensivo dos modelos físicos –, em que 

Zumthor expressivamente procura colocar-se no lugar do usuário – sentir o que ele sentirá, 

ver o que ele verá etc. –  para validar sua ideia original. 
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 Essa transposição para um ponto de vista específico, que corrobora as ideias 

humanistas e de percepção corporificada que a fenomenologia da arquitetura endossa, faz 

destacar nos edifícios o que eles carregam em si mesmos: seus materiais, suas estruturas, seus 

significados. Não entra em questão – com a mesma relevância – a forma do objeto concebido; 

o que se vê desde seu exterior. Ela deve surgir de um processo que, pode-se dizer, é natural, 

em decorrência das definições anteriores. O ponto central desse processo está no que se sente 

ao vivenciá-lo e, portanto, torna-se muito mais aguçado quando se está envolto nele – no seu 

interior. 

 Reflexo disso, e mais uma das conclusões fruto deste estudo, mostra-se, por exemplo, 

quando Zumthor projeta de dentro para fora, sob o argumento de ser o interior a esfera onde 

as pessoas promovem mais vínculos com o espaço. A decisão, que inverte o processo do fazer 

arquitetônico, coloca a arquitetura de interiores em outro patamar, fazendo-a surgir como uma 

verdadeira arquitetura de atmosferas, o que reflete, sobretudo, uma visão da disciplina 

concebida para ser relevante e participativa na vivência do indivíduo. 

 No momento de contemplação desse resultado, entendido aqui como o "depois" do 

fazer projetual, de fato, o termo "experienciação" o define: um ato de vivenciar uma 

experiência, rica, permeada por sensações que levam o indivíduo a sentir – no corpo – a 

espacialidade do lugar. A visitação aos dois edifícios – a Capela do Irmão Claus e o Museu 

Kolumba – para este estudo significou, de fato, uma verdadeira experiência arquitetônica. Em 

ambos os casos, trabalhados sobre contextos complexos – a lenda relacionada a um santo e a 

preservação de ruínas de uma igreja bombardeada pela guerra – renderam, nos objetos 

construídos, ambientes poetizados e que promovem, no visitante, um encantamento pelo que 

sente. Mais que isso, sente-o no corpo: pela maneira como se move, pelo cheiro do lugar, 

pelos sons – ou pela ausência dele – que escuta, pela maneira como caminha e como se vê 

guiado pelos estímulos que o edifício lhe sugere. 

 Uma dificuldade significativa percebida para o cumprimento dessa etapa do estudo, 

porém, ocorreu quando se percebeu que, para se entender a mensagem expressa por essas 

edificações, seria necessário, sobretudo, conhecer seu genius loci, o que demandaria, 

naturalmente, uma vasta pesquisa. Nesse momento, ficou claro que o conteúdo dessa 

expressão está difundido na edificação em inúmeras pequenas incursões, o que torna seu 

entendimento um grande novelo, que merece ser cuidadosamente desfeito, para que se 

entendam todas as mensagens intrínsecas na composição do edifício. O que se percebeu, 

confrontando-se as análises realizadas com as visitas e as subsequentes pesquisas sobre os 
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edifícios e os respectivos locais, foi que todos os elementos que compõem sua história – sua 

essência – estão, de alguma maneira, conectados entre si. Assim, a cada dado complementar 

sobre o lugar, os materiais adotados, as decisões e o processo projetual, o conjunto da obra 

ganha mais valor como um todo, por esclarecer, na mesma medida, uma série de outras 

soluções nele empregadas. Uma maneira simples de verificar essa condição está na 

observação dos quadros-sínteses das análises, dispostos na última seção do último capítulo 

deste estudo. Neles, percebe-se que alguns dos atributos das edificações se repetem nos 

registros de vários princípios projetuais, ilustrando como essas características dos espaços são 

relativas a várias das "categorias" de princípios propostas. 

 Por fim, e não menos importante, cabe aqui um registro sobre a pertinência da 

discussão sobre as atmosferas arquitetônicas para o cenário arquitetônico contemporâneo. 

Influenciada pelo desenfreado impulso capitalista de produzir, cada vez mais e a um menor 

custo, a sociedade atual passa por um momento de reflexão para posicionar-se sobre temas 

diversos que permeiam a vida diária, como a sustentabilidade dos recursos disponíveis e os 

princípios morais para o consumo, por exemplo. Dia a dia, pequenas ideias – simples, mas 

eficazes – são reunidas em prol da construção de um mundo que procura superar condições 

até há pouco tempo vistas como intransponíveis pela sociedade. 

 No âmbito da arquitetura, tampouco é diferente. Ainda que não se discuta aqui a 

possibilidade – ou a intenção – de superar o estágio de consumo e produção em que se vive 

hoje, destaca-se a necessidade de refletir sobre a qualidade dos espaços em que se é levado a 

viver. Em função do distanciamento da arquitetura em relação à arte – para não mencionar a 

extremada aproximação entre aquela e a mera construção –, caminha-se para uma construção 

de cidades e edifícios que, espetacularizados ou completamente insípidos, em nada parecem 

contribuir para o bem-estar do indivíduo. 

 Não se roga aqui a destituição absoluta das vertentes projetuais que se veem hoje, 

tampouco se acredita que isso seja possível. Mas destaca-se que uma das características mais 

marcantes deste tempo seja, talvez, a presença da multidisciplinaridade e da convivência 

pacífica de diferentes pontos de vista em um grupo. Logo, entendendo a arquitetura como 

expressão das transformações da sociedade, acredita-se ser a hora de, nas escolas e nas 

bibliografias especializadas, além de, naturalmente, nas ações projetuais, evidenciarem-se 

também os princípios dessa vertente e a relevância da discussão sobre os aspectos qualitativos 

dos espaços e edifícios bem como a influência por eles exercida sobre seus usuários. 
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 Os caminhos possíveis, destacados aqui por meio das obras de Peter Zumthor, mas 

que expressam um conjunto de ideias e conceitos trazidos fundamentalmente com a 

fenomenologia da arquitetura, podem apontar para novas direções e maneiras de tratar esta 

disciplina e, portanto, entender suas relações com as novas condições da sociedade. Por fim, a 

necessidade de uma maior reflexão e experimentação para o momento de projetar, de 

dedicação à percepção e, principalmente, às condições fundamentais da natureza humana – 

que permitem um aprofundamento dos vínculos do objeto proposto com o ser humano como 

indivíduo – é um direcionamento apreendido com o estudo da obra e do trabalho de Zumthor 

que parece permitir reposicionar a arquitetura como elemento protagonista na constituição da 

vivência diária.  
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ANEXO A 

Transcrição do manuscrito que apresenta a Capela do Irmão Claus81 

Welcome to Brother Claus Chapel at Wachendorf 

dedicated to Saint Nicolaus of Flüer called Brother Claus. 

 
 

 
Biographical notes on Brother Claus: 

 
Nicolaus of Flüer lived in the 15˚ century in Switzerland, not far from Lake Luceme. He was 
a respected farmer and by the standards of the time he owned a rather big farm. As a young 
man he became a soldier and was made an officer. At the age of thirty he married Dorothy his 
wife who was many years his junior. They had ten children - five boys and five girls. In 
addition to his job as a farmer he even worked on a voluntary basis as a local and district 
councillor and even as a judge. He refused to be made president of the canton. In accordance 
with his wife and children Nikolaus of Flüer became eremit at the age of fifty. His eldest son 
took of the farm affairs and took care of the family. Nicolaus of Flüer still lived about twenty 
years in his hermitage not far from his home. At that time he was called Brother Claus. Lots 
of people visited him in his retreat to seek his advice. 
Far beyond the borders of Switzerland over to France and Germany he was well-known as a 
devout, wise and peaceloving man. Even the representatives of church and aristocracy visited 
him and asked him for advice. When in 1481 the representatives of different Swiss cantons 
dealt with several difficult controversial problems the Swiss confederation was in danger to 
break up. Shortly before Christmas they decided to stop the negotiations and to take arms. A 
delegation went to brother Claus to ask for advice. Within few hours they came to a peaceful 
arrangement and on the twenty second of December 1481 the delegation presented Brother 
Claus’s proposal. Before long they agreed upon Brother Claus’s proposal and the news spread 
all over the country. 
For more than five hundred years this treaty has held together the different ethnic groups in 
Switzerland and there have been no wars with foreign countries. Since then Brother Claus has 
been venerated as a patron saint. In 1947 he was canonized. 

  
Catholic country youth movement 
In the early fifties of the twentieth century, that is to say shortly after the Second World War, 
the Catholic country youth movement was founded in Germany. The association elected 

                                                
81 A transcrição deste documento se deu de forma integral, tentando preservar, inclusive, grifos, 

acréscimos e riscos ao texto, o que justificam as marcas encontradas no conteúdo. 
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Brother Claus their Patron saint. Since the early beginnings Hermann Josef and Trudel 
Scheidtweiler (I and my wife) have been members of the movement. Later on they joined the 
adult organization of the movement. Many times they we made pilgrimages (with small and 
bigger [?]) to Brother Claus and the relationship to that Saint became deeper and deeper. 
Towards the end of a busy, successful and fulfilled, good life the Scheidrweilers (we) had the 
urgent wish, to give thanks to their (our) Creator by building a small chapel on their (our) own 
property as in former times small chapels or wayside shrines were erected to express 
gratefulness or to accomplish a pledge. 
 

Finding an architect 
By chance Hermann-Josef Scheidtweiler (I) read in a newspaper article that among I67 
competitors Peter Zumthor, the Swiss architect, was awarded the contract for erecting 
Cologne Diocese Museum Columba. The Scheidtweilers (We) did not know Zumthor but 
informed themselves (ourselves) of him and his previous works. In a handwritten letter they 
(we) told him about their (our) intentions and asked him, if he couldn’t draw up a plan: It 
should be a small chapel In one of their (our) own fields, dedicated to Brother Claus and built 
at borrower’s own funding if possible. It did not last long and the Scheidtweilers (we) got an 
answer and Zumthor’s office let them know that Zumthor was obligated to contemporary 
architeture and he was not inclined to draw up a plan only. If he agreed on their plan he 
wanted to do all the work to the very last effect. He let the Scheidtweilers (we) now that he 
was short of time but he were interested in the object as his mother was a great devotee of 
Brother Claus as well. This fact was possibly decisive, that he agreed in accepting the order at 
last. 

In September 1998 the Scheidtweilers (we) had a date with Peter Zumthor and showed him 
the place where they (we) wanted to have built the chapel and had a very nice tea-time with 
the architect. Some days later Zumthor wrote a letter in which he thanked for the nice meeting 
and he would try to draw a beautiful plan. 

 
Many years passed with letters and phone calls. In his Christmas greetings Zumthor wrote one 
year that his least Job was his most difficult one. But they should be patient. A lot of plans 
and careful common considerations followed. Samples of concrete were sent to Switzerland, a 
concrete wall with different cement and gravel samples was erected in their housegarden. 
Several models on a scale of one to ten were fetched in Switzerland and taken to 
Wachendorf.  
 

Building the chapel 
In June 2005 at last the building work began. The building licence (sic) of the local and 
supralocal authorities had been permitted before long. At first e foundation of the chapel was 
built. On that foundation somewhat like a tent of one hundred and twelve firtrees from 
Munstereifel forest was erected. Each tree log had a number and its measures were exactly 
given by the architect and a surveyor's office had marked the exact place of each tree log on 
the concrete slab. 
This wooden structure was the inner formwork against which concrete was poured in layers of 
fifty centimetres (sic). (Zumthor called these layers "a work's day", that to do afforded about a 
fortnight!). With their ends exactly against the tree logs and the outer formwork stainless steel 
pipes were embedded in concrete. 
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The concrete with poorly graded gravel between thirty-two and sixty-four millimetres (sic) 
was mixed with white cement on the premises. The concrete mixer was driven by a tractor 
and filled by a wheel loader veteran. The slightly humid concrete was drawn up by a crane, 
spread and tramped down by a crew of ten to fourteen helpers. When the last layer was 
poured in at the height of exactly twelve metres (a symbolic number) Zumthor and his right 
hand employee My Weitscheb were present, too. The last layer is so constructed that the 
rainwater of the whole roof surface area must flow down into the ground of the chapel where 
it is collected in a basin. 
After having finished the concrete work the opening of the roof as well als (sic) the entrance 
door were sealed air tight as well as possible. Therafter a fire was lit as the charcoal burners 
do. By doing so, the log trees of the inner formwork were charred and dwindled so that they 
could be easily taken away. To have an equal effect of soot on the walls they had to light 
another fire for a fortnight. Now not only the roof opening and the entrance door had to be 
closed but also ore than three hundred and fifty openings of the stainless steel pipes. 
The groundfloor consists of a concrete layer with a downward gradient of twenty centimetres 
(sic) from the entrance door to the deepest spot of the basin. On the concrete ground is a 
mixture of melted plumb tin, which was spread over with the help of a ladre. Plumb should be 
made use of because was Wachendorf is part of the city of Mechernich, where led ore was 
lifted until the midst of the twentieth century. If possible they used local materials for 
building the chapel. 
The triangular shaped door, a piece of art taken by itself, is centered in only one fixing point 
and projects partly to the interior, partly to the exterior when opening. 
 

Within the chapel 
The interior of chapel is sparsely equipped. In a small cupboard there are candles, leaflets and 
an offering box. The small bench for one or two persons, the sandbox for the candles and the 
bronce bust of Brother Claus, a work of art by the Swiss sculptor Hans Josefsohn. Within the 
bust there is a relic of Brother Claus. 
The visitor on the bench looks at a guilded (sic) wheel together with Brother Claus. A wheel 
like that was also in Broher Clau's hermitage and he explained to the visitors: The centre (sic) 
of the wheel means God. From the centre (sic) three spokes go to the exterior radius. They 
mean the trinity of God. The outer radius is the symbol of God’s creation and the explanation 
of eternity. From the radius of God’s creation three spokes lead back to the centre (sic), to 
God. With the help of this wheel Brother Claus prayed and meditated. 
Like Brother Claus, the visitor of the chapel will feel secure, find rest and quietness thus 
finding an approach to God or only open himself to this remarkable room and place. 
 

Symbolic character of the chapel 
In this room the elements of fire, water and air are perceptible and the materials of earth come 
alive. Since 2007 a foundation takes care of the maintenance of the chapel. In case of surplus 
fund a project for rural development and an asylum for handicapped children in central India 
is supported. Thus Brother Claus’s chapel does not only give delight to the many visitors but 
also to those who are in distress. 


