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403. Esboço de Le Corbusier 
dando conta da implantação do 

Monastério em meio à zona rural.

O LUGAR

La Tourette está localizada em uma 
encosta em Eveux-sur-l’Abresle, em uma 
zona rural próxima de Lyon. Insere-se, 
portanto em uma paisagem aberta, 
sem qualquer obstrução à luz natural. A 
disponibilidade de luz é bastante boa já 
que o céu é predominantemente claro, 
com taxas de mais de 50% durante todo 
o ano, menos nos meses de inverno. 

O PRÉDIO

O Convento de la Tourette é um 
monastério católico que foi construído 
entre 1957 e 1960 embora Le Corbusier 
tenha iniciado o projeto em 1952 a 
pedido do padre Couturier que já o 
contratara anteriormente para desenhar 
a Capela de Ronchamps. Seu objetivo 
era o de servir como um colégio onde 
os noviços poderiam ser treinados para 
tornarem-se padres. Situado em uma 
colina em Eveux-sur-l’Abresle, distante 
de qualquer cidade, o convento oferecia 
seus espaços para uma vida comunitária 
e laboriosa autônoma. O padre Couturier 
aconselhara Le Corbusier a visitar o 
monastério Cisterciano em Le Thoronet 
que ele julgava ser uma expressão fiel da 
vida monástica. 

O monastério, colocado em uma região 
de relevo abrupto, conforma-se em uma 
planta em forma de “U” com a quarta 

fonte: www.architecture.mit.edu

fonte: Le Corbusier, 1965:33

401. Mapa 402. Clima

404. Vista aérea
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Há boa disponibilidade de luz em Eveux-sur-l’Aberle, o céu é predominantemente 
claro, a menos do período do inverno. O sol alcançar 67o no solstício de verão e 
desce para 20,5o no de inverno. A orientação do prédio favorece a insolação do 
pátio que tem poucas sombras entre 10:00 e 15:00 horas nos meses de verão.

lateral fechada por uma igreja de maneira 
a encerrar um claustro que acompanha 
os desníveis do terreno. Como sempre, 
Le Corbusier transformou essa e outras 
fontes de inspiração em uma nova 
composição de forma e significado 
coerente, consistente e que propõe novas 
formas e conteúdos, distanciando-se de 
qualquer mimetismo.

O concreto armado adequava-se 
perfeitamente ao conceito de vida 
austera e despojada dos monges 
dominicanos. Aqui, como nos projetos 
para as Unités d’Habitation, as fôrmas 
de concreto com seus veios de madeira 
e suas imperfeições estão estampas 
nas paredes criando texturas profundas 
valorizadas pelo jogo de luz e sombra. 
A aspereza combinava com a vida 
comunitária e simples. Embora as salas 
principais recebam grandes quantidades 
de luz natural através de caixilhos de 
dimensões generosas, a sua propagação 
para o interior dos espaços é restrita. As 
paredes e forros de concreto aparente 
mal colaboram na distribuição de luz.

408. Ao estudar as plantas publicadas nas Obras Completas é possível retraçar as 
operações geométricas de Le Corbusier para definir áreas e espaços. O conjunto 
Monastério+Igreja forma um retângulo áureo e o quadrado inserido dá origem a 

outro retângulo que delimita o pátio e gera a fresta entre o corpo principal e a igreja.

406. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

405. DIAGRAMA SOLAR

407. TIPOS DE CÉU

214



PASSEIO ARQUITETÔNICO

Em La Tourette a promenade architecturale 
é complexa subdividindo-se em diversas 
rotas e percursos circulares. Porém sua 
interface com a luz natural estabelece 
uma relação estreita. Por exemplo, os 
ondulatoires que fazem o fechamento 
das galerias de circulação, acrescentam 
à marcha dos monges que as percorrem 
ainda mais movimento, “um ritmo 
musical” no dizer de Le Corbusier. 

O local para implantação do convento 
foi escolhido por Le Corbusier no ponto 
mais alto do terreno que como já foi dito 
possui um grande desnível. Colin Rowe 
(1961:401) descreve as relações sutis entre 
esta implantação e a da Acrópole: “... 
uma combinação da vista frontal com a 
de três-quartos, um encontro de direções 
axiais, uma tensão entre os movimentos 
transversais e longitudinais, acima de 
tudo a interseção da arquitetura com a 
experiência topográfica...” A estrada 
faz a aproximação em direção ao 
convento chegando por sua face norte 
e a primeira visão é da imensa empena 
cega de concreto que delimita a Igreja. 
Quando a estrada alcança a mesma 
cota do terreno, entra em foco a cripta 
em forma de orelha encimada por três 
canhões de luz que buscam o sol em 
diferentes ângulos. Percebe-se, também, 
que a empena cega não tem a linha de 
topo plana, ela inclina-se em direção 
ao céu enquanto que a base desce 
acompanhando a declividade. São linhas 
divergentes que forçam a perspectiva da 
parede estendendo-a ainda mais.

Surge, então uma fresta de paisagem 
entre o volume da igreja à esquerda e o 
convento em si, à direita, assinalando a 
entrada. Esta é feita através de uma ponte, 
já que todo o conjunto foi colocado na 
cota mais alta do terreno. Como em Le 
Thoronet, a igreja encerra-se em um bloco 
independente separado do conjunto. 

fonte: www.couventdelatourette.com

fonte: www3.tudelft.nl

fonte: www.press.umich.edu

409. Elevação norte

410. Elevações oeste e norte

411. Elevações sul e oeste
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412. ESTUDO DA ENTRADAS DE LUS NATURAL E DOS PERCURSOS
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O convento tem um percurso bastante 
resumido para os visitantes que têm 
acesso apenas aos locutórios junto 

da portaria e à igreja através de uma 
caminho externo.

Os monges usufruem da promenade 
completa. Inicia-se na estrada que 

permite a visão da grande empena cega 
da igreja para a seguir abrir-se uma 

fresta que mostra de relance o interior 
do pátio. Para aumentar a solenidade da 
entrada, Le Corbusier criou uma ponte 

que separa o convento do mundo à sua 
volta. 

Os corredores contornam o pátio 
e caminha-se sempre ao lado da 

luz cambiente oferecida pelos ‘pan 
de verre aérateurs”. No pavimento 

inferior o caminho está determinado 
pelo deambulatório que cruza o pátio. 
Também ele é fartamente iluminado 

com luz natural, agora modulada pelos 
ondulatoires que com suas seqüências  
acrescentam ritmo ao movimento e às 
sombras. Os deambulatórios não são 

planos, seguem a inclinação do terreno 
para alcançar a igreja mais abaixo. 

Quando caminha-se por ele para entrar 
no coro, com sua porta pivotante com 
eixo central aberta, forma-se uma cruz, 
já que a espessura da porta em contra-
luz intercepta a luz vermelha fornecida 
pelo rasgo horizontal que tinge o coro 

em seções coloridas.

Nos pavimentos superiores a relação 
se inverte. Agora cominha-se mais 

silenciosamente em corredosres envoltos 
na pemunbra de luz coada que entra 
através pequenos rasgos horizontais. 

Quem usufrui de maior quantidade de 
luz são as celas que se abrem para a 

paisagem mediada pelas loggias.

fonte: www.couventdelatourette.com
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Separação que confere à igreja um 
volume próprio e à natureza um espaço 
através do qual penetra dentro do pátio 
interior. O monastério arranja-se em um 
volume em forma de “U” contornando 
o pátio no qual a declividade natural 
do terreno permanece intocada. Assim 
entra-se por um nível intermediário que 
congrega as salas de aula e a biblioteca. 
Acima foram colocados os dois 
pavimentos com loggias que reúnem as 
celas acessíveis através de corredores. 
Abaixo sob as alas sul e oeste apenas 
os pilotis de alturas e perfis variados 
fazem a transição para o solo. A oeste, 
aproveitando o desnível mais forte do 
terreno, foram colocados o refeitório e a 
sala do capítulo enquanto que a cozinha 
encontra-se no nível inferior, acessível 
aos veículos de serviço.

O contraste entre o volume da igreja com 
empenas cegas e as alas do monastério 
em pilotis dá a impressão de que o 
prédio flutua. Esta impressão é ainda 
mais forte no canto entre as fachadas 
sul e oeste onde a laje, a 10 metros de 
altura, repousa em balanço sobre pilares 
extremamente delgados. Por outro lado, 
a variação de tipos de abertura, das 
formas de modulação e penetração da 
luz natural, do peso escultural dos brise-
soleil e montantes e da transparência 
assinala as mudanças de uso, não 
apenas em busca da solução funcional, 
mas procurando adequar-se ao espírito 
de cada ambiente. Já não bastava mais 
criar uma máquina para morar, ela 
deveria ser uma “machine a emouvir” 
– uma máquina para emocionar.

A promenade architecturale que tivera 
início com a visão, desde a estrada, da 
empena cega da igreja prolonga-se para 
o interior do prédio em um caminho que, 
como descreve Colin Rowe (1961:410) 
parte das áreas sociais mais claras para 
a zona de dormitórios, íntima e escura: 
“mais importante são as distinções de 

fonte: www3.tudelft.nl

fonte: www.couventdelatourette.com

fonte: www.couventdelatourette.com

413. Chegada

414. Fresta 415. Entrada
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tom emocional que os diferentes níveis 
das áreas de vivência oferecem. Isto é 
alcançado pela orquestração da luz. 
Há um movimento desde a brilhante 
expansão lateral do refeitório e da sala 
do capítulo, através da tonalidade mais 
sombria da biblioteca e do oratório, em 
direção acima para a escuridão relativa 
e o encerramento lateral das celas...” 
Como se verá a seguir, o sentido 
de “brilhante expansão lateral” que 
caracteriza o refeitório e as galerias se 
deve à luz natural que penetra através de 
paredes opostas e do sanduíche formado 
pelas lajes de piso e forro. Nas celas, ao 
contrário, o formato estreito e comprido 
reforça o sentido de “encerramento 
lateral” como se fosse um túnel escuro 
com uma fonte de luz ao fundo.

O pátio, com sua forte pendente, 
não permitia a implantação de um 
claustro tradicional que Le Corbusier 
substituiu por duas galerias dispostas 
perpendicularmente, formando uma cruz, 
que interliga os espaços do monastério 
e a igreja criando o deambulatório - 
um trajeto extenso que é usado pelos 
monges para a meditação.

O DESENHO DA LUZ

São diversas as estratégias de 
apropriação da luz natural empregadas 
por Le Corbusier no convento, seu vasto 
repertório procura responder melhor às 
necessidades e questões simbólicas de 
cada lugar.

Logo junto da entrada os locutórios 
conformam-se em saletas de paredes 
curvas de concreto soltas sob o pilotis. 
Suas paredes não chegam até o teto e 
recebem um pouco de luz refletida pelo 
ambiente geral. Além disso, pequenos 
rasgos verticais no encontro entre 
paredes receberam vidros fixos que 
colaboram na iluminação.

No pátio, uma pequena capela, 

416. Vista dos canhões de luz da cripta

417. Vista dos canhões de luz da sacristia

fonte: www.arcspace.com

fonte: www.arcspace.com
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inspirada no telhado piramidal do 
chafariz de Thoronet do qual empresta 
a forma foi prevista como lugar de prece 
e meditação para os irmãos estudantes. 
É uma construção cúbica ligada à ala 
leste, totalmente em concreto armado, 
colocada sobre uma empena dupla em 
forma de cruz e coroada por um telhado 
piramidal. O altar é iluminado por dois 
rasgos verticais nas paredes laterais que 
partem da altura da cintura e chegam 
até o limite entre a parede e o plano 
inclinado da cobertura.  Um captador 
de luz formado por uma fresta horizontal 
com paredes profundas que se projeta 
para fora da lateral leste da pirâmide 
projeta uma iluminação difusa sobre o 
altar. O espaço é fechado, sem vistas 
da paisagem ou do monastério, embora 
a luz natural lave as paredes tornando-
a um espaço luminoso, mas separado 
do mundo exterior, um espaço para 
meditação.

As galerias do de ambulatório são 
fechadas por vidros de piso a teto, 
intercalados por profundos montantes 
de concreto. Juntos vidros e montantes, 
formam os ondulatoires que foram 
desenhados pelo músico arquiteto 
Yannis Xenakis com base nas proporções 
do Modulor para acrescentar “ritmos 
musicais” ao conjunto. Curtis (1986:184) 
dá uma idéia da contribuição da luz 
produzida pelos ondulatoires para o 
ambiente: “Os ondulatoires dramatizam o 
movimento real atrás deles e criam ondas 
esculturais à medida que se passa por eles. 
Quando vistos em diagonal, eles evocam 
os planos intercalados de luz e sombra 
da arcada dos claustros tradicionais. As 
formas de concreto aparente dispostas 
em proporções calculadas fazem eco 
às aspirações antigas que buscavam a 
abstração pura da pedra: luz, música e 
matemática tinham sido usadas pelos 
Cistercianos como forma de alcançar o 
divino”. 

418. Vista do pátio

419 e 420. Vistas dos vários ondulatoires

fonte: www.arcspace.com

fonte: www.couventdelatourette.com
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421. DESCRIÇÃO DAS ABERTURAS PARA ILUMINAÇÃO NATURAL

balcão
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Servindo como porta de entrada do 
refeitório e da sala do capítulo, o átrio 
conforma-se em um volume claro, aéreo 
e generoso em seus espaços, apropriado 
para desempenhar seu papel de ponto 
de encontro. A arquitetura revela os 
mesmo princípios do conjunto como um 
todo: esqueleto leve de concreto armado, 
colunas delgadas que sustentam o 
telhado-jardim inclinado que desta forma 
amplia seu pé-direito e os ondulatoires 
que alcançam toda sua altura. A 
luminosidade entra lateralmente, raios 
bastante altos que inundam o espaço 
de luz e recortam-no com as sombras 
estreitas e compridas dos ondulatoires. 

Cem celas individuais ocupam os dois 
pavimentos superiores. 84 delas abrigam 
os irmãos estudantes e têm 5,29 x 1,83 
m e 2,26m de altura. São o resultado 
de um dimensionamento preciso, como 
o da vivenda mínima, que dispôs as 
diferentes áreas de atividade em fila. 
Assim, junto da entrada, forma-se um 
pequeno hall separado da cama pelo 
armário especialmente desenhado. Do 
lado do hall o armário subdivide-se em 
algumas gavetas e porta toalhas que 
complementam o lavabo aí instalado. 
Do lado da cama, prateleiras acomodam 
roupas e livros. Uma escrivaninha foi 
colocada a seguir, usufruir a luz natural 
que entra pelo lado esquerdo. Sua 
altura foi estabelecida com rigor por Le 
Corbusier de forma a não impedir a visão 
da paisagem enquadrada pela loggia. 
As 16 celas restantes acolhem os padres 
professores. São um pouco maiores 
para acomodar uma pequena biblioteca 
particular, têm 5,29 x 2,26 por 2,26 m 
de altura.

Cada cela possui um balcão particular que 
forma a loggia. São alvéolos em balanço 
que percorrem toda a extensão dos dois 
pavimentos superiores do monastério. 
São, também, a aplicação do princípio 
declarado de Le Corbusier de “construir 

422 e 423. Os ondulatoires do deambulatório e do átrio

424. Vista do refeitório

fonte: www.couventdelatourette.com

fonte: www.couventdelatourette.com

fonte: www.couventdelatourette.com
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com o sol”. De fato, cumprem o papel do 
brise-soleil de evitar a penetração do sol 
durante o verão e permitir sua entrada ao 
longo dos meses de inverno. Concebidas 
como extensões das celas têm a mesma 
largura e altura destas e 1,60m de 
profundidade. A estrutura é em concreto 
armado, mas as partes visíveis desde 
fora como o peitoril, por exemplo, foram 
feitas com elementos pré-fabricados no 
local cuja textura é acentuada por seixos 
incrustados. O caixilho que estrutura a 
janela das celas é formado por um quadro 
de madeira que serve de montante para 
a porta, para a mureta encimada por 
um pano de vidro fixo e um painel de 
ventilação feito de uma chapa cega de 
madeira pivotante – o aèrateur. Como 
sempre, Le Corbusier tinha necessidade 
de separar claramente as funções, assim 
decidira separar a função de iluminar da 
de ventilar inventando um elemento-tipo 
para cada situação.

Os corredores que dão acesso às celas 
funcionam como ruas interiores do tipo 
das utilizadas nas Unités de Marselha. 
São iluminados por rasgos estreitos 
horizontais, bem na altura dos olhos 
e atravessam todas as alas dos dois 
pavimentos superiores. Os rasgos são 
interrompidos a cada 5 metros por um 
console de concreto que se projeta para 
fora. Através delas o pátio pode ser 
visto com suas galerias recobertas de 
terra e vegetação. Na parede extrema 
de cada corredor foi instalada uma 
“fleur de ventilation” – uma entrada de 
luz indireta formada por um plano de 
concreto colocado próximo da abertura 
na parede que se inclina em direção ao 
céu para receber os raios de sol e rebate-
los para o ambiente. Esse rebatedor de 
raios serve ao mesmo tempo para reduzir 
o ofuscamento que forçosamente estaria 
presente em um corredor escuro com 
uma entrada de luz ao fundo, e para 
bloquear a visão do exterior enfatizando 
o caráter introvertido destes espaços. A 

425. Vista da fachada sul com as loggias, as fleurs de ventilation nos dois 
pavimentos superiores, os ondulatoires e os consoles de concreto que projetam 

para fora das frestas de luz no pavimento térreo.

fonte: Curtis, 1986:187
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iluminação nos corredores fica bastante 
diminuída em relação às áreas sociais nos 
pavimentos abaixo, pondo-se de acordo 
com a atmosfera íntima e quieta que 
deve caracterizar os dormitórios. Cores 
intensas como o piso verde e as portas 
amarelas contribuem com interesse visual 
e uma certa vivacidade que de resto não 
existiriam em um ambiente tão neutro 
como o desses corredores.

As salas comuns como a biblioteca e 
as salas de aulas ocupam o pavimento 
intermediário de acesso. Afora a 
biblioteca, as salas estão voltadas para a 
paisagem exterior através dos ondulatoires 
cuja criação Le Corbusier descreve no seu 
livro Modulor 2 (1955:331):”Nossa última 
invenção é a de ter provido o Palácio dos 
ministérios no Capitólio de Chandigarh, 
e o Convento de la Tourette em Lyon, de 
painéis de vidro chamados “musicais”, 
solução que é mais razoável para a 
caixilharia moderna, regida por uma 
regra que já imperava, e desde muito 
tempo, na música. A película com vidros 
das fachadas que ilumina os corredores 
e as salas comuns, é independente da 
estrutura de armação. Esta película de 
vidro se mantém rígida graças a delgadas 
nervuras em cimento armado”.

A biblioteca, ao contrário das demais 
peças comunitárias está voltada para o 
pátio interior. Um corredor separa-a da 
fachada externa criando dois circuitos 
diferentes desde a entrada do monastério. 
É possível acessá-la diretamente desde 
o oratório ou circundá-la para passar 
diretamente às classes. O corredor é 
iluminado por ondulatoires que se abrem 
na fachada sul. Embora o comentário de 
Le Corbusier não distinga diferentes tipos 
de ondulatoires, considerando todos 
“musicais”, outro sistema diferente do 
anteriormente descrito faz o fechamento 
do lado do pátio interior, não só da 
biblioteca, mas de todos os corredores 
e salas comuns. São constituídos de 

426. Corredor dos oratórios                   427.  Corredor externo da biblioteca

428. Corredor das celas 
429. Vista de uma cela

fonte: www.arcspace.com

fonte: www.arcspace.comfonte: www.arcspace.com

fonte: www.couventdelatourette.com
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grandes elementos de concreto que vão 
do piso ao teto, perfurados por espaços 
envidraçados dispostos em tabuleiro de 
xadrez embora com diferentes tamanhos, 
seguindo as proporções da série vermelha 
do Modulor. Estes elementos estão 
separados por estreitas faixas verticais 
que acomodam os aèrateurs. Vistos do 
pátio os painéis parecem brincar com 
o jogo de massas e pesos porque todos 
eles têm um quadrado central cego, de 
concreto vez por outra pintado em cores 
fortes, contornado por fatias de vidro 
sustentadas por uma estrutura muito 
leve. 

O refeitório, no pavimento inferior, é a 
peça mais interessante do monastério. 
O esqueleto de concreto armado é 
inteiramente visível. Quatro colunas/
pilotis sustentam vigas monumentais 
com uma seção retangular de mais de 
um metro. Seu comprimento ultrapassa 
o da própria sala para estender-se 
por toda a ala alcançando a sala do 
capítulo. Apoiadas nestas, outras vigas 
de menor porte atravessam a sala no 
sentido perpendicular e têm seção 
oblíqua em seus trechos em balanço. 
O conjunto forma uma espécie de 
teto em grandes caixotes de concreto 
aparente. As fachadas do refeitório 
abrem-se diretamente para o panorama 
dos Monts du Lyonnais, com os panos 
de vidro ondulatoires verticais, bastante 
apropriados para a orientação oeste, 
e para o pátio interior através dos 
ondulatoires em tabuleiro de xadrez. Por 
causa da orientação de suas extensas 
paredes laterais para leste e oeste, o 
refeitório recebe luz direta do sol tanto 
de manhã quanto à tarde. O pé-direito 
muito alto e o envidraçamento tão extenso 
deixam que a peça seja banhada de sol 
em toda sua profundidade ao mesmo 
tempo em que os ganhos de calor ficam 
reduzidos pelas sombras criadas pelos 
ondulatoires que atuam como defletores 
de parte dos raios. As sombras variáveis 

430. Vista externa dos ondulatoires com aératers

431. Vista interna dos ondulatoires com aérateurs

fonte: www3.tudelft.nl

fonte: www.fuhere.matt.ch
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de acordo com a hora do dia e as estações 
tornam a presença do tempo mais 
concreta e palpável. À noite, três fileiras 
de lâmpadas fluorescentes encaixadas 
em bandejas metálica emitem luz para o 
teto que a reflete para o espaço.

Como de costume, os ondulatoires tinham, 
também, um sentido compositivo que 
Curtis (1986:184) descreve especialmente 
bem: “Os movimentos básicos do La 
Tourette – celas penduradas acima e 
pilares abaixo, mas com espaços públicos 
que precisavam vistas entre eles – pode 
ter encorajado a busca de uma solução de 
fachada que fosse texturizada o suficiente 
para fazer a transição vertical dos pilares 
para as celas, e dinâmicas o suficiente 
para permitir movimento horizontal em 
respostas às camadas em degrau e à idéia 
de um prédio projetando-se em direção à 
paisagem... Os ondulatoires enriqueciam 
os interiores também, ao recortar fatias de 
vistas que se transformavam em vinhetas 
ao mesmo tempo em que davam um leve 
sentido de fechamento”. Xenakis e Le 
Corbusier empenharam todos os esforços 
na criação dos ondulatoires respeitando 
estritamente as proporções fixadas 
pelo Modulor. Para eles essa era uma 
maneira de fundir conteúdo metafísico 
com a forma arquitetônica através 
da referência ao mundo numérico de 
relações abstratas. Xenakis expõe essas 
idéias: “... a idéia do Modulor criou uma 
estreita relação estrutural entre o tempo e 
os sons”. (Le Corbusier, 1955:335) Ao mesmo 
tempo, o Modulor com sua grande 
flexibilidade numérica permitiu criar as 
proporções exatas de uma composição 
tão dinâmica quanto os ondulatoires.

A IGREJA

Aigreja do Convento de La Tourette  é 
como uma caverna imersa na escuridão, 
seus cantos são indiscerníveis, seu 
perímetro não é visível. O espaço 

Desenhos de Le Corbusier publicados na Obra Completa mostrando a solução 
que mais tarde, quando do projeto para La Tourette, ele chamará de aérateur. 
Tratava-se de separar as diferentes funções da janela: o pano de vidro para a 

entrada de luz e visão exterior,  a faixa estreita cega para ventilação e a  loggia 
para proteger a janela e prolongar o espaço em direção ao exterior.

Le Corbusier costumava apontar que o brise-soleil e a loggia punham-se de acordo 
com ciclo solar anual, impedindo a entrada de raios diretos no verão e permitindo 
sua entrada no inverno de forma a aquecer os ambientes. Ainda  assim, o inverno 

rigoroso e a nudez das celas resultam em um ambiente bastante frio.

432. CONCEITOS DO DESENHO DA LUZ

No princípio de sua carreia Le Corbusier defendia veementemente o uso da 
janela em banda, já em sua fase madura abandona essa idéia em favor de 

soluções de desenho variadas mas que costumam alcançar o teto aproveitando-
se de uma maior penetração da luz natural. Passa a utilizar também, com maior 

freqüência, a iluminação bilateral.

SOLSTÍCIO DE VERÃO SOLSTÍCIO DE INVERNO

ESTUDO DE PENETRAÇÃO DO SOL - FACHADA SUL  
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assemelha-se a um túnel comprimido 
entre dois planos verticais muito altos. 
As entradas de luz, as mais variadas 
possíveis, tanto em forma quanto em 
cor, a um só tempo permitem a entrada 
da luz natural e a contém dentro de 
limites curtos. A luz não se espalha pelo 
ambiente para melhor usufruir o contaste 
entre o claro e o escuro enquanto que as 
paredes opacas de concreto aparente se 
opõem às cores luminosas dos canhões 
de luz.

A igreja recebeu um tratamento 
diferenciado em relação às alas 
habitáveis, não tem nem pilotis nem um 
esqueleto estrutural independente. As 
paredes de concreto aparente encerram 
um volume de 44x11 metros, com uma 
laje de cobertura inclinada que alcança 
17 metros de pé-direito no ponto 
mais elevado da nave. A construção 
foi moldada in loco. As impressões 
deixadas pelas fôrmas de madeira se 
desdobram em fiadas regulares tanto na 
face interna quanto na externa, e de uma 
fiada à outra, as juntas são alternadas 
assemelhando-se ao aparelhamento 
das paredes romanas. A luz natural lava 
as paredes mostrando suas asperezas, 
tocando-as com vida. 

São duas as entradas para a nave. A 
primeira, para os monges, se faz através 
de uma galeria do claustro interligando 
o coro da igreja com o átrio. Eles passam 
da galeria envidraçada ritmada pela luz 
e sombra dos ondulatoires para o espaço 
escuro e introvertido da igreja que Le 
Corbusier (1965:27) descreveu como: “de 
uma pobreza total”. A pobreza está na 
paleta de poucos materiais: boa parte 
das paredes de concreto aparente, umas 
poucas pintadas, o piso em ardósia 
preta, o altar em pedra da Borgonha. 
Quem atravessa os espaços vibrantes e 
luminosos das galerias com ondulatoires 
sente, ampliada, a quietude e serenidade 
da penumbra no interior da igreja.

434. Vista dos altares individuais e da cripsta

433. Vista geral da igreja

fonte: www.tudelft.nl

fonte: www.mit.edu
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O público desce uma escada que 
acompanha a encosta leste por um 
caminho que parte da ponte de entrada 
do monastério e entra através de um 
rasgo de piso a teto na parede que faz 
as vezes de porta e entrada de luz. O 
contraste para quem vem do espaço 
aberto e entra por essa porta é intenso 
e os olhos demoram a se acostumar. 
Diferentes aberturas injetam luz no 
ambiente. O volume em forma de orelha 
que havia sido visto desde o exterior logo 
na chegada, se destaca da parede norte 
por meio de duas frestas de piso a teto 
que deixam entrar uma réstia de luz. Nele 
aninha-se a capela do santo sacramento, 
no mesmo nível da nave e uma série da 
altares individuais que acompanham a 
declividade do terreno e só podem ser 
acessados por uma escada, do lado 
oposto, junto da sacristia. Os altares e 
a capela recebem a luz de três canons a 
lumière que captam a luz de diferentes 
ângulos. Estão voltados para o norte 
e, portanto além de não receber raios 
diretos, acomodam-se sob a sombra da 
própria igreja. Assim, embora tenham 
ângulos de desenvolvimento diferentes 
como se pretendessem captar luzes 
diferentes, na realidade têm pouco 
alteradas as características da luz que 
os penetram. A luz só será alterada 
ao atravessá-los - os canhões de luz 
tiveram suas paredes pintadas em cores 
diferentes: um preto, um vermelho e o 
mais próximo da entrada branco. Esta é 
a região mais clara da igreja.

Em frente, a parede oeste, onde se aloja 
o órgão, é iluminada por uma entrada 
de luz zenital que projeta sobre ela raios 
diretos que descrevem o caminho do sol 
durante toda a manhã. O topo da parede 
articula-se com o teto através de uma 
estreita fatia de luz. A entrada de luz zenital 
foi centrada nesta área que acomoda o 
coro. Suas duas paredes laterais, norte e 
sul, foram rasgadas por faixas coloridas 
que formam um ângulo na espessura 

435. Detalhe do canhão de luz

436. Vista dos canhões de luz

fonte: www.arcspace.com

fonte: www.arcspace.com
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da parede obrigando a luz a se refletir 
em suas cores - sempre intensas: azul, 
verde, amarelo, vermelho e branco. Os 
rasgos lá estão para fornecer luz de leitura 
para os monges do coro, sem produzir 
ofuscamento naqueles postados do lado 
oposto e sem invadir excessivamente os 
demais espaços.

A sacristia, localizada em um volume 
retangular que se destaca da parede sul, 
é iluminada por sete pequenos canhões 
de luz orientados para receber os raios 
diretos do sol ao meio-dia nos equinócios 
mantendo a tradição das igrejas cristãs 
que dessa forma buscavam uma relação 
com o cosmos. A parede que a separa 
da nave, pintada em vermelho, curva-
se antes de tocar o teto formando um 
volume autônomo, refletindo ao mesmo 
tempo a luz que entra pelos canhões em 
direção ao altar mor. Este, localizado 
bem no meio do espaço alguns degraus 
acima separa a área do público do coro, 
e também recebe parte da luz que entra 
pelos canhões de luz do lado oposto. O 
espaço a sua volta é escuro, mas o altar 
se destaca por causa da pedra branca 
que lhe dá forma.

Os altares individuais, para treinamento, 
só podem ser alcançados por uma escada 
que parte do lado da sacristia e leva para 
uma primeira seqüência de quatro altares 
que dividem com a sacristia o volume 
retangular e a luz dos pequenos canhões. 
Deste ponto é preciso percorrer um túnel 
que cruza por baixo da nave e alcança 
outra seqüência, agora com sete altares,  
que parte deste nível mais baixo e sobe 
acompanhando a declividade natural do 
terreno. Os canhões de luz, colocados 
acima dos altares fornecem um crescente 
de intensidade de luz. Os altares mais 
baixos são iluminados pelo canhão de 
paredes pretas, os seguintes recebem 
luz do canhão de paredes vermelhas e 
os mais altos recebem a luminosidade 
intensa dos canhões de paredes brancas. 

437. Detalhe dos canhões de luz sobre a sacristia

438. Vista da porta pivotante

439. Vista das fresta de luz coloridas do coro

fonte: www.arcspace.com

fonte: www.arcspace.com

fonte: www.arcspace.com
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O caminhar é da escuridão para a luz, 
transformando os altares no foco da 
igreja, a síntese da jornada dos monges 
e fiéis em direção à luz. 

441 e 442. Vistas gerais da igreja, desde a entrada e desde o coro

fonte: www.tudelft.nl

fonte: www.tudelft.nl

440. Vista geral da cobertura.

401 a 442. Imagens do Convento de La Tourette
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MIES VAN DER ROHE PREFERE O VIDRO

Enquanto Le Corbusier, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, 
Alvar Aalto, Rino Levi, e tantos outros procuravam soluções 
arquitetônicas para proteger a fachada e seus vidros da 
exposição ao sol e das trocas excessivas de calor; Mies van 
de Rohe acreditava que a solução do problema deveria ser 
obtida no âmbito da tecnologia, minimizando, desta forma, 
a responsabilidade da arquitetura. Para ele, cabia à indústria 
do vidro a resposta ao problema. Segundo depoimento de 
Joe Fujikawa, um colaborador americano, Mies comentava 
que o fenômeno de ganhos de calor era “apenas uma 
questão física. Isso poderia ser resolvido. Porque eles não 
resolvem?” (apud. Lambert, 2001:374) Vale lembrar que antes da 
construção dos edifícios Esplanade (1953/56) em que ele 
fez uso de vidros tingidos, o único vidro disponível capaz 
de absorver calor era o rayban utilizado pela primeira vez 
no Lever House de Gordon Bunshaft (1951/52). Porém, essa 
preocupação com a performance dos vidros não era nova, 
mesmo antes de projetar o edifício para o Laboratório 
de Minerais e Metais da IIT (1945/46), Mies investigava 
alternativas para as grandes fachadas envidraçadas. Em 
diferentes ocasiões havia solicitado informações às fabricas 
de vidro quanto às últimas pesquisas sobre a redução de 
ganhos por radiação em vidros expostos ao sol e sobre os 
vidros que absorviam calor.

Podemos apenas aventar hipóteses plausíveis para explicar 
tanta insistência em buscar a resposta de um problema 
tão crítico através do próprio vidro, especialmente em 
um momento em que a solução parecia estar muito 
distante. Chegando aos Estados Unidos (1938), Mies 
encontrou a sua disposição tecnologias novas, em 
processo de desenvolvimento, para as quais colaborou 
como explorador. Tanto a estrutura em aço quanto o 
fechamento em caixilharia de vidro estavam dando seus 
primeiros passos. A indústria apenas começara a testar e 
padronizar seus perfis e sistemas de junção enquanto que 

CAMPUS DO IIT, UMA NOVA LINGUAGEM

Vista geral do campus

443. Vistas do Alumni Hall, Mies van der Rohe

fonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu
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as serralherias ainda não haviam sequer definido qual seria 
o metal ideal para a execução dos caixilhos. Nesta época 
ainda conviviam montantes de ferro, cobre e bronze que a 
seguir foram substituídos pelo alumínio, considerado ideal 
porque muito mais leve que o ferro e mais resistente que 
o bronze ou o cobre. Ao mesmo tempo, Mies via as duas 
tecnologias e os novos materiais como parceiros definitivos 
da arquitetura moderna. Para ele a tecnologia não era 
apenas um instrumento, era “algo em si mesmo, alguma 
coisa que tem um sentido e uma forma tão poderosa, na 
verdade, que não é fácil nomeá-la. Isso ainda é tecnologia, 
ou é arquitetura?”(apud. Lambet, 2001:278). 

Por outro lado, ele acreditava que “a expressão espacial 
está espiritualmente conectada ao seu tempo”. Não é para 
menos, portanto, que apostasse na expressão da estrutura 
como a essência da arquitetura, afinal em sua maneira de 
ver, ela sintetizava os vários elementos que o interessavam: 
a tecnologia, a forma e o espírito do tempo. E os dois 
materiais, aço e vidro, casavam perfeitamente com sua 
intenção de expor a clareza e precisão estrutural de um 
lado e de outro de ampliar ao limite a relação interior/
exterior.

Logo que chegou a Chicago Mies se iniciou o projeto 
do campus para a Armour Institute of Technology (1938) 

e começou a desenvolver uma linguagem própria que 
unia os dois materiais. No edifício para o Laboratório 
de Minerais e Metais ainda predominava a alvenaria de 
tijolos, mas mesmo ela era tratada como um fechamento 
que se encaixava na estrutura exatamente como os trechos 
de caixilho de vidro. As articulações entre a estrutura 
e fechamento foram estudadas à exaustão. Mas, Mies 
continuava preferindo enfatizar a horizontalidade da 
composição, assim, a estrutura com vigas e pilares em perfil 
“I” não chegava a aflorar na fachada. Tanto os caixilhos 
quanto os longos panos de tijolos aparentes corriam por 
fora da estrutura revelando pouco dos suportes verticais e 
transversais. 

O mesmo zelo com os pormenores e articulações entre 
materiais e funções se repetiu nos demais prédios 
projetados para o campus até culminar na famosa esquina 
do prédio de Engenharia Química e Metalúrgica do IIT de 
1944/45 que resolvia elegantemente o fechamento da 
estrutura protegida contra incêndio. O prédio, com dois 
pavimentos, obedecia a um módulo quadrado de 7,20 
metros, que de resto conformava os demais edifícios do 
IIT – Illinois Institute of Technology. Sua planta era dividida 

ALUMNI HALL

fonte: Carter, 1974:73

444. Detalhe da articulação dos perfils de canto do 
Alumini Hall

fonte: Carter, 1974:73

A pele do Alumini Hall tem o desenho mais elabora que  
o do prédio de Engenharia Química. Ela foi colocada 
na face externa da proteção contra incêndio feita em 
concreto. O pilar na esquina do prédio tem seu canto 
encapado com chapa metálica fazendo a articulação 

do encontro entre peles. Os pilares repousam em uma 
base de concreto revestida por tijolos aparentes.
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em 5 vãos na largura e 12 no comprimento. O último vão 
foi ampliado para 10,80m para acomodar o laboratório 
com pé-direito duplo. No sentido do comprimento, os vãos 
externos eram ocupados pelas salas de aula. Os três vãos 
internos restantes ficaram reservados para o auditório, os 
escritórios e a bateria de banheiros. Bem no centro do 
prédio, Mies recortou um pátio a céu aberto para prover 
de luz natural os escritórios e as áreas de circulação. Como 
comentamos, o prédio tem sua estrutura em esqueleto 
metálico protegida contra incêndio e a pele formada por 
perfis de aço soldado, caixilhos de alumínio, vidro plano 
transparente e painéis de tijolos. A pele foi colocada no 
plano da face externa da proteção contra incêndio e as 
esquinas da fachada sul que precisavam conciliar a pele 
de vidro de um lado com os painéis de tijolo do outro, 
obedecem à linha central da coluna. A porção do pilar que 
assim fica exposto funciona como um elemento pivotante. 
A solução, com alguns aperfeiçoamentos está presente nos 
demais prédios do conjunto, como o ALUMNI HALL. 

Fiel a sua estratégia de enfatizar a horizontalidade, na 
fachada predomina a expressão das vigas longitudinais 
e as aberturas para entrada de luz são sistematicamente 
horizontais. Os dois grandes panos de caixilhos que 
fornecem luz natural para as classes estão voltados para 
norte e sul. O teto de todo o prédio é de gesso branco 
formado por elementos acústicos e o piso combina 
cerâmica cinza e branca de forma a aproveitar as duas 
superfícies como refletores. A proteção contra o sol cabe a 
persianas metálicas internas, um produto recém disponível 
no mercado.

Os prédios do IIT permitiram a Mies exercitar a tecnologia e 
uso do aço e vidro redundando em uma sistematização de 
critérios e formas que abrangiam coerentemente todos os 
detalhes. A tal ponto Mies amadureceu sua arquitetura que 
acabou por propor dois tipos sintéticos cuja substância era 
produto do binômio transparência e expressão estrutural. 
Os tipos resolviam as duas formas que ele mais construiria 
dali por diante, o pavilhão de vidro com vão livre e os 
prédios em altura com esqueleto metálico. 

CROWN HALL

fonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu

445. Crown Hall, Mies van der Rohe
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O pavilhão transformado em caixa de vidro com vão único 
tem como primeiro exemplar a casa Farnsworth (1945/51). 
Localizada à uma hora de Chicago, em Plano, essa casa 
de fim de semana fica bem próxima da margem do rio Fox, 
em meio à floresta. A casa guarda uma relação intensa 
com a natureza e as árvores que a cercam de perto. O rio 
de tempos em tempos inunda as terras baixas à sua volta 
justificando a elevação da casa, de resto térrea, a 1,50m 
acima do nível do chão.

Essa era uma das intenções de Mies, a integração com a 
natureza, que ele mesmo ressaltava uma vez que viu a casa 
pronta: “Enquanto você não viver em uma casa de vidro, 
você não saberá o quanto a natureza é colorida.” (apud. 

Lambert, 2001: 347) Mas para ele os dois materiais significavam 
ainda mais: “Eles permitem tal medida de liberdade espacial 
que não será abandonada jamais. Só agora podemos 
articular o espaço, abri-lo e conectá-lo à paisagem, desta 
forma preenchendo as necessidades espaciais do homem 
moderno. Simplicidade de construção, clareza de meios 
tectônicos e pureza do material serão os sustentáculos da 
beleza.” (apud. Lambert,2001:335)  

A estrutura da casa é bastante simples, mas sua expressão 
não é nem de longe literal. As vigas transversais são 
conectadas internamente às vigas de borda formando um 
plano que tem as duas pontas em balanço para reduzir a 
flexão no centro do vão. Essas vigas transversais de piso e 
cobertura não podiam ficar expostas. Elas foram revestidas 
pelo forro e piso e na periferia ficam encobertas pelas vigas 
de borda. O desenho visava reforçar a imagem do piso 
e teto como dois planos de vão interno desobstruído e 
sustentado pela borda. Até mesmo os caixilhos participavam 
da estratégia. O montante de união dos dois caixilhos no 
centro do vão incorporava a função de tirantes de forma a 
resistir à flexão. 

A casa se conforma em um retângulo formado por três 
módulos de 6,60 x 8,50m acrescidos de mais 1/6 do vão em 
cada extremo. O fechamento em vidro encerra 2 módulos 
e dois sextos deixando aberta uma varanda que ocupa um 
módulo, mas defasado de 1/6 do eixo dos pilares. Uma 
segunda plataforma inteiramente descoberta foi colocada 
à meia altura subdividindo a escada de acesso em duas. 
O vidro alinha-se na face interna dos pilares e é fixo, a 
menos da porta de entrada. Estende-se do piso à viga de 
cobertura, com 2,85m de altura e 3,30m da largura (meio 
módulo). O interior revela-se como um espaço unitário 
dentro do qual uma caixa de serviços que não alcança o 

CASA FARNSWORTH

MIES VAN DER ROHE

fonte:www.farnsworthhousefriends.org

fonte:www.farnsworthhousefriends.org

fonte:www.farnsworthhousefriends.org

446. Casa Farnsworth, Mies van der Rohe
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teto faz às vezes de divisória zoneando o espaço entre salas 
e dormitório.

Mies contava com as árvores para sombrear a casa e 
principalmente para enfatizar o contato com a natureza. 
Assim escolheu sua implantação bem próxima de uma Tília 
frondosa que ficou encaixada entre a plataforma de entrada 
e a casa em si. A aproximação é feita através de uma longa 
caminhada pela pradaria aberta em direção ao rio onde 
a vegetação se adensa e o espaço se comprime. Junto da 
casa a Tília demarca a entrada, assinalando a presença 
da plataforma 5 degraus acima do chão. Sua elevação é 
suficiente para criar a sensação de ponto de observação 
panorâmico. Mais 5 degraus acima se encontra a varanda 
de entrada, também ela enquadrando a natureza a ser 
observada. Para entrar na casa é preciso virar à direita, 
mas o piso externo e interno são contínuos. 

O espaço interno da casa se define entre os dois planos 
horizontais idênticos, absolutamente brancos, enfatizados 
pela luz natural que por eles resvala. A luz é intensa, de certa 
forma selvagem, já que pode entrar direta, sem qualquer 
meio para matizá-la. O contraste também é grande, junto 
dos vidros é quase como a externa, mas como não existem 
paredes para refleti-la para dentro, sua penetração fica 
restringida. Mas há algum controle possível. A varanda 
possui telas semitransparentes e pesadas cortinas protegem 
o resto da casa. Seu problema não é tanto o excesso de luz 
ou os ganhos de calor. Ao contrário a dificuldade é conter 
a perda de calor no inverno. Mies projetou um sistema 
de aquecimento que corre embutido por todo o piso, mas 
que é insuficiente para enfrentar as baixas temperaturas 
características da região. O problema era tal que a senhora 
Fransworth chegou a processar Mies van der Rohe alegando 
o custo exorbitante e a ineficiência do aquecimento, mas 
sem sucesso.

De qualquer forma eees protótipo de pavilhão capturou 
a imaginação dos arquitetos e encontrou as versões 
as mais variadas  mundo a fora, desde a quase cópia 
literal de Philip Johnson (1949/50) em Nova Canaan até 
a CASA DE NIEMEYER EM CANOAS (1954) que embora 
guarde a semelhança mais genérica na transparência e 
vão estrutural, mostra-se quase como seu oposto tanto no 
desenho quando na luz. Aliás, esta casa merece uma breve 
analise para ressaltar justamente essas diferenças. Mies é 
revisitado e contradito por Niemeyer. Lá está a laje plana 
e a composição horizontal, mas ela não se enquadra no 
racionalismo repetível, é única em sua forma de ameba. 

CASA EM CANOAS

OSCAR NIEMEYER

fonte: www.vitruvius.com.br

fonte: www.vitruvius.com.br

fonte: Montesuma, 2002:234

447. Casa em Canoas, Oscar Niemeyer
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Lá está uma estrutura simples de pilares metálicos, mas ela 
não tem grande importância nem participa da articulação 
da fachada. Lá estão os grandes panos de vidro, mas não 
são as formas exclusivas das entradas de luz. Também estão 
presentes as janelas recortadas enquadrando a paisagem, 
pequenas perfurações redondas na alvenaria e versões 
modernizadas das baywindows.

Embora fechada por vidro, o tema do ponto de vista da luz 
da casa de Canoas é a sombra, aquela que está associada 
ao frescor e bem-estar. A aproximação em sua direção se 
faz através de uma estrada sinuosa em meio à floresta da 
Tijuca sob a luz coada através das folhas. É impossível não 
se tomar consciência através desse caminho da natureza 
dialética da luz que muda a todo instante e se define em 
contraste com as sombras. Chegando ao terreno ainda 
não é possível ver a casa que se descortinará rampa abaixo 
como uma pequena clareira em meio á floresta densa 
ressaltada pela luz que se reflete na piscina. 

Tanto quanto a casa Fransworth, a casa de Canoas é um 
pavilhão com uma composição marcadamente horizontal, 
mas é a negação da geometria cartesiana. Seu espaço 
se define por meio de uma laje em forma de ameba que 
se estende e se contorce para criar diferentes gradações 
das zonas sociais. O espaço surge fundido, ora aberto, 
ora fechado, ao mesmo tempo contínuo e separado, 
aproximando-se e afastando-se da natureza. Ali estão 
espaços abertos, semicerrados e virtualmente fechados 

CASA FARNSWORTH

MIES VAN DER ROHE

Vistas da sala

fonte:www.farnsworthhousefriends.org

fonte:www.farnsworthhousefriends.org

fonte:www.farnsworthhousefriends.org

446. Casa Farnsworth, Mies van der Rohe
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graças à sombra profunda. Todos os graus de iluminação 
foram premeditadamente definidos. O jogo de claro escuro 
participa da definição da planta, animando os espaços 
com seus contrastes mutantes. A área escura convida ao 
estar, de onde se avista a extensão da laje em ameba ora 
sombreada, ora lavada pela luz, ora coberta de reflexos 
ativos da piscina ao lado.

Para garantir a composição em pavilhão, Niemeyer criou 
um artifício do qual Mies também lançava mão, dividiu o 
programa da casa colocando as áreas sociais sob a laje 
e as áreas íntimas semi-enterradas. Assim, descendo-se 
a escada chega-se ao escritório iluminado por pequenos 
círculos de 20 cm de diâmetro e a seguir aos quartos com 
janelas que se projetam em tronco de pirâmide para o 
exterior. 

Mies persistiu aperfeiçoando o tipo pavilhão em diversos 
outros projetos, mas as dimensões mudaram muito. Com 
isso, a própria luz também mudou, as grandes dimensões 
dos prédios associadas às aberturas laterais geram uma 
distribuição longe da homogeneidade. O interior dos 
prédios fica dependente de iluminação artificial. Esse 
é o caso do CROWN HALL (1950/56), por exemplo, cujas 
dimensões de planta são de 36x66 metros ou da Nova 
Galeria Nacional de Berlim (1962/68) com uma cobertura 
quadrada de 64,80m de lado. 

CASA EM CANOAS

OSCAR NIEMEYER

Vistas da sala: a zona de sombra da alcova acima e a 
sala de jantar abaixo.

fonte: GAMartespieces1,2001:87

fonte: vitruvius.com.br

449. Casa em Canoas, Oscar Niemeyer

fonte: GAMartespieces1,2001:89

Vista do escritório no pavimento inferior
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ARRANHA-CÉUS DE AÇO E VIDRO 

Os Estados Unidos também representaram a confrontação 
de Mies com a dureza do mercado contra a qual ele teve 
que se empenhar para manter equilíbrio suficiente para não 
abandonar sua visão de uma “arquitetura de seu tempo”. 
Assim, ele continuava afirmando que: “Enquanto mantemos 
os dois pés firmemente plantados no chão, queremos 
alcançar as nuvens com a cabeça”. (apud. Lambert,2001:193) Seu 
segundo protótipo realizou a transformação dos prédios de 
meia altura, de pedra e alvenaria para arranha-céus de 
vidro e aço, que ao incorporar novas tecnologias alcançou 
maiores alturas. Assim, fixou um modelo que teve grande 
difusão nos Estados Unidos e no mundo a partir dos anos 
cinqüenta.

O LAKE SHORE DRIVE é seu primeiro prédio a utilizar o 
esqueleto metálico fechado por vidro e será analisado no 
interlúdio a seguir. Os prédios são protótipos sob diversos 
aspectos. Neles Mies desenvolveu o conceito de flexibilidade 
de planta que se repetirá em projetos posteriores. Às voltas 
com essas idéias de flexibilidade, Mies pretendia que a 
planta dos apartamentos fixasse apenas os elementos de 
serviço – elevador, escada, cozinha e banheiros, deixando 
os demais espaços livres; mas obedecendo às imposições do 
contratante, foi obrigado a acrescentar paredes divisórias. 
De qualquer forma, partiu da busca de um módulo estrutural 
flexível e compatível com o programa residencial, capaz de 
compatibilizar as diferenças de espaços necessárias para 
os diferentes apartamentos.

Também foi neles que estabeleceu uma organização de 
planta modelar. As circulações, vertical e horizontal de 
acesso aos apartamentos ficam compactadas no miolo 
do prédio. Em um segundo anel, entorno deste núcleo 
de acesso, Mies arranja as áreas de serviço: cozinha e 
banheiros, deixando o perímetro externo consagrado às 
áreas nobres: salas e quartos. Desta forma privilegia a 
iluminação natural das salas e quartos na periferia e se 
sente desobrigado de iluminar as demais áreas que passam 
a ser ventiladas apenas. A solução, muito comum hoje, era 
novíssima na época.

Como sempre, Mies contava com o vidro para controlar as 
trocas de calor. No caso dos prédios da Lake Shore Drive, 
como assinalamos, os vidros eram claros já que haviam 
poucos recursos no mercado. Logo a seguir ele projetou 

450. Lake Shore Drive, Mies van der Rohe

fonte: Lambert, 2001:371
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um segundo conjunto de torres, bastante próximas das 
primeiras, usualmente chamadas de Esplanade. Estas 
receberam vidros fumê em caixilhos de alumínio.

A pele dos prédios também foi se aperfeiçoando ao 
longo dos projetos. Nos prédios da Lake Shore Drive, ela 
procurava expressar o esqueleto estrutural. Os caixilhos 
foram colocados no plano do revestimento metálico da 
proteção contra incêndio dos pilares. Restava, assim, 
um plano único de vidro interrompido pelo revestimento 
metálico em proporções deselegantes. Mies resolveu, 
então, sob o pretexto de reforçar as chapas que recobriam 
os pilares, soldar uma série de perfis “I” de aço de 20 
cm cujo módulo partia do eixo dos pilares e se repetia 
dividindo o vão em 4 segmentos. Se é difícil encontrar 
um argumento racional que ultrapasse o pretexto por ele 
engendrado, é muito fácil encontrar seu sentido estético. 
Com esta estratégia Mies criava a um só tempo uma pele 
homogênea, mas que ainda assim expressava o sentido 
construtivo da estrutura real que ficava encoberta. 

Os prédios de apartamentos ESPLANADE feitos 3 anos 
depois têm a solução aperfeiçoada e evitam o incômodo da 
falta de justificativa racional. A pele agora ficava projetada 
60 cm a frente da estrutura e os perfis “I” foram soldados 
sobre um duto que desce ao longo dos pilares. Assim, 
trabalham estruturalmente para reforçar a pele e o espaço 
ganho acomoda a distribuição do ar-condicionado. A nova 
solução era produto da incorporação de várias mudanças 
tecnológicas: o uso de uma pele toda em alumínio, pela 
primeira vez todos os perfis de alumínio eram extrudados; o 
uso de ar-condicionado que àquela altura ainda era raro; 
e por fim o emprego de vidros fumê que absorvem calor. 
O resultado também era bastante diferente. Enquanto os 
prédios Lake Shore Drive eram marcados pelo contraste 
entre o fundo de vidro claro e a retícula de perfis escuros, 
nos apartamentos Esplanade vidro e caixilhos pouco 
contrastavam formando uma tela homogênea como um 
véu envelopando os edifícios.

Esta solução casava bem com o senso de ordem de Mies 
van der Rohe. Nos apartamentos do Lake Shore Drive, em 
que pele e estrutura ficavam no mesmo plano, os caixilhos 
ficavam forçosamente menores ao lado dos pilares e 
não poderiam, portanto ser estandardizados. Já nos 
apartamentos Esplanade a pele era formada por caixilhos de 
dimensões constantes. Esta solução será repetida em outros 
prédios projetados mais tarde, embora a estandardização 
ainda fosse, naquela altura, mais teórica do que prática. 

451. Esplanade Apartments, Mies van der Rohe

fonte: Lambert, 2001:371
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Nenhum caixilho industrializado padronizado servia no 
prédio Seagram, por exemplo, cujas dimensões eram de 
1,3875 cm (4’7,5”). 

Talvez seja lícito dizer que a janela para Mies van der 
Rohe era mais importante como conexão entre interior e 
exterior do que uma simples entrada de luz. É a presença 
da natureza que o preocupa. O espaço da casa não 
é aquele confinado sob a cobertura, ele expande-se 
acompanhando as paredes de seus primeiros projetos, ou 
simplesmente se estendem através do olhar – a paisagem 
sempre pode ser usufruída de qualquer ponto do interior de 
seus prédios mais maduros. Nos edifícios Lake Shore Drive 
o contato entre o lago e o habitante das casas suspensas 
não conhece intermediários. Sua luz pode ser vista com o 
mesmo sentido, se relaciona com as pessoas como é, sem 
mediação, no máximo um pouco tonalizada.

 O VIDRO VEIO PARA FICAR

“Minha forte crença, senador, é de que não faz sentido 
construir em Nova York, onde o clima é terrível no verão, 
grandes áreas de vidro que não sejam equipadas com 
brise-soleil. Digo que isso é perigoso, muito perigoso”. 
Assim Le Corbusier (apud. Wigginton, 1996:03.90) se referia a 
respeito do projeto para a SEDE DAS NAÇÕES UNIDAS 
em Nova York em carta endereçada ao senador Warren 
Austin, presidente do comitê encarregado do projeto. Ele 
conhecia bem os riscos, afinal Nova York está situada a 
41º de latitude, a mesma de Madrid e menor que a de 
Paris (49º) onde a experiência com o Cité de Réfuge havia 
sido tão infeliz. Assim, Le Corbusier se sentia a vontade 
para fazer a crítica. Além da experiência com a questão, 
o prédio das Nações Unidas (1951/52) projetado por uma 
equipe chefiada por Wallis Harrison era baseado em uma 
proposta corbusiana conhecida como ‘Projeto 23 A’. E 
apesar de suas admoestações, teve a torre do Secretariado 
construída com duas faces em fachada cortina. 

O temor de Le Corbusier demonstra que a maior fragilidade 
das fachadas cortina já havia sido detectada – era impossível 
utilizá-la e pretender um bom desempenho do ponto de 
vista do conforto térmico. A solução do problema através 
da tecnologia do vidro estava muito distante, afinal apenas 
recentemente, com a utilização da pele dupla, é possível 
conciliar desempenho térmico e fachada de vidro. Por 
outro lado, a tecnologia do ar-condicionado que àquela 
altura parecia um caminho apropriado, também viria a se 
mostrar problemática sob diversos pontos de vista, tanto da 

A sede das Nações Unidas é um dos primeiros 
exemplos de fachada cortina. A torre faz parte de um 
conjunto de prédios mais baixos, todos de vidro. Ela 

tem 38 pavimentos, 164 metros de altura.

SEDE DAS NAÇÕES UNIDAS

fonte: arquivo próprio

fonte: arquivo próprio

452. Sede das Nações Unidas, Wallis Harrison e 
equipe,1951/52
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saúde quanto dos custos de manutenção e conservação de 
energia. 

Havia outros problemas, ainda, agora sob a ótica 
estética. Com a invenção da fachada-livre toda a lógica 
de composição da fachada, baseada no equilíbrio entre 
cheios e vazios caiu por terra. As elevações dos prédios 
passaram a se basear na repetição de um mesmo elemento. 
Mies van der Rohe era capaz de retirar dessa repetição, da 
precisão de detalhes e da qualidade abstrata moderna uma 
espécie de ordem sublime, difícil de ser imitada. Por esse 
caminho era muito fácil cair na repetição tediosa, carente 
de hierarquia, proporção e escala. A uniformidade da 
fachada também se mostrava frágil, situação que próprio 
Mies havia enfrentado no projeto para o Lake Shore Drive 
que o havia obrigado a forçar o uso de cortinas iguais em 
todos os apartamentos. 

Por outro lado, a tipologia do prédio de vidro para 
escritórios combinava bem com as necessidades dos 
escritórios. Tanto os projetados para grandes companhias 
quanto aqueles para aluguel careciam da flexibilidade de 
um espaço universal adequado às mudanças constantes 
e a ampla variedade de usuários. Também a luz deveria 
acompanhar o caráter genérico dos espaços e se apresentar 
intensa e uniformemente distribuída. Nesta situação, nada 
melhor que a fachada cortina com sua generosidade de 
abertura. A tipologia também satisfazia as necessidades da 
indústria imobiliária, que depois da 2ª guerra transformou-
se em um dos principais atores na economia dos países 
ocidentais. Para ela, a fachada cortina extremamente 
delgada e facilmente industrializável significava ganhos 
em área rentável, baixo custo e excelente argumento de 
marketing. 

Entretanto, a fachada cortina do ponto de vista conceitual 
tinha a origem nobre calcada em princípios fundamentais 
da arquitetura. Foram essas razões de seduziram Mies van 
der Rohe. Seu desenho se desenvolvia a partir da teoria da 
arquitetura e se baseava na expressão da independência 
entre a estrutura e a pele. O desmembramento da 
construção em uma fachada leve separada da estrutura 
pesada transformou-se no meio de criar uma nova 
arquitetura que dava sentido ao sistema de esqueleto 
estrutural associado à especialização dos materiais que 
funcionavam em camadas. Era uma arquitetura oposta 
à tradicional, da parede homogênea perfurada por 
aberturas que correspondia ao novo sistema construtivo, 
enfim caracterizava um sistema arquitetônico coeso. O 

LEVER HOUSE

O prédio da Lever House inovou não só em suas 
paredes cortina. A torre eleva-se sobre um pódio de um 
pavimento com mezanino oferecendo-se como pública.

Em contraste com o restante do prédio, os 3 últimos 
pavimentos são opacos ocultando o maquinário. 

fonte: arquivo próprio

fonte: arquivo próprio

fonte: www.som.com

453. Lever House, Gordon Bunshaft, 1950/52
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contato irrestrito entre interior e exterior também havia se 
transformado quase em uma necessidade da qual não se 
podia abrir mão.

Pois foram provavelmente esses mesmos motivos que 
fascinaram os arquitetos, por isso continuaram insistindo 
nas caixas de vidro. Aliás, os prédios de Mies não 
propriamente os primeiros a utilizar fachadas cortina. O 
primeiro arquiteto a testar a torre de vidro selada com 
ar-condicionado foi Pietro Belluschi no prédio Equitable  
de Portland pronto em 1948. Ele tinha um requinte que 
demorou a se repetir em prédios posteriores nos Estados 
Unidos, a parede cortina era formada por montantes de 
alumínio e elementos com vidros rayban duplos, com 
maior eficiência térmica, portanto. Como previra Mies em 
seu arranha-céu de 1922, a superfície assim composta de 
alumínio e vidro, mostrava-se sensitiva à luz e às variações 
atmosféricas tornando-se ora opaca, ora translúcida e ora 
reflexiva – uma característica que viria a ser explorada nos 
mais diversos projetos.

Outro prédio seminal foi o LEVER HOUSE (1950/52) do 
escritório Skidmore Owings and Merril, de autoria de 
Gordon Bunshaft. O conjunto conforma-se em uma base 
com 2 pavimentos que ocupa todo o terreno, sobre a qual 
se eleva sobre pilotis a torre de 94 metros de altura, com 
21 pavimentos. Foi o primeiro prédio a usufruir da nova 
legislação que permitia a execução de um prisma reto, sem 
recuo dos pavimentos superiores, desde que a ocupação 
fosse de um quarto da área do terreno. Sua fachada de 
vidro é formada por montantes de aço e vidros rayban 
simples entremeados por faixas de vidro verde escuro 
que encobrem a espessura das lajes e vigamentos. O 
pavimento de maquinário do ar-condicionado interrompe 
a uniformidade da pelecom seus vidros opacos e separa os 
últimos pavimentos a guisa de capitel. Montantes e vidro 
formam um só plano alcançando um efeito de grande 
leveza. 

Mies van der Rohe também prossegue em sua pesquisa 
e desenha o prédio SEAGRAM (1954/58) em Nova York 
fundamentalmente diferente do Lake Shore Drive. 
Enquanto este se expressava pelo contraste entre os 
montantes escuros e a superfície clara do vidro, o Seagram 
distingue-se pela homogeneidade sistemática que lhe 
confere extrema sobriedade. Mies combinou montantes 
de bronze com vidros fumê rosados de tal sorte que os 
perfis marcam a verticalidade do conjunto sem quebrar sua 
unidade. Bastante recuado em relação à Park Avenue, o 

SEAGRAM

O prédio está recuado 27 m da rua abrindo uma praça. 
As elevações são de uma uniformidade surpreendente 

com seus vidros fumê rosados e montantes “I” 
de bronze. Embora Mies se referisse sempre à 

industrialização, esta fachada cortina está muito distante 
da padronização de mercado. Com os montantes ele 
buscou criar uma textura de superfície que aliviasse 

a monotonia potencial de uma fachada homogênea, 
enquanto enfatizava a verticalidade do conjunto formal.

fonte: arquivo próprio

fonte: arquivo próprio

fonte: arquivo próprio

Seagram Building, Mies van der Rohe
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prédio abre espaço para uma praça ladeada de espelhos 
d’água criando um desafogo no tecido urbano densamente 
ocupado O acesso é axial e simétrico levando ao pórtico 
de entrada que se projeta em forma de marquise e daí 
para o saguão de elevadores relativamente pequeno. Para 
além dos reflexos que o próprio Mies costumava salientar, o 
edifício parece mudar de aspecto a cada instante conforme 
a incidência da luz natural apresentando-se desde rosa 
claro até marrom escuro. 

Eero Saarinen é outro arquiteto que também contribuiu 
bastante para o desenvolvimento da fachada cortina 
especialmente por utilizar elementos industrializados. 
Os prédios para a General Motors (1948/56) são um 
exemplo de utilização de fachada cortina plana na 
qual foram utilizadas pela primeira vez gaxetas de 
neoprene. Também inspirador é seu desenho para os 
LABORATÓRIOS DE PESQUISAS DA BELL em Nova Jersey 
(1957/62). O projeto retira toda sua força do vidro, é uma 
caixa retangular de 5 pavimentos com 213 metros de 
comprimento que forma uma casca com micro-clima 
controlado para os prédios independentes colocados em 
seu interior. Tal era a aposta de Saarinen na nova tecnologia 
que os vidros utilizados na obra eram temporários à espera 
de um novo vidro reflexivo que estava sendo desenvolvido 
pela indústria. Este é um dos primeiros edifícios comerciais 
a encarar a luz natural sob o aspecto de conservação de 
energia.

PRÉDIOS DE SAARINEN

Os Laboratórios da Companhia Bell, 1957/62, em New Jersey 
conforma-se em uma série de prédios arranjados sob uma caixa de 
vidro protetora que procura estabelecer um micro-clima apropriado.

O Centro de Pesquisas da IBM, 1957/61, em Yorktown é um prédio 
ligeiramente curvo com 332 m de comprimento que constrasta a 

fachada cortina de vidro fumê com paredes portantes de alvenaria 
de pedra.

O Auditório Kresge  do MIT em Boston (1954/55) 
combina  a casca leve de concreto com fachadas 

cortina.

fonte: www.structurae.com

fonte: www.structurae.com

fonte: Wigginton,1996:03.99 fonte: Wigginton,1996:03.99

455. prédios de Eero Saarinen
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INTERLÚDIO 10LAKE SHORE DRIVE, MIES VAN DER ROHE
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O LUGAR

Os prédios número 860/880, Lake Shore 
Drive, estão localizados bem de frente 
para a margem do lago Michigan. Com 
isso, a fachada leste dos dois prédios, 
voltada para o lago, fica inteiramente 
exposta. Hoje as fachadas sul e oeste 
ficam encobertas pelos prédios bastante 
altos que os cercam especialmente a sul 
e sudoeste, embora na ocasião em que 
os prédios foram construídos Mies van 
der Rohe não pudesse contar com essa 
proteção. A presença de prédios altos 
altera bastante a insolação porque corta 
rapidamente a penetração do sol que na 
região está abaixo de 45º a partir das 
15h30min no verão e no inverno não 
ultrapassa 25,5º. 

O PRÉDIO

O conjunto é formado por dois 
prédios de mesmo tamanho colocados 
perpendicularmente um em relação 
ao outro de forma a abrir uma praça 
triangular voltada para o lago. Os 
prédios foram implantados bastante 
próximos das ruas, deixando um recuo 
de 10 metros entre eles. Ambos possuem 
um saguão de entrada com 5,15m de 
pé-direito, dedicado exclusivamente à 
circulação vertical colocada bem no 
meio da planta permitindo que todo seu 
perímetro fique aberto em piloti.

LAKE SHORE DRIVE

PRÉDIO DE APARTAMENTOS

MIES VAN DER ROHE, 1948/51

ESTRATÉGIAS:
ILUMINAÇÃO LATERAL

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS

41O N - 87O O

CÉU PARCIALMENTE ENCOBERTO

fonte: www.archinform.net

458. Ao implantar os prédios Mies abriu uma praça voltada para o lago. Criou, 
também, uma rua secundária, atrás dos prédios, que dá acesso aos automóveis 
separado do dos pedestres. Como o térreo combina áreas em pilotis com outras 

fechadas por vidro, a peneabilidade física e visual deste pavimento ficam garantidas.

456. Mapa 457. Clima
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A planta dos prédios foi gerada a partir de 
retângulos áureos, ambos com o mesmo 
tamanho, 19,45 x 32,05m, embora um 
dos blocos acomode 4 apartamentos de 3 
dormitórios e o outro 8 apartamentos de 
um dormitório. Apesar dessa diferença, 
as duas plantas se organizam da mesma 
maneira. No miolo do prédio ficam 
localizados os elevadores e o corredor de 
acesso aos apartamentos, sem qualquer 
abertura para o exterior. A seguir, 
formando uma zona concêntrica, situam-
se os banheiros e cozinhas formando um 
bloco compacto apenas ventilado, sem 
iluminação natural. Por fim, ao longo 
de toda a periferia da planta as salas e 
quartos usufruem das janelas contínuas e 
de piso a teto.

460. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

Poissy, bastante próxima de Paris, tem condições 
climáticas semelhantes. O céu permanece  

parcilamente encoberto a maior parte do ano, apenas 
em setembro o sol predomina. Assim, a disponibilidade 

de luz natural na região tende a ser difusa. Já o sol,  
alcança 65o de altidude no verão e 18,8o no inverno.

459. DIAGRAMA SOLAR

461.TIPOS DE CÉU

PLANTA DO PRÉDIO COM 8 APARTAMENTOS

PLANTA DO PRÉDIO COM 4 APARTAMENTOS

462. Esquema da planta dos apartamentos mostrando 
sua origem na seção áurea.

463. PLANTAS DO LAKE SHORE DRIVE
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PASSEIO ARQUITETÔNICO

As entradas para pedestres dos prédios 
foram colocadas em ruas concorrentes, 
sendo que uma delas tem acesso pela 
Lake Shore Drive, junto do lago. O 
passeio leva em direção a uma pequena 
marquise que marca a entrada de cada 
prédio e dá acesso ao saguão com pé-
direito generoso. O ambiente é claro, 
com a contribuição da reflexão do 
piso em travertino. Os grandes vidros 
alcançando todo o pé-direito promovem 
o contato com o exterior que se descortina 
em todas as direções e estende até o 
lago. A luz entra direta, pouco defendida 
pelo piloti, raso demais para conter os 
raios mais baixos. A sensação é bastante 
próxima de estar do lado de fora. 

Se o corredor de acesso é claustrofóbico, 
os apartamentos são tão compactos que 
logo que se entra a vista se estende para 
o panorama exterior. O contato com a 
natureza se faz sem mediação. 

464. Marquise

466. Sagão de entrada

465. Entrada

fonte: www.iit.edufonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu

fonte: www.iit.edu

467. Vista geral
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470 e 471. Vistas da sala ala de um apartamento

468. Vista do lago Michigan

469. Hall de elevadores

O PASSEIO ARQUITETÔNICO

fonte: www.archinform.net

fonte: www.archinform.net

fonte: www.iit.edu

fonte: Carter, 1974:54
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O DESENHO DA LUZ

O objetivo de Mies van der Rohe era 
de reduzir as diferenças entre o dentro 
e o fora, daí a necessidade de garantir 
a continuidade não só dos espaços, 
mas da própria luz. Os apartamentos 
do Lake Shore Drive foram concebidos 
como uma casa suspensa entre o lago 
e o céu através do vidro ininterrupto o 
lago torna-se parte da casa. Mies deu 
exclusividade de fachada apenas para 
as áreas nobres do apartamento, sala 
e quartos, mas em compensação essas 
aberturas são as maiores possível. 

A pele de vidro é formada por perfis de 
aço de 20 cm soldados e caixilhos de 
alumínio fechados por vidro transparente. 
Esse conjunto foi colocado no mesmo 
plano da chapa que reveste a proteção 
contra incêndio. A introdução dos perfis 
de aço marcando os módulos, inclusive 
onde os pilares ocorrem, promove a 
fusão dos elementos conformando uma 
retícula homogênea. Os módulos da pele, 
correspondendo a cada 2 pavimentos na 
altura e um módulo estrutural na largura 
(6,30m), foram montados na cobertura 
do prédio e posteriormente trazidos para 
a posição final. 

Todas as fachadas receberam o mesmo 
tratamento e a luz pode entrar com 
toda a liberdade. A única proteção fica 
por conta das cortinas. Para garantir 
a uniformidade de conjunto, Mies 
colocou já em projeto cortinas retráteis 
cinza claro. Os proprietários poderiam 
posteriormente colocar uma segunda 
cortina, essa de sua escolha.

fonte: www.iit.edu

fonte: www.brynmawr.edu

472 e 473. Os montantes dos caixilhos correm por fora da estrutura demarcando a 
modulação uniforme embora as janelas em si não tenham tamanhos ihuais.
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VIDRO SIMPLES 
TRANSPARENTE

PROTEÇÃO 
CORTINAS

SALA QUARTO QUARTO QUARTO

COZ. W.C.

W.C.

BANHEIROS APENAS 
VENTILADOS

CORREDOR DE ACESSO

474. DESCRIÇÃO DAS ENTRADS DE LUZ E DA PROMENADE

Os apartamentos do Lake Shore Drive são 
bastante compactos, com a circulação 
reduzida ao mínimo possível. Todo o 
perímetro do prédio é contornado por 
caixilhos que vão de piso a teto, com 

folhas de vidro transparentes únicas. Mies 
organizou a planta de tal forma que as 
salas e quartos usufruem de todas as 
janelas, enquanto que a cozinha e os 

banheiros são apenas ventilados.
Os apartamentos do Esplanade têm a 

organização de planta semelhante, mas os 
vidros são de folha única fumês.

PLANTA E CORTE DOS CAIXILHOS DO LAKE SHORE DRIVE

PLANTA E CORTE DOS CAIXILHOS DO ESPLANADE APARTMENTS

Os caixilhos do Lake Shore Drive foram colocados 
na face da proteção contra incêndio. Perfis “I” de 
aço atuam como montantes verticais que reforçam   
a armação de alumínio. Os pilares de aço foram 
revestidos em concreto para formar a proteção 
contra incêndio, e esta foi recoberta por uma 

chapa de aço. Os perfis “I” soldados nos eixos 
dos pilares foram colocados para completar a 

modulação de ênfase vertical. 

Os caixilhos do Esplanade Apartments foram 
colocados projetados 60 cm a frente do plano 
dos pilares de concreto. Os perfis “I” de aço 

atuam tanto para reforçar os caixilhos quanto para 
reforçar as caixas que envolvem os shafts do ar 

condicionado. O vão de 60 cm é aproveitado para 
a passagem do ar-condicionado cujas saídas ficam 
no plano dos pisos. o canto externo dos pilares foi 

revestido em chapas de aço.

Vistas dos caixilhos e do perfil “I” de aço do Lake 
Shore Drive

fonte: www.brynmawr.edu

fonte: www.brynmawr.edu

475. DETALHES DOS CAIXILHOS DO LAKE SHORE E DO ESPLANADE
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477. CONCEITOS DO DESENHO DA LUZ

Mies van der Rohe procura, quando possível, colocar as salas nos cantos externos dos prédios de forma a que elas recebam luz de duas faces 
concorrentes. A estratégia visa a aumentar a distribuição de luz reduzindo, desta forma, o ofuscamento. No prédio do Lake Shore Drive com 4 
apartamentos por andar, as esquinas dos prédios são ocupadas com as salas. No prédio com 8 apartamentos, as salas incrustradas têm sua 

dimensão maior voltada para as janelas, sempre com a mesma intenção de ampliar ao máximo o contato com o exterior. 

Salas e quaĐ
Assim, aproveitam bem a luz natural disponível. Por outro lado tanto a perda de calor no inverno quanto o intenso ofuscamento são problemas 

sérios. O único recurso previsto por Mies foram as cortinas.

476. No prédio LĐ
é um submúĐ
conformem uĐ

prejudicada. As janelas junto dos pilares acabaram tendo seu módulo reduzido quebrando a simetria global.

fonte: Paricio, 1994:75
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APARTAMENTOS ESPLANADE, UMA SEGUNDA 
VERSÃO DA PELE

Construídos 3 anos depois em um 
quarteirão ao lado do conjunto Lake 
Shore Drive, estes apartamentos são 
uma versão mais desenvolvida que os 
anteriores. Implantação é semelhante e 
volumetria um pouco mais avantajada, 
mas a pele dos prédios Esplanade 
incorpora inovações. Foi colocada a 
60 cm à frente da estrutura, permitindo 
a passagem do ar-condicionado. Ao 
mesmo tempo a estrutura protegida 
pela pele permanece na temperatura do 
ambiente interior e consequentemente 
trabalha se contraindo e expandindo 
uniformemente.

Vale lembrar que os apartamentos do 
Lake Shore Drive não possuíam ar-
condicionado. Embora a tecnologia 
já fosse desenvolvida, usa utilização 
residencial ainda não era usual no 
mercado e os investidores tiveram receio 
de que seu custo comprometesse o 
empreendimento.

Os tubos isolados de distribuição do 
ar-condicionado correm por fora, 
presos nos pilares, e têm suas paredes 
de acabamento em chapa metálica 
reforçados pelos montantes que fazem 
parte da estrutura dos caixilhos. Estes 
como os do Lake Shore Drive são 
de alumínio, mas os vidros são fumê 
contribuindo com um pouco de absorção 
do calor. A montagem da pele foi feita 
através da pré-fabricação em serralheria 
de módulos de um pé-direito com a 
largura do módulo estrutural (6,30m). 

478. Vista do Esplanade Apartments com seus vidro fumês dourados pelos raios de 
sol direto.

478. Os dois conjuntos lado a lado mostram-se 
bastante diferentes embora o desenho geral seja o 

mesmo. Os prédios do Lake Shores Drive destacam-
se com o contraste entre o plano de vidros claro e 
os montantes pretos. No Esplanade Apartements 
o contraste já não existe mais. O plano de vidros 

fumê confunde-se com os montantes pretos. A foto 
mostra os prédios construídos depois desses dois 
empreendimentos, com alturas bastante maiores.

fonte: www.archinform.net

fonte: www.emporis.com

456 a 479. Imagens do Lake Shore Drive, Mies van der 
Rohe
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O VIDRO TEM MIL E UMA UTILIDADES

Em meados da década de 1950 os prédios de vidro já se 
espalhavam pelo mundo ocidental a fora. Na Escandinávia, 
Arne Jacobsen desenhava a Prefeitura de Rodovre (1954/56), 
o prédio de escritórios Jospersen (1956) e o hotel SAS ROYAL, 
todos acondicionados em peles de vidro que combinavam 
vidros transparentes e cinzas acentuando a horizontalidade 
do desenho. A indústria italiana também elegeu para si a 
imagem moderna dos novos materiais. Em 1954 a sede da 
Olivetti em Milão, projetada por Bernasconi, Fiocchi e Nizzoli 
também utilizava alumínio e vidro. Na Alemanha, Egon 
Eierman projetava o prédio da companhia Neckermann 
(1958/61) e os prédios da UNIVERSIDADE DE KARLSRUHE 
(1951/56) nos quais a estrutura articulava-se diretamente com 
o vidro criando camadas de transparência. Na França, em 
1958, os arquitetos Bernard Zehrfuss, Camelot e DeMailly, 
associaram-se a Nicolas Esquillan e Jean Prouvé para 
transformar o CNIT (Centre Nationale des Industries e des 
Techniques) em La Defense em Paris numa aliança entre 
arte e técnica. O prédio empregava um sistema de arcos 
parabólicos de grande vão complementados por fachadas 
opostas de aço e vidro.

Até mesmo aqui no Brasil, como vimos a terra preferencial 
para o brise-soleil, não é difícil encontrar nessa época 
prédios, senão com fachadas cortina como as desenvolvida 
nos Estados Unidos, ao menos inteiramente de vidro como 
é o caso do BANCO PAULISTA DE COMÉRCIO projetado por 
Rino Levi (1947/50). O prédio tem a fachada independente 
da estrutura, com os caixilhos apoiados entre as lajes em 
balanço, acentuando as linhas horizontais da composição. 
Implantado em uma esquina no centro de São Paulo, 
pretendia atingir o aproveitamento máximo da área 
construtiva permitida por lei, por isso seu perfil escalonado 
com planta em “L”. Os dois primeiros pavimentos, 
parcialmente enterrados, com entrada pela rua lateral, 
a Ladeira Porto Geral, foram reservados para lojas. O 
térreo voltado para a rua principal, a R. Boa Vista que 
concentra sedes de bancos, abriga a agência bancária. 
Estes pavimentos e ainda mais três, ocupam toda a área do 
lote, daí por diante os pavimentos dedicados a escritórios 
são escalonados. O saguão do banco, com pé-direito 
duplo, tem a parede voltada para a Ladeira Porto Geral 
formada por tijolos de vidro com caixilhos de vidro liso 
intercalados, ocupando o meio do vão entre pilares. A 
luminosidade difusa do tijolos de vidro cria uma atmosfera 
quase aquática para a qual o piso revestido com pastilhas 
de vidro verde e as colunas do mesmo material mas de cor 

480. Hotel SAS Royal de Arne jacobsen, 1956

fonte: www.archinform.net

fonte: www.archinform.net

481. Universidade da Karlsruhe de Egon Eierman, 
1951/56

482. Prédio sede do CNIT de Bernard Zehrfuss, 
Camelot e DeMailly, 1958
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marrom clara contribuem com a transparência de aquarela 
característica desse material.

Consciente de sua localização em uma esquina, a fachada 
do prédio faz uma inflexão para acomodar os diferentes 
alinhamentos dos prédios vizinhos re-estabelecendo a 
continuidade do tecido urbano. O pavimento térreo coloca-
se recuado formando uma marquise que deixa a mostra 
os pilares que nos demais pavimentos ficam encobertos 
pelo vidro. Sob o argumento de que as fachadas, voltadas 
para sudeste e sudoeste, recebem pouco sol, os caixilhos 
de vidro foram deixados sem qualquer proteção externa. 
De fato, estas orientações são menos expostas ao sol, mas 
não deixam de recebê-lo. De outro lado, o ofuscamento 
é um problema constante para qualquer orientação, 
portanto, o projeto previa a utilização de persianas de 
alumínio. A luz abundante junto das janelas sugeria que 
os postos de trabalho iriam se colocar próximos a elas e, 
portanto, os sistemas elétrico e de distribuição de telefones 
foram instalados em conduítes acoplados aos rodapés de 
madeira. 

Vale lembrar que Niemeyer utilizou a fachada cortina nos 
palácios de Brasília. Como vimos os palácios projetados 
no final da década de 1950 e começo da de 1960, 
podem ser descritos como caixas de vidro protegidas 
pela cobertura que se estende para além delas formando 
os peristilos. De uma maneira geral, a caixa de vidro é 
construída com montantes de alumínio e vidro. Nos mais 
antigos, como o da Alvorada os vidros são transparentes, 
já no do Supremo Tribunal e no Planalto os vidros são 
fumê. Niemeyer costumava evidenciar as linhas verticais. 
Para tanto desenhava as divisões horizontais defasadas 
em altura, evitando formar faixas contínuas. Esta era uma 
forma de criar ritmo dentro da repetição solucionando o 
problema da uniformidade tediosa comum nas fachadas 
cortina. 

Os exemplos continuaram a se multiplicar nas décadas 
seguintes até os dias de hoje. A tecnologia do vidro 
continuou contribuindo com novos vidros que absorvem, 
refletem ou simplesmente barram a entrada de excessivo 
calor. A antiga fachada cortina transformou-se em pele de 
vidro e depois em structural glazing, sempre incorporando 
novos sistemas de fixação. Em 1922 Mies van der Rohe 
sonhou fazer um prédio de curvas de vidro reflexivo que se 
desmaterializava sem qualquer estrutura, mas seu sonho 
dependia justamente da evolução tecnológica. Meio século 
depois, em 1975, Norman Foster o tornou realidade com 

A pele do prédio é resultado detalhamento abrangente 
que procurava cobrir todas as necessidades técnicas. 
Os caixilhos acompanham a modulação dos pilares 
dividindo o vão entre eles em quatro. Verticalmente 

são divididos em três, com as duas porções superiores 
abrindo-se em maxim-ar e a porção inferior fixa. 
Ocupam toda a altura entre lajes. Estas têm sua 

espessura reduzida formando um pequeno dente para 
acomodar a persiana de alumínio e emergir como um 
filete marcando linhas horizontais que estabelecem o 

ritmo da fachada. Aliás, neste prédio a ordem estrutural 
fica subordinada à ordem do fechamento. Assim, os 

caixilhos seguem com sua modulação inalterada, 
contornando, inclusive a esquina enquanto que o 

pilar de canto tem seu intercolúnio reduzido nos dois 
sentidos para compensar as diferenças de espessura do 
pilar e pele, e desta forma permitir a uniformidade da 

fachada.

fonte: Anelli, 2001:159

detalhes dos caixilhos

 483. Banco Paulista de Comércio de Rino Levi, 
1947/50
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o prédio para a WILLIS FABER & DUMAS em Ipswich na 
Inglaterra. 

A planta do prédio deriva da forma do terreno, gerando 
uma série de curvas que o aproxima muito da idéia do 
arranha-céu de Mies van der Rohe. Mas, ao contrário deste, 
não é um arranha-céu. Com uma ocupação do terreno 
de 100%, Norman Foster pretendia ampliar ao máximo a 
planta e assim reduzir o número de pavimentos – 4 no total. 
A malha estrutural é de 14x14 m e as colunas periféricas 
permitem que os pisos dos pavimentos prossigam em 
balanço. O último pavimento tem a planta reduzida para 
delimitar a área do poço de iluminação sobre as escadas 
rolantes e dá lugar ao restaurante com acesso para o 
terraço jardim de cobertura. A contribuição de luz natural 
do poço de iluminação para os escritórios é pequena, o 
prédio com planta profunda depende da luz proveniente 
das fachadas.

A fachada recebeu um desenho a parte. A resistência 
intrínseca do vidro à tensão foi aproveitada por seu método 
de fixação: ele foi pendurado desde o topo da estrutura 
de 3 pavimentos. Cada conjunto de painéis de 2 m de 
largura foi suspenso através de grampos aparafusados 
e a fixação entre panos é feita por plaquetas metálicas. 
Como contraventamento foram acrescentadas barbatanas 
de vidro de 19 mm e conectores ligados aos pisos fazem 
a restrição ao movimento lateral. Foi utilizado vidro anti-
sun (antélio na indústria nacional) bronze de 12 mm. 
Ele garante que durante o dia a reflexão é dominante, 
impedindo que olhares curiosos vejam o interior do prédio. 
O resultado é a superfície brilhante e reflexiva que Mies van 
der Rohe haviam imaginado. Os vidros são de uma única 
folha. Acabam, assim, sendo pouco eficientes quanto às 
trocas de calor e a admissão de luz natural. Isto porque 
a transmissão luminosa deste tipo de vidro é fraca e a 
reflexão da luz forte. Embora o fator solar seja também 
fraco, é insuficiente para sozinho conter ganhos e perdas 
de calor conforme as estações. 

Mas o vidro tem também outras utilidades. Há uma outra 
vertente da arquitetura moderna também fascinada pelo 
vidro, mas que tirou partido de suas características físicas 
para buscar um acordo com a conservação de energia. Ela 
é mais antiga do que por vezes se supõe. Em 1931 Martin 
Wagner propôs a sua Casa Evolutiva que tomava partido 
do efeito estufa do vidro. As paredes da casa receberam 
a proteção de uma camada externa de vidro que assim 
conservava a radiação solar e reduzia a perda de calor. 

WILLIS FABER & DUMAS

As curvas do prédio à noite.

O prédio durante o dia.

Vista do restaurante na cobertura

fonte: www.archweek.com

fonte: www.archweek.com

fonte:www.fosterandpartners.com

484. Willis Faber & Dumas, Norman Foster, 1975
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Essa combinação de vidro e massa para controlar as 
trocas de energia está presente em vários outros projetos. 
O SANATÓRIO DE PAIMIO de Alvar Aalto (1929/33) é um 
exemplo de combinação entre forma, proporção e 
orientação que tira partido da penetração solar. Os quartos 
dos pacientes alinhavam-se na longa fachada sul do prédio 
de 6 pavimentos. A laje de cobertura atuava como terraço 
parcialmente coberto por uma marquise para onde podiam 
ser levadas as macas com os doentes. Como sempre Aalto 
foi particularmente atento com os ângulos de visão da 
paisagem e principalmente com o controle ou admissão 
da penetração do sol conforme as estações do ano. Os 
terraços sobrepostos no canto leste ficavam em balanço, 
apoiados apenas na estrutura colocada de um lado como 
um tronco de onde pendem os galhos, de forma deixar os 
terraços sem maiores obstruções.

Em 1948 a arquiteta Eleanor Raymond Peabody e a físico-
química Maria Telkes projetaram e construíram em Dover 
aquela que é considerada a primeira casa solar com 8% da 
energia necessária para aquecê-la gerada pelos coletores 
solares que ocupavam a parede sul. Os coletores eram 
formados por uma camada dupla de vidro separada por 
uma de ar que aqueciam chapas metálicas pretas. Embora 
integrada às experiências que o Massachussets Institute 
of Technology - MIT realizava na época, não se tratava 
apenas de um ensaio, a casa foi habitada por um sobrinho 
de Maria Telkes com sua mulher e filho. 

Em 1961 A. E. Morgan projetou um edifício bastante 
eficiente no controle da energia para a ESCOLA ST. GEORGE 
em Liverpool. Duas paredes de vidro foram separadas 60 
cm uma da outra. Os vidros externos eram transparentes 
e alguns dos internos translúcidos, irradiando uma luz 
difusa para as classes. Alguns dos painéis internos eram 
reversíveis, com um lado preto e outro de alumínio polido. 
Assim, o sistema é capaz de absorver e refletir o calor do 
sol. Essa parede sul se estende do chão até o telhado 
cuja inclinação é em direção norte. A estrutura é maciça, 
composta de laje de concreto e cobertura em concreto com 
isolante. Segundo Wigginton (1996:03.98) as mudanças das 
condições ambientais externas demoram uma semana para 
serem registradas internamente devido a alta capacidade 
térmica da estrutura. 

O desenvolvimento da conservação de energia acabou 
estendendo-se, ainda que superficialmente, para edifícios 
comerciais. O caso do já citado Laboratório de Pesquisas 
da Bell de Sarinen é um dos pioneiros. Não por acaso, 

485. Sanatório de Paimio de Alvar Aalto

486. Escola St. George de A. E. Morgan

fonte: wigginton, 1996:03.98

fonte: www.moma.org
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Kevin Roche, que foi seu auxiliar nesse projeto, desenhou 
o prédio para a FORD FOUNDATION em Nova York (1967), 
um dos primeiros em Nova York a utilizar o átrio de vidro 
como uma forma de regular as trocas de calor. O prédio 
conforma-se em uma planta quadrada dominada pelo átrio 
que alcança toda a altura do prédio de 12 andares. Os 
escritórios formam duas pernas de um “L” em torno do átrio 
que alcança uma imensa clarabóia no teto. Suportado por 
uma estrutura de aço aparente, o prédio toma a forma de 
uma caixa de vidro enclausurando um pátio densamente 
plantado. O prédio incorpora, ainda, outras estratégias de 
conservação. Por exemplo, a água da chuva é coletada 
e reservada no espelho d’água interno e as moedas nela 
atiradas são doadas para a Unesco.

A subseqüente proliferação de átrios em shopping centers 
estava muito mais ligada ao interesse comercial e à moda 
do que à conservação de energia. De qualquer forma as 
sementes da conservação de energia hoje em pauta na 
arquitetura já haviam sido plantadas a essa altura. Neste 
caminho, a fachada de vidro participa ativamente da 
conservação de energia.

FORD FOUNDATION

Vista internas

Vista Externa

fonte: arquivo próprio

fonte: arquivo próprio

fonte: arquivo próprio

487. Ford Foundation, Kevin Roche
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FUNÇÃO X EXPRESSÃO

Estamos na terceira geração do Movimento Moderno 
e embora Charles Jencks só tenha decretado o fim da 
arquitetura moderna muito mais tarde (escolheu como 
marco a demolição do conjunto de M. Yamasaki em 
Saint Louis em 1972), os arquitetos desta geração já 
haviam iniciado um processo de revisão profunda de seus 
preceitos. Sem negar diretamente a filiação moderna, eles 
promoveram mudanças na arquitetura que acabaram por 
alterara radicalmente o desenho da luz natural que deste 
momento em diante não pode mais ser chamada de Luz 
Moderna. Escolhemos dois deles como representantes 
desse princípio do fim da luz moderna – Louis Kahn e Paulo 
Mendes da Rocha - na certeza de que o estudo de alguns 
de seus projetos é suficiente para sintetizar a reorientação 
da arquitetura moderna que terminará por subvertê-la 
inteiramente.

Louis Kahn tinha sem dúvidas muitas inquietações para 
responder com a arquitetura, especialmente seu significado 
profundo, arcaico e filosófico, distante de qualquer alusão 
à máquina. Mas talvez sua preocupação dominante tenha 
sido mesmo a monumentalidade capaz de expressar com 
grande intensidade seu sistema filosófico-arquitetônico. 
Como afirma Montaner (1993), ele inverteu o método 
compositivo da arquitetura moderna e abriu mão dos 
critérios do funcionalismo. A cada projeto ele se perguntava 
“o que o edifício quer ser?”, acreditando que os edifícios 
possuem uma essência mais profunda que determina sua 
solução e que há uma forma absoluta capaz de sintetizá-
la. Ao contrário dos modernistas, para Kahn a forma era 
preponderante e a função ficava relegada a um segundo 
plano.

Ele procurava uma definição de espaço própria que 
refletisse seus ideais platônicos em arquitetura concreta. 
Apoiado em sua formação acadêmica tradicional, insistia, 
ao contrário de seus contemporâneos, em formar espaços 
caracterizando-os como sólidos cuja massa fosse palpável 
e em ordená-los como entidades autônomas definidas pela 
estrutura. Ele pretendia uma união integral entre espaço, 
massa, sólido, vazio e luz; procurava a completude clássica 
do ser. Luz e estrutura eram fundamentais para seu conceito 
de espaço. Kahn costumava usar a palavra room que em 

ROOM - O CONCEITO

Forma, estrtura e luz se compõem para formar uma 
unidade indissociável - room. Ele explica:

“ Para mim a estrutura é a realizadora da luz. Quando 
escolho um ordenamento da estrutura que pede a 

seqüência de coluna após coluna, ele apresenta um 
ritmo de não luz, luz, não luz, luz, não luz, luz.“

  

A casa de banhos de Trenton, 1955, reúne 
características que Kahn desenvolverá mais tarde.

Ela é constituída de 4 quadrados duplamente axiais, 
com entrada de luz zenital, ligados por colunas ocas, 
formando uma cruz grega. É uma antítese da “forma 

segue a função” já que os 4 compartimentos são iguais 
mas atendem a diferentes funções – entrada, vestiário e 

hall de acesso à piscinas. 

fonte: www.archinform.net

CAPÍTULO 08TUDO O QUE COMEÇA TEM UM FIM

fonte: AA, nº 142, Fev/Mar 1969:15

487. O conceito de room de Louis Kahn
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inglês tem mais nuanças de significado que o espaço 
em português, além do espaço genérico, ela refere-se a 
um lugar determinado, enquanto nosso espaço tem uma 
conotação mais abstrata. Na falta de uma palavra melhor 
podemos traduzi-la como “compartimento” - um espaço 
delimitado. O compartimento era definido pela interseção 
entre estrutura e luz, que ele considerava como os elementos 
compositivos básicos da arquitetura. Kahn (Perspecta 4, 1957:2) 
afirmava que a arquitetura começou “quando as paredes 
se separaram e fizeram-se as colunas“ a um só tempo 
admitindo a luz e criando um sistema de suporte.

Ele mesmo explicou a importância dos dois elementos 
em outra ocasião (AIA Journal 56, 1971:33): “Room (o 
compartimento) é o começo da arquitetura. É o lugar da 
mente. Você dentro de um compartimento com determinada 
dimensão, estrutura e luz, responde ao seu caráter, sua 
aura espiritual, reconhecendo que sejam lá quais forem, 
os propósitos e feitos humanos transformam-se em vida. 
A estrutura do compartimento precisa ser evidente no 
próprio compartimento. A estrutura, creio, é a provedora 
da luz”. Enfim, Kahn esperava que a estrutura, ao abrir 
caminho para a entrada da luz, consolidasse um espaço 
unitário e específico transformando-o em um lugar com 
caráter próprio. A monumentalidade era a expressão final, 
gerada pela estrutura de forma a conferir uma qualidade 
transcendental aos espaços.

Kahn desenvolve um vocabulário próprio, que já não 
pode ser considerado simplesmente moderno. É produto 
de uma equação híbrida que reúne princípios clássicos 
aos modernos resultando em espaços que contradizem 
algumas das questões modernas. Ao mesmo tempo, a luz 
que os acompanha também é outra que não simplesmente 
moderna. Os espaços são voltados para si mesmos, a 
conexão interior e exterior não é a mais franca possível, ao 
contrário, é permeada de gradações. Daí o uso constante 
de iluminação natural zenital que invade seus prédios e que 
marca a passagem de um espaço a outro. Sua arquitetura 
abandona o vidro e a permeabilidade ambos modernos, e 
retorna à massa sólida e estática. Mas a massa perfurada 
não chega a repetir a janela tradicional, está contaminada 
pela abstração moderna e ao invés das janelas em escala 
humana como queria Perret, suas aberturas são grandes 
recortes abstratos. Assim, Kahn cria uma monumentalidade 
consistente que demonstra sua sensibilidade aberta às 
lições do passado. A luz obedece aos mesmos conceitos, 
já não é funcional, opta pela expressividade monumental 
e solene. 

DIVERSAS ENTRADAS DE LUZ

488. Átrio do Yale Center for British Art, 1969/74

490 e 491. Loggias no complexo de Dacca, 1962/83

489. Janelas da Biblioteca Phillips Exeter, 1965/72

fonte: Gast, 2001:115

fonte: Gast, 2001:114

fonte: www.greatbuildings.com

fonte: www.greatbuildings.com
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Um dos métodos básicos de sua gramática estava em 
separar claramente espaços servidos de espaços de serviço, 
só assim poderia dotar cada um deles de um caráter 
essencial. A casa ESHERICK, 1959/61, é um bom exemplo 
dessa hierarquia espacial. Ela tem a planta dividida em 3: 
estar com pé-direito duplo, jantar no térreo e quarto no 
superior, e um bloco de serviços com cozinha em baixo e 
banheiros acima. É fruto de uma composição equilibrada 
que permite visualizar as partes independentes fundidas em 
um conjunto unitário – a composição não resulta de uma 
simples adição. Os dentes que formam as entradas criam 
uma separação sutil entre salas. Sempre adepto de uma 
geometria rigorosa, Kahn criou a planta da casa a partir de 
um retângulo áureo cujo quadrado gerador é delimitado 
pelas entradas dentadas. 

A relação com o exterior é contida. As paredes externas 
têm uma qualidade escultórica cuja terceira dimensão é 
criada por camadas espaciais. Forma-se assim uma zona 
de transição – uma solução que mais tarde se transformará 
em um espaço mediador entre as condições interna e 
externas tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. 
Na casa Esherick as reentrâncias são recobertas por 
madeira com grandes recortes de vidro gerando uma zona 
de modulação de cor e intensidade de luz.

Na sala aberturas têm a forma de um “T” cujas pernas 
verticais estreitas reduzem o contado exterior x interior. De 
um lado, a ranhura vertical do “T” se estende além do 
pavimento para denunciar que ali só pode haver um pé-
direito duplo, enquanto que a faixa horizontal no limite da 
cobertura transforma o teto em um potente refletor. Ambos 
valorizam as proporções da sala de estar estreita e alta. 
Do outro lado, a parte horizontal do “T” tem a dimensão 
do pavimento superior onde estão os quartos. Os caixilhos 
de madeira ocupam as paredes de fora a fora criando 
uma iluminação intensa e homogênea que reunifica os 
espaços. 

A ASSEMBLÉIA EM DACCA, Bangladesh (1962/75) é um exemplo 
mais completo já que o emprego de seu vocabulário 
em uma situação complexa mostra sua amplitude e 
versatilidade. A planta da Assembléia é formada pela 
composição de volumes bem definidos – os ‘rooms’, mas o 
resultado final é o de uma mandala cuja leitura é unitária. 
O rigor geométrico que organiza os eixos só é rompido 
na mesquita que deve estar obrigatoriamente voltada para 
Meca.

CASA ESHERICK

SALA

COZ.

QUARTO VAZIO

WC

SALA

TÉRREO

SUPERIOR

fonte: www.greatbuildings.com

492. Casa Esherick, Louis Kahn, 1959,61
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Ele utiliza, também, as colunas ocas, que já vinha 
experimentando desde os banhos de Trenton onde faziam 
as vezes de espaços de serviço, dando passagem de uma 
sala para outra. Aqui elas transformam-se em colunas 
de luz e acrescentam especial dramaticidade à mesquita. 
“No projeto para a assembléia eu introduzi um elemento 
provedor de luz para o interior da planta... Imagine que 
as colunas são ocas e imensas e suas paredes podem por 
si fornecer luz, então os vazios são compartimentos e a 
coluna é a fornecedora de luz e pode se conformar em 
formas complexas e se transformar no suporte dos espaços 
e fornecer luz para os espaços.” apud Brownlee 1991:126

Como a planta da Assembléia é formada por volumes 
independentes com formas diversas, surgem espaços 
intersticiais, em geral abrigando as circulações e que 
fazem a acomodação entre as diferentes formas. Esses 
espaços são uma extensão da idéia das colunas ocas, 
transformam-se em zonas de transição, além de conformar 
volumes de luz. São espaços desenhados para moderar 
a luz intensa que recebem de grandes aberturas com 
formas geométricas, obliterando as janelas. Esses espaços 
fazem parte das camadas de transição que em outros 
projetos como no Hospital de Bangladesh (1964/74) formam 
seqüências com a loggia mais externa que circunda um 
segundo espaço alpendrado, mais sombrio e fresco, para 
criar uma gradação maior entre os espaços abertos e 
fechados. Kahn explica a origem de sua idéia: “Eu pensei 
na beleza das ruínas... Das coisas atrás das quais não há 
vida ... E então pensei em embrulhar ruínas ao redor dos 
prédios.” Wurman, 1986

Outra obra que sintetiza bem suas idéias é o 
MUSEU KIMBELL (1969/72) que será analisado a seguir 
em nosso próximo interlúdio. Em todo caso vale a 
pena enumerar suas características arquitetônico-
gramaticais. Primeiramente, o rigor geométrico: a planta 
é uma composição tripartite, formada por 2 quadrados 
superpostos. A superposição define o módulo X que separa 
as escadas da entrada e fornece a dimensão das abóbadas. 
Os pátios foram colocados nos eixos de simetria das alas 
laterais. 

Loggia e galerias obedecem ao conceito de ‘room’, com 
a forma determinando uma área definida, uma estrutura 
independente e iluminação natural própria. A separação 
entre espaços servidos e de serviço também está presente: 
entre cada abóbada forma-se um trecho de teto plano que 
reúne os espaços de serviços e os equipamentos técnicos 

ASSEMBLÉIA EM DACCA

O prédio se apresenta como uma massa perfurada por 
grandes recortes que encobrem as entradas de luz.

A planta do complexo é como uma mandala 
rigorosamente geométrica. A mesquita se desvia do 

eixo para voltar-se para Meca.

fonte: Gast, 2001:104

fonte: Gast, 2001:101

fonte: Gast, 2001:110

493. Assembléia em Dacca, Louis Kahn, 1963/75
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como divisórias, ar-condicionado e iluminação artificial. 
A estrutura do Museu é ao mesmo tempo construtiva 
e geradora do espaço. Ela define a ordem, a forma e a 
hierarquia. E, como queria Kahn, prove os espaços de luz 
natural.

Outra preocupação sua era a procura da luz correta para 
cada forma determinada: “Uma abóbada, uma cúpula, 
são uma escolha do tipo de luz. Fazer um compartimento 
quadrado significa dar-lhe aquela luz que revela o quadrado 
em suas infinitas modulações. Nenhum espaço é realmente 
arquitetônico a menos que receba luz natural”. Congresso 

Ciam, 1959 No Museu Kimbell forma, estrutura e entrada de 
luz colaboram para o caráter particular da luz natural, que 
o arquiteto descreve: “Estou desenhando um museu de arte 
no Texas. Aqui eu imagino que a luz nas salas estruturadas 
em concreto terão a luminosidade da prata. A luz dará um 
tom de prata às salas, sem tocar diretamente nos objetos, 
e ao mesmo tempo dará a sensação confortável de saber a 
hora do dia.” Perspecta 3, 1955

Também presente no museu está a transição gradual entre 
dentro e fora através do paisagismo e da luz natural: a 
sombra que contrasta com o sol pleno; depois uma 
sombra tênue que se tornará mais densa sob a loggia. Se 
no exterior o percurso é controlado, no interior do museu 
ele foi deixado em aberto, sem nenhum trajeto pré-definido 
– uma anti-promenade architecturale. As entradas de luz 
pela cobertura definem uma direção, mas são balanceadas 
pela distribuição homogênea da iluminação que evita uma 
ênfase direcional excessiva. Assim, a escolha dos percursos 
fica a cargo do visitante.

ASSEMBLÉIA EM DACCA

Espaços intersticiais recebem luz natural zenital e 
promovem a circulação.

A mesquita recebe iluminação natural captada pelas 
colunas de luz.

fonte: Gast, 2001:111

fonte: Gast, 2001:110

fonte: Brownlee, 1991:116

494. Assembléia em Dacca, Louis Kahn, 1963/75
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INTERLÚDIO 11KIMBELL ART MUSEUM, LOUIS KAHN



FORT WORTH, E.U.A.

32N - 97O

CÉU PREDOMINANTEMENTE CLARO 

O LUGAR

O museu tem 11.150 m2 divididos em 
dois pavimentos e está localizado em um 
parque com 9,5 acres em Fort Worth no 
Texas. Não existem maiores obstruções 
ao sol em seu entorno e de qualquer 
forma o prédio é iluminado por aberturas 
zenitais. A disponibilidade de luz natural 
é altíssima, com céu entre claro e 
parcilamente nublado e iluminâncias 
globais médias que atingem 12 klux no 
inverno e 105 klux no verão.

O PRÉDIO

O Museu Kimbell é um museu público 
destinado a exibir objetos de arte de 
todas as épocas históricas em todos 
e quaisquer tipos de suporte. Para 
tanto Kahn projetou um espaço amplo 
e contínuo, apenas com paredes 
periféricas, de forma a alcançar o máximo 
de flexibilidade. Painéis desmontáveis e 
bases de diversos tamanhos oferecem 
áreas complementares de exposição, 
permitindo a montagem de diferentes 
mostras.

A planta é formada por uma composição 
tripartite estruturada simétricamente. No 
trecho central localizam-se o pórtico de 
entrada, o foyer e as escadas simétricas 
que interligam os pavimentos. Atrás 
delas ficam a área administrativa e 
sobre ela a biblioteca. Do lado esquerdo 
o pátio separa a área de exposições fonte

 
www.kimbellart.com

fonte: www.kimbellart.com

497 e 498. O Museu Kimbell está localizado em um parque, com bastante espaço à 
sua volta e sem obstruções que possam comprometer sua iluminação. De qualquer 
forma, ele pouco depende de seu entorno já que as entradas de luz ou são zenitais, 

ou laterais, através de pátios encerrados dentro da construção como claustros.

MUSEU KIMBELL

MUSEU DE ARTE

LOUIS KAHN, 1966/72

ESTRATÉGIAS:
ILUMINAÇÃO ZENITAL E

ATRAVÉS DE PÁTIO

495. Mapa 496. Clima
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Em Fort Worth, no Texas, as temperaturas são muito elevadas no verão quando o 
sol alcança 81,4o e 34,5o no solstício de inverno. Os dias são predominantemente 
claros ou parcilamente nublados. Embora o céu não permaneça livre de nuvens 
como no Mediterrãneo, por exemplo, a disponibilidade de luz é grande, já que a 

intensidade dos raios é muito grande.

500. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

499. DIAGRAMA SOLAR 

temporárias do café e auditório. O 
salão à direita é dividido por dois pátios, 
mas inteiramente dedicado à exposição 
permanente. Os escritórios, curadoria e 
áreas de apoio foram todas alojadas no 
pavimento inferior. A planta foi definida 
por rigorosas operações geométrias. Seu 
ponto de partida é o duplo quadrado 
que se sobrepõe de uma medida ‘x’ 
(6,60m) que se transforma no módulo 
das abóbadas e reaparece na distância 
que separa as escadas simétricas. Por 
outro lado, a subdivisão da planta em 
três partes faz surgir retângulos áureos 
que por sua vez receberam os pátios 
alinhados a partir do eixo central do 
retângulo.

O volume do prédio é formado por 
18 abóbadas de concreto cobertas 
em chapas de chumbo, encerrando 
espaços com 30,60 x 6,60 m entre 
eixos. As abóbadas estão agrupadas na 
composição tripartite, com um grupo de 
4 abóbadas paralelas, ladeado por dois 
grupos de 7. Elas foram intercaladas 
com seções em teto plano com 2,40 m 
de largura que formam os espaços de 

AUDITÓRIO

EXPO TEMPORÁRIAS

PÁTIO

CAFÉ

ADMINISTRAÇÃO

FOYER

PÓRTICO

PÓRTICO PÓRTICO

VAZIOVAZIO

EXPO PERMANENTE

PÁTIO

PÁTIO

CURADOR

ESCADAS

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO 

Seqüência de operações 
geométricas para a definição da 

morfologia da planta:
- primeiramente o duplo quadrado 
que se sobrepõe de uma medida 

‘x’ (6,60m) 

- este transforma-se no módulo das 
abóbadas e reaparece na distância 
que separa as escadas simétricas. 

- a subdivisão da planta em três 
partes faz surgir retângulos áureos 

-  os pátios foram alinhados a 
partir do eixo central do retângulo.

x

X

X

501. TIPOS DE CÉU

502. A GEOMETRIA DA PLANTA

266



serviços e são sustentadas por 4 pilares 
de canto com seção quadrada de 0,60 
m. As abóbadas estão orientadas no 
sentido norte-sul, com a fachada oeste 
abrindo-se para o parque e a fachada 
leste para um estacionamento no nível 
do pavimento inferior. 

Esta disposição conforma uma planta 
em “U”, criando um recuo na fachada 
oeste que dá lugar a um jardim de 
azevinhos que Kahn gostaria que fosse 
utilizado como entrada principal. Como 
na realidade a maior parte das pessoas 
chega de carro, a entrada mais utilizada 
é a do pavimento inferior que se abre 
para o estacionamento.

PASSEIO ARQUITETÔNICO

A entrada pelo parque é feita através 
de um pequeno bosque de azevinhos, 
que fica contido no espaço retangular 
formado pelo recuo da fachada e para 
o qual voltam-se três abóbadas abertas 
que fazem as vezes de pórticos. Uma 
parede de vidro com portas de correr fica 
abrigada pelo pórtico central, enquanto 
os pórticos laterais faceiam dois espelhos 
d’água com chafarizes. Kahn costuma 
transformar o passeio arquitetônico 
do exterior para o interior em uma 
transição cuidadosamente estudada. 
Nesta passagem do museu Kimbell, mais 
de um sentido é despertado quando 
nos aproximamos do edifício por esse 
caminho. Ouve-se o barulho da água 
jorrada pelos chafarizes, o ruído dos 
cascalhos pisados e o eco produzido pela 
abóbadas de concreto aparente matizado 
com concreto branco, razoavelmente 
reflexivas. Sente-se a transição entre um 
mundo amplo, quente, de brilho intenso 
do sol, que passa pela sombra tênue 
dos azevinhos animada pelos reflexos de 
luz produzidos pela água dos espelhos 
d’água e projetados nas abóbadas, para 
entrar em um ambiente contido e fresco, 
animado por um brilho prateado em fonte: Gast, 2001:90

fonte: Gast, 2001:90

fonte: Gast, 2001:90

fonte: Gast, 2001:90

503. O PASSEIO ARQUITETÔNICO COMEÇA ATRAVESSANDO O PARQUE

504. A APROXIMAÇÃO PELA LATERAL DO EDIFÍCIO
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meio a uma leve penumbra do interior 
do prédio.

Uma vez dentro do prédio, as abóbadas 
em ciclóide estendem-se para todos os 
lados formando um espaço geral aberto 
e fluente. Cada uma das abóbadas 
compreende um espaço individualizado 
por sua forma, seus próprios pilares e 
sua própria luz constituindo-se em uma 
unidade espacial, um “compartimento” 
na definição kaniana. Os percursos 
nas salas de exposição foram deixados 
em aberto para serem definidos a 
cada mostra apresentada e por isso a 
iluminação natural perde as sutilezas e 
procura ser genericamente uniforme. 
Os espaços de serviço, entre abóbadas, 
receberam um forro metálico rebaixado 
que fica encaixado entre dois trilhos 
de aço por onde passam os dutos de 
ar condicionado. Os trilhos servem, 
também, de apoio para as divisórias 
móveis que podem ser colocadas 
tanto transversal quanto paralelamente 
a eles permitindo as mais variadas 
configurações de percurso.

Embora com uma solução um tanto 
precária e forçada, até mesmo o 
auditório e a biblioteca foram ajustados 
para caber sob uma única abóbada, 
enquanto os tetos planos, mais baixos, 
entre elas receberam, vagamente, a 
função de serviço: o corredor de acesso 
às cadeiras no auditório e escadas, 
banheiros e balcão de empréstimo na 
biblioteca. Esses dois espaços também 
são iluminados através dos refletores, 
mas receberam obturadores motorizados 
que excluem totalmente a luz natural 
quando necessário.

O DESENHO DA LUZ

Os refletores são verdadeiras luminárias 
de luz natural. As abóbadas são rasgadas 
em todo o seu comprimento por uma 
fresta de 75 cm de largura, coberta 
originalmente por domos de acrílico 

fonte: Browlee,1991:capa

fonte: www.kimbellart.com

fonte:www.kimbellart.com

505. Vista da lateral mostrando o desnível do terreno

506. Pórtico de entrada contrastando sua sombra densa com a tênue dos azevinhos

507. Saguão de entrada com o dispositivo de reflexão da luz que permite ver o céu.
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508. ESTUDO DAS ENTRADAS DE LUZ NATURAL E PERCURSOS

ESPELHO D’ÁGUA

FRESTA ZENITAL ILUMINA 
O PAV. INFERIOR

RASGO ZENITAL + 
REFLETOR DE ALUMÍNIO

PÁTIO DE 6,60X6,60M 
+ TREPADEIRA

PÁTIO DE 11,40X11,40M 
+ PERSIANAS VERTICAIS E 

TREPADEIRA

PÁTIO DE 
6,60X6,60M 
ILUMINA O PAV. 

INFERIOR

FRESTA DE VIDRO ACOMPANHA 
A CURVA DA ABÓBODA

TRECHO RETO COM ILUMINAÇÃO 
ARTIFICIAL

RASGO ZENITAL + 
REFLETOR DE ALUMÍNIO

FRESTA DE VIDRO ACOMPANHA A 
CURVA DA ABÓBODA

TRECHO RETO COM 
ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

FRESTA ZENITAL ILUMINA 
O PAV. INFERIOR PÓRTICO

PÓRTICO

CAIXILHO 
PISO-TETO

PÓRTICO

BOSQUE DE AZEVINHOS

PAVIMENTO TÉRREO

FRESTA ZENITAL ILUMINA O 
PAV. INFERIOR

CAIXILHOS 
PISO-TETO

PÁTIO DE 
6,60X6,60M

ILUMINA 
CURADORIA

ESCADA RECEBE 
LUZ DO TÉRREO

FRESTA DE VIDRO

PORTA DE 
VIDRO

FRESTA ZENITAL ILUMINA 
O PAV. INFERIOR

CAIXILHOS 
PISO-TETO

PAVIMENTO INFERIOR

509. ESTUDO DE PENETRAÇÃO DA LUZ NATURAL

RAIOS FILTRADOS PELAS 
PLANTAS REFLETEM-SE PARA AS 

GALERIAS

RAIOS DIRETOS 
SÃO BARRADOS 

PELAS 
PERSIANAS

RAIOS SÃO DESVIADOS 
PELOS REFLETOR E A 

SEGUIR PELAS ABÓBODAS

POÇO DE 
LUZ P/PAV. 

INFERIOR

LUZ FILTRADA PELOS 
AZEVINHOS E A SOMBRA 

DO PÓRTICO

Os percursosĐ
uniformĐ

saguão de eĐ
contriĐ

colaboram animando os ambientes com diferentes cores de luz que estabelecem uma identidade própria para cada um.

269



que recentemente foram substituídos 
por domos de policarbonato de forma a 
impedir a entrada de raios ultra violeta. 
Os refletores em si, com 2,20 m de 
largura, foram feitos em chapa perfurada 
de alumínio reflexivo, especial para 
aparelhos de iluminação, com 1,00 mm 
de espessura e furos de 1,25 mm com 
centros espaçados a cada 2,30 mm. Sua 
curva foi determinada por computador 
de forma a não permitir que nenhum raio 
direto atingisse as paredes, todos são 
refletidos pelas ciclóides. Nos estágios 
finais do seu desenho Richard Kelly, 
consultor de iluminação, acrescentou 
uma espécie de barbatana no topo do 
refletor que se projeta em direção ao 
centro dos domos. A barbatana tinha 
duplo objetivo: reforçar a reflexão da luz 
e bloquear os raios mais oblíquos que 
poderiam entrar nas galerias. 

As pequenas lunetas que Kahn chamava 
de “lightbands” (faixas de luz), emolduram 
as laterais das abóbadas e as soltam das 
paredes. Elas também contribuem com 
um pouco de luz natural e principalmente 
marcam o caminhar do sol. São bastante 
estreitas, ajustam a curvatura das 
ciclóides com a das paredes e variam em 
altura entre 15 e 22 cm de forma a não 
causar ofuscamento.

Esses diferentes meios de modificar a 
luz vinda de cima e dos lados criou 
condições e qualidades de luz diversas, 
apoiando a hipótese primeva de que a 
luz deveria ser diversificada o suficiente 
para fazer de cada espaço um espaço 
especial. A relação entre os materiais 
de acabamento e a luz é sempre muito 
importante alterando cores, reflexões e 
refletâncias e Kahn dedicou-se a uma 
seleção criteriosa que restringiu a paleta 
de opções ao mármore travertino na 
parede, madeira e o próprio travertino 
entremeados no piso e um concreto 
aparente claro e reflexivo nas abóbadas. 
A qualidade final das luzes já estava 

fonte:Architecture in Detail, 1992

fonte: www.kimbellart.com

fonte: www.kimbellart.com

510. VISTA GERAL DAS GALERIAS
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no pensamento de Kahn desde 1967 
quando proferiu uma palestra no New 
England Conservatory of Music de Boston 
dizendo: “Estou desenhando um museu 
de arte no Texas. Aqui eu imagino que 
a luz nas salas estruturadas em concreto 
terão a luminosidade da prata... A luz 
dará um toque de prata às salas sem tocar 
diretamente nos objetos, e ao mesmo 
tempo dará a sensação confortável de 
saber a hora do dia. Será acrescentado à 
luz produzida pelos rasgos sobre as salas 
de exposição, um contraponto de pátios, 
abertos para o céu, de dimensões e 
caráter calculados, transformando-os em 
Pátio Verde, Pátio Amarelo e Pátio Azul, 
nomeados pelo tipo de luz que antecipo 
pelas suas proporções, pelas suas 
diferentes vegetações ou pela reflexão 
do céu em suas superfícies, ou na água.” 
(Kahn, Perspecta 3, 1955).

De fato a luz refletida nas abóbadas produz 
uma incandescência prateada que pode 
ser percebida até mesmo nas fotografias, 
enquanto que os pátios comprovam 
mais eficientemente as mudanças de luz 
no exterior. A luz natural também explica 
a arquitetura. As pequenas faixas de 
vidro entre as abóbadas e as paredes, 
ressaltam e delineiam suas formas ao 
mesmo tempo em que denunciam sua 
função de paredes de fechamento, não 
portantes.

É interessante notar que a iluminação 
artificial foi projetada para complementar 
a natural, mas a contradiz na medida 
em que não ilumina as abóbadas. 
Nas galerias em geral ela é fornecida 
por spots orientáveis fixados nos forros 
metálicos que cobrem os espaços de 
serviço entre as abóbadas ou ao longo de 
trilhos que percorrem o comprimento dos 
refletores. Sua luz, portanto é projetada 
para baixo, sem dirigir nenhum raio para 
as abóbadas que sem a contribuição 
da luz natural ficariam totalmente às 
escuras. Apenas o auditório recebeu 

fonte:Architecture in Detail, 1992

fonte:Architecture in Detail, 1992

Corte mostrando a abóbada entre trechos retos com forro rebaixado sobre os quais 
Kahn inseriu dutos de ar-condicionado e eletricidade.

Detalhe do dispositivo de reflexão sob a entrada de luz.

Detalhe do vidro encaixado entre parede e viga e detalhe do forro rebaixado.

511. DETALHE DAS ENTRADAS DE LUZ
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fonte: Loud, 1997, 158

fonte: www.kimbellart.com

512. CONCEITOS DO DESENHO DA LUZ NATURAL

Como o saguão de entreada esta protegido pelo pórtico, a prenetração de luz 
depende do redirecionamento dos raios causado pelo piso externo.

O piso externo participa da distribuição de luz para o interior do prédio,  nas 
aberturas dos pátios que não possuem beiral.

A entrada de luz zenital em forma de rasgo ao longo do comprimento do 
compartimento provoca uma distribuição de luz mais homegênea possível.

RAIOS MAIS BAIXOS SÃO 
BARRADOS PELA ABA VERTICAL

VIDRO ENTRE A 
VIGA E A PAREDE

FORRO REBAIXADO 
C/DUTO DE AR-
CONDICIONADO

RAIOS MAIS ALTOS SÃO 
REFLETIDOS VÁRIAS VEZES

515. ESTUDO DE PENETRAÇÃO DA LUZ NA ÁREA DE EXPOSIÇÃO

RAIOS MAIS BAIXOS PENETRAM 
NO SAGUÃO

VIDRO ENTRA A 
VIGA E A PAREDE

FORRO REBAIXADO 
C/DUTO DE AR-
CONDICIONADO

RAIOS OBLÍQUOS SÃO 
REFLETIDOS VÁRIAS VEZESRAIOS MAIS ALTOS 

PENETRAM NO SAGUÃO 
E O CÉU PODE SER 

VISTO

516. ESTUDO DE PENETRAÇÃO DA LUZ NO SAGUÃO DE ENTRADA

RUIM BOA MELHOR

A capacidade de reflexão da forma do teto aumenta com a redução da área 
de sua superfície.

513. Vista do pavimento inferior com o poço de luz que 
o ilumina

514. Vista da articualção entre duas abóbadas
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uma linha de lâmpadas fluorescentes 
que foram embutidas na extensão 
das paredes de forma a fornecerem 
luz indireta. Na biblioteca, luminárias 
também com lâmpada fluorescente 
foram colocadas perpendicularmente 
ao eixo das abóbadas para garantir 
intensidade de luz suficiente para a 
leitura. O pavimento inferior reúne, 
além da galeria de entrada e escadas de 
acesso às salas de exposição no térreo, as 
salas de recebimento e armazenamento, 
os escritórios bem como a sala do 
curador. Tanto as salas de escritório 
quanto de armazenamento recebem luz 
natural fornecida por dois pátios de luz 
retangulares que acompanham toda a 
extensão de uma abóbada, portanto com 
30,60m de comprimento e 2,70m de 
largura. Ambos têm seus muros voltados 
para a face leste, recebendo intensa luz 
refletida no período da manhã, mas ficam 
resguardados do calor do sol da tarde. 
O pátio descoberto que ilumina as salas 
da curadoria alcança a altura de dois 
pavimentos para fornecer a iluminação 
à sala do curador que também se 
desenvolve em dois pavimentos.

fonte: A+U, 1983:148

fonte: Loud, 1997, 45 fonte: Loud, 1997, 156

fonte: Loud, 1997, 157

517. DIFERENTES PÁTIOS

518. Vista do teatro com Louis Kahn e um traço de raio 
de sol projetado na parede.

Pátio da exposição temporária

Pátio da exposição permanente

Pátio da curadoria
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PAULO MENDES FAZ UMA ODE A SOMBRA

O arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha também não 
nega sua filiação moderna. Como aqueles arquitetos, seus 
projetos baseiam-se no conhecimento técnico-construtivo, 
na abstração, na consciência da inserção urbana e no 
grande crédito que da à vocação social da arquitetura. 
Preocupa-se com a pré-fabricação e faz de cada projeto 
um protótipo passível de reprodução. Da mesma forma, as 
partes componentes da edificação também têm o sentido 
de seriação. Em sua casa no Butantã, por exemplo, apesar 
do caixilho não ser de fato industrializado, foi pensado 
como tal, um único tipo resolve todas as situações. Ao 
mesmo tempo, ele opera uma série de sutis deslocamentos 
conceituais que acaba por subverter parte da ordem 
intrínseca do Movimento Moderno. Aplicar os 5 pontos de 
uma arquitetura inventados por Le Corbusier aos projetos 
de suas casas é revelador de tais deslocamentos e será 
suficiente para demonstrar que seu desenho da luz difere 
tanto da Luz Moderna que podemos considerá-lo uma 
espécie de ponto final de nosso estudo. Ao mesmo tempo, 
nos parece interessante fechar esse círculo que começou 
exatamente com os 5 pontos de Le Corbusier. Vejamos:

Já não é possível falar propriamente de pilotis em seus 
projetos. Embora boa parte de suas casas sejam elevadas 
do chão, ao invés das colunas definidoras do piloti a ênfase 
é no grande vão. A aproximação com Mies van der Rohe 
é forte, mas ao contrário deste que trazia o suporte para 
a borda dos espaços, Paulo Mendes prefere os grandes 
balanços que tornam a composição ainda mais leve. O 
que se vê é um espaço limpo, quase desguarnecido de 
pilares que se perdem nas sombras e, portanto, podem ser 
abstraídos visualmente. É como se os prédios pretendessem 
levitar poucos metros acima do solo. Ao mesmo tempo, 
suas construções querem guardar certa distância do entorno 
de forma a sublinhar o contraste visual. O vão sombrio 
destaca ainda mais o volume do chão, mas acima de tudo 
faz alusão à noção de sombra protetora. Paulo Mendes 
explica a idéia ao comentar sobre o Museu da Escultura: 
“A edificação não é aparente a céu aberto, a não ser por 
um alpendre, grande prisma reto, lugar de abrigo simbólico 
sobre o jardim, ponto de referência e parâmetro de escala 
entre as esculturas e o observador.” (Artigas, 2000:86) Aliás, 
essa sombra protetora é uma representação constante 
em seus croquis revelando a importância de sua presença 
independente do tipo de projeto, seja casa, museu, 

5 PONTOS REVISITADOS

O pilotis foi substituído pelo grande vão e a sombra 
protetora.

Na casa A.C.Pinto (1974) a planta-livre transforma-se 
em uma ampla caixa quadrada que envolve 2 blocos 
retangulares independentes. O percurso periférico se 
completa sem interrupção passando por diferentes 

níveis.

O telhado-jardim comparece apenas em situações 
específicas, em geral , como na casa M. Nitsche 

(1973/6) a cobertura é palco de perfurações zenitais 
acompanhadas pela caixa d’água.

As fachadas continuam livres e as janelas são em 
banda, mas praticamente somem da fachada que se 

compôe por empenas, recortes e canhões de luz, como 
na casa PMR (1964). 

fonte: Acrópole 343: 32

PILOTIS

519. Desenhos de Paulo Mendes

PLANTA-LIVRE

TELHADO-JARDIM

FACHADA-LIVRE E JANELAS EM BANDA
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biblioteca, ginásio de esportes ou pavilhão de exposições. 
Um exemplo é a casa Francisco Malta Cardoso (1964) cujo 
balanço simétrico avança 6,5m de cada lado, guardando 
os 4 pilares que a sustentam sob a sombra densa.

O telhado-jardim aparece em uma ou outra obra, como 
na CASA FERNANDO MILLÁN (1970). Seu jardim é aquático 
entremeado de faixas de piso e com poucas caixas para 
plantas. É predominantemente formado pelo fino espelho 
d’água que garante a proteção térmica necessária para 
preservar a laje de rachaduras. Comparece mais como um 
meio de impermeabilizar e isolar a laje do que como um 
espaço utilizável que amplie o contato com o sol.

A planta livre expandiu-se para se transformar em um 
espaço único, totalizante. É o reverso da planta clássica, 
ao invés de estar no coração da planta, o espaço principal 
abarca todos os demais. Os espaços secundários, nas 
casas basicamente quartos e banheiros, muitas vezes são 
concebidos como uma caixa dentro da caixa, com paredes 
que não chegam até o teto para preservar a continuidade 
do espaço principal social. Tal espaço combina com a 
homogeneidade de distribuição da luz, mas no caso das 
casas de Paulo Mendes, a homogeneidade é de penumbra, 
senão da sombra mais profunda. Essa penumbra intensa é 
pontuada por jorros de luz localizados que acrescentam 
planos de profundidade,  diferenciam regiões e fazem 
sugestões ou comentários sobre possíveis usos de um 
mesmo espaço. Os exemplos são vários: a pequena 
abertura no nível do tampo que injeta luz diretamente na 
pia da cozinha da casa MARIO MAZETTI (1970); as caixas 
profundas que iluminam os quartos da casa Edmundo 
Freitas (1963); e por fim sua própria casa talvez seja o 
exemplo mais acabado, com uma profusão de recortes 
que fornecem uma iluminação contida e pontual junto de 
mesas, sobre os banheiros e quartos.

As janelas em banda até estão presentes, embora ausentes 
da fachada. Explico-me: Paulo Mendes trata as fachadas 
com poucas aberturas aparentes. Estão quase sempre 
encobertas e protegidas por extensos beirais, paramentos 
verticais, planos refletores. As janelas não fazem parte 
da composição da fachada que se organiza pelo jogo 
de empenas fechadas ou até caixas protuberantes que 
escondem as aberturas. Em alguns casos ele escolhe a 
solução extrema da iluminação zenital, fechando ainda 
mais as fachadas. A proteção às aberturas é tamanha que 
em algumas casas há horários em que pouca luz atinge o 
interior e quando atinge encontra como superfície de reflexão 

CASA MILLÁN
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Vista da sala

fonte: Acayaba, 1986:341

520. Casa Millán, Paulo Mendes, 1970
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o concreto aparente sem qualquer tonalização e, portanto, 
sem capacidade refletora. Vale lembrar que Louis Kahn, 
que a pouco estudamos, costumava adicionar corantes 
claros ao concreto para aumentar a reflexibilidade.

A fachada já não é tão livre assim, pelo menos em 
aparência. Sem dúvida Paulo Mendes da Rocha está sempre 
atento aos aspectos de racionalidade construtiva e clareza 
estrutural. Aliás, a lógica estrutural nunca é deixada de 
lado, ao contrário é parte inerente de sua arquitetura. Ruth 
Verde Zein (2000) aponta como origem de suas estruturas 
as propostas de Le Corbusier para as casas Dom-ino ou 
Citrohan. Casas Dom-ino eram porticadas, formadas 
por esqueleto de pilares e vigas enquanto que as casas 
Citrohan possuíam duas paredes periféricas paralelas 
portantes sustentando vigas e lajes. A tecnologia empregada 
por Paulo Mendes é sempre a do concreto armado ou 
protendido, fundido in loco e deixado aparente. Ele utiliza 
esse mesmo material em lajes nervuradas, pórticos, pilares, 
sheds, grandes empenas utilizadas como quebra-sol ou 
plano de reflexão, pérgulas, e até mesmo no mobiliário 
fixo. Muitas vezes, uma estrutura que pode ser considerada 
do tipo Dom-ino recebe fachadas bastante vedadas que 
oferecem uma leitura do conjunto homogênea, criando 
uma semelhança, mais visual com o esquema Citrohan.  
Assim, por vezes, estrutura, fechamento e partições se 
confundem em um mesmo elemento constituinte, embora 
com funções independentes. 

Le Corbusier lutava por demonstrar através do desenho a 
independência da estrutura, da fachada e a articulação 
da construção em camadas de diferentes materiais 
características do sistema construtivo moderno. Paulo 
Mendes da Rocha abre mão da especialização dos materiais 
e adota o binômio concreto e vidro que deverá cumprir 
todas as funções construtivas: sustentação, fechamento, 
isolamento/mediação com o exterior. A tecnologia moderna 
veio desenvolvendo cada vez mais materiais especializados 
justamente porque deixar a cargo de um só material todas 
essas tarefas significava aceitar uma performance no 
máximo mediana para cada função. 

Também a relação entre interior e exterior não é 
propriamente a mesma do Movimento Moderno. Para 
estes a continuidade era a palavra chave com o mote: 
grandes aberturas, máximo contato. Tratava-se de contato 
visual em mão dupla: de dentro para fora e de fora para 
dentro. As casas-apartamento de Paulo Mendes sempre 
sobrelevadas parecem querer preservar grande intimidade. 

CASA JAMES KING

Vista dos quartos

Vista do corredor/varanda
fonte: Spiro, 2002:83

fonte: Spiro, 2002:84
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A casa elevada sobre 8 colunas abraça um pátio 
aberto que é contornado de um lado pela sala e 

estúdio e de outro pela varanda e cozinha. Os quartos 
receberam como fechamento uma grelha de 80 cm de 
profundidade que reúne um tampo contínuo e brise. 

Uma segunda faixa forma uma varanda-circulação junto 
dos quartos.
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521. Casa James King, paulo Mendes, 1972
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As complexas estratégias de captação da luz do sol que 
como vimos escondem as janelas resultam em um volume 
voltado sobre si mesmo, resguardado do contato exterior. 
Já o contato de dentro para fora fica preservado, do fundo 
da penumbra é possível divisar a paisagem externa. Enfim, 
a relação com o lugar se dá através da acomodação da 
topografia e na fluência dos acessos.

A promenade arquitetônica também é bastante peculiar. 
Não pretende mostrar a arquitetura, mas criar um percurso 
sem fim. Em geral é possível contornar suas casas pelo 
perímetro que se completa inteiramente, como pode 
ser constatado na casa PMR no Butantã ou na casa 
JAMES FRANCES KING (1972). Esta casa incorpora em seu 
volume um pátio de distribuição de luz que rompe a planta 
e separa de um lado a sala em forma de “L” e de outro um 
corredor ao longo da fachada sudoeste que interliga o hall 
de acesso social e o de serviço.  A luz também participa do 
passeio. O acesso às casas tem como foco a sombra densa 
do pavimento térreo, mas o caminho segue, em geral, pela 
periferia do volume. As escadas têm estrutura independente 
que as deixa aberta, quando muito cobertas por vidro. 
Assim, o caminhar se inicia sob a luz natural, escada acima. 
Uma vez atingido o pavimento sobrelevado a relação se 
repete. O caminho tende a ser periférico e mais aberto 
à luz natural, circundando o miolo da planta deixado em 
penumbra. Em muitas situações trata-se de um caminho 
virtual, não definido, em meio ao grande espaço social 
unitário. De qualquer forma, como dissemos, o ambiente 
geral é escuro. Aqui e ali, entram jorros de luz captados 
por domos zenitais ou caixas de luz lateral, suficientemente 
profundas para evitar a dispersão dos raios e desta forma 
concentrá-los em uma direção. Esses pontos iluminados 
são referências para o caminhar, são pólos de atração que 
assinalam planos de profundidade contrastantes e dão um 
sentido ao percurso. 

A luz natural ou talvez sua ausência, comparece como um 
meio atmosférico que envolve toda a construção e penetra 
de todos os lados, inclusive o piso. É comum encontrarmos 
em suas casas aberturas no plano horizontal, colocadas 
no piso ou na altura dos tampos, que deixam entrar um 
resquício de luz refletida, ora pelo piso do pavimento 
térreo, ora tingida de verde pelo reflexo das plantas no 
jardim. Aliás, a insistência em abrir entradas de luz por 
baixo da construção parece estar presente para servir como 
um reforço da composição que a todo instante relembra a 
condição de volume elevado do solo. 

CASA MARIO MAZETTI
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Vista da pérgula

fonte: Spiro, 2002:71

QUARTOS
ESTAR

GARAGEM

SERVIÇOS

A casa foi implantada em terreno de grande declive e 
tem a estrutura resumida a 4 pilares que 2 a 2 suportam 
duas paredes portantes. No piano nobile uma pérgula 
coberta com vidro rasga transversalmente o volume e 

separa a ala social da íntima ao mesmo tempo em que 
provê estes espaços de luz natural. 

522. Casa Mario mazetti, Paulo Mendes, 1970
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A comparação entre a casa PMR no Butantã (1964) que 
estudaremos a seguir e a casa Gerassi (1989) nos ajuda 
a entender os aspectos compositivos que interagem com 
a luz natural. Ambas são casas-apartamento com planta 
bastante compacta. Ambas pretendem estar imersas na 
atmosfera luminosa, mas enquanto a casa mais antiga 
é escura, a casa Gerassi dispensa qualquer proteção e 
abre seus vidros diretamente para a luz. Há uma diferença 
essencial entre elas também apesar de um desenho da luz 
aparentemente tão diverso. A diferença talvez se explique 
pelo sistema construtivo. A casa PMR utiliza a tecnologia 
tradicional de concreto moldado in loco enquanto a casa 
Gerassi é produzida com vigas e pilares pré-fabricados. 
Provavelmente por isso, esta não apresenta os grandes 
balanços, as pérgulas e os planos de reflexão que 
caracterizam a casa PMR, e que lá estão presentes para 
sombreá-la. A estrutura pré-fabricada é pouco flexível para 
acomodar empenas protetoras ou balanços extensos. Mas, 
do ponto de vista da composição não há discrepâncias, 
ambas estão imersas na atmosfera que as penetra pos 
todos os lados.

CASA GERASSI
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Ao contrário da casa PMR, na casa Gerassi a luz natural 
é abundante, mas participa da concepção arquitetônica 

nos mesmos termos com os quais a penumbra toma 
parte da primeira. Ambas as casas estão imersas 
em uma atmosfera que as  penetra por todos os 

lados, inclusive pelo piso. A casa Gerassi possui uma 
perfuração quadrada no meio da sala protegida por 
uma grade de ferro fundido que reafirma a idéia de 
se estar em uma caixa suspensa cuja luminosidade a 

faz levitar. As proteções, pérgulas, balanços, anteparos 
e, portanto, a sombra parecem estar ausentes apenas 
pela incompatibilidade com o sistema construtivo do 

concreto pré-fabricado.

PLANTA DO TÉRREO

PLANTA DO SUPERIOR

Vista externa e da sala com o domo sobre a perfuração do piso que permite que 
a luz atravesse a casa e atinja o piso do pilotis.

Os caixilhos dos quartos, especialmente desenhados, 
formam uma faixa contínua.

fonte: arquivo da autora

fonte: arquivo da autorafonte: arquivo da autora

523. Casa Gerassi, Paulo Mendes, 1989
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INTERLÚDIO 12CASA PMR, PAULO MENDES DA ROCHA
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CASA PMR

PAULO MENDES DA ROCHA,  1964

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR

ESTRATÉGIAS:
LUZ REFLETIDA

E ZENITAL

SÃO PAULO, BRASIL

23,34S- 46,38O

CÉU NUVENS ESPARSAS

O LUGAR

O projeto dá conta de duas casas 
quase idênticas implantadas em três 
lotes no loteamento da City Butantã, 
exclusivamente residencial. A casa da 
esquina foi realizada pelo arquiteto 
para sua moradia e a outra para sua 
irmã. O terreno foi nivelado pela cota 
do alinhamento resultando em taludes 
ao longo das divisas. As casas usufruem 
de amplos recuos que permitem boa 
penetração do sol e a implantação à 
45º em relação ao norte distribui a luz  
natural por todas as fachadas.

O PRÉDIO

A casa PMR tem um pavimento inferior 
com 2,00m de pé-direito sob as vigas 
e 2,45m sob a laje. Como o pavimento 
está contido pelos taludes de 2,00m 
de altura, constitui-se em um recinto 
bem delimitado e abrigado do sol. 
Sua sombra serve como garagem para 
automóveis e abriga um pequeno volume 
independente que reúne dormitório e 
banheiro de serviços.  Uma escada, 
também com estrutura independente 
leva ao pavimento superior. Ela é aberta 
e parte da área coberta para projetar seu 
patamar para a área descoberta, ficando 
a céu aberto.

A laje de cobertura excede a área do 
pavimento superior. Tanto ela quanto a 

526 e 527. Implantação das casas gêmeas. A casa PMR fica situada na esquina. 
Abaixo vista geral das duas casas.

fonte: Artigas, 2000:226

524. Mapa 525. Clima
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laje de piso são suportadas por 4 pilares 
também recuados do perímetro de 
projeção. O pavimento superior concentra 
todo o programa da casa. Possui as 
fachadas noroeste e sudeste abertas, 
com beirais de um lado de 1,80m e de 
outro de 3,00m. As fachadas nordeste 
e sudoeste são praticamente vedadas, 
embora não sejam impermeáveis. Têm 
aberturas pontuais que injetam luz no 
interior. Os ambientes se dispõem em 
três faixas. No centro encontram-se os 
quartos e banheiros com iluminação 
zenital, e a cozinha junto à fachada SO. 
Junto às fachadas abertas, NO e SE, 
ficam de um lado a varanda/sala íntima 
e de outro a sala social zoneada pelo 
mobiliário fixo de concreto.  

A estrutura é em concreto armado, 
com lajes nervuradas com vigas 
perpendiculares às fachadas abertas e 
duas vigas transversais de travamento 
apoiadas nos quatro pilares. Ao longo 
das duas laterais estão dispostas duas 
vigas de 2,22m, afastadas 20 cm da 
última viga nervurada da cobertura na 
qual estão penduradas.

530. O talude junto ao alinhamento tem 2,00 m de altura, com isso a casa vista 
desde a rua aparenta ter apenas um pavimento. Seu volume é sublinhado por uma 

estreita faixa de sombra densa como se ela houvesse apenas pousado no chão.

528. DIAGRAMA SOLAR

529 .DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

fonte: Spiro, 2002:54

As entradas de luz da casa estão bastante protegidas de forma a não permitir a 
entrada de raios do sol. Mesmo assim, a sala recebe um pouco de sol direto nas 

manhãs, principalmente de inverno.
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O PASSEIO ARQUITETÔNICO

A aproximação e acesso a casa é feito 
pela lateral, próximo da divisa de fundos. 
Ao entrar no terreno, a sensação já é a de 
entrar em um recinto delimitado devido à 
altura dos taludes que contornam duas 
laterais do terreno e coincidem com o pé-
direito do pavimento térreo sob as vigas. 
A projeção da casa de aproximadamente 
16,50 por 20,30 metros gera uma 
sombra densa refrescada pela vegetação 
que se aproxima bastante da casa. O 
trajeto se faz pela borda da construção, 
quase sob as pérgulas da cobertura lá 

fonte: Acayaba, 1986:207

531. DESCRIÇÃO DAS NETRADAS DE LUZ E DO PASSEIO ARQUITETÔNICO

533. O talude é interrompido para dar lugar à entrada.

532. CORTE DESCRITIVO DAS ENTRADAS DE LUZ

APENAS OS RAIOS DIFUSOS SÃO 
REFLETIDOS PELA ABA DE CONCRETO.

OBS: O CONCRETO APARENTE, 
QUANDO NOVO E LIMPO, REFLETE 

40% DA LUZ NATURAL

A ENTRADA ZENITAL 
MISTURA RAIOS 

DIRETOS E INDIRETOS

PRATICAMENTE NÃO 
HÁ ENTRADA DE 
RAIOS DIRETOS, 

APENAS OS 
REFLETIDOS NO 

TERRENO ALCANÇAM 
O INTERIOR

OS TALUDES 
CONFORMAM UM 

RECINTO E REDUZEM A 
ENTRADA DE LUZ NO 

TÉRREO
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no alto. Caminha-se, portanto, em uma 
faixa mais clara do pavimento.

A escada é aberta, com dois lances 
e laterais na altura do corrimão. Seu 
patamar se projeta para fora da cobertura, 
a céu aberto, em direção à vegetação. 
Ali se instala o patamar generoso como 
uma espécie de ponto de observação 
que permite constatar o contraste entre 
a pérgula que filtra de leve os raios de 
sol e o pavimento superior já imerso em 
sombra.

A entrada é pelo canto da varanda/sala 
íntima, protegida pelo beiral de 3,00 m 
de balanço recortado em sua ponta pela 
pérgula de 1,00 m. A penumbra toma 
conta do ambiente.  Através do corredor 
entre o bloco dos quartos e a cozinha, 
avista-se ao fundo o brilho intenso que 
atravessa a janela da sala social. 

Já na sala o contraste entre interior e 
exterior é forte. O correr de janelas ao 
longo da fachada mostra a luz intensa 
lá fora, mas o espaço interior continua 
na penumbra pontuada pela entrada 
zenital próxima dos sofás e pelo canhão 
de luz junto da mesa mais distante. Junto 
do tampo da mesa e na cozinha uma 
surpresa. Aproveitando o vão entre a 
estrutura e a empena lateral com cerca 
de 20 cm, janelas no plano horizontal, 
no nível dos tampos irradia uma tênue 
luz verde matizada pelas plantas abaixo. 

Os quartos abrem-se para a sala e 
repetem as mesmas relações. Estão 
imersos no contraste entre o espaço 
mais escuro cortado pelo jorro de luz das 
entradas zenitais. E também se avista ao 
fundo o brilho das janelas da varanda/
sala íntima, já que possuem portas balcão 
abertas para ela.  O passeio circula pelos 
espaços sem fim, pode-se atravessar da 
sala para a varanda em qualquer ponto 
da casa, seja atravessando os quartos,  a 
cozinha ou usando o corredor. 

534 a 536. O passeio arquitetônico encaminha-se pela periferia dos espaços 
fazendo com que a circulação utilize as regiões mais claras. O miolo da planta, mais 

íntimo permanece na penumbra mais escura.

O PASSEIO ARQUITETÔNICO

fonte: Spiro, 2002:55

fonte: Pinõn, 2002:53

fonte: Pinõn, 2002:46
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537. O patamar da escada alcança o pavimento superior

540 e 541. Duas vistas da varanda/sala íntima

538. Através das portas vê-se a luz intensa ao fundo

539. O correr de quartos abre-se para os dois lados, 
para a sala e para a varanda.

fonte: Spiro, 2002:60

fonte: Spiro, 2002:58

fonte: Spiro, 2002:58

fonte: Spiro, 2002:61

fonte: Spiro, 2002:61
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O DESENHO DA LUZ

Todas as fachadas estão fortemente 
protegidas dos raios do sol, a tal ponto 
que a aparência externa mal permite 
divisar janelas. A fachada sudeste para 
a qual está voltada a varanda está 
protegida por um beiral de 3,00 metros 
de profundidade do qual o último metro 
foi recortado para formar uma pérgula 
de planta quase quadrada de 1 x 1 
m com 50 centímetros de altura. Na 
ponta da pérgula uma aba de 80 cm 
complementa a proteção. Entre aba 
e peitoril sobram aproximadamente 
30 cm em que as janelas não ficam 
encobertas. Elas encaixam-se entre as 
vigas partindo do tampo de trabalho 
a 70 cm até a laje 2,18 m  acima. 
Possuem apenas montantes verticais a 
cada metro, deixando uma bandeira 
fixa com pouco mais de 50 cm. O 
trecho abaixo, pivotante, foi desenhado 
de sorte a tender para a horizontal 
quando liberado do trinco. O trecho 
fixo encaixa-se diretamente no concreto 
com junta elástica. A estratégia cria ao 
mesmo tempo passagens de ar pouco 

542 e 543. Vistas da salas

544. A sala em um dos momentos em que há penetração do sol.

545. Um dos quartos com a iluminação exclusivamente 
zenital.

fonte: Spiro, 2002:64

fonte: Spiro, 2002:62

fonte: Piñon, 200:59fonte: Acropole, 343:36
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controláveis. Paulo Mendes comenta: 
“Claro que a casa tem frestas por tudo 
quanto é lugar. Estamos nos trópicos! Isso 
na Europa não se poderia fazer...”(Piñon, 

2002:24) O mesmo caixilho se repete tanto 
na varanda quanto na sala.

Os caixilhos da sala, voltados para NO, 
estão protegido por um beiral de 1,80m 
de projeção, complementado por uma 
aba de 55 cm. O peitoril se repete com 
uma altura de 70 cm deixando expostos 
1,65m de janela. Devido à orientação, 
apenas de manhã cedo pode haver 
alguma penetração do sol. 

As fachadas SO e NE são fechadas 
por empenas penduradas a 20 cm de 
distância das vigas de borda, criando 
frestas que ora são preenchidas por 
tampos e armários, ora por vidro pivotante 
no nível dos tampos de forma a criar 
uma abertura horizontal que permite ver 
o piso do pavimento térreo.  Os quartos 
recebem luz zenital através de domos de 
fibra de vidro de1x1 m e os banheiros 
têm domos de 0,20 x 1,00 m. Todos com 
pouca profundidade de poço.

546 e 547. Detalhe da janela horizontal que recebe a luz esverdiada refletida pelas 
plantas abaixo. Esse dispositivo reafirma a sobrelevação do pavimento.

548. Vistas externa e interna do canhão de iluminação da mesa. O corte da caixa o 
direciona a  norte.

549. Detalhe do caixilho que se repete na varanda e na sala.

550. O caixilho foi desenhado para tender sempre à 
horizontal quando liberado do trinco.

fonte: Spiro, 2002:59

fonte: Spiro, 2002:65 fonte: Spiro, 2002:58

fonte: Spiro, 2002:65

524 a 550. Imagens da casa Paulo Mendes
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290



291

PRÓLOGO
Dizíamos na introdução da primeira parte que nos parecia 
interessante buscar comprovar a validade de nossa tese 
– de que de fato existe uma Luz Moderna – através de seus 
desdobramentos e de sua influência na arquitetura atual. 
Escolhemos como recorte obras feitas durante a década 
de 1990. São projetos elaborados tanto no Brasil quanto 
no exterior indiferentemente, mas escolhidos com o intuito 
de avaliar o desenho da luz em circunstâncias, culturas e 
climas diferentes já que a própria luz se modifica conforme 
o lugar. Procuramos, também, reunir certa variedade de 
estratégias para que tenhamos presente a lembrança de 
que as estratégias do desenho da luz são infinitas, e como 
se isso não bastasse não há fim para suas combinações. Por 
isso, justamente, não procuramos fazer uma classificação 
de tipos de estratégias com a certeza de que cada desenho 
e cada combinação têm caracteres e resultados próprios 
que poderiam ficar turvados se constrangidos a confinar-se 
em um tipo rígido.

As fichas procuram levantar dados e critérios para a 
descrição e análise dos prédios tanto do ponto de vista 
da disponibilidade e condições de utilização da luz natural 
quanto das estratégias de sua apropriação e os conceitos 
do desenho da luz e sua integração com a arquitetura. 
São ensaios que se pretendem úteis para a definição de 
parâmetros de análise e de sua normatização de forma 
definir uma metodologia de estudo e permitir um campo 
comum de comparação entre projetos de resto muito 
distintos entre si. 

Nossa escolha de estudar casos contemporâneos nos 
interessa também por um motivo mais imediato, para além 
da comprovação de nossa tese. Ela nos arranca do fio 
da história e nos aproxima da prática do projeto. Estudar 
nossos contemporâneos é em certo sentido estudar a nós 
mesmos e nosso trabalho profissional. Embora correndo os 
riscos da falta de perspectiva histórica,  vale a pena estudá-
los, pois neles estão colocadas as preocupações de nosso 
momento histórico, bem como o repertório de soluções que 
utilizamos. São projetos que fazem indagações e propõem 
opções para problemas como a conservação de energia, 
as camadas de pele que fazem a intermediação com o 
meio, o respeito aos parâmetros de conforto, enfim a 
complexidade e variedade de desenhos da luz. Mas, acima 
de tudo, são projetos que trabalham a luz natural dentro de 
um sistema arquitetônico coeso.
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HOSPITAL DO APARELHO 
LOCOMOTOR 

SARAH KUBITSCHEK

JOÃO FILGUEIRA LIMA, 1991

ESTRATÉGIAS:
LUZ LATERAL E

LUZ REFLETIVA POR SHEDS

SALVADOR, BAHIA

13 S - 38 O

CÉU PREDOMINANTEMENTE CLARO

O LUGAR

O prédio está localizado em uma área 
ampla e aberta, embora dentro da cidade, 
assim recebe farta iluminação natural. 
Não há obstruções para a entrada dos 
raios especialmente porque estando tão 
próxima do equador, a cidade de Salvador 
usufrui de um sol permanentemente alto. 
O céu é predominantemente claro ou 
com nuvens esparsas durante todo o 
ano - a luz natural é intensa e abundante 
durante o ano todo. O calor, também 
intenso requer ventilação constante.

O PRÉDIO

O prédio foi implantado no alto de uma 
colina, mas em local com leve pendente 
que propicia a sua horizontalidade. A 
implantação aproveita o desnível do 
terreno para criar uma relação entre 
níveis que auxilia o zoneamento e o 
funcionamento do hospital. Assim, o 
nível principal apresenta-se como um 
pavimento térreo, embora em realidade 
fique sobrelevado, assentado sobre as 
galerias de visitação da infra-estrutura. 
Em um meio nível encontram-se os 
serviços e parte da administração em 
um bloco que interliga as galerias ao 
hospital em si. O hospital e toda a infra-
estrutura e serviços diretos espalham-se 
no nível principal, estendendo-se por 
aproximadamente 230m no sentido 
leste-oeste (SSO-NNE) e 71m no sentido 

553. O prédio se espalha horizontalmente pelo terreno. O telhado é recortado por 
sheds que são interrompidos apenas quando sobre áreas como o centro cirúrgico 
cujo ambiente controlado exige seu fechamento total. Um corredor atravessa todo 

seu comprimento e é facilmente identificado na cobertura através de seu shed 
extenso e de maior dimensão. 

Sol abundante e calor úmido, especialmente no inverno, são característicos do clima 
de Salvador. Para enfrentá-los o prédio possui grandes aberturas sombreadas e 

ventilação natural acelerada por ventiladores.

fonte: arquivo do arquiteto

551. Mapa 552. Clima
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norte-sul (NNO-SSE).  A residência 
médica e o auditório ocupam um bloco 
independente, mas interligado ao corpo 
principal através de um corredor coberto 
e fechado por vidro que atravessa 
um pátio descoberto. Já o bloco que 
abriga o centro de apoio à criança com 
paralisia cerebral restringe-se a um bloco 
independente, afastado do demais.

A estrutura dos blocos é sempre mista, 
combinando argamassa armada com 
estrutura e cobertura metálicas. A 
argamassa armada conforma as galerias 
de visitação de infra-estrutura, os muros 
de arrimo, os painéis decorativos de Athos 
Bulcão e as divisórias internas do hospital. 
A cobertura é formada por sheds com 
clerestórios voltados para a orientação 
sul-sudoeste, complementados por 
venezianas metálicas para incrementar a 
ventilação. Os sheds se repetem a cada 
2,50, 3,00, 4,00 ou 5,00 m conforme 
o módulo espacial que recobrem.  
Arrematando as laterais mais estreitas da 
cobertura e sobre áreas necessariamente 
seladas como o centro cirúrgico, os sheds 
foram substituídos por telhas formando 
ondulações contínuas. 

554. DIAGRAMA SOLAR 

Em Salvador o céu permanece  parcilamente encoberto boa parte do ano, mas no 
verão o sol predomina. Assim, a disponibilidade de luz natural na região é intensa. 

Os sheds foram projetados para evitar a entrada de raios diretos durante todo o ano 
e praticamente o dia todo. Para isso receberam um conjunto de pestanas metálicas 
horizontais e verticais pintadas em amarelo. O restante do telhado, todo branco, 

axilia na reflexão de luz dos raios mais altos para o interior dos ambientes.

555. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

556. Vista do telhado com sheds.

fonte: arquivo do arquiteto
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O PASSEIO ARQUITETÔNICO

As circulações foram estudadas de forma 
a separar o público do fluxo de serviços 
do hospital. Uma galeria de circulação 
estrutura o prédio como uma coluna dorsal 
que atravessa todos os 230 m do corpo 
principal, cruza o pequeno pátio que o 
separa da residência médica e prolonga-
se até o outro lado, onde a marquise 
demarca a entrada da residência. Um 
shed de maior porte (módulo de 5 m) 
acompanha todo o percurso distribuindo 
luz natural para o interior da galeria. 
Desde essa coluna dorsal irradiam-se 
os demais corredores secundários, todos 
eles colocados perpendicularmente em 
relação à coluna e aos sheds de menores 
dimensões (módulo de 2,50m). 

A circulação pública é independente 
e restringe-se à área do ambulatório e 
recepção. Está voltada para nor-nordeste 
com acesso direto para o estacionamento 
de visitantes. O trajeto se faz sempre em 
contato com a natureza. A espera do 
ambulatório, em particular, é iluminada 
pelos sheds de maior porte com módulo 
de 5m. 

O DESENHO DA LUZ

Dadas as dimensões do prédio o projeto 
optou pela utilização de sheds formados 
pela ondulação da cobertura de telhas 
metálicas cujo isolamento térmico é feito 
através de colchão de ar entre a cobertura 
e o forro. Os sheds têm dimensões 
variáveis conforme a modulação espacial 
que recobrem, além, é claro, do uso a 
que estão subordinados. Assim, sobre 
a residência médica e os apartamentos 
da enfermaria foram colocados sheds 
de tamanho médio, obedecendo aos 
módulos de 3 e 4 m. Sobre as enfermarias 
em si e sobre a espera do ambulatório 
os sheds alcançam 5m e os demais têm 
2,50m. Quanto maior a dimensão do 
módulo menor é o ângulo de insolação 

557. Circulação principal

558. Circulação de serviços.

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto
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560. Enfermaria

563 e 564. Fisioterapia

559. Os corredores externos são protegidos por testeiras em vidro reflexivo fumê. 
Ao fundo podem ser vistos os painéis de Athos Bulcão que atuam como biombos 

garantindo privacidade.

561. Espera do ambulatório.

562. Restaurante.

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto
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CIRCULAÇÃO PRINCIPAL

CIRCULAÇÃO SECUNDÁRIA

CIRCULAÇÃO PÚBLICA

565. PAVIMENTO TÉRREO

567. PAVIMENTO INFERIOR

1. centro de estudos
2. residência médica
3. apartamentos
4. enfermarias
5. hidroterapia
6. internação e alta
7. 1º estágio
8. centro cirúrgico
9. arquivo médico
10. laboratório
11. vestiário
12. fisioterapia
13. administração
14. ambulatório
15. radiologia

16. oficina ortopédica
17. espera do ambulatório
18. centro apoio à criança
19. quadra
20. concha acústica
21. estacionamento
22. serviço
23. administração
24. central de materiais
25. pátio de serviços
26. galerias
27. reservatório
28. subestação
29. almoxarifado
30. galeria de distribuição

LEGENDA

566. Recepção.
fonte: arquivo do arquiteto
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que protegem. Assim, os módulos com 
5m cortam raios acima de 18,80º, os 
módulos de 4m evitam raios além de 
19,94º, os de 3m cortam aqueles acima 
de 20,86º e finalmente os módulos de 
2,50  impedem a entrada de raios acima 
de 22,22º. 

Os caixilhos dos sheds seguem sempre a 
mesma lógica, embora também tenham 
uma modulação bastante variável. São 
compostos por um trecho superior de 
vidro liso simples e um trecho inferior 
de venezianas metálicas com ventilação 
permanente. Nos módulos maiores os 
dois trechos são pivotantes e abrem 
independentemente, no módulo menor 
vidro e veneziana abrem juntos. Este 
sistema possui a função de prevenir 
a disseminação de infecções atuando 
como um reforço na assepsia através do 
incremento de exposição à insolação. 

Como a orientação dos sheds não 
é totalmente voltada para sul, foram 
desenhadas pestanas verticais em chapa 
metálica que acompanham as dimensões 
dos módulos dos caixilhos para cortar os 
raios enviesados vindos de sul-sudoeste.  
Também foram projetadas pestanas 
horizontais que protegem ainda mais os 
vidros da exposição ao sol direto. Assim, 
toda a luz natural que penetra pelos 
sheds é refletida.

A enfermaria junto à fachada nor-
nordeste tem ampla saída através de 
portas de correr de vidro fumê. Elas estão 
protegidas por uma varanda com 2,50m 
de profundidade. Para complementar a 
proteção, a borda da varanda recebeu 
uma testeira de vidro reflexivo fumê.  
Seguindo a mesma orientação, a espera 
do ambulatório fica coberta pelo shed e 
tem o trecho mais externo ocupado por 
um jardim que assim delimita a área 
mais bem abrigada que é  reservada 
para a espera. Os corredores de serviço 
colocados do lado oposto são fechados 

19O

28O

28O

ESPERA AMBULATÓRIO AMBULATÓRIO M

Os sheds são complementados por pestanas verticais e horizontais que cortam a 
entrada de raios de sol abaixo de 19o nos módulos maiores e 28o nos menores. Os 
caixilhos combinam um trecho de vidro liso comum pivotante e outro de venezianas. 

Este trecho também é pivotante permitindo o aumento de insolação sempre que 
necessário por razões de assepcia. Como a orientação dos sheds é para SSO 

praticamente não há penetração de raios diretos. Já os raios vindos de norte são 
refletidos pelo telhado para dentro dos ambientes.

569. DESCRIÇÃO DA PENETRAÇÃO DE RAIOS

PESTANA 
HORIZONTAL

CAIXILHO 
PIVOTANTE VISO 

LISO 5 MM

PESTANA 
VERTICAL

VENEZIANA 
PIVOTANTE

PESTANA 
HORIZONTAL

MÓDULO DE 5 M

GALERIA

3
,0

0
M4

,3
0

M

568. DESCRIÇÃO DA CONFORMAÇÃO DOS SHEDS

As pestanas verticais se repetem a cada módulo do caixilho. A composição destas 
com as pestanas horizontais evita a penetração de raios para essa orientação. A 

altura dos sheds também contribui para a eficiência da ventilação natural.

VENEZIANA 
PIVOTANTE

PESTANA 
VERTICAL

MÓDULO DE 2,50M

RAIOS VINDOS DE 
NORTE
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por panos de vidro protegidos por brises 
fixos também de vidro já que os raios 
diretos aqui são mais raros. 

O projeto preocupa-se com a 
conservação de energia como um todo. 
Assim, as galerias de visitação de infra-
estrutura adquiriram a função dupla 
de dar passagem aos serviços e servir 
como canais do sistema de ventilação 
natural de todo o hospital. As tomadas 
de ar das galerias foram incrustadas nos 
arrimos. Assim, captam a brisa marinha 
dominante, impulsionam-na através de 
hélices, e a brisa, depois de passar por um 
sistema de resfriamento em jatos d’água, 
é distribuída no interior do hospital. O 
sistema restringe o uso de ar condicionado 
apenas às áreas que de fato não podem 
receber nenhuma contaminação externa 
como o centro cirúrgico. Por outro lado, 
cria-se, assim, um sistema de ventilação 
independente que evita a ventilação 
cruzada que ao atravessar diversos 
compartimentos pode contribuir para 
a disseminação de bactérias gerando 
infecções hospitalares. 

GENEALOGIA MODERNA

Hoje os sistemas de iluminação e 
ventilação naturais são concebidos 
como importantes meios de conservação 
de energia. Tal concepção não estava 
clara nos preceitos da Luz Moderna 
como hoje o são. Mas certamente 
devemos a arquitetos como Alvar 
Aalto e Rino Levi as sementes de um 
repertório que já apontava para uma 
arquitetura preocupada com a mediação 
e o aproveitamento de recursos naturais. 
Embora mais sofisticados, os sistemas 
utilizados neste projeto baseiam-se 
tanto na obediência dos parâmetros do 
conforto ambiental quanto na liberdade 
de buscar formas modeladas pela função 
de captar e distribuir luz e ar. 

De resto, a busca da abundância e 

570. Detalhe do shed com ventilação permanente no corredor de serviços.

571. Maquete mostrando a enfermaria com a galeria abaixo que canaliza a brisa 
natural para dentro dos ambientes.

572. Croquis do arquiteto mostrando o sistema de ventilação com a captação da 
brisa marinha, seu resfriamento através de corina de água e sua distribuição através 
de ventiladores. O circuito se faz através das galerias no embasamento que distribui 
diretamente para cada compartimento, evitando a ventilação cruzada que pode ser 

um fator de contaminação.

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto
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distribuição uniforme da luz presente no 
projeto certamente tem raízes modernas. 
O uso dos sheds e clerestórios é uma 
constante da arquitetura moderna 
utilizada para ampliar a penetração da 
luz. Como Alvar Aalto, João Filgueiras 
Lima curva o teto para transformá-lo 
em um refletor de luz mais eficiente ao 
mesmo tempo em que conduz o ar para 
fora.

573. Galeria de visitação da infra-estrutura e de distribuição da ventilação.

574. Varandas ao longo da enfermaria protegidas por vidro reflexivo fumê.

575. Vista das tomadas de ar das galerias ao longo do arrimo.

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto

fonte: arquivo do arquiteto
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576. CONCEITOS DO DESENHO DA LUZ 
NATURAL

Sheds e clerestórios voltados para sul obtêm luz difusa, 
fria e uniforme, enquanto que os voltados para norte 
obtêm luz mais clara, porém variável e os voltados 
para leste e oeste são atingidos pela radiação solar 

que complica os sistemas de conforto ambiental. Daí a 
escolha do projeto que utiliza sheds unilaterais voltados 

para sul. 

A iluminação zenital fornece luz natural em níveis mais 
uniformes, reduzindo o impacto de ganhos de calor 

especialmente quando protegidos por sheds.
A seqüência de sheds proporciona o aproveitamento da 

reflexão dos raios nos telhados. 

A eficiência reflexiva dos tetos aumenta à medida que 
sua área de superfície é reduzida. Assim, a curvatura 
da cobertura auxilia na distribuição de luz no espaço 
ao mesmo tempo em que aumenta sua capacidade 

reflexiva.

Quanto mais próximos estão os sheds, mais uniforme 
será a iluminação, o gradiente de iluminação tenderá 
a se tornar plano. Os sheds do hospital são bastante 

próximos, a maioria a cada 2,50m. 

Um dos problemas dos sheds é que as janelas em 
clerestórios provem aberturas voltadas para o céu, 
aumentando o risco de ofuscamento. No projeto as 

pestanas horizontais evitam o problema. 

RAIOS VINDOS DO 
NORTE 

TELHAS METÁLICAS 
BRANCAS AUMENTAM A 
RELFEXÃO DOS RAIOS

POBRE BOA MELHOR

1,5 H

H H

0,60H

577. Terraço da fisioterapia com os sheds da enfermaria.

fonte: arquivo do arquiteto

551 a 577. imagens do Hospital Sarah Kubitschek
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MODERNA MUSEET

MUSEU DE ARTE

RAFAEL MONEO, 1991/97

ESTRATÉGIAS:
 ZENITAL FLITRADA E REFLETIDA

 E LATERAL DIRETA.

ESTOCOLMO, SUÉCIA

59N - 18E

CÉU PREDOMINANTEMENTE CLARO

O LUGAR

O museu de arte moderna e o museu 
de arquitetura ficam em um dos trechos 
mais altos da ilha de Skeppsholmen em 
Estocolmo. Embora situados em um tecido 
denso e fragmentado, as áreas do museu 
que recebem luz lateral apresentam-se 
desobstruídas, enquanto que as demais 
com iluminação zenital independem do 
entrono. Algumas das entradas laterais 
estão voltadas para o porto ao norte 
recebendo apenas a radiação do céu; 
outras se abrem para sul, através de um 
pátio largo o suficiente para garantir boa 
iluminação especialmente porque esta 
fachada tem apenas um pavimento. A 
disponibilidade geral de luz em Estocolmo 
é pequena por causa do longo inverno 
com dias bastante curtos em que o sol 
não ultrapassa 7o. Apenas no alto verão o 
sol alcança 55o. A situação é amenizada 
graças à constância do céu claro ou com 
poucas nuvens.

O PRÉDIO

“O caráter e a expressão do novo prédio 
desenvolveu-se a partir de considerações 
a respeito do conteúdo da coleção dos dois 
museus. Diversidade é provavelmente a 
característica mais marcante da coleção. 
De um lado, o Moderna Museet deveria 
conservar e apresentar ao público sua 
valiosa coleção de pinturas e esculturas 
contemporâneas suecas. De outro lado, fonte: AV monographics 71, 1998:14

578. Mapa 579. Clima

580. Vista aérea
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O sol permanece bastante baixo durante todo 
o ano. Às13:00  horas no solstício de verão, 

momento em que está mais alto,  não passa de 
55o  e menos fica a menos de 7o no  inverno. Em 
compensação os dias ensolarados e com nuvens 
esparças predominam em quase todos os meses 

do ano.

o museu possui exemplos extremamente 
importantes de obras da vanguarda dos 
anos 50, 60 e 70, incluindo obras primas 
dos mais proeminentes artistas dessa 
época...Ao mesmo tempo, colocou-
se ênfase especial no grande espaço 
destinado às exposições temporárias...
que deveria ser flexível o suficiente 
para permitir variedade em aspecto e 
funcionamento.” Moneo:e-mail 04/08/03

Para abrigar tal diversidade Moneo criou 
um estudo sobre variações geométricas, 
em oposição à repetição de um módulo 
único. O prédio tem seu contorno gerado 
pela disposição do pavimento principal 
de exposições. Este é formado por uma 
série de variações da divisão harmônica 
do quadrado em outros quadrados 
acomodados no ângulo interno de um 
“L” de forma a que o prédio novo de 
contorno irregular se coloque em acordo 
com a linearidade dos prédios antigos ao 
redor. As salas de exposição permanente 
foram agrupadas em conjuntos alinhados 
ao longo de um extenso corredor. As 
salas variam entre 6 e 18 metros de 
lado e, à maneira de Louis Kahn, estão 
cobertas por tetos em tronco de pirâmide 
culminada por lanternins formando uma 
unidade autônoma - ‘room’. O lado 
mais curto do “L” conforma o acesso ao 
prédio, reúne as amenidades de apoio e 
completa-se com um restaurante que se 
projeta no outro extremo sobre o porto. 

581. DIAGRAMA SOLAR 

582. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

584. CONCEITOS DO DESENHO DA LUZ NATURAL

A luz do sol é mais concentrada quando a superfície receptora é normal em relação 
ao ângulo dos raios incidente. Moneo só se aproveita dos raios mais angulares na 

salas de exposição temporária.

Como Aalto em Viipuri, Moneo pretende garantir uma distribuição a mais 
homogênea possível, por isso transforma o teto da sala de exposição permanete em 

uma fonte indireta 

A distribuição de luz difusa zenital aumenta em uniformidade na medida em que 
o pé-direito é ampliado. Como as salas de exposição permanente menores têm o 

mesmo  pé-direito  que as maiores e portanto uma altura relativamente maior, o que 
otimiza a distribuição de luz.

583. TIPOS DE CÉU
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A sala de exposições temporárias é 
constituída de módulos quadrados de 
6x6m. O módulo inclui um lanternim 
localizado no canto mais alto do 
quadrado, a partir do qual descem 
em diagonal as águas do telhado. A 
sala seria formada por um conjunto 
de 5 por 6 módulos, mas em um sutil 
movimento do desenho, o módulo 
mais interior do retângulo foi suprimido 
para ser emprestado à área de acesso 
contígua. Diferente dos demais, este 
módulo recebeu uma clarabóia maior e 
mais baixa que os lanternins já que aqui 
não há risco de dano por excesso de luz. 
Além de complementar a iluminação 
do hall de acesso, a clarabóia ilumina 
a biblioteca de fotografia no pavimento 
abaixo.

Neste pavimento inferior estão as coleções 
de artes gráficas e fotografia, ambas 
iluminadas apenas por luz artificial dada 
a fragilidade dessas mídias. Ele reúne 
ainda salas para cursos para crianças 
abertas para o exterior com vistas para 
o porto e salas de conferências de 
diversos tamanhos, além das salas de 
conservação e depósitos. Os armazéns 
e docas foram colocados no pavimento 
mais abaixo com acesso direto da rua.

O museu de arquitetura foi alojado 
no prédio do antigo ginásio, onde se 
localiza a coleção permanente. Uma 
nova ala prolonga a fachada nordeste 
para alcançar o prédio de número 129 
que também faz parte do museu e do 
lado sul um pequeno café e salas para 
seminários limitam o pátio ajardinado.

fonte: El Croquis 91,1998:107

fonte: A&V71,1998:15

585. Vista exterior das salas de exposição permanente

586. Vista dos volumes externos com o restaurante e janela da salas de exposição, 
ambos se projetam sobre o jardim.

587. O museu tem um perfil tão fragmentado quanto o tecido urbano a sua volta.

fonte:A+U337,1998:22
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Os percursos do museu de arte moderna contrastam entre si tanto quanto a luz 
natural que os acompanha. Os acessos entre salas se fazem através de amplos 
corredores com generosas aberturas para o exterior. São trajetos muito diretos, 

de fácil leitura com uma iluninação lateral franca. Dentro das salas de exposição 
a luz é controlada e difusa e os trajetos perdem a obviedade - são labirinticos 

e voltam-se sobre si mesmos como se pretendessem desorientar o visitante. Em 
algumas salas de exposição foram planejadas aberturas dosadas, protegidas por 
caixas metálicas e orientadas para norte com o intuito de aliviar a artificialidade 
daluz difusa e oferecer vistas para o exterior evitando a sensação claustrofóbica.

588. PLANTA DO PAVIMENTO PRINCIPAL

589. PLANTA DO PAVIMENTO INFERIOR

590. DESCRIÇÃO DO PASSEIO ARQUITETÔNICO

591. DETALHE DO PASSEIO ARQUITETÔNICO

ENTRADA
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PASSEIO ARQUITETÔNICO

A entrada para o museu se faz entre 
as paredes das construções antigas ao 
longo da rua em nível mais alto. É uma 
entrada singela, que evita qualquer 
monumentalidade, quase uma passagem 
coberta. Como a entrada é comum aos 
dois museus, o visitante é logo forçado a 
uma decisão - virar á direita e se dirigir ao 
Museu de Arquitetura no antigo ginásio 
ou virar à esquerda para se dirigir às salas 
de exposição do Museu de Arte Moderna. 
O visitante pode ainda optar por seguir 
em frente atravessando o amplo corredor 
que reúne amenidades e salas de apoio 
para chegar ao restaurante. Ele é o 
único espaço do prédio generosamente 
envidraçado para aproveitar as amplas 
vistas do porto.

Ainda no foyer, o canto em recesso, 
roubado da sala de exposições 
temporárias, oferece a luminosidade 
intensa de sua clarabóia tanto para o 
balcão de informações quanto para a 
biblioteca de fotografia no pavimento 
inferior. Esse expediente, que ressalta o 
vão da laje e permite a visão de trecho da 
biblioteca, mostra para quem chega que 
as áreas públicas estendem-se também 
para o pavimento abaixo.

A galeria de exposições temporárias tem 
uma certa autonomia e está colocada 
logo junto da entrada. Ela usufrui de 
uma iluminação muito homogênea que 
confirma a intenção de se apresentar 
como um espaço flexível e que, portanto 
pode ser subdividido na medida do 
necessário.

As salas do acervo permanente reservam 
surpresas. Estão reunidas em três 
conjuntos ao longo de um corredor cujo 
lado oposto é todo envidraçado, aberto 
para o pátio de 9 metros de largura, 
que acompanha toda a extensão do 
Tyghuset. Este corredor funciona como 

fonte: El Croquis 91,1998:101

fonte: El Croquis 91,1998:101

fonte: A&V 71,1998:25

592. Vista do hall de entrada

593. Vista do corredor de acesso às salas de exposição permanente

594. Vista de uma das salas de exposição permanente
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uma espinha dorsal que organiza o 
prédio e faz a conexão entre as áreas 
públicas e as de serviço. Do outro lado 
do corredor, entre os conjuntos de salas 
abrem-se frestas de vidro que permitem 
ver o porto. Caminha-se ladeado pela 
claridade e a intervalos vislumbram-se 
vistas em grande profundidade.

Os grupos de salas quadradas ou 
retangulares combinam a rigidez 
geométrica com percursos labirínticos 
que se voltam sobre si mesmos em 
espiral, sem definir qualquer percurso 
preferencial – uma espécie de anti-
promenade architecturale. As salas 
iluminadas pelos lanternins a grande 

PRÉDIO ANTIGO: 
JANELAS 

VERTICAIS 
MODULARES

LUZ LATERAL 
CAIXILHOS CONTÍNUOS DE VIDRO, 
ABERTOS PARA PÁTIO DE 9M DE 

LARGURA

LUZ ZENITAL LANTERNIM 
ENVOLTO EM BRISE-

SOLEIL

LUZ ZENITAL

LANTERNINS COM 
DUAS FACES CEGAS E 

BRISE-SOLEIL
VARANDA 

DESCOBERTA

LUZ LATERAL 
CAIXILHOS PISO A 

TETO CONTORNAM 
TODO O RESTAURANTE

LUZ LATERAL 
CAIXILHO FIXO EM 
CAIXA PROJETANTE

LUZ ZENITAL 
CALARBÓIA

VARANDA

LUZ LATERAL JANELAS 
EM BANDA

LUZ LATERAL 
CAIXILHOS PISO 

A TETO

596. DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE LUZ

fonte: A+U337, 1998:29

595. Entre os grupos de salas de exposição permanente, foram previstas janelas com 
vistas para o porto como uma maneira de marcar a transição entre coleções.
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O desenho da luz conta com um complexo jogo de reflexões: o teto das salas só 
participa indiretamente da distribuição da luz devido à sua pequena inclinação em 
direção ao lanternim. Neste caso, o piso, claro e mais exposto à luz natural, faz as 

vezes de grande refletor distribuindo-a para as paredes e o próprio teto. Este, então, 
volta a refletir luz contribuindo finalmente para a iluminação das paredes.

598. Vista geral de uma das salas de exposição de maior tamanho.

fonte:El croquis, no 91, 1998:144

597. DESCRIÇÃO DO DESENHO DA LUZ

O TETO RECEBE A LUZ 
DISTRIBUÍDA PELO PISO E 

TORNA A REFLETÍ-LA PARA 
AS PAREDES.

AS BORDAS QUE 
DESTACAM AS CAMADAS 
DE TETO ACABAM POR 

QUEBRAR A CONTINUIDADE 
DE PROPAGAÇÃO DA 
REFLEXÃO DE LUZ.

AS PAREDES 
RECEBEM LUZ DO 

PISO E TETO.

O CHÃO VÊ A LUZ COADA 
PELO LANTERNIM E ATUA 

COMO UM REFLETOR.

altura têm uma luz suave e bastante difusa. 
Em algumas poucas delas foram criadas 
aberturas voltadas para o porto ao norte 
que quebram a sensação claustrofóbica 
e artificial gerada por salas iluminadas 
exclusivamente por luz difusa. Ainda 
assim, não há entrada de raios diretos 
tanto por causa da orientação das 
janelas quanto pela proteção das caixas 
profundas que as contém. As aberturas 
para o exterior, colocadas entre as salas 
marcam a transição entre uma coleção 
e outra. Aqui a luz auxilia nessa tarefa. 
Ela é totalmente diferente da anterior, é 
uma luz lateral, sem qualquer difusão e 
nenhuma artificialidade.
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O DESENHO DA LUZ

No Moderna Museet a variedade de 
estratégias de apropriação da luz natural 
corresponde à diversidade de usos de 
um programa complexo. Os corredores e 
áreas de amenidades usufruem da luz mais 
natural possível, que entra direta, através 
de aberturas laterais definidas por caixilhos 
generosos e vidros duplos. O museu de 
arquitetura, é um caso particular dentro do 
todo. Parte de seu acervo está colocado 
no antigo prédio do ginásio e é iluminado 
por janelas verticais colocadas a intervalos 
modulares características do século 19. 
Uma ala nova desenhada como uma 
homenagem à arquitetura branca e retilínea 
da vanguarda moderna possui tanto as 
famosas janelas horizontais em banda 
quanto clerestórios também emprestados 
do desenho moderno.

As áreas que desejam manter uma estreita 
relação com o exterior e ampliar a visão 
até o horizonte, como o restaurante 
e as aberturas pontuais nas salas de 
exposição têm um desenho particular. São 
caixas metálicas que se projetam para 
fora pendurando-se sobre o terreno. O 
restaurante recebeu caixilhos de piso a 
teto em todas as laterais. Quase todo ele é 
fixo, apenas com uma bandeira móvel. No 
entanto, não há raios diretos, justamente a 
orientação mais propícia para a vista sobre 
o porto é voltada para o norte. A varanda 

55O

40O

25O

55O

40O

25O

OBS.: AS LINHAS 
SÃO INDICATIVAS DA 

DIREÇÃO DA LUZ, 
JÁ QUE NÃO HÁ 

PENETRAÇÃO DE RAIOS 
DITETOS.

O BRISE-SOLEIL ASSOCIADO 
À PROFUNDIDADE DOS 

POÇOS DE LUZ IMPEDE A 
ENTRADA DE RAIOS DIRETOS 

ABAIXO DOS 25O.

602. ESTUDO DE PENETRAÇÃO DA LUZ NATURAL

Apenas os raios entre 40o e 51o direcionam-se para as paredes. 
Raios com essa inclinação só estão presentes de Maio a Agosto.

As salas de menor dimensão possuem uma maior 
distribuição de luz porque a relação entre a distância 

das paredes e o pé-direito é menor.

601. PROPORÇÃO DAS SALAS

599. Vista da sala de exposições temporária

fonte: A+U 337, 1998:28

O BRISE-SOLEIL QUE PROTEGE 
OS LANTERNINS FOI MONTADO 
PARA IMPEDIR A ENTRADA DE 

RAIOS ACIMA DE 25O.
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ao lado provavelmente sofrerá com a falta 
do sol para aquecer aqueles que desejarem 
sentar do lado de fora. As caixas projetantes 
que surgem nas salas de exposição são 
bastante profundas para evitar a entrada 
de sol direto mesmo quando a orientação 
não é tão favorável quanto o norte pleno. 
Elas têm as laterais fechadas, com vidros 
fixos duplos em apenas uma das faces. 
São importantes para aliviar a solenidade 
e artificialidade da luz difusa das salas de 
exposição.

As salas de exposição do acervo permanente 
são quadradas ou retangulares, formadas 
por um duplo-quadrado. O teto de 
gesso é formado pela superposição de 
dois troncos de pirâmide de diferentes 
inclinações, o primeiro mais achatado e 
o segundo mais inclinado para culminar 
em um furo quadrado no topo protegido 
por lanternins. Os lanternins têm todas as 
faces envidraçadas e resguardadas por 
brise-soleil bastante restritivo. As lâminas 
dos brises são próximas entre si, em uma 
relação de 2:1 entre largura e espaçamento 
e ainda foram levemente inclinadas. O 
resultado é que os raios acima de 25o são 
impedidos de entrar. Como o poço dos 
lanternins também é profundo, os raios 
abaixo do 25o são refletidos.

Essas salas recebem, portanto, uma 
iluminação bastante coada. Por outro 
lado, o teto só participa da distribuição de 
luz secundariamente já que é truncado e 
abatido. Assim, a luz indireta já de origem 
é refletida pelo piso para as paredes e o 
teto. Sua distribuição varia de uma sala 
para outra. As salas têm dimensões muito 
diferentes, variando de 18 a 6 metros de 
lado. Os lanternins acompanham essas 
dimensões proporcionalmente, mas o pé-
direito das salas permanece constante. 
Assim, as salas menores recebem luz 
de fontes relativamente mais altas. Elas, 
portanto, têm uma distribuição de luz mais 
homogênea.

603. Vista da sala de exposições temporária

O teto da sala de exposições temporárias pode ser descrito como um imenso 
refletor, uma vez que é formado por um conjunto isotrópico de lanternins e suas 
paredes refletoras. Trata-se, portanto, de um teto iluminante que alcança uma 
distribuição bastante homogênea da luz natural -  idéia primeiro ensaiada por 

Alvar Aalto. 

fonte: el croquis, 91, 1998:113

602. ESTUDO DA PENETRAÇÃO DA LUZ NATURAL

Raios menores que 25o são 
refletidos pelas paredes.

Raios acima de 40o 

são refletidos pelo 
brise.

Os lanternins têm apenas 
duas faces concorrentes 
abertas para sul e leste.

O brise impede a 
entrada de raios 
maiores que 25o.

Raios entre 40o e 25o são 
duplamente refletidos, pelo 
brise e pela parede do 
lanternim.

55o 40o

25o
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Independentemente do tamanho das 
salas, a paredes recebem luz de direção 
de raios entre 55o (altitude máxima do sol 
em Estocolmo) e 41o. Raios entre essas 
inclinações só estão presentes de Maio 
a Agosto, durante o verão. De Setembro 
a Abril a orientação da luz direciona-se 
para o piso. 

Cada prédio encontra uma solução de 
compromisso própria entre a iluminação 
natural e a artificial, dependendo das 
necessidades e da visão/intenção do 
arquiteto. No caso de um museu, leva-se 
em conta, ainda, a opinião da curadoria 
que também toma partido na definição 
da intensidade e quantidade de horas 
que se pretende manter as obras de arte 
expostas. No caso particular do Moderna 
Museet, Moneo parece ter optado por uma 
iluminação natural ambiente, deixando o 
restante da tarefa à luz artificial. Como se 
viu, provavelmente a luz natural só será 
efetiva para a iluminação das paredes e 
obras nelas apoiadas apenas durante o 
verão e em dias ensolarados.

Já a sala de exposições temporárias 
recebeu um tratamento menos rigoroso, 
com o aproveitamento de raios mais 
baixos que os 25o. A sala está mais 
apta, portanto a oferecer iluminação 
natural por períodos mais longos. Sua 
iluminação é captada por lanternins 
com paredes refletoras em tronco de 
pirâmide assimétrico. Os lanternins têm 
duas faces concorrentes fechadas em 
vidro, faces sul e oeste, e as outras duas 
cegas. Os vidros continuam protegidos 
por brise-soleil iguais aos das salas de 
exposição permanente, mas as paredes 
das pirâmides aumentam a eficiência 
de captação da luz. O teto, formado 
por uma seqüência isotrópica nas duas 
direções transforma-se, ele mesmo, em 
uma fonte de luz indireta. Esta solução 
de iluminação, mais intensa e uniforme, 
está em acordo com a necessidade de 

fonte: A+U 337, 1998:30

604. O acervo do museu de arquitetura foi colocado dentro do antigo prédio do 
ginásio.  Sua iluminação é predominantemente artificial, mas recebe um pouco da 

luz natural que entra pelas janelas verticais de grande altura.

fonte: A+U 337, 1998:31

605. O café do Museu de Arquitetura abre-se através de uma parede de vidro para 
o pátio interno.
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um espaço flexível, que pode ser sub-
dividido de diferentes maneiras.

No pavimento inferior, a biblioteca 
já citada, recebe iluminação natural 
através da clarabóia que também 
ilumina o pavimento superior. As salas 
de exposição de fotografias e artes 
gráficas são iluminadas exclusivamente 
por luz artificial. Imediatamente abaixo 
do restaurante ficam localizadas as salas 
para workshop infantil. Nelas Moneo 
retoma o tema da tradição e a luz entra 
através de aberturas concebidas como 
perfurações da alvenaria. Mas não 
dispensa a modernidade na colocação 
em uma seqüência de 1/2:1 entre cheios 
e vazios e na utilização de perfurações 
quase quadradas. Iluminação e vistas se 
aliam, sem a entrada de raios diretos, 
trata-se de uma face norte.

GENEALOGIA MODERNA

Rafael Moneo é um arquiteto da geração 
que presenciou o colapso da modernidade 
o que o faz mais tolerante com outros 
períodos da história. Segundo Curtis, sua 
arquitetura está enraizada no reexame da 
cidade tradicional e na reconsideração 
das bases da linguagem arquitetônica. 
Mas nem por isso deixa de reconhecer 
e incorporar soluções características da 
arquitetura moderna. Aliás, o Moderna 
Museet faz justamente um compêndio de 
soluções sejam elas tradicionais, sejam 
modernas.

Assim, Moneo escolheu criar volumes 
fragmentários para integrar-se melhor 
ao tecido também fragmentado da 
cidade de Estocolmo e dessa forma reunir 
prédios antigos e novos. E se o museu 
é fragmentado externamente, também 
o é internamente, com percursos ora 
retilíneos, ora indeterminados como os 
trajetos do próprio tecido histórico. Da 
mesma forma, não escolheu uma única 
estratégia de apropriação da luz natural. 
Onde a iluminação direta e lateral é 

fonte: A+U 337, 1998:32

606. As áreas técnicas do Museu de Arquitetura fazem uma homenagem à 
arquitetura moderna branca com janelas em banda.

607. O laboratório de pesquisa do Museu de Arquitetura recebeu clerestórios 
como os prédios modernistas inspirados em soluções industriais.

fonte: A+U 337, 1998:35
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possível, lá está ela presente. Onde as 
vistas são importantes, as paredes abrem-
se com a transparência dos vidros; onde 
a luz precisa ser coada e livre de raios 
ultra-violeta Moneo desenha reflexões.

Em seu depoimento através de e-mail 
Moneo (e-mail 04/08/03) cita fontes de 
influência: “Acima de tudo, esse tipo de 
galeria conta entre estruturas precedentes 
com a Galeira Dulwich de Sir John 
Soane, e mais contemporaneamente 
com o MOCA de Isosaki em Los Angeles, 
o Museu de Portlan de I. M. Pei e a 
ampliação da National Gallery de Londres 
de Venturi & Scott Brown”. Certamente 
podemos acrescentar os precedentes 
criados por Kahn como Banhos de Trenton 
e o Center for British Art pela concepção 
de entradas de luz em forma tronco de 
pirâmide tanto em espaços de planta 
quadrada quanto para a iluminação de 
espaços flexíveis. E como idéia mais geral, 
a biblioteca de Viipuri de Aalto, senão a 
primeira, certamente uma das primeiras a 
transformar o teto em fonte luminosa.

fonte: A&V 71, 1998:26

608. Os laĐ

578 a 608. Imagens do Moderna Museet

314



315

O LUGAR

Além do clima bastante frio, Frankfurt tem 
seu céu predominantemente nublado, a 
menos  de alguns dias no alto verão. 
O prédio está localizado no centro da 
cidade, junto da Kaiserplatz, em meio a 
um tecido bastante denso, mas como é o 
prédio mais alto da Europa no momento, 
apenas os primeiros pavimentos 
ficam parcialmente sombreados pelos 
vizinhos.

O PRÉDIO

O Commerzbank é um prédio de 
258m de altura com uma torre de 
40m acima da cobertura. Foi projetado 
para abrigar 2400 empregados que 
anteriormente espalhavam-se por 
30 pequenos prédios. Sua planta é 
triangular, com aproximadamente 60m 
de lado, com laterais curvas segundo 
o arquiteto para aperfeiçoar a planta e 
facilitar a ventilação. Todos os serviços 
como elevadores, escadas, banheiros, 
depósitos, etc, ocupam as esquinas 
do triângulo. Os escritórios estão 
organizados em trechos de 8 pavimentos 
intercalados com jardins cujo pé-direito 
alcança 4 pavimentos. Os jardins estão 
dispostos em espiral, contornando o 
triângulo a cada 8 pavimentos. Assim, a 
planta gera um átrio central  com toda a 
altura do edifício, mas que é subdividido 
a cada 12 pavimentos. 

COMMERZBANK

SEDE DE BANCO

NORMAN FOSTER, 1991/97

ESTRATÉGIAS:
PELE MÚTIPLA

PÁTIOS E ÁTRIO

FRANKFURT, ALEMANHA

50,7N- 8,40L

PREDOMINANTEMENTE NUBLADO

fonte: arquivo Norman Foster

609. Mapa 610. Clima

611. Vista geral
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Jardins, escritório e átrio estão livres 
de pilares, pois a estrutura do prédio, 
uma composição de concreto armado e 
aço, está localizada em seu perímetro. 
O embasamento do prédio com três 
pavimentos está assentado sobre uma 
fundação de 111 estacas de 1,60m de 
diâmetro com 50m de altura. A estrutura 
nasce diretamente dos pilares da 
fundação, na forma de uma subestrutura 
triangular arredondada que envolve as 
estacas. Cada canto curvo do triângulo 
consiste de um par de paredes curvas 
compostas de concreto e aço travadas 
diagonalmente associadas a um conjunto 
de colunas e paredes mais leves. Juntas, 
colunas e paredes formam 3 torres que 
acomodam os elevadores e serviços. A 
conexão entre essas torres e o restante 
do perímetro é feita por painéis de aço 
vazados pelas janelas. Os painéis são 
contínuos por 6, 8, 12 ou 14 pavimentos 
e estão colocados entre as aberturas de 
4 andares que dão lugar aos jardins. 
Os painéis podem ser descritos como 
vigas Vierendeel (compostas apenas por 
elementos verticais e horizontais com 
juntas rígidas) porque resistem à carga 
dos ventos e sustentam os pisos dos 
andares. 

614. TIPOS DE CÉU

612. DIAGRAMA SOLAR

613. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇAÕ DE SOMBRAS

615. Vista da entrada

fonte: arquivo Norman Foster
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O PASSEIO ARQUITETÔNICO

A implantação da torre na quadra cria 
um novo espaço público, com jardins, 
restaurantes e áreas para performances e 
exibições de arte. Trata-se de uma praça 
elevada que pode ser acessada por duas 
entradas em diagonal por onde se chega, 
também, à entrada principal do prédio. 
Ela é feita através de uma porta giratória 
que dá ingresso a um enorme saguão que 
recebe a luminosidade do átrio ao fundo. 
O saguão tem 30 mil metros cúbicos e 
ocupa um terço da planta do prédio com 
2 pavimentos de altura. O átrio com 4 
pavimentos e o café inteiramente de 
vidro voltado para a praça acrescentam 
largueza ao saguão. Eles têm um sistema 
próprio de ventilação através de grandes 
exaustores de ar.

A torre foge ao esquema de circulação 
central com espaços de escritórios 
circundantes. Há três áreas de circulação, 
uma em cada vértice do triângulo. Os 
elevadores são panorâmicos oferecendo 
aos visitantes uma visão geral e 
dinâmica dos espaços. Os escritórios 
se desenvolvem ao longo das laterais 
do triângulo que têm uma profundidade 
de 12m.  A entrada é mais ou menos 
centralizada em relação ao hall de 
elevadores, induzindo à criação de um 
corredor que atravessa os escritórios 
que assim ficam colocados na periferia 
do pavimento. Com essa disposição 
recebem luz natural tanto do exterior 
quanto do átrio e dos jardins suspensos.  
A disposição visa permitir que cada 
empregado possa ver a luz natural e 
mantenha contato com o exterior. Os 
jardins voltados para cada uma das 
fachadas alcançam 15m de pé-direito e 
450m2 de área. O paisagismo obedece 
à seguinte regra: aqueles voltados para 
leste receberam vegetação asiática; os 
direcionados a oeste têm vegetação 
norte-americana e os para sul receberam 
vegetação mediterrânea.

616. PLANTA DO PAVIMENTO TIPO

617. CORTE
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620. Vista do café no térreo

618. Entrada principal

619. Saguão com o café ao lado

621 e 622. Vistas do átrio central.

fonte: arquivo Norman Foster

fonte: arquivo Norman Foster

fonte: arquivo Norman Foster

fonte: arquivo Norman Foster fonte: arquivo Norman Foster
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DESENHO DA LUZ

O prédio busca economizar energia 
de todas as maneiras possíveis, assim, 
oferece luz natural abundante, ventilação 
natural sempre que possível além do 
gerenciamento computadorizado de 
toda a infra-estrutura. A estratégia para 
garantir  ventilação e iluminação naturais 
cria unidades que  Norman Foster chama 
de ‘aldeias’. Elas são constituídas de 
12 pavimentos com 3 jardins, um em 
cada fachada, e com uma porção de 
12 pavimentos de átrio. Cada ‘aldeia’ 
é controlada separadamente por uma 
estação climática. Os jardins  procuram 
manter um clima interno bastante 
próximo do externo, excluindo a chuva. 
Assim recebeu uma pele de vidro única, 
com janelas pivotantes na porção 
superior e imensas janelas basculantes 
na porção inferior. Dependendo das 
condições climáticas e dos ventos, as 
janelas abrem e fecham de 10 a 20 
vezes por dia. A ventilação natural é 
interrompida apenas em condições 
extremas, com temperaturas acima de 
25º e abaixo de 3º C. Além de fornecer 
ventilação natural, os jardins suspensos  
abastecem os escritórios e átrio de 
abundante luz natural. A rotação deles 
pelas 3 fachadas colabora obtendo luz 
natural durante todo o dia. Quando o 
sol está baixo os raios penetram através 
dos jardins, quando está alto atravessam 
o átrio e refletem-se repetidamente 
pelas fachadas internas alcançando os 
escritórios que se abrem para dentro.

Os escritórios voltados para o exterior 
estão guarnecidos de uma pele múltipla 
que coloca em equilíbrio a luz natural 
e as trocas de calor. São caixilhos 
de alumínio de 1,50m de largura 
por 2,15m de altura. Têm 20 cm de 
espessura com a seguinte seqüência de 
camadas: uma capa de vidro refletivo 
externo, um estrato de colchão de ar 
ventilado e persianas motorizadas e 

623. Vista de um jardim suspenso

624. Vista de um escritório

625. Vista da presidência

fonte: arquivo Norman Foster

fonte: arquivo Norman Foster

fonte: arquivo Norman Foster
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outro com janelas de vidro duplo. Essas 
janelas internas são manobráveis pelos 
usuários com os movimentos de tombar 
ou de abrir como porta para incrementar 
a ventilação.  O parapeito é baixo e 
profundo com aproximadamente 0,60 
x1,00m para acomodar os radiadores 
do aquecimento e pequenos armários. 
Para completar os escritórios receberam 
divisórias de vidro. Toda a estratégia visa 
garantir ventilação, luz natural e vistas 
amplas para o exterior, mas não está 
eliminada a necessidade de utilizar ar-
condicionado e aquecimento. 

627 e 628. A pele externa (acima) é formada por 
uma camada de vidro externa, uma de ar ocupada 
parcilamente por persiana e uma com a janela de 
vidro duplo. A pele interna (abaixo) fica reduzida à 

uma camada com janelas de vidro duplo. Os peitoris 
internos e externos são de vidro esmaltado.

fonte: arquivo do arquiteto

a. estrutura de aço
d. aquecedor por convecção
e. proteção contra fogo
f. piso elevado
g. laje de concreto leve
h. forro falso
j. janela de vidro duplo de tombar e abrir
k. vidro externo fixo
l.  peitoril de vidro esmaltado
m. travessa para tomada de ar
n.  travessa para saída de ar
o. luminária

626. SEÇÃO DETALHADA DA FACHADA

LEGENDA

fonte: arquivo Norman Foster
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60O
60O

60O

37O

37O

VIDRO 
SIMPLES

PELE MÚLTIPLA COM 
CAMADAS DE VIDRO E 

PERSIANAJANELAS COM 
VIDRO DUPLO

COBERTURA DE 
VIDRO

COBERTURA DE 
VIDRO

639. ESTUDO DE PENETRAÇÃO DOS RAIOS E DESCRIÇÃO DAS ABERTURAS

Em Frankfurt os raios não ultrapassam 63o no verão, 40,5o no solstícios e 16,5o no inverno. Os jardins estão voltados para sul, leste e oeste. 
Assim, oferecem grande contribuição de luz natural para o átrio durante todo o ano. Os escritórios também recebem grande quantidade de raios 

diretos e por isso podem ser protegidos pelas persianas que foram colocadas entre as peles de vidro.

630. Detalhe do painel com estrutura e pele múltipla

632. Detalhe da ventilação da pele dupla

631. Esquema da ventilação

RAIOS DIRETOS 
ALCANÇAM O ÁTRIO

RAIOS MAIS ALTOS 
PENETRAM FUNDO 

NO ÁTRIO

fonte: arquivo Norman Foster

fonte: arquivo Norman Foster

fonte: arquivo Norman Foster

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

60O

PELE MÚLTIPLA COM 
CAMADAS DE VIDRO E 

PERSIANA
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GENEALOGIA MODERNA

Este prédio de Norman Foster é 
considerado um dos mais bem sucedidos 
prédios de pele múltipla, além de propor 
uma nova organização espacial para 
prédios em altura. Mas parte das idéias 
e justificativas de projeto devem tributo 
aos arquitetos modernos.  A lógica do 
projeto parte daqueles critérios racionais 
tão caros ao modernismo como a forma 
que se explica pela função, a técnica que 
orienta as decisões; a tecnologia que 
comanda a expressão; a onipresença 
da abstração e da transparência. E a 
luz resultante é intensa, com distribuição 
uniforme e pautada pelas tarefas a 
executar. Estamos diante da herança do 
método moderno que é reorganizada e 
recombinada pelo arquiteto de forma 
a fazer emergir um novo conjunto de 
princípios e novas idéias. Em resumo, 
Norman Foster e seus projetos já não 
podem mais ser considerados modernos, 
respondem às preocupações atuais e 
criam novas formas, mas não deixam de 
apresentar um caráter mais permanente 
calcado na tradição moderna. 

Comentamos anteriormente que Foster 
concretizou o sonho vítreo de Mies van 
der Rohe com o prédio Willis, Faber & 
Dumas. Com o Commerzbank ele dá 
vida à imaginação de Le Corbusier. Ele 
havia tentado um sistema dinâmico para 
mediar as trocas energéticas através 
de camadas de vidro e ar – o ‘mur 
neutralizant’. Embora não tenha resultado 
em uma utilização prática viável, pode 
ser considerada uma das idéias guia 
das peles de múltiplas camadas que 
propõem recursos ativos para controlar 
a ventilação, a luminosidade e o som.

631. Vista do jardim com a penetração de raios diretos

fonte: arquivo Norman Foster

A pele em multiplas camadas amplia e aperfeiçoa sua função como elemento de 
ligação e separação entre interior e exterior. Dela se espera funções como:

iluminação
ventilação

controle da umidade
controle de ganhos e perdas de calor

proteção contra o vento
proteção contra o sol

contato e proteção visual
segurança

prevenção contra o desgaste do tempo
proteção contra o barulho

proteção contra o fogo
conservação de energia

609 a 631. Imagens do prédio Commerzbank
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O LUGAR

A Fundação Beyeler está localizada em 
Riehen, uma pequena cidade a 5 km 
da Basiléia na Suiça. Fica na periferia 
da cidade, vizinha da zona rural que 
pode ser avistada do prédio. Logo a 
sua frente situa-se o Parque da Villa 
Berower do qual faz parte. Na villa estão 
instalados o restaurante e os escritórios 
administrativos e curatoriais. Seu entorno 
é formado por árvores de um lado e 
campo aberto de outro, não havendo 
nenhuma obstrução à entrada de luz 
natural. O céu permanece claro a maior 
parte do ano e os dias de verão são 
bastante longos contando nesse período 
com boa disponibilidade de luz natural. 
No inverno o dia se limita a 8 horas e 
o sol não ultrapassa os 19º de altitude 
oferecendo luz escassa.

O PRÉDIO

A planta do pavimento principal se 
organiza em um híbrido entre planta-
livre e salas em enfilade. A área de 
exposição se acomoda entre 3 paredes 
de aproximadamente110m, paralelas 
entre si, que se desenvolvem no sentido 
norte-sul, com 70 cm de espessura e 
5 de altura e afastadas 7,5m. Elas são 
contidas entre dois espaços também 
lineares, mas mais estreitos que abrigam 
de um lado o correr de serviços e de 
outro um jardim de inverno.  Escada e 

FUNDAÇÃO BEYELER

GALERIA PARA COLEÇÃO PARTICULAR

RENZO PIANO, 1992/97

ESTRATÉGIAS;
TETO ILUMINANTE E LUZ LATERAL

RIEHEN, SUÍÇA

47N - 7E

CÉU PREDOMINANTEMENTE CLARO 

634. A Fundação Beyeler está localizada na borda da pequena cidade de Riehen, 
ladeada pelo bosque do Parque da Villa Berower e por um campo cultivado.  

Usufrui, portanto, de belas vistas e nenhuma obstrução ao sol.

fonte: arquivo renzo piano

632. Mapa 633. Clima
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elevador panorâmico dão acesso ao 
pavimento inferior que abriga uma sala 
de exposições temporária, uma para 
workshop e as demais áreas de depósito 
e apoio. As paredes se estendem pelo 
terreno para além do fechamento de 
vidro. Elas ficam um pouco reduzidas 
na altura e se projetam para abraçar o 
jardim e o espelho d’água.

A estrutura obedece a uma malha de 
7,5 x 11,00 m formada por pilares de 
concreto armado inseridos dentro das 
paredes espessas que, aliás, também 
atuam como shafts para os sistemas 
hidráulico, elétrico, de ar-condicionado 
e de lógica. O telhado é suportado por 
vigas metálicas de 250x140 mm e se 
projeta bem além das paredes em todas 
as orientações de forma a mantê-las em 
uma sombra permanente. 

O sol em Rierhen não ultrapassa 66,4o no verão 
e 19,5o no inverno. Em compensação, o céu 

permance claro durante praticamente o ano todo. 
A disponibilidade de luz embora relativamente 

constante não é muito intensa. Por isso Renzo Piano 
resolveu tornar toda a área de cobertura iluminante 

captando ao máximo a luz natural.

637. TIPOS DE CÉU

636. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS 635. DIAGRAMA SOLAR

638 e 639. Vistas da elevação oeste com o fechamento em vidro duplo do jardim de 
inverno.

fonte: arquivo renzo piano

fonte: arquivo renzo piano
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O PASSEIO ARQUITETÔNICO

O visitante chega através de uma avenida 
que separa a fundação do parque da 
Villa Berower. O trajeto se faz entre a 
fachada cega da fundação conformada 
pelas paredes em pedra vermelha  e as 
árvores do parque. O prédio apresenta-
se como um pavilhão que parece 
menor que a realidade. O que chama 
a atenção é o contraste entre a solidez 
da pedra e o telhado de vidro flutuante. 
Uma perfuração no muro faz as vezes 
de entrada que agora sim descortina o 
prédio em toda sua dimensão. Uma das 
paredes tem sua altura reduzida para a 
dimensão de uma mureta e através de 
sua continuidade ordena o trajeto em 
direção à entrada. Caminha-se ainda a 
céu aberto, ao lado do espelho d’água, 
mas já é possível sentir o contraste entre 
a luz natural externa e aquela que é 
matizada pelo o telhado de vidro.

O corredor de entrada se expande para 
formar o saguão mais próximo do miolo 
do prédio. Daí parte um percurso quase 
labiríntico. Foram criadas aberturas 
nas paredes paralelas entre  os vãos 
estruturais de diversos tamanhos, ora 
para dar passagem, ora para criar salas 
com largura dupla. Algumas paredes 
perpendiculares delimitam os espaços 
criando nichos amplos para os diferentes 
estilos ou pintores. O percurso sinuoso 
começa no saguão, se dirige para o sul e 
vai abrindo diversas opções de trajeto. As 
salas no interior do prédio são iluminadas 
uniformemente pelo telhado translúcido 
que cria uma atmosfera estável já que as 
mudanças da luz natural quase não são 
perceptíveis. Apenas quando se alcançam 
as salas na periferia do prédio é que 
se descortina o exterior e a luz natural 
retoma sua característica mutante. O 
contraste entre salas é, portanto, intenso 
acrescentando ritmo ao trajeto. Atravessa-
se uma série salas imaculadamente 
brancas e uniformemente iluminadas 

640. A vista desde a avenida deixa em evidência o contraste entre a solidez das 
paredes de pedra e a leveza da cobertura de vidro.

641 e 642. A entrada se faz lenta, processional, percorrendo o jardim e 
descortinando o prédio antes de penetrá-lo. A parede de pedra é rebaixada para 

formar uma mureta que conduz o visitante. O sombreamento produzido pela 
cobertura de vidro já pode ser percebido pelo contraste com a luz plena do exterior.

fonte: arquivo renzo piano

fonte: arquivo renzo piano

fonte: arquivo renzo piano
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e de tempos em tempos encontram-
se grandes aberturas com vistas para 
o exterior com sua iluminação natural 
colorida ou plena de reflexos da água. 
Na extremidade sul as paredes de vidro 
mergulham diretamente no espelho 
d’água cujo nível coincide exatamente 
com o do piso interno. 

O percurso segue aberto e sinuoso e 
eventualmente volta-se em direção ao 
norte para outra seqüência de salas 
brancas. No caminho é possível dar 
uma parada no jardim de inverno para 
usufruir da vista para o campo aberto ao 
longe. E novamente pode ser retomado o 
percurso entre as salas da ala norte que 
acomodam as exposições temporárias.  
No extremo norte telhado e paredes se 
projetam pelo jardim acrescentando o 
sentido de continuidade entre interior e 
exterior. e mais uma vez a luz se colore 
em contato com a natureza.

643. Saguão de entrada

644. Sala de exposição permanente na ala sul

fonte: arquivo renzo piano

fonte: arquivo renzo piano
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SAGUÃO
EXPOSIÇÃO DO ACERVO

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

JARDIM DE INVERNOELEVADOR

ENTRADA

GUARDA-ROUPA

ACESSO CAMINHÃO

EXPOSIÇÃO 
TEMPORÁRIA

SERVIÇOS E 
RESTAURO

TRECHO REBAIXADO

ESPELHO 
D’ÁGUA

645. PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

646. PLANTA DO PAVIMENTO INFERIOR

COBERTURA EM 
LAJE ILUMINAÇÃO 

POR CLERESTÓRIOS

PROJEÇÃO DA 
COBERTURA EM 
CAMADAS DE 

VIDRO

FECHAMENTO EM VIDRO 
DUPLO DE PISO A TETO 

COM PROTEÇÃO ATRAVÉS 
DE TELA RETRÁTIL

FECHAMENTO EM VIDRO 
DUPLO DE PISO A TETO 

COM PROTEÇÃO ATRAVÉS 
DE TELA RETRÁTIL

FECHAMENTO COM VIDRO 
DUPLO ATÉ O TETO

647. DESCRIÇÃO DAS ABERTURAS E DO PASSEIO ARQUITETÔNICO

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA EXPOSIÇÃO DO ACERVO

O trajeto pelas diversas galerias é aberto, quase 
labiríntico. Embora as salas se organizem em paralelos 

levando a uma condução linear, é possível transitar, 
cortar caminhos por rotas perpendiculares.

A iluminação natural uniformiza os espaços com uma 
intensidade estável, tendendo ao artificial. Apenas as 
salas voltadas para norte e sul abrem-se para a luz 

colorida pela natureza à volta.

ESPELHO D’ÁGUA

PROJEÇÃO DA 
COBERTURA EM 
CAMADAS DE 

VIDRO

PROJEÇÃO DA 
COBERTURA EM 
CAMADAS DE 

VIDRO
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O DESENHO DA LUZ

O telhado translúcido é o grande provedor 
de luz natural absolutamente branca e 
uniforme, mas dosada na medida exata 
para uma exposição. Bastante estável, 
sua intensidade permanece em torno dos 
280 lux, considerado um nível correto 
para a exposição de telas a óleo. Para 
alcançar tal estabilidade e controle o 
telhado foi desenhado em 5 camadas 
filtrantes. A primeira camada, acima 
de tudo, é formada por sombreadores 
de vidro leitoso nas duas faces com 
12mm inclinados 35º em direção sul. 
Assim barram a entrada de raios diretos, 
mas deixam penetrar a luz difusa vinda 
do norte. Foram colocados através de 
fixadores de metal fundido um pouco 
acima do telhado de vidro. Assim além 
de reduzir a incidência de luz no telhado 
também dissipam o calor.

A segunda camada é formada por um 
telhado de vidro duplo encapado com 
filme que filtra os raios ultravioleta. 
Colocados em duas águas com leve 
inclinação, os vidros se dirigem para as 
calhas ao longo do comprimento das 
paredes e que repetem os mesmos 70 cm 
destas. Estão apoiados na estrutura de 
tubos metálicos retangulares de 250x140 
mm. Aqui foram encaixadas venezianas 
metálicas móveis formando uma terceira 
camada. As palhetas seguem paralelas 
ao eixo longitudinal e controlam a 
quantidade de luz do ambientes. São 
comandadas por sensores que verificam 
a intensidade de luz, a umidade e 
a temperatura. Podem, sempre que 
necessário e quando o museu está vazio 
bloquear totalmente a luz. Aliás, como 
o prédio foi implantado obedecendo ao 
alinhamento da avenida, a orientação 
dos elementos protetores ficou inclinada 
em um ângulo levemente oblíquo em 
relação à linha norte-sul (14º). Assim, há 
penetração de raios diretos no verão até 
aproximadamente 11 horas da manhã.  

fonte: arquivo renzo piano

fonte: arquivo renzo piano

648. Sala de exposição temporária

649. Vista do balanço do telhado
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A fundação permanece fechada até esta 
hora e a penetração de luz natural pode 
ser impedida.

A quarta camada fica pendurada 
1,20m abaixo da estrutura e é formada 
por folhas de vidro claro montada em 
caixilho de aço formando um colchão 
de ar com a função de amortecedor 
térmico. O espaço é visitável e dá acesso 
à manutenção das venezianas e da 
iluminação artificial que aí se acomoda. 
Por fim a quinta camada é constituída 
por uma forro em grelha metálica 
de diminutas dimensões. Segundo o 
escritório Ove Arup responsável pelos 
ensaios da iluminação natural, apenas 
4% da luz incidente no telhado alcança 
as obras de arte.

Os sombreadores de vidro leitoso 
recobrem apenas as áreas fechadas do 
museu. Os grandes beirais que protegem 
as paredes e avançam sobre o jardim e 
o espelho d’água estão protegidos pelo 
telhado de vidro claro que nesse trecho 
foi substituído por vidro leitoso e pelo 
forro em grelha metálica. Apenas o último 
trecho dos beirais, já em balanço, fica 
reduzido ao telhado de vidro leitoso.

As paredes norte e sul são inteiramente 
de vidro para contrabalançar a sensação 
claustrofóbica das salas sem aberturas. 
Além do filme anti-raios ultravioleta, 
podem ser protegidas por telas retráteis 
que as torna total ou parcialmente 
translúcidas. O jardim de inverno, 
também fechado com paredes de vidro, 
tem um trecho rebaixado para levar 
luz natural para a galeria de exposição 
temporária no pavimento inferior.

Em 1999 foi realizada uma ampliação 
das salas de exposição temporárias e 
do guarda-roupas para acomodar os 
inúmeros visitantes, mas o desenho da 
luz natural foi mantido.

fonte: arquivo renzo piano

fonte: arquivo renzo piano

1 - tela metálica com perfuração retangular
2 - vidro claro para selar o colchão de ar
3 - venezianas controláveis por sensores
4 - telhado: vidro duplo com filme anti-uv
5 - sombreadores: vidro leitoso inclinado a 35o

650. CORTE EXPLICATIVO DAS CAMADAS DE SOMBREAMENTO

651. Detalhe da calha e vidro leitoso no balanço

652. Detalhe das placas sombreadoras 
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GENEALOGIA MODERNA

Tanto quanto Norman Foster, Renzo 
Piano aposta na natural inevitabilidade 
das formas que surgem de considerações 
sobre a estrutura, a função, a iluminação 
natural, o sistema construtivo e não 
de recursos estilísticos – uma franca 
aproximação com o método moderno. 
Aliás, os pontos de contato com 
precedentes modernos são variados.  
A organização de planta em volumes 
paralelos lembra o museu Kimbell de 
Louis Kahn, enquanto que a disposição 
em  pavilhão com telhado flutuante 
deve algum tributo a Mies van der Rohe. 
Mais, lá está presente o espaço aberto, 
descendente da planta-livre e o  contato 
fluido entre o dentro e o fora. Quanto à 
luz natural, Renzo Piano parece alcançar 
definitivamente o ideal da luz moderna, 
com uma distribuição mais que uniforme. 
E se analisarmos as pretensões das 
gerações modernas ao longo do tempo 
que vieram buscando mais e mais o 
domínio técnico para controlá-la, a 
Fundação Beyeler pode ser considerada 
uma conquista completa.

fonte: arquivo renzo piano

fonte: arquivo renzo piano

632 a 654. Imagens da Fundação Beyeler

653. Vista do espelho d’água e exposição permanente

654. Vista geral



Devido à latitude tão extrema, 
durante o inverno Helsinki 
usufrui de poucas horas de 

sol. No verão embora chegue 
a mais de 10 horas de sol e o 
céu seja bastante claro, o sol 
permanece constantemente 

baixo, não ultrapassando 52o.

657 e 658. Implantação
O prédio apesar de situado em 
meio urbano é beneficiado por 
um amplo espaço aberto à sua 
volta, sem maiores obstruções à 

luz natural.

KIASMA

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

STEVEN HOLL, 1993/98

ILUMINAÇÃO LATERAL E ZENITAL REFLETIDA

FORMA DO PRÉDIO MOLDADA PELA LUZ

HELSINKI, FINLÃNDIA

60,3O N - 24,9O E

CÉU CLARO OU NUVENS ESPARSAS

O LUGAR

O prédio está bem no eixo central da 
cidade de Helsinque, mas como na 
maioria das cidades finlandesas, até 
mesmo o centro é espaçoso, com uma 
ocupação pouco densa. Assim, não há 
obstruções para a entrada dos raios de 
pequena inclinação característicos de tão 
alta latitude. O céu é predominantemente 
claro ou com nuvens esparsas durante 
todo o ano. Apenas no inverno os dias 
são chuvosos, mas de qualquer forma 
não haveria luz natural aproveitável 
nessa época.

O PRÉDIO

Steven Holl batizou este prédio com o 
nome de Kiasma (quiasma, um cruzamento 
em forma de X) para deixar clara sua 
intenção de entrelaçar a geometria do 
prédio com a paisagem urbana. Uma 
linha cultural  curva reúne o edifício com 
o Hall de Finlândia de Alvar Aalto, ao 
mesmo tempo que coincide com a linha 
que o enlaça com a paisagem natural 
e a baía de Töölo. A baía foi estendida 
para alcançar o prédio e participar do 
cruzamento transformando-se em um de 
espelho d’água.

Sua implantação em uma área com 
grande desnível entre o lado Leste e o 
Oeste permitiu que a própria construção 
faça a interligação dos dois lados. O 
prédio conforma-se no cruzamento de fonte: www.archinform.com

655. Mapa 656. Clima
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um volume prismático com outro curvo, 
interligados por um saguão de pé-direito 
total. De um lado e de outro, os volumes 
apresentam grande variação de níveis 
e pés-direitos adaptados ao uso de 
espaços de serviço ou salas de exposição 
mais amplas ou mais tranqüilas. Criam-
se, assim, pavimentos intermediários, 
desnivelados entre um lado e outro do 
prédio.

O museu foi desenhado para propiciar 
uma grande diversidade de experiências 
espaciais que estão de acordo com a 
pluralidade da arte contemporânea. 
As salas pretendem ser panos de fundo 
para a arte, conformando-se em salas 
quase retangulares, inteiramente brancas, 
formadas apenas de paredes lisas, sem 
detalhes em uma escala intermediária 
– esta foi deixada para os objetos de 
arte.

662. Detalhe das entradas de luz em forma de gravata 

659. DIAGRAMA SOLAR

663. A curva da fachada oeste foi determinada pelo inverso do percurso do sol entre 
das 11:00 às18:00 de tal forma que fica um pouco reduzida a exposição aos raios 
diretos do sol. Já as clarabóias, voltadas para nordeste ficam protegidas pela curva 

da própria cobertura.  

O sol em Helsinque permanece sempre baixo. Alcança no máximo 53o entre 
10:00 e 11:00 horas da manhã no equinócio de verão, e não ultrapassa 6,5o 
no inverno - o que significa que a disponibilidade de luz natural só é realmente 

viável durantes os meses de verão. O céu claro ou com nuvens predomina 
quase todo o ano, mas no inverno 50% dos dias são chuvosos.

fonte: Kiasma, 1998:81

660. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

661. TIPOS DE CÉU

fonte: Kiasma, 1998:81
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PASSEIO ARQUITETÔNICO

Desde a rua o passeio arquitetônico 
mostra-se claro e direto, iniciando-se no 
largo arborizado para o qual se projeta 
a marquise da entrada. Entra-se, então, 
no saguão de com pé-direito de mais 
de 20m coberto por uma clarabóia que 
provê o espaço de luz difusa. A rampa 
apresenta-se como o caminho natural 
levando ao hall das salas oeste. 

Caminha-se em direção à luz mais intensa 
e direta. Ao chegar no hall descortina-se 
a cidade com vistas de horizontes largos. 
Aqui se inicia uma série de seqüências 
espaciais formadas por salas en enfilade 
que conduzem o visitante por um percurso 
em espiral, museu acima que cruza de 
leste a oeste e que ora passa dentro das 
salas, ora estende-se em rampa sobre o 
saguão. Dentro das salas a luz natural 
é sempre difusa, fora delas, quando se 
atravessam pontes e vestíbulos as luz 
entra direta e as vistas para o exterior se 
alargam.

Depois de atravessar as salas do 
primeiro pavimento cruza-se o saguão 
por uma ponte junto à fachada sul, logo 
acima da entrada, para então entrar nas 
galerias, agora ao longo da fachada 
leste. Aqui novamente as salas foram 
arranjadas en enfilade, e o percurso é 
feito sob a luz zenital das entradas em 
forma de gravata. Para alcançar uma 
segunda ponte atravessando o saguão, 
toma-se uma rampa que se inicia dentro 
das salas, mas segue pendurada sobre 
o vazio do saguão, de forma a evitar 
a obrigatoriedade de atravessar todas 
as salas colocadas nesse trecho do 
pavimento. Já no segundo pavimento 
intermediário, e uma vez atravessadas as 
salas, agora com a iluminação natural 
fornecida por janelas altas protegidas 
por vidros duplos com isolamento em 

PLANTA DO NÍVEL DE ACESSO

PLANTA DO INTERMEDIÁRIO -  SALAS DE EXPOSIÇÃO OESTE

PLANTA DO SEGUNDO PAVIMENTO

PLANTA DO SEGUNDO INTERMEDIÁRIO -  SALAS DE EXPOSIÇÃO OESTE

PLANTA DO TERCEIRO PAVIMENTO

GALERIAS

VAZIO

VAZIO

GALERIAS

GALERIAS

GALERIAS

VAZIO

VAZIO

GALERIAS

ESCRITÓRIOS

ENTRADA

RESTAURANTE

AUDITÓRIO

664. PLANTAS DOS PAVIMENTOS
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PLANTA DO 2O PAVIMENTO

PLANTA DO 2O PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

CAIXILHOS COM VIDROS 
DUPLOS TEMPERADOS COM 

ÓXIDO DE FERRO

PELE DE VIDRO DUPLA 
COM SANDUÍCHE DE 

ISOLANTE COLMÉIA DE 

CAIXILHOS COM 
VIDROS DUPLOS 

TEMPERADOS COM 
ÓXIDO DE FERRO

VAZIO

PAREDE CURVA EM PELE DE 
VIDRO DUPLA COM SANDUÍCHE 

DE ISOLANTE COLMÉIA DE 
ACRÍLICO

CAIXILHOS COM VIDROS 
DUPLOS TEMPERADOS 
COM ÓXIDO DE FERRO

ENTRADAS DE LUZ ZENITAIS EM 
FORMA DE BORBOLETA

CAIXILHOS COM VIDROS DUPLOS 
TEMPERADOS COM ÓXIDO DE 

FERRO

VAZIO

PAREDE CURVA EM PELE 
DE VIDRO DUPLA COM 

SANDUÍCHE DE ISOLANTE 
COLMÉIA DE ACRÍLICO

CAIXILHOS COM VIDROS 
DUPLOS TEMPERADOS COM 

ÓXIDO DE FERRO

clarabóias

PELE DE VIDRO DUPLA COM 
SANDUÍCHE DE ISOLANTE 

COLMÉIA DE ACRÍLICO

PLANTA DO 1O PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

VISTA PARA A 
CIDADE

VISTA PARA A CIDADE

VISTA PARA A 
CIDADE

VISTA PARA A CIDADE

VISTA PARA A 
CIDADE

665. DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE LUZ E DOS PERCURSOS

PLANTA DO 3O PAVIMENTO

CLARABÓIA 
CONSTITUÍDA DE 2 

CAMADAS DE VIDRO, 
JATEADO COM ÓXIDO 

DE TITÂNEO

ENTRADAS DE LUZ ZENITAIS 
EM FORMA DE BORBOLETA

PAREDE CURVA EM PELE DE VIDRO 
DUPLA COM SANDUÍCHE DE 

ISOLANTE COLMÉIA DE ACRÍLICO

RASGO ZENITAL 
SOBRE A RAMPA

CAIXILHOS COM 
VIDROS DUPLOS 

TEMPERADOS COM 
ÓXIDO DE FERRO

CLARABÓIAS COM VIDROS 
DUPLOS E 4 CAMADAS 

CONTROLÁVEIS DE TELAS

CLARABÓIAS

CAIXILHOS COM 
VIDROS DUPLOS 

TEMPERADOS COM 

CAIXILHOS COM VIDROS 
DUPLOS TEMPERADOS COM 

ÓXIDO DE FERRO
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668. Ponte que atravessa o saguão e interliga os 
pavimentos intermediários e principais.

fonte: Kiasma, 1998:26

fonte: Kiasma, 1998:37

fonte: Kiasma, 1998:8 667. Salas en enfilade no pavimento intermediário

671. Salas iluminadas por clarabóias.

fonte: Kiasma, 1998:49

fonte: Kiasma, 1998:53

fonte: Kiasma, 1998:33

666. Rampa no saguão 

670. Salas en enfilade do segundo pavimento

669. Rampa helicoidal que leva ao último pavimento 



673. O hall de distribuição e a rampa helicoidal recebem luz direta

672. A rampa recebe luz difusa da clarabóia, mas as pontes sobre a entrada são 
banhadas por luz direta.

fonte: Kiasma, 1998:81

colméia, chega-se ao hall. Volta-se a 
ter visão plena da cidade através dos 
vidros transparentes que acompanham 
uma pequena rampa curva que leva ao 
último pavimento. A luz fica mais intensa 
para alcançar o ponto culminante, é 
obtida através clarabóias centrais de 
grandes proporções mas controladas por 
camadas de telas.

Assim o visitante é apresentado às 
diversas salas com diferentes estratégias 
de iluminação natural, mas sempre difusa 
e incolor. Quando levado às rampas e 
escadas helicoidais, entra em contato 
com a luz natural direta, cambiante e 
levemente matizada pelo vidro temperado 
comum esverdeado. Steven Holl explica 
sua intenção: “Essa seqüência curva 
e desdobrada proporciona elementos 
de mistério e surpresa ... o visitante é 
confrontado com um desdobramento 
contínuo de perspectivas mutantes que 
conecta a experiência interior com o 
conceito de entrelaçamento ou kiasma.” 
Croquis 93:58

O DESENHO DA LUZ

A forma do prédio foi moldada pelo 
caminhar do sol para melhor captar a 
luz e se proteger das perdas de calor 
ou dos raios excessivamente rasantes. 
A fachada oeste tem sua curva formada 
pelo reverso do percurso do sol entre as 
11:00 e 18:00 horas, horário em que 
o museu está aberto. Com esse gesto, 
a fachada se autoprotege reduzindo 
a exposição direta, mas ampliando 
o perímetro exposto à luz difusa da 
abóbada celeste. Já a curva da fachada 
leste, côncava, orienta as entradas de luz 
zenital mais para o norte e com isso evita 
raios diretos.

O prédio se curva também no sentido 
vertical, seu telhado metálico começa 
no chão a leste e se arqueia em direção 

fonte: Kiasma, 1998:81
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678. Sala na fachada oeste com a pele dupla que fornece 
luz difusa através do clerestório.

676. Sala de exposição do terceiro pavimento.

6777. CORTE TRANSVERSAL
         fonte: Croquis, 93:76

674. Vista da fachada oeste com a parede curva em pele dupla de vidro.

SALA DAS CLARABÓIAS

SALA FACHADA LESTESALA FACHADA OESTE

fonte: Croquis 93:77

A CURVA DE CONCORDÂNCIA 
ENTRE TETO E DOMO VÊ 
O CÉU REFLETINDO LUZ E 
REDUZINDO O CONTRASTE 

ENTRE A ABERTURA E O 
TETO.

O PISO VÊ AS CLARABÓIAS 
COM VIDRO TRANSLÚCIDO 

QUE GARANTEM UMA 
DISTRIBUIÇÃO UNIFORME.

O CLERESTÓRIO NA FACHADA 
OESTE AJUDA A EQUILIBRAR A 

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.

675. ESTUDO DE REFLEXÕES - SALA DO 3O PAVIMENTO

fonte: Kiasma, 1998:27

fonte: Croquis, 93:81
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fonte: Croquis 93:76

fonte: Kiasma, 1998:81

680. Fotografia e descrição do desenho da luz das 
salas de exposição do segundo pavimento com as 
entradas de luz em forma de gravata borboleta.

fonte: Croquis 93:73

681 e 682. A sala da fachada oeste com fechamento de vidro de piso 
a teto e a sala do segundo pavimento intermediário com iluminação 
através de uma única clarabóia e pé-direito muito alto completam a 

variedade de luzes do museu.

A PAREDE CURVA NOS 
DOIS SENTIDOS RECEBE LUZ 
REFLETIDA PELA SUPERFÍCIE 
CÔNCAVA E LATERAIS DA 

ESTRUTURA.

A SUPERFÍCIE CÔNCAVA  E 
AS LATERAIS DA ESTRUTURA 

VÊM O CÉU ATRAVÉS DAS 
ENTRADAS TIPO GRAVATA 
BORBOLETA E TORNA-SE 

FONTE INDIRETA

EM UMA DETERMINADA HORA DO 
DIA O PERCURSO FICA MARCADO NO 
PISO DEVIDO À LUZ PROVENIENTE DA 

PAREDE DE VIDRO AO FUNDO.

O TETO VÊ APENAS O PISO 
DE CONCRETO PRETO, POR 

ISSO NÃO RECEBE LUZ.

A PAREDE 
PERPENDICULAR É 
ILUMINADA POR 

LÂMPADAS EMBUTIDAS 
NNO NICHO DO TETO

679. ESTUDO DAS REFLEXÕES
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a oeste cobrindo todo o prédio. É uma 
cobertura desenhada para permitir a 
criação de entradas de luz zenital tanto no 
segundo quanto no terceiro pavimentos e 
que ao mesmo tempo reduz a penetração 
dos raios vindos da direção oeste. 

As salas na fachada oeste são iluminadas 
lateralmente por uma pele dupla com 
1,20m de afastamento. A pele externa é 
formada por pranchas de vidro colocadas 
em linha oblíqua. Como as diferenças de 
temperatura entre o exterior e o interior 
são muito grandes, ultrapassando 40o C, 
fazia-se necessária uma forma eficiente de 
isolamento. O uso de vidros refletivos foi 
descartado porque altera a reprodução 
de cores. A escolha recaiu em vidro 
jateado duplo com miolo preenchido por 
isolante acrílico translúcido em colméia. 
O isolante em colméia aumenta a 
penetração da luz tornando os raios 
que a atravessam mais cônicos. Como 
a parede de vidro e a colméia fazem um 
ângulo agudo em relação ao plano do 
chão, o desvio dos raios em direção ao 
teto fica acentuado transformando-o em 
uma superfície de reflexão e distribuição 
de luz. A segunda pele é formada pela 
parede curva de concreto encimada por 
clerestórios em banda.

As salas do segundo pavimento a leste 
recebem luz refletida das entradas 
zenitais em forma de gravata borboleta, 
um desenho que pretende melhor captar 
e refletir os raios oblíquos característicos 
do país. Os raios por eles reunidos são 
refletidos várias vezes pelas paredes do 
poço de luz até alcançar as salas. 

As salas do último pavimento são 
iluminadas por clarabóias cujo desenho 
prevê além do vidro duplo temperado 
com óxido de titânio, quatro camadas 
controláveis de telas que proporcionam 
diferentes graus de sombra, inclusive o 
escuro total.

A entrada em forma de gravata 
borboleta fica protegida dos raios 
diretos pela curva da cobertura. 

Os poucos raios que penetram são 
refletidos nas paredes do poço de 
luz. A série de reflexões elimina os 
raios ultra-violeta que vão sendo 

absorvidos pelas paredes. Os raios 
terminam por se dirigir para a parede 
da sala de exposições, lavando-a de 

alto abaixo.

O isolante acrílico em colméia 
aumenta o cone de distribuição, 
dirigindo os raios para o teto de 
forma a aumentar a distribuição 
de luz. Vale lembrar que tem um 

coeficiente de transmissão tão alto 
como o do vidro chegando a 75%.

As salas possuem diferentes tipos de distribuição da luz natural. As entradas 
gravata borboleta lavam as paredes que as contêm, mas deixam as demais 
paredes e o próprio ambiente em penumbra. As salas com clarabóias são 

uniformemente iluminadas. 

Quanto mais alta for a janela, maior será a penetração dos raios, por isso as 
salas a oeste receberam clerestórios que também se ajustam às necessidades de 
um museu porque preserva boa parte da parede como superfície de exposição.

A luz do sol é mais concentrada quando a superfície receptora é normal em 
relação ao ângulo dos raios incidente. Assim, a parede de vidro oeste do Kiasma 

aproveita bem os raios oblíquos característicos das altas latitudes.

683. CONCEITOS DO DESENHO DA LUZ
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A clarabóia central que cobre todo o 
saguão de entrada recebeu duas camadas 
de vidro colocadas a grande distância 
uma da outra. Também ela é formada 
por vidros duplos jateados com óxido 
de titânio. Os vidros de fechamento das 
laterais do saguão, que se abrem para 
a cidade, são vidros duplos temperados 
com óxido de ferro. Cria-se, assim, um 
sutil contraste de cores. Os vidros das 
salas de exposição contêm óxido de 
titânio que os torna incolor, incrementa a 

fonte: El Croquis93:36

684. Sala do Kiasma de Steven Holl

340



reprodução de cores e reduz a reflexão permitindo a entrada 
de maior quantidade de luz. Os vidros das áreas públicas e 
administrativas têm com óxido de ferro, e por isso têm a cor 
esverdeada do vidro comum.

GENEALOGIA MODERNA

É possível encontrar soluções de Alvar Aalto para as bibliotecas 
que são retomadas por Steven Holl no projeto do Kiasma. 
Ambos têm em comum a procura da solução do desenho 
da luz no desenho da própria arquitetura e compreendem 
profundamente o lugar tomando partido das características da 
luz nórdica. Ambos utilizam a curva como forma de proteger 
as fachadas dos raios diretos e aumentar o perímetro de 
exposição à luz difusa da abóbada celeste.

Outro ponto em comum é o manejo adequado das reflexões, 
com o uso de entradas zenitais. Se Aalto lançava mão de com 
poços de luz profundos para transformar as entradas em uma 
fonte de luz difusa, Steven Holl aproveita-se da tecnologia 
atual que permite a utilização de poços mais rasos associados 
às camadas de telas que controlam a difusão da luz. O uso 
dos clerestórios também é uma constante utilizada para 
ampliar a penetração. Aalto era obrigado a curvar o teto para 
transforma-lo em um refletor de luz mais eficiente. Já Holl, 
pode se valer de isolantes em colméia para, além de proteger 
contra a perda de calor, otimizar o teto plano como refletor.

Aliás, talvez por limitação técnica, Aalto era obrigado a 
uma solução de compromisso. Ele acabava abrindo mão 
do condicionamento térmico em favor da obtenção de uma 
iluminação mais intensa e homogênea. Assim, utilizava grandes 
extensões de vidro comum, que mesmo sendo duplo não era 
suficiente para evitar a perda de calor. Steven Holl usufrui 
de inovações tecnológicas que permitem sanar problemas 
desse tipo conciliando abundância de vidros e luz natural 
com os parâmetros do conforto térmico. Embora use soluções 
próximas às de Aalto, Holl cria situações diferenciadas, 
com distribuição nem sempre homogênea para adequar a 
atmosfera das salas aos diferentes tipos obras expostas. São 
salas quase quadradas, próximas em dimensão mas com 
caracteres diversos graças exclusivamente ao desenho da luz.

655 a 684. imagens do Museu Kiasma
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REHAB

CENTRO PARA LESÕES MEDULARES E CEREBRAIS

HERZOG & DEMEURON, 1998/2001

ESTRATÉGIAS:
 PÁTIOS

 ILUMINAÇÃO ZENITAL E LATERAL 

BASILÉIA, SUÍÇA

47N - 7E
CÉU PREDOMINANTEMENTE CLARO 

O LUGAR

O prédio do Centro de Reabilitação 
localiza-se na área urbana da Basiléia, 
mas já em um trecho de ocupação 
esparsa. Essa circunstância e o terreno 
de dimensões generosas permitiu a 
implantação de um prédio espraiado e 
livre de obstruções à entrada dos raios 
de sol. Ao mesmo tempo a Basiléia 
está em uma região da Suíça em que 
o céu permanece claro a maior parte 
do ano e os dias de verão são bastante 
longos contando, portanto, com boa 
disponibilidade de luz natural. No 
verão a altitude do sol alcança 66o 
e no solstício de inverno 19,5o, raios 
tão baixos e penetrantes requerem um 
desenho cuidadoso.

O PRÉDIO

O terreno, bastante plano, permitiu 
a formação de um tecido de pátios 
e compartimentos fechados que se 
espalha formando um retângulo áureo 
de 79,00 x 112,00 m com 2 pavimentos. 
A subdivisão da planta baseia-se em 
operações geométricas que definem a 
partição em outros retângulos áureos 
menores e em quadrados. Assim o 
retângulo maior foi dividido em 4 
retângulos menores para formar as 
diferentes zonas de uso no térreo e os 
núcleos de quartos+serviços no superior. 
No térreo ficam localizadas as instalações 

688. Vista da fachada noroeste

687. Implantação

fonte: El Croquis - 109/110, 2002:158

El Croquis - 109/110, 2002:159

685. Mapa 686. Clima
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A altitude do sol varia entre 65o entre 11:00 e 12:00 no 
solstícios de verão e19o no de inverno e a orientação 
do prédio otimiza a exposição de todas as fachadas.

Os dias ensolarados predominanam quase que o ano 
todo. A  média anual de dias nublados é de apenas 
24%. A disponibilidade de luz natural é, portanto, 

bastante alta.

690. DIAGRAMA SOLAR E PROJEÇÃO DE SOMBRAS

689. DIAGRAMA SOLAR

691. TIPOS DE CÉU

médicas e de fisioterapia como o ginásio, 
as oficinas e a piscina. No pavimento 
superior os quartos estão dispostos em 
fita ao longo de todas as fachadas. Um 
quadrado menor inserido dentro do 
quadrado que dá origem ao retângulo 
áureo gerado pela subdivisão em 4 do 
retângulo maior compõe as regiões de 
serviços sempre acompanhadas de um 
pátio de menor tamanho e geometria 
irregular. O terceiro pavimento, de 
pequenas dimensões, abriga apenas 
uma biblioteca e a sala de pinturas que 
desfrutam de amplas vistas do exterior. 
Os pátios pequenos organizam núcleos 
de menor escala quase independentes, 
como quarteirões. Corredores de 
grandes dimensões interligam os núcleos 
e cabe aos pátios maiores fazer as vezes 
de praças concluindo o paralelo entre o 
prédio e a cidade.

A estrutura é mista com lajes maciças de 
concreto e pilares metálicos redondos 
espaçados por vãos que obedecem 
mais às necessidades de planta que à 
racionalidade estrutural. O perímetro do 
prédio é fechado predominantemente 

692. Corte típico mostrando o balcão, a esfera de iluminação dos quartos, o brise-
soleil e os toldos.

El Croquis - 109/110, 2002:180
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por caixilhos de madeira e grandes folhas 
de vidro duplo. As paredes internas e os 
pequenos trechos de paredes externos 
são feitos em painéis leves e ocos do 
tipo drywall. O revestimento externo, 
inclusive as calçadas é feito em madeira e 
internamente, as divisórias foram pintadas 
de branco. O piso do pavimento térreo é 
em nata de cimento claro e do superior 
de madeira. A cúpula da piscina é de 
concreto armado aparente por dentro e 
revestido com borracha por fora.

Subdivisão do retângulo em outros menores e em quadrados 
definindo a distribuição dos pátios maiores e menores.

VARANDA

BEIRAL

QUARTOS

SERVIÇOS

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

ESCADA

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO
PÁTIO

PÁTIO

SERVIÇOS

QUARTOS

VARANDA
BEIRAL

694. GEOMETRIA GERADORA DAS FORMAS E POSICIONAMENTO DOS PÁTIOS

695. VIista da fachada sudeste

El Croquis - 109/110, 2002:159

El Croquis - 109/110, 2002:158

Retângulo áurero de 79x112m - dimensionamento do corpo do 
prédio

693. Maquete do prédio
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696. PLANTA DO TÉRREO

PISCINA PÁTIO DE ÁGUA

PÁTIO DE 
ENTRADA

PÁTIO

JARDIM

PÁTIO DE 
MADEIRA

HALL

OFICINAS/AULASGINÁSIO

ATENDIMENTO MÉDICO

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

recepção

fonte:El Croquis, 109/110,2002:166

697. PLANTA DO SUPERIOR

PISCINA PÁTIO DE ÁGUA

PÁTIO DE 
ENTRADA

PÁTIO

JARDIM

PÁTIO DE 
MADEIRA

varandas

QUARTOS

QUARTOS

PÁTIO

5

PÁTIO

2
PÁTIO

1

PÁTIO

3 PÁTIO

4

ESTAR

VARANDA

ESTAR

HALL

fonte:El Croquis, 109/110,2002:168

698. PLANTA DO SÓTÃO

PÁTIO

1

COBERTURA

BIBLIOTECA

SALAS DE

PINTURA

COBERTURA

fonte:El Croquis, 109/110,2002:168
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PASSEIO ARQUITETÔNICO

O prédio é extremamente poroso 
intercalando espaços interiores e 
exteriores. A analogia com ruas e 
praças se afirma plenamente no passeio 
arquitetônico. Entra-se através de um 
espaço semi-aberto, semi-público. O 
pátio de entrada tem sua configuração 
definida pelo pavimento superior que 
forma um pórtico sobre a entrada e 
deixa o miolo do pátio a céu aberto. 
Sua calçada segue junto das paredes 
sob varandas formadas pela projeção 
do pavimento superior, e tem o centro 
ocupado por forração vegetal e árvores. 
Entra-se, portanto, por um espaço aberto, 
mas contido. Uma vez dentro do prédio 
as vista se ampliam com fugas em todas 
as direções. São muitos os caminhos que 
daí partem. Era intenção declarada dos 
arquitetos criar caminhos distintos que 
levassem ao mesmo lugar como uma 
forma de dinamizar as rotinas diárias 
dos pacientes que têm que permanecer 
no centro de reabilitação por longos 
períodos.

Assim, os percursos são múltiplos, 
voltam-se sobre si mesmos e realmente 
oferecem variações de trajetos. De 
qualquer ponto dos corredores sempre 
é possível visualizar os pátios que atuam 
como pontos de referência. Os de 
maiores têm cada um uma identidade 
própria: um dos pátios é de água, outro 
tem o piso todo de madeira, outra ainda 
é arborizado. Os pátios menores têm um 
formato irregular que os distingue.

A luz natural colabora no mesmo sentido, 
tanto para expandir as possibilidades de 
caminhos quanto para criar a identidade 
de cada núcleo auxiliando na orientação 
dos percursos. O prédio como um todo 
é luminoso, com a participação de luz 
natural intensa e homogênea já que 
entra por todos os lados e é refletida pelo 
piso, parede e teto, todos claros – uma 

El Croquis - 109/110, 2002:167

El Croquis - 109/110, 2002:164

699. Vista do pátio de entrada

700. Vista do hall de entrada

701. Circulação com o pátio da piscina ao fundo

El Croquis - 109/110, 2002:170
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702. ESTUDO DAS ENTRADAS DE LUZ NATURAL E PERCURSOS

Os percuĐ
aqueles queĐ

lógica: é Đ
funcionam como pontos de referência evitando a sensação de um labirinto indiferenciado.

BEIRAL DE 
TELHAS DE 

PÁTIO (11,50X22M) 
C/MONTANTES 

VERTICAIS E TOLDOS 
RETRÁTEIS NOS 2 

PAVIMENTOS, 4 LADOS

BRISE-SOLEIL 
HORIZONTAL + 

TOLDO VERTICAL 
PROTEGEM VARANDA 

DE 2,50M

PÁTIO (18X18M) 
COM BRISE-SOLEIL 
HORIZONTAL EM 3 

LADOS

PORTAS PISO/TETO 
DE CORRER + 

CORTINA E FORRO

PÁTIO DE PEQUENAS 
PROPORÇÕES 

PROTEÇÃO APENAS 
COM CORTINAS

PÁTIO (8,5X32M) C/
MONTANTES VERTICAIS 
E TOLDOS RETRÁTEIS 

NOS 2 PAVIMENTOS, 4 
LADOS

PÁTIO DE PEQUENAS 
PROPORÇÕES 

PROTEÇÃO APENAS 
COM CORTINAS

DOMOS DE 
ACRYLGLAS

TOLDOS VERTICAIS 
RETRÁTEIS

PORTAS PISO/TETO 
DE CORRER + 

CORTINA E FORRO

TOLDOS 
HORIZONTAIS

RETRÁTEIS

PÁTIO (12X35M) C/TOLDOS 
HORIZONTAIS

RETRÁTEIS EM 2 LADOS E APENAS 
CORTINAS NOS OUTROS 2

ESFERA DE 
ACRYLGLAS, 60CM 

DE DIÂMETRO

ESFERA DE 
ACRILGLAS, 2,00M 

DE DIÂMETRO

PLANTA DO PRIMEIRO PAVIMENTO

VISTA

VISTA

PÁTIO DE ÁGUA

PÁTIO DE 
ENTRADA

PISCINA

PÁTIO

DE

MADEIRA

PORTA DE CORRER DE PISO A TETO EM CAIXILHOS 
DE MADEIRA, COM VIDROS DUPLOR + TOLDO 

VERTICAL + CORTINAS ENTRADA

PROJEÇÃO DA VARANDA DE 
2,50M

PORTA DE CORRER 
DE PISO A TETO 

EM CAIXILHOS DE 
MADEIRA, COM VIDROS 
DUPLOS + CORTINAS

PÁTIO

JARDIM

PÁTIO
PÁTIO

P
Á

T
IO

P
Á

T
IO

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

PÓRTICO DE ENTRADA

TOLDO 
VERTICAL

TOLDO VERTICAL
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solução de iluminação bem integrada 
com o objetivo de criar possibilidades de 
percursos equivalentes. Mas cada pátio 
tem luz própria, ora refletida pela água, 
ora tonalizada pela madeira ou pelas 
plantas, colaborando, portanto, com o 
senso de orientação.

O DESENHO DA LUZ

São múltiplas as estratégias de 
apropriação e condicionamento da 
luz natural. O fechamento externo do 
prédio como já comentado, é feito 
preferencialmente por caixilhos de 
madeira que vão de piso a teto. Trechos 
fixos foram intercaldos com portas de 
correr possibilitando amplas aberturas 
para o exterior. Esse fechamento se repete 
tanto no térreo quanto no pavimento 
superior, mas não sem variações. As 
áreas de vidro são generosas e ao 
contrário do que se poderia esperar em 
um prédio formado por pátio, o edifício 
se abre para o exterior com largas vistas 
da cidade e das montanhas da Alsacia. 
Surgem, aqui e ali, janelas de menores 
dimensões, caixilhos mais profundos ou 
trechos fechados com chapas de madeira 
perfurada. Estão presentes mais pelo 
bem da variação do que por alguma 
razão funcional.

As proteções também são variadas e 
estão presentes em todas as fachadas. O 
prédio foi implantado a aproximadamente 
50o em relação ao norte, não tendo 
nenhuma fachada ou pátio voltado 
diretamente para os pontos cardeais. Os 
raios de sol entram, portanto, sempre 
oblíquos e no verão alcançam todos os 
lados do prédio (a fachada nordeste é 
a menos favorecida). Cada um deles 
necessita de proteção tanto vertical, 
quanto horizontal.

Em todas as fachadas, o pavimento 
térreo está protegido pela varanda do 
pavimento superior e pelo brise-soleil. 

El Croquis - 109/110, 2002:169

703. Vista do hall do segundo pavimento

El Croquis - 109/110, 2002:169

704. Vista do hall do segundo pavimento

705 e 706. Vistas da circulação entre o pátio da piscina e o pátio jardim

El Croquis - 109/110, 2002:175

El Croquis - 109/110, 2002:170
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709. ESTUDO DE PENETRAÇÃO DA LUZ NATURAL

RAIOS >30O E <45O SÃO 
DIFUNDIDOS PELAS TELHAS DE 

PLEXIGLAS
RAIOS <30O ENTRAM 

LIVREMENTE OU SÃO EXCLUÍDOS 
POR TOLDOS RETRÁTEIS

RAIOS >40O E <55O SÃO 
MATIZADOS PELO BRISE-SOLEIL

RAIOS < 40O ENTRAM 
LIVREMENTE OU SÃO EXCLUÍDOS 

POR TOLDOS RETRÁTEIS

RAIOS QUE ATINGEM A 
CALÇADA SÃO REFLETIDOS 
PARA DENTRO DAS SALAS

708. PERFIL DAS FACHADAS

NO TÉRREO OS RAIOS ATÉ 66O 
ENTRAM LIVREMENTE OU SÃO 

EXCLUÍDOS POR CORTINAS 

RAIOS ATÉ 45O SÃO 
BARRADOS PELO TOLDO 

HORIZONTAL

RAIOS QUE ATINGEM O PISO 
DOS PÁTIO SÃO REFLETIDOS 
PARA DENTRO DAS SALAS

707. PERFIL DOS PÁTIOS

Ele é feito de madeira roliça de 5 cm com 
espaçamento de 15 cm. Essas barras 
de madeira são unidas por espigas 
de plexiglas, segundo os arquitetos 
esperando que elas brilhem ao sol “como 
contas de um colar”. A presença deste 
brise-soleil seria insuficiente para conter 
a penetração do sol no verão quando 
atinge todas as fachadas, por isso todas 
as janelas possuem cortinas e foram 
previstos toldos de enrolar verticais.

Os caixilhos do pavimento superior 
estão mais bem protegidos por causa da 
proximidade dos beirais das varandas, e 
apenas raios abaixo de 30o conseguem 
penetrar. Novamente foram previstos 
toldos de enrolar e cortinas. Como aí 
estão os apartamentos as cortinas são 
em duas camadas, uma branca que 
permite a entrada de luz difusa e outra 
vermelha que bloqueia a luz. Pensando 
nos doentes presos por muito tempo 
na cama de onde normalmente se vê 
mais o teto que o exterior, os arquitetos 
introduziram na cobertura esferas de 
acrylglas de 2m de diâmetro em posição 
bastante central de forma que o céu 
pode ser visto de quase qualquer ponto 
do quarto. A esfera é feita de 2 trechos 
(base e cúpula) de acrylglas transparente 
com uma faixa central leitosa para 
encobrir a espessura do forro e que 
acaba funcionando como um difusor de 
luz. A esfera pode ser completamente 
fechada por uma tela que a seciona pela 
metade. O banheiro é iluminado por 
uma versão em miniatura da esfera, com 
60 cm de diâmetro.

Os pátios receberam soluções pontuais 
variando conforme sua dimensão, 
localização e função. O pátio de entrada, 
com grandes dimensões (18x18m), 
tem os caixilhos do pavimento superior 
protegidos pelo brise-soleil horizontal em 
toda sua altura. Apenas o espaçamento 
entre barras varia, é mais denso nas 
fachadas noroeste e sudoeste. O pátio El Croquis - 109/110, 2002:160
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El Croquis - 109/110, 2002:164

El Croquis - 109/110, 2002:162

El Croquis - 109/110, 2002:177

El Croquis - 109/110, 2002:178

El Croquis - 109/110, 2002:179

710. Pátios maiores: de entrada

714 a 716. Pátios menores, cada um com jardim diferenciado

El Croquis - 109/110, 2002:179

711. Pátio de água

712. Pátio

713. Pátio de madeira
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de água é comprido, orientado no eixo 
nordeste/sudoeste e por isso tem suas 
faces mais longas expostas ao sol. Por 
outro lado, como é todo preenchido de 
águas no pavimento térreo pode gerar 
ofuscamento em determinados horários. 
Assim, recebeu montantes verticais 
feitos com as mesmas barras roliças 
do brise-soleil, com espaçamentos de 
aproximadamente 90cm que servem de 
guia para os toldos de lona. O pátio-
jardim, também estreito e comprido 
(11,50X22cm), é orientado no eixo 
sudeste/noroeste e recebeu o mesmo 
tratamento do pátio de água. A fachada 
sudeste recebe muitas horas de sol 
direto.

O pátio da piscina é protegido apenas 
por toldos horizontais retráteis colocados 
logo acima do beiral. O miolo do 
pátio é ocupado pela piscina cuja 
cobertura é feito por uma pirâmide de 
base retangular em concreto armado. 
A pirâmide é perfurada por domos 
de acrylglas que produzem o efeito de 
céu estrelado no interior. O concreto 
matizado com cimento branco é capaz 
de refletir razoavelmente a luz criando um 
ambiente claro. O revestimento externo 
em borracha preta, escolhida para 
garantir boa impermeabilização, acaba 
por evitar reflexões dos raios diretos de sol 
que poderiam ser inconvenientes porque 
ofuscantes. Por fim, o pátio de madeira 
(12X35m) possui menor quantidade 
de aberturas, que são protegidas por 
toldos horizontais. Vale lembrar que 
além das proteções citadas, as janelas 
invariavelmente possuem cortinas.

Os pátios menores têm como objetivo 
primordial prover os espaços internos de 
luz. Suas dimensões são bem menores, 
com áreas em torno de 80 m2 e paredes 
de 8m configurando poços quase 
cúbicos, não fosse a obliqüidade das 
paredes. Funcionam, portanto, como 
fontes de luz e os ambientes recebem 

El Croquis - 109/110, 2002:173

El Croquis - 109/110, 2002:184

717. Vista da piscina coberta

718. Vista da varanda no térreo
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a luz refletida tanto do piso quanto das 
paredes do pátio. Ao mesmo tempo ele 
se auto protege dos raios diretos já que 
suas paredes interceptam o trajeto dos 
raios mais baixos. Como as paredes são 
revestidas em madeira e têm boa parte 
de sua área ocupada por grandes folhas 
de vidro, na verdade pouco se pode 
contar com a contribuição por reflexão, 
a não ser nos momentos em que parte 
das cortinas brancas estejam fechadas.

GENEALOGIA MODERNA

A estratégia básica de iluminação do 
Centro de Reabilitação é da iluminação 
com aberturas horizontais através de 
pátios de forma a criar um espaço poroso, 
arejado e luminoso, com uma distribuição 
de luz homogênea. A luz natural entra de 
todas as direções e mistura raios diretos 
e refletidos. 

Como Mies van der Rohe, Herzog 
e DeMeuron estão em busca da 
caixa de vidro, da transparência e 
integração com o exterior, assim como 
da homogeneidade do invólucro da 
fachada. Mas ao contrário do mestre 
modernista, não estão dispostos a 
pagar as penalidades de ambientes sem 
conforto térmico e ambiental. Assim, 
ao invés da epiderme única de vidro, 
desenharam o prédio em camadas 
aliando a transparência ao conforto. 
A seqüência de brise-soleil, espaço 
intersticial avarandado e por fim vidro 
duplo cria um razoável condicionamento 
térmico, eficiente tanto no verão quanto 
no inverno, e não impede a integração 
entre o dentro e o fora. A opção por 
utilizar toldos e cortinas, elementos mais 
que tradicionais, reafirma a intenção de 
obedecer aos parâmetros do conforto.

Seus pátios também se aproximam 
dos criados por Mies van der Rohe, 
que promovem uma espécie de 
enquadramento da natureza, dotando-
a de certa abstração. Característica que 
pode ser constatada no pátio de entrada, 

719. CONCEITOS DO DESENHO DA LUZ NATURAL

A escolha da forma esférica para para o domo dos quartos tem  vantagens 
insuspeitadas a primeira vista. Esta forma aumenta em aproximadamente 10% a 

trasmissão de energia solar (luz e calor) dos raios mais baixos quando comparado 
com um domo plano. Ela também permite a entrada de menos luz ao meio-dia e 
no verão quando os raios estão mais altos. De qualquer forma sua proporção em 
relação à área do quarto é bastante alta, 21% da área de piso, o que faz prever 

grande exposição no verão e riscos altos de ofuscamento.

66O - ALTITUDE DO SOL NO 
SOLSTÍCIO DE VERÃO

19O - ALTITUDE NO 
SOLSTÍCIO DE INVERNO

Nos pátios menores as fachadas particiam da distribuição de luz 
homgeneizando, desta forma, a iluminação de ambos os lados. Com as cortinas 
fechadas do lado que recebe luz direta, o lado oposto recebe boa quantidade 

de luz.

Como as aberturas externas do prédio tanto no primeiro pavimento sob os 
balcões, quanto no pavimento superior, sob o beiral, estão protegidas por 

balanços, a prenetração de luz depende do redirecionamento dos raios causado 
pelo piso externo.

O piso externo participa da distribuição de luz para o interior do prédio, 
principalmente nas aberturas do pátio que não possuem beiral.
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com a vegetação plantada em linhas 
contínuas organizadas, ou no pátio de 
água afeito apenas à contemplação. 
São provedores de luz, sem dúvida, mas 
pouco afeitos a criar um micro-clima 
como os de Rino Levi que dá conta do 
conforto no sentido mais amplo. Vale 
lembrar, também, os pátios do Museu 
Kimbell de Louis Kahn que como os do 
Rehab procuravam se diferenciar pelas 
cores da luzes de cada um. 

No projeto para o Centro de Reabilitação 
Herzog e de Meuron estão distantes de 
considerações estritamente funcionais 
e incorporam fragmentos de tradição 
local como os balcões, toldos e cortinas. 
Mas ainda assim é possível identificar 
desdobramentos do moderno, a tal ponto 
que podemos listar as mais significativas 
características da luz moderna no 
projeto. 

A intensidade e homogeneidade de luz 
são o mote principal, seguindo um dos 
preceitos do modernismo. E esta luz se 
harmoniza bem com outro preceito: 
a luz sendo utilizada para atrair e 
ordenar o movimento. É uma escolha 
acertada tanto para o uso dos espaços 
do Centro de Reabilitação quanto para 
a integração entre luz e percursos do 
passeio arquitetônico, que pretendem 
ser múltiplos sem cair na desorientação 
dos labirintos. Para isso colaboram os 
diferentes matizes de luz gerados pelo 
tratamento específico de cada pátio.

O brise-soleil também está presente, 
embora reinterpretado sob a luz da 
tradição. Embora sejam treliças e rótulas 
com elementos de pequenas dimensões, 
foram fisgados pelo desenho moderno, 
não fazem nenhuma concessão ao 
rendilhado, afirmam-se pela geometria 
rigorosa em busca da homogeneidade de 
tratamento da fachada. A transparência 
também comparece tanto em seu viés 
literal quanto fenomenal como esclarecia El Croquis - 109/110, 2002:183

720. Vista de um quarto

721. Vista da varanda superior

El Croquis - 109/110, 2002:182

354



Colin Rowe (Perspecta, 1963). As fachadas 
são formadas por camadas de telas e 
transparências forçando a ambigüidade 
da localização dos planos. No interior, 
a ambigüidade desaparece e os espaços 
se estendem em todas as direções e para 
fora, recusando limites entre interior e 
exterior.

Quanto à participação das formas 
no desenho da luz, vale lembrar que 
embora não tenham a plasticidade 
das curvas aaltianas não deixam de 
ser vetores de distribuição. Os pátios 
de pequenas dimensões se repartem 
entre os compartimentos cobertos 
equilibradamente e encontram as 
proporções corretas para abastecer 
os espaços circundantes de luz 
natural. Os pátios maiores garantem a 
permeabilidade do conjunto postando-
se  sempre a vista em qualquer ponto 
dos corredores. Enquanto que os balcões 
participam do controle da luz em perfeita 
consonância com as formas retilíneas da 
caixa.

El Croquis - 109/110, 2002:176

723. Vista do balcão e do pátio de madeira

722. Detalhe das espigas de plexiglas

685 a 723. Imagens do Rehab
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CONCLUSÕES
SOBRE A INVENÇÃO DA LUZ MODERNA

A profundidade simbiótica que une arquitetura e luz natural 
é tal que ao examinar um breve momento da história da 
arquitetura logo verificamos mudanças tanto seu desenho 
quanto de seu significado. Até o começo do século 20 o 
desenho da luz natural continha características que foram 
sendo paulatinamente abandonadas à medida que se 
desenvolvia um novo sistema arquitetônico. Vale lembrar 
que entendemos por sistema arquitetônico a coordenação 
entre estrutura, construção, forma eestética, cada qual, 
em sua medida, refletindo o espírito da época. Assim, 
técnica e arte tornam-se mutuamente indispensáveis. Da 
mesma forma que a construção não pode determinar a 
forma, a estética não pode ignorar o caráter construtivo da 
arquitetura. Cada componente do sistema arquitetônico tem 
uma contribuição inalienável para o produto final - entre 
eles o desenho da luz natural que governado pelo sistema 
arquitetônico responde a cada um de seus subsistemas.

Como dizíamos, a aderência entre a luz natural e a 
arquitetura nos parece suficiente para denominá-la Luz 
Moderna – é de fato possível identificar estratégias de 
apropriação da luz natural consistentes com o sistema 
arquitetônico Moderno. Já mesmo na fábrica Fagus 
(1910) ou no Pavilhão Werkbund (1914) de Walter Gropius, 
unanimemente considerados modernos de primeira hora, 
a Luz Moderna se fazia plenamente presente. Mostrava-
se INTENSA, com desejo de se distribuir o mais UNIFORME 
possível, evitando a sombra a todo custo. A luz natural que 
banha as escadas helicoidais do Pavilhão Werkbund cria um 
binômio novo na arquitetura - MOVIMENTO/LUZ NATURAL. 
A relação entre espaço, percursos e luz natural muda tão 
radicalmente com a Arquitetura Moderna que passa a ser 
uma de suas qualidades distintivas. O espaço tradicional 
era estático, uma vez alcançado seu centro o visitante não 
era mais instado a caminhar. Já os espaços modernos são 
animados pela intenção oposta, aliando o movimento à 
força de atração da luz natural. Mais, ainda, ela participa 
como um NEXO ORGANIZADOR DOS ESPAÇOS E PERCURSOS 
como se pode conferir na promenade architeturale da vila 
La Roche-Jeanneret de Le Corbusier (1923/24).

O Pavilhão de Vidro (1914) de Bruno Taut, também uma 
das primeiras obras modernas, sintetiza através da 
transparência e da luz natural o NOVO SIGNIFICADO que a 
arquitetura moderna pretendia ter. Exprime a esperança em 

CARACTERÍSTICAS DA LUZ MODERNA

724. Pavilhão Werkbund,1914 de Walter Gropius

A luz moderna caracteriza-se, antes de mais nada, 
por uma INTENSIDADE explosiva com distribuição 

espacial com a maior UNIFORMIDADE possível. E o 
binômio LUZ NATURAL/MOVIMENTO é uma invenção 

essencialmente moderna. No Pavilhão Gropius 
estendeu a fina membrana de vidro contornando as 

escadas helicoidais que assim banhadas de luz colocam 
ênfase total no movimento - uma forma de hierarquizar 
os espaços conferindo um novo papel à luz: O DE NEXO 

ORGANIZADOR DOS ESPAÇOS.

725. Pavilhão de Vidro de Bruno Taut, 1914
O Pavilhão simboliza a esperança de uma nova vida 

melhor e mais democrática conferindo um NOVO 
SIGNIFICADO à luz natural.

fonte: www.mitholyoke.edu

fonte: www.mitholyoke.edu
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uma arquitetura indutora de uma nova era, supostamente 
mais elevada, prenhe de uma nova cultura democrática e 
transparente. Ao mesmo tempo o cidadão comum, alheio 
a uma problemática tão transcendental, também encontra 
na Luz Moderna a representação de seus anseios por 
uma vida mais aberta e social. Ele não se protege mais 
do sol como o homem do século 19, a face queimada 
de sol agora é sinal de saúde. Portanto, a intensidade e 
homogeneidade de luz prescritas pelos arquitetos também 
é almejada pelo cidadão.

 Luz natural e transparência são elementos que participam 
intimamente da COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA. Seria 
impensável a planta-livre de Le Corbusier sem a luz natural 
entrando lateralmente ao longo das janelas em banda, 
com a capacidade de distinguir a sucessão de planos em 
profundidade. E o que dizer da composição exclusivamente 
horizontal de Mies van der Rohe se não pudesse se 
completar com os raios laterais refletidos entre piso e teto 
para criar uma atmosfera luminescente. 

O novo sistema construtivo e as novas tecnologias são 
responsáveis pela liberdade e precisão com que Alvar Aalto 
cria entradas zenitais e refletores de luz em suas bibliotecas. 
Clarabóias e lanternins têm sua eficiência comprometida 
quando comparados com suas formas capazes de 
projetar luz onde ela se faz necessária. As novas formas 
da Arquitetura Moderna influenciam a captação, reflexão 
e distribuição da luz e ao mesmo tempo são valorizadas 
e modeladas pela própria luz. Verificamos assim, que a 
relação ESPAÇO/FORMA/LUZ NATURAL adquiriu novos 
tratamentos e infinitas possibilidades graças à estrutura 
independente, aos novos sistemas construtivos e novos 
materiais. 

Se a modernidade pode ser encarada como a mudança 
na relação entre indivíduo e sociedade, a Arquitetura 
Moderna se caracteriza pela transformação da 
RELAÇÃO INTERIOR/EXTERIOR. Luz natural e transparência 
são imprescindíveis para essa nova relação cada vez mais 
aberta, enfatizando a continuidade de espaços. A idéia 
era transformar aberturas e janelas em vias de duas mãos 
criando a sensação de que a qualquer momento é possível 
passar para fora da construção e alcançar a paisagem à 
volta. Por outro lado, as aberturas sem limites traziam a 
paisagem para o interior da construção. Mies van der Rohe 
é um mestre em criar essa sensação de liberdade irrestrita, 
mas como vimos qualquer dos arquitetos modernos tinham 
o mesmo desejo embora com soluções variadas. Assim, 

Quem olha de fora dos prédios como o Seagram 
encontra uma nova relação interior/exterior que se 

define no ritmo de planos vazados ou em recessos que 
acrescentam profundidade. Eles conferem ao espaço 
exterior, quer dizer, à paisagem, uma qualidade de 

interior. Já o interior alcança a extensão, a amplitude 
de horizonte, a plenitude luminosa e atmosférica do 

espaço aberto. 

A planta-livre da vila tem como ELEMENTO 
COMPOSITIVO aliado a luz natural que auxilia a 

definição das seqüências de planos.

fonte: www.designboom.com

fonte: Risselada, 1991:111

726.  Vila Stein De Monzie, de Le Corbusier 

727. Seagram de Mies van der Rohe
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ao contrário do que acontecia no século 19, as diferenças 
entre a luz no interior dos prédios e a do exterior são 
minimizadas, os espaços fluem para dentro e para fora 
favorecidos por uma luz em transição contínua. 

Voltando a Aalto, encontramos um bom exemplo também 
da valorização dos CRITÉRIOS TÉCNICO-FUNCIONAIS que 
caracteriza tanto a Arquitetura quanto a Luz Moderna e 
sintetiza a busca da racionalidade da forma. Suas bibliotecas 
são bons exemplos das considerações de uso que levam 
em conta as necessidades humanas para a execução de 
cada tarefa. E talvez, exatamente pela importância dada 
à funcionalidade e aos critérios técnicos construtivos Le 
Corbusier tenha inventado a solução estrutural de proteção 
contra ganhos de calor que ele batizou de brise-soleil. 
A partir do Ministério de Educação e Saúde (1936/48) de 
Lúcio Costa e equipe a Luz Moderna mudou. Aqui entra 
em cena a segunda geração do Movimento Moderno, de 
meados de 1930 a 1945. Estes arquitetos promovem a 
adaptação das idéias seminais da Arquitetura Moderna 
para enfrentar novas intenções, climas, culturas, tradições. 
A ênfase especial é mais no método moderno do que na 
repetição de soluções de desenho seminais. Surgem novas 
preocupações em relação ao contexto, a escala humana, a 
busca de monumentalidade para representar a vida social, 
e o respeito às características climáticas. A Luz Moderna 
acompanha as mudanças. Continua obedecendo à boa 
parte dos critérios originais, mas agora está consciente do 
LUGAR e encontra na SOMBRA o complemento que equilibra 
sua intensidade, reduz os ganhos de calor e fala mais de 
perto à cultura tropical. 

A terceira geração, durante o período de 1945 a 1970, 
representa a disseminação global da Arquitetura Moderna 
tanto quanto o princípio de sua dissipação. Arquitetos 
como, Eero Saarinen, Kevin Roche, Louis Kahn e Paulo 
Mendes da Rocha agregam novos temas, e se empenham 
em conciliar continuidade e renovação, promovendo 
uma mudança do paradigma formal com a busca de 
identidade regional e inspiração na natureza, no contexto 
e no vernáculo. Evitam ciosamente a repetição, os edifícios 
são escultóricos, assim, a relação com a cidade não se 
dispõem com a lógica de volumes autônomos repetitivos, 
mas como volumes singulares. O contexto, o lugar, as 
tecnologias específicas, o tempo, a revisão da história e a 
adaptação climática são os temas recorrentes. O desenho 
da luz, sempre acompanhando esses deslocamentos tem 
suas possibilidades cada vez mais ampliadas fazendo 
conviverem correntes muito distintas. De um lado lá 

Nas bibliotecas de Alvar Aalto como esta de Rovaniemi 
mais dois apectos da luz moderna ficam evidentes: 
a RELAÇÃO ESPAÇO/FORMA/LUZ NATURAL que ele 

manipula de diversas maneiras para levá-la aonde for 
necessário; e o respeito pelos CRITÉRIOS TÉCNICO-

FUNCIONAIS que embasam seu desenho.

Em contato com outros climas e outras culturas a Luz 
Moderna incorpora A SOMBRA E O SENTIDO DE LUGAR 

para se ajustar às novas condições. Ao contrário do 
que imaginavam Hitchkock e Johnson ao invés de 
simplesmente internacional a arquitetura absorve 
as condicionantes locais. Em comum se preserva 

o MÉTODO MODERNO que parte de considerações 
racionais e de uso para a seguir transcendê-las através 
do desenho, alcançando os patamares da arte. Abaixo 

a Obra do Berço, uma das primeiras construções a 
receber brise-soleil.

fonte: Papadaki, 1950:7

fonte: www.alvaraalto.fi

728. Biblioteca de Rovaniemi, de Alvar Aalto

729. a Obra do Berço de Oscar Niemeyer, 1937
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estão Saarinen e mesmo Aalto, Rino Levi e Oswaldo 
Bratke que seguem o percurso iniciado na geração 
anterior com a atenção voltada para a arquitetura como 
mediadora entre o homem e a natureza. Os parâmetros 
do conforto surgem efetivamente como critérios para a 
EQUAÇÃO ARQUITETURA/USO/LUGAR/LUZ NATURAL e 
a idéia de conservação de energia começa a dar seus 
primeiros passos. De outro lado, arquitetos como Paulo 
Mendes da Rocha e mesmo Louis Kahn começam a 
propor novas bases para a iluminação natural já não mais 
calcada na funcionalidade ou na intensidade de luz, mas 
em composições que EXCLUEM AS JANELAS das fachadas, 
e que privilegiam A REPRESENTAÇÃO. Estes convivem com 
arquitetos como Norman Foster que abraçam os critérios 
da funcionalidade e rigor tecnológico com uma arquitetura 
que se não é mais moderna, deve tudo a ela. A tal ponto 
que justamente Foster irá concretizar o sonho primevo de 
Mies van der Rohe com o prédio da Willis, Faber & Dumas 
(1975) totalmente de vidro, sem a utilização de caixilhos.

SOBRE OS DESDOBRAMENTOS DA LUZ MODERNA

A partir de meados da década de 1970 a arquitetura vai 
se tornando mais e mais plural. Já não é mais possível 
identificar movimentos consistentes que projetem um rumo 
comum para a arquitetura sem forçar interpretações e criar 
ficções. O pós-modernismo e a seguir o deconstrutivismo, 
para citar alguns dos ‘ditos’ movimentos da arquitetura, 
mostraram-se efêmeros. Enfim, a arquitetura se diversificou 
incorporando temários novos que abarcam o local e o 
global, o novo e o antigo, com a fertilização de idéias 
característico da era da comunicação que mistura os vários 
conhecimentos gerados nos quatro cantos do mundo, 
incluindo países tão diversos quanto Brasil e Japão, por 
exemplo. 

De qualquer forma, embora não possamos mais nos referir 
a essas arquiteturas como modernas, também não é lícito 
negar que o que é construído mesmo hoje ainda deve 
muito à Arquitetura Moderna. Afinal, constatamos que ela 
tinha uma especial capacidade de adaptação - ao mesmo 
tempo em que se pretendia universal teve sensibilidade 
suficiente para reagir diferentemente conforme as situações 
locais. Ela foi capaz de criar uma identidade forte, 
levantar praticamente todas as questões fundamentais da 
arquitetura, estimular a inovação e a incorporação de novas 
tecnologias, enfim sintonizar-se com as preocupações e os 

As casas-pátio de Rino Levi resolvem a equação 
ARQUITETURA/USO/LUGAR/LUZ NATURAL de tal forma 

que o produto é uma arquitetura capaz de fazer a 
mediação entre homem e natureza, criando um micro-
clima próprio. Aponta, portanto, o caminho mais atual 

ecológico e de conservação de energia.

A 3a geração do Movimento Moderno faz conviver 
arquitetos e soluções diversas. A Luz Moderna começa 

a perder sua definição mais clara. Louis Kahn em 
sua Assenbléia de Dacca suprime janelas e vidros, 

volta a buscar o peso da massa recortada e imprime 
a dramaticidade de grandes contrastes de luzes e 

sombras.

fonte: www.tripod.com

fonte: Anelli, 2001:153

730. Casa Rino Levi, 1944

731. Assenbléia de Dacca, Louis Kahn, 1963/66
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problemas a ela contemporâneos encarnando o espírito do 
tempo sem engessá-lo em um momento, acompanhando 
sua movimentação. 

Acreditamos que o MÉTODO MODERNO é o sustentáculo 
dessa vitalidade. Método que parte de considerações de uso 
(para evitar a expressão razões funcionais tão carregada de 
pré-conceitos) e da racionalidade técnico-construtiva que 
incorporam as tecnologias nascentes para finalmente criar 
formas que transcendem esses pontos de partida e assim 
podem representar os anseios de seu tempo. Graças a esse 
método os pensamentos básicos da arquitetura podem ser 
constantemente revistos de novas maneiras. Hoje, nas obras 
da década de 1990 por nós estudadas, não é possível 
identificar a Luz Moderna com suas qualidades distintivas, 
mas a dívida para com o método moderno permanece.

Pode parecer difícil encontrar um denominador comum 
entre os projetos estudados como representantes dos 
desdobramentos da Luz Moderna, afinal qual poderá 
ser a aproximação entre projetos de Filgueiras Lima, 
Steven Holl, Herzog e De Meuron e Norman Foster? São 
composições diferentes usando tecnologias diversas, com 
objetivos apartados e produzidos com intenções distintas. 
Mas me arrisco a dizer que algumas preocupações os 
unem. A combinação entre a pluralidade contemporânea 
e o método moderno gerou certo sentido de PERTINÊNCIA 
entre o desenho da luz e o caráter de cada situação 
arquitetônica. Trilhando esse caminho, Steven Holl em seu 
projeto para o Kiasma (1993/98) concebeu variados tipos 
de luzes que acompanham a definição de cada espaço. 
Da mesma forma Herzog e De Meuron desenharam pátios 
com humores dessemelhantes graças a seus acabamentos 
e dimensões que geram luzes compatíveis com cada 
circunstância. 

Outra preocupação que os une é a concepção do desenho 
da luz sob os imperativos da CONSERVAÇÃO DE ENERGIA. 
Vale lembrar que ao contrário de Norman Foster, Herzog e 
De Meuron ou Steven Holl não imprimem a expressão da 
tecnologia ou dos parâmetros de conforto em suas formas, 
mas nem por isso deixam de respeitá-los. E pode-se dizer 
que a conservação de energia tem algo de Luz Moderna? 
Sim ao menos do ponto de vista do método que obriga a 
arquitetura a partir de considerações racionais. Ao longo da 
primeira parte em que buscávamos descrever a invenção da 
Luz Moderna procuramos apontar algumas tentativas que 
só mais tarde e graças à evolução tecnológica puderam 
se resolver plenamente. Apontamos Le Corbusier com seu 

DESDOBRAMENTOS MODERNOS

O museu de Holl reúne preocupações atuais quanto 
à CONSERVAÇÃO DE ENERGIA e ao mesmo tempo 
encontra diferentes soluções de desenho de luz 

buscando a PERTINÊNCIA entre cada espaço, seu uso 
e sua luz.

Norman Foster coloca toda ênfase na questão 
tecnológica e na conservação de energia como 

exemplifica a Sede da Swiss Re. As justificativas de sua 
formas  se baseiam na funcionalidade assumindo a 

dívida para com o MÉTODO MODERNO.

fonte; www.freefoto.co.uk1

fonte: El Croquis, 108:76

732. Museu Kiasma de Steven Holl, 1993 

733. Sede da Swiss Re, Norman Foster, 1997/2004
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esforço malfadado de criar uma parede neutralizante – mur 
neutralizant, mas que apresentava o conceito de fachada 
ativa, muito próximo das atuais peles duplas. Examinamos 
Mies van der Rohe que acreditava, certamente com fé 
excessiva, que a tecnologia do vidro seria capaz de evitar 
os ganhos de calor sem perder a intensidade luminosa. 
Os projetos da década de 90 usufruem de tecnologias 
que caminham nesse sentido criando colméias plásticas 
capazes de isolar o calor ao mesmo tempo em que captam e 
dirigem os raios solares ou os vidros de baixa emissividade. 
E por fim, enfatizamos os projetos de Alvar Aalto e Rino 
Levi que são pontos de partida claros para uma arquitetura 
concebida como mediadora entre o homem e a natureza. 
Como vimos, são idéias que germinaram durante anos, 
desde a década de 60, para finalmente culminar nos 
projetos atuais que conseguiram tornar viáveis os prédios 
ditos sustentáveis. Assim, talvez não seja precipitado dizer 
que a arquitetura atual, embora certamente não mais 
moderna, ainda deve muito ao método moderno e à sua 
luz. 

Apesar da diversidade de caminhos arquitetônicos que 
encontramos hoje em dia, nos parece que essas duas 
perspectivas, insinuadas durante o período moderno, 
e mais claramente colocadas pela arquitetura atual – 
A PERTINÊNCIA E A CONSERVAÇÃO DA ENERGIA, serão os 
temas principais a serem desenvolvidos pelo desenho da 
luz no futuro. 

Espero com este trabalho deixar um incentivo para 
que novas pesquisas trilhem um caminho semelhante 
e complementar, palmilhando casa a caso projetos de 
arquitetos brasileiros.   Acredito que novos trabalhos que 
procurem colocar um prisma mais holístico ao estudo da 
luz permitirão compreendê-la em suas diversas facetas – 
uma condição necessária para estudar, analisar, fornecer 
subsídios e principalmente para projetar a arquitetura 
e sua luz. Sugiro a utilização de um método próximo do 
aplicado neste trabalho que antes de mais nada procura 
partir da estrutura da arquitetura entendida em seu sentido 
mais amplo: como a reunião dos elementos em uma 
ordem que determina a natureza do todo.  Partindo desta 
base é possível buscar os liames entre sistema construtivo, 
tecnologia, parâmetros do conforto, forma, espaço, 
movimento e desenho da luz natural. 

O ENCANTAMENTO DA LUZ

734 e 735. Centro Galego de Arte Contemporânea de 
Alvaro Siza, 1988/93

fonte: www.taschen.com

fonte: www.taschen.com

Alvaro Siza combina emoção e pertinência no Centro 
Galego dotando cada espaço de um caráter especial.
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Os gráficos de insolação foram produzidos através do 
software Ecotect de autoria do arquiteto Andrew Marsh, 
professor da Welsh School  of Architecture, Cardiff 
University, Austrália e diretor da Square One Research Pty 
Ltda, um dos laboratórios da universidade. Nos projetos da 
década de 1990 foram utilizados dados, fotos e memoriais 
fornecidos pelos próprios arquitetos, a menos dos projetos do 
Kiasma de Steven Holl e Rehab de Herzog e de Meuron cujos 
dados foram retirados de: Kiasma – El Croquis número 93 
e Rehab – da revista El Croquis número 109/110 baseados 
em informações dos arquitetos. Informações a respeito dos 
projetos de Le Corbusier e Alvar Aalto foram fornecidos 
pelas respectivas fundações: Fundação Le Corbusier, na 
França e Fundação Aalvar Aalto, na Finlândia. 

Dados a respeito da disponibilidade de luz natural foram 
obtidos através do site Satel Light, http://www.satelight.com, para 
cidades da Europa, Solstice, http://solstice.crest.org/solar:index.

html, para cidades dos Estados Unidos e INPE, http://www.

inpe.br, para cidades brasileiras. Os mapas de localização 
das cidades podem ser encontrados no site da National 
Geografphic, http://www.nationalgeographic.com:maps.

As informações e desenhos relativos aos conceitos do 
desenho da luz estão baseados em diferentes fontes: LAM, 
1965; MOORE, 1991; e no manual Tips for daylighting, 
baseado em pesquisa organizada pelo laboratório Ernest 
Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, chefe 
de pesquisa Stephen Selkowitz. O manual está disponível 
na internet no endereço: http://eande.lbl.gov/BTP/pub/designguide/
download.html.

APÊNDICEDADOS E INFORMAÇÕES
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 onte: Olgyay,1957:160 e 189

265. Cidade Universitária de Caracas, Villanueva, 1950/59  129

 fonte: www.vitruvius.com.br 

267. La Barceloneta, Coderch, 1951   130

 fonte: www.archinform.net 

268. Sede da Unesco, Marcel Breuer, 1953  130

 fonte: Olgyay, 1957:113 

269. Caixilhos projetados por Oswaldo Bratke  131

 fonte; Segawa, 1997:50 e 255

270. Dispositivos de iluminação de Alvar Aalto  132

 fonte: www.archinform.net e fonte: www.moma.org

271. Dispositivos de iluminação de Alvar Aalto  133

 fonte: www3.bk.tudelft.nl

272 a 298. Imagens da Villa Mairea  143

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

299. Desenhos de Alvar Aalto  145

 fonte:http://caad.arch.ethz.ch/aalto/ e fonte: Weston, 1995:56 e 73 

300. Esboços para Viipuri  146

 fonte: www.alvaraalto.fi e fonte:http://caad.arch.ethz.ch/aalto/ 

301. Croquis de Alvar Aalto  147

 fonte: Weston, 1995:73 

302 a 325. Imagens da Biblioteca de Viipuri  157

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

326 e 327. Biblioteca de Rovaniemi  159

 fonte: www.rovaniemi.fi 

328. Vista da entrada e do balcão de empréstimo  160

 fonte: www.rovaniemi.fi 
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330. Insolação em Rovaniemi  161

 fonte: Moore, 1991:44

329. Vista da sala de exposições  161

 fonte: www.rovaniemi.fi 

332. Vista da sala de exposições  161

 fonte: www.rovaniemi.fi 

333 a 355. Imagens da Biblioteca de Seinäjoki  171

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

356. Cia de Cafés Finos, Rino Levi, 1942  173

 fonte: Anelli, 2001:122 e 23

357. Cia de Cafés Finos, Rino Levi, 1942  174

 fonte: Anelli, 2001:52 e 123

358. Instituto Sedes Sapientiae, Rino Levi, 1941  175

 fonte: arquivo da autora 

359. Lab. Paulista de Biologia, Rino Levi, 1956  176

 fonte: Anelli, 2001:208 e fonte: Acrópole, 265:17

360. Edifício Stig, Rino Levi,1943  177

 fonte: Anelli, 2001:51

361. Edifício Nicolau de Barros, Rino Levi,1942  177

 fonte: Anelli, 2001:51

362. Banco Paulista de Comércio, Rino Levi, 1947  178

 fonte: Anelli, 2001:159  e fonte: Arch. Review 660, Dez/1951:372

363. Edifício Seguradora Brasileira, Rino Levi, 1948  179

 fonte: Anelli, 2001:55 e fonte: AA, 74, Out/Nov,52:94

364. Edifício Trussardi, Rino Levi, 1941  180

 fonte: Anelli, 2001:50 e 51

365. Casa Rino Levi, 1944  181

 fonte: AA18/19, jul48:74 e fonte: Reis, 1974:50

366. Casa Rino Levi, 1944  182

 fonte: Domus292,Mar54:6 e 50

367. Casa Milton Gruper, Rino Levi  183

 fonte: Domus292,Mar54:17

368. Pavilhão Alemão em Barcelona, Mies van der Rohe, 1929  183

 fonte: www.open2.net

369. Casa Milton Gruper, Rino Levi  184

 fonte: Domus292,Mar54:17 

370. Casa Milton Gruper, Rino Levi  185

 fonte: Domus292,Mar54:16 e 19

371 a 387. Imagens da Casa Castor Delgado Peres  193

 fonte: várias - verificar ns próprias imagens
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388. Villa Shodan, 1955/56, Ahmedabad, Índia  195

 fonte: :www3.bk.tudelft.nl

389. Casa do dr.Currutchet, 1949, Buenos Ayres, Argentina  195

 fonte: :www3.bk.tudelft.nl

390. Maisons Jaoul, 1951/55, Neuilly-sur-Seine, França   195

 fonte: :www3.bk.tudelft.nl

391. As várias Unités d’habitation  196

 fonte: :www3.bk.tudelft.nl

392. Unité d’habitation de marselha  197

 fonte: :www3.bk.tudelft.nl

394. Capela de Ronchamp, Le Corbusier, 1950/54  199

 fonte: www.ozone.ne.jp e fonte: www.tu-harburg.de 

395. Vários dispositivos luminosos  200

 fonte: :www3.bk.tudelft.nl 

396. O conjunto de Chandigarh  201

 fonte: www3.bk.tudelft.nl 

393. Insolação no Palácio de Justiça  202

 fonte: www3.bk.tudelft.nl 

398. Palácio de Justiça de Chandigarh  203

 fonte: www3.bk.tudelft.nl 

399. Covento de La Torutte, 1952/60  204

 fonte:www.skewarch.com

400. Covento de La Torutte, 1952/60  205

 fonte: www.couventlatourette.com 

401 a 442. Imagens do Convento de La Tourette  223

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

443. Vistas do Alumni Hall, Mies van der Rohe  225

 fonte: www.iit.edu

444. Detalhe da articulação dos perfils de canto do Alumini Hall  226

 fonte: Carter, 1974:73

445. Crown Hall, Mies van der Rohe  227

 fonte: www.iit.edu

446. Casa Farnsworth, Mies van der Rohe  228

 fonte:www.farnsworthhousefriends.org 

447. Casa em Canoas, Oscar Niemeyer  229

 fonte: Montesuma, 2002:234 e fonte: vitruvius.com.br

446. Casa Farnsworth, Mies van der Rohe  230

 fonte: GAMartespieces1,2001:87 

449. Casa em Canoas, Oscar Niemeyer  231

 fonte: GAMartespieces1,2001:89
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450. Lake Shore Drive, Mies van der Rohe  232

 fonte: Lambert, 2001:371

451. Esplanade Apartments, Mies van der Rohe  233

 fonte: Lambert, 2001:371

452. Sede das Nações Unidas, Wallis Harrison e equipe,1951/52  234

 fonte: arquivo próprio

453. Lever House, Gordon Bunshaft, 1950/52  235

 fonte: arquivo próprio

454. Seagram Building, Mies van der Rohe  236

 fonte: arquivo próprio

455. prédios de Eero Saarinen  237

 fonte: arquivo próprio

456 a 479. Imagens do Lake Shore Drive, Mies van der Rohe  238 a 246

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

480. Hotel SAS Royal de Arne jacobsen, 1956  247

 fonte: www.archinform.net 

481. Universidade da Karlsruhe de Egon Eierman, 1951/56  247

 fonte: www.archinform.net 

482. Prédio sede do CNIT de Bernard Zehrfuss, Camelot e DeMailly, 1958  247

 fonte: www.archinform.net 

483. Banco Paulista de Comércio de Rino Levi, 1947/50  248

 fonte: Anelli, 2001:159 

484. Willis Faber & Dumas, Norman Foster, 1975  249

 fonte: www.archweek.com e fonte: www.archweek.com 

485. Sanatório de Paimio de Alvar Aalto  250

 fonte: www.alvaraalto.fi

486. Escola St. George de A. E. Morgan  250

 fonte: wigginton, 1996:03.98

487. Ford Foundation, Kevin Roche  251

 fonte: arquivo próprio 

487. O conceito de room de Louis Kahn  253

 fonte: AA, nº 142, Fev/Mar 1969:15 e fonte: www.archinform.net 

488. Átrio do Yale Center for British Art, 1969/74  254

 fonte: www.greatbuildings.com

489. Janelas da Biblioteca Phillips Exeter, 1965/72  254

 fonte: Gast, 2001:114 

490 e 491. Loggias no complexo de Dacca, 1962/83  254

 fonte: Gast, 2001:115 

492. Casa Esherick, Louis Kahn, 1959,61  255

 fonte: www.greatbuildings.com 
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493. Assembléia em Dacca, Louis Kahn, 1963/75  256

 fonte: Gast, 2001:101, 104 e 110 

494. Assembléia em Dacca, Louis Kahn, 1963/75  257

 fonte: Gast, 2001:110 e 111 e fonte: Brownlee, 1991:116

495 a 518. Imagens do Museu Kimbell 258 a 268

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

519. Desenhos de Paulo Mendes  269

 fonte: Acrópole 343: 32

520. Casa Millán, Paulo Mendes, 1970  270

 fonte: Acayaba, 1986:341

521. Casa James King, paulo Mendes, 1972  271

 fonte: Spiro, 2002:83 e 84

522. Casa Mario Mazetti, Paulo Mendes, 1970  272

 fonte: Spiro, 2002:71

523. Casa Gerassi, Paulo Mendes, 1989  273

 fonte: arquivo próprio

524 a 550. Imagens da casa Paulo Mendes  281

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

551 a 577. imagens do Hospital Sarah Kubitschek  295

 fonte: arquivo do arquiteto

578 a 608. Imagens do Moderna Museet  308

 fonte: arquivo do arquiteto

609 a 631. Imagens do prédio Commerzbank  316

 fonte: arquivo do arquiteto

632 a 654. Imagens da Fundação Beyeler  324

 fonte: arquivo do arquiteto

655 a 684. imagens do Museu Kiasma  335

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

685 a 723. Imagens do Rehab  349

 fonte: várias - verificar nas próprias imagens

724. Pavilhão Werkbund,1914 de Walter Gropius  351

 fonte: www.mitholyoke.edu

725. Pavilhão de Vidro de Bruno Taut, 1914  351

 fonte: www.mitholyoke.edu

726.  Vila Stein De Monzie, de Le Corbusier   352

 fonte: Risselada, 1991:111

727. Seagram de Mies van der Rohe  352

 fonte: www.designboom.com

728. Biblioteca de Rovaniemi, de Alvar Aalto  353

 fonte: www.alvaraalto.fi 
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729. Obra do Berço de Oscar Niemeyer, 1937  353

 fonte: Papadaki, 1950:7

730. Casa Rino Levi, 1944  354

 fonte: Anelli, 2001:153

731. Assenbléia de Dacca, Louis Kahn, 1963/66  354

 fonte: www.tripod.com 

732. Museu Kiasma de Steven Holl, 1993   355

 fonte: El Croquis, 108:76 

733. Sede da Swiss Re, Norman Foster, 1997/2004  355

 fonte; www.freefoto.co.uk1

734 e 735. Centro Galego de Arte Contemporânea de Alvaro Siza, 1988/93  356

 fonte: www.taschen.com 
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