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RESUMO 
 

 

 

Esta pesquisa pretende estudar os processos de subjetivação e de criação do projeto 

arquitetônico de um ponto de vista cognitivo, tendo como base uma política de cognição 

contemporânea inventiva, que, diferente da filosofia estruturalista, representacional e semiótica da 

linguagem, concebe as formas de pensar e criar a partir de uma filosofia resultante das leituras de Foucault, 

Deleuze e Guattari. Confrontando o estado da arte da pesquisa sobre a inteligência, a criatividade e as 

teorias e críticas do projeto, com o pensamento de filósofos da fenomenologia, do pós-estruturalismo e 

do pragmatismo contemporâneo desenvolvemos a conceituação de uma inteligência que abrange 

aspectos práticos, emocionais, políticos, sociais, éticos como uma importante contribuição para a 

pedagogia dos processos de ensino-aprendizagem na formação acadêmica e no amadurecimento do 

saber profissional da prática arquitetônica. A busca de subsídios da psicologia e da filosofia para 

respaldar uma prática arquitetônica entendida como processo de subjetivação sujeito a agenciamentos 

de enunciação coletiva e maquínicos de toda a espécie, associados a um saber-poder e à produção da 

arquitetura contemporânea das obras consagradas é aqui confrontada com um paradigma ético-estético 

contemporâneo que pode resultar em uma arquitetura subversiva e um urbanismo mais humano. Se este 

modo de conceber o saber arquitetônico mais abrangente, de cognição inventiva faz muito mais do que 

apenas resolver problemas, faz-se necessário rever este saber através de um novo construto aqui 

chamado de Inteligência Arquitetônica. 

 
Palavras chaves:  
Inteligência - Cognição - Criatividade - Subjetividade - Projeto arquitetônico e Urbanístico - Ética - Pós-
estruturalismo - Psicologia - Filosofia. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
 

 

 

This research intends to study the subjctiveness processes and the creation architectonic design 

through cognitive point of view by having as basic a politics of contemporaneous and inventive cognition, 

that, different from the structuralistic philosophy, representative and semiotics of the language, conceives 

the thought and creating forms by following the philosophers concerning the Foucault, Deleuze and 

Guattarri lectures. By confronting the research state of art about the intelligence, the creativity, the theories 

and criticisms of the phenomenology, post structuralism and contemporaneous pragmaticism, we 

developed the opinion about an inteligence which includes pratical emotional, politics, social, ethic 

aspects as an important contribution to the pedagogy of the processes of apprenticeship teaching the 

academic formation and maturation knowleadge of the architectural practice. The psychology and 

philosophy subsidies investigation in order to polish an architectonic practice understood as process of 

subjectiveness dominated to machine and agency collective of enunciation relationships of all kinds 

associated to a knowledge-power and the production of contemporaneous architecture of the 

consacreted works is here confronted with na ethic-esthetic contemporaneous paradigm that can result in 

a subversive architecture and more human urbanism. If this manner of conceiving the architectonical 

knowledge more enclosed of inventive cognition makes more than decided problems only it will be 

necessary to see again this knowledge through a new construct now denominated Architectonical 

Intelligence. 

 
 

Keywords:  
Intelligence - Cognition - Creativity - Subjectiveness - Architectonic and Urbanistic Design - Ethic - 
Post Structuralism - Psychology - Philosophy. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 
  
IINNTTEELLIIGGÊÊNNCCIIAA  AARRQQUUIITTEETTÔÔNNIICCAA  EE  AA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCOOGGNNIIÇÇÃÃOO  IINNVVEENNTTIIVVAA  

 
Em nossa experiência de ensino de projeto na Faculdade de Arquitetura da UFBA, desde 1993, 

procuramos criar as melhores condições de aprendizagem possíveis envolvendo a criatividade, a 

experimentação, o máximo de proximidade de situações reais de projeto, a integração entre os alunos e 

a motivação para o ato de projetar. E, como a maioria dos profissionais de ensino, seja professor de 

projeto ou não, se depara com grandes questionamentos sobre os melhores caminhos pedagógicos a 

serem criados e quais as melhores formas de provocar o ato criativo artístico ao longo do curso 

estimulando a experimentação e a aprendizagem. Subjacente a estes questionamentos está sempre a 

grande questão de qualquer educador que se sente corresponsável pela construção do saber 

profissional de seus alunos: quais são as capacidades que o aluno já deve possuir antes de se tornar 

estudante de arquitetura e quais habilidades precisará desenvolver durante a faculdade, com o apoio 

tutorial de um professor. Porém, mais difícil do que criar uma prática de ensino de projeto que auxilie a 

formação profissional dos futuros arquitetos, é fazer os alunos se conscientizarem de que o seu fazer 

arquitetônico não é uma prática isolada e individual e, portanto, está, e sempre estará sujeita a fortes e 

variadas influências externas que interferem naquilo que poderia ser chamado de processo de 

subjetivação envolvido em seu ato de criação. E, valendo tanto para o educador quanto para o 

educando, importa saber que tão relevante quanto o ato de criação em si, é saber como ele se dá e 

quais são as bases teóricas e filosóficas que influenciam o ensino, a aprendizagem e, especialmente, o 

processo dinâmico de elaboração do projeto arquitetônico e urbanístico. O próprio ensino-

aprendizagem de projeto, com sua axiologia de valores relacionada ao ato de criação, exerce uma 

significativa influência sobre o processo e o produto resultante nas práticas profissionais dos ex-alunos 

que se tornam projetistas, o que deve tornar o trabalho do professor de projeto uma atividade de grande 

responsabilidade, e determinante sobre o mundo construído. Vivenciado, tanto no interior das 

edificações quanto em seu exterior, nas cidades, nas praças, nos parques e demais ambientes urbanos 

projetados por arquitetos e urbanistas. 

Rígidos caminhos metodológicos auxiliados pela psicologia behaviorista, ainda sobre forte influência 

do estruturalismo, foram elaborados desde a década de 1960 e são até hoje utilizados em Arquitetura, 

no ensino do projeto e na prática profissional. Caminhos estes baseados em um regime de ensino-

aprendizagem e de operacionalização nos processos de criação que faculta uma maior importância ao 

ordenamento do pensamento e a uma linguagem repleta de códigos, tabus e normativas, fundamentada 

em uma semiótica artística arquitetônica, repleta de signos, significantes e significados, não mais admissível 

em uma perspectiva pós-estruturalista, fenomenológica e respaldada no pragmatismo1. Esta, por sua vez, 

                                                           
1 O Pragmatismo aqui mencionado merece uma especial atenção, não apenas por sua importância filosófica, crescente 
nas inclinações culturais e acadêmicas de muitos autores, como também por constituir uma inovação indissociável de 
um pensamento contemporâneo e na colocação das problemáticas que estamos examinando. É preciso ressaltar, no 
entanto, que este pragmatismo aqui tratado é o pragmatismo francês ressurgido através da obra de Richard Rorty e 
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bem mais coerente com os conteúdos e práticas operacionais e vivenciais presentes na atividade de 

projeto. Um ensino de projeto que desconsidera sua fenomenologia e os aspectos múltiplos e 

heterogêneos, sociais, econômicos e políticos do mundo no qual certo edifício projetado será erigido, 

provavelmente irá resultar em um saber e em uma prática arquitetônica alienada e fundamentada em uma 

forma de pensar o ato criativo que separa, de maneira excessivamente cognitivista, o sujeito e o objeto 

do mundo ao qual eles pertencem. Nem a aprendizagem, nem a criatividade devem se basear no 

cumprimento de regras, modelos ou repetições que as transformariam em meras sequências de ações 

que resolvem de forma limitada os problemas sem explorar satisfatoriamente todo potencial disponível, 

ao intelecto, à cognição e, principalmente, às habilidades artísticas humanas de produzir singularidades e 

inovações paradigmáticas. Para tanto é necessário reformular o modo como pensamos a estética e a ética 

dentro do contexto de um saber arquitetônico que não pode ser jamais compreendido apenas como 

um processo de solução de problemas padronizados e absorvidos de uma sociedade mobilizada por 

muitos jogos de interesses políticos e econômicos e esquemas de poderes que costumam tergiversar e 

comprometer o caráter social, histórico-cultural e artístico inventivo da maioria das obras de arquitetura e 

de urbanismo. 

A própria criatividade vem sendo, mais recentemente, considerada como o principal instrumento 

de manipulação de uma economia capitalista e individualista que busca recursos cada vez mais inusitados 

para conquistar uma condição extremamente globalizada, que também se torna segregacionista, 

consumista e disciplinada, controlada por dispositivos que são hoje muito bem apontados pela maioria 

dos filósofos e sociólogos contemporâneos. Em um mundo caracterizado por desigualdades 

econômicas, exclusões entre as chamadas “classes sociais”, discriminações e preconceitos, a inteligência 

e a criatividade viraram formas de destaque e de poder que reagencia as ações coletivas anônimas nas 

grandes obras de arte e arquitetura bem como nas obras não consagradas por um pensamento 

hegemônico que define estas capacidades humanas através de ações e interesses “desumanos”. Estudar 

uma inteligência útil ao projeto arquitetônico e urbano, não pode, portanto, deixar de fora estas questões 

que interferem em um saber-poder e em um poder-fazer que inverte valores e que precisa ser subvertido 

para que se alcancem as verdadeiras demandas dos usuários e os verdadeiros sujeitos dos projetos, para 

os quais a arquitetura e a cidade existem. 

Trata-se de entender a questão do projeto e da arquitetura que dele resulta por um modo 

micropolítico, considerado por Felix Guattari com uma analítica das formações do desejo no campo 

social e como reproduzimos (ou não) os modos de subjetivação dominantes e corresponde à maneira 

como as querelas sociais e políticas mais amplas, chamadas de “molares”, por Guattari, se cruzam sem 

contradição com as que ele chamou de “moleculares”. Estas últimas se referindo mais diretamente às 

problematizações a serem estudadas e reinventadas ao nível do projeto e da vivência humana da 

arquitetura. 

                                                                                                                                                                                             
que inclui filósofos como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Jacques Derrida, diferente daquele 
desenvolvido nos EUA, no final do século XIX, pelo filósofo Charles Sanders Peirce, o psicólogo William James e o 
jurista Oliver Wendell Holmes Jr. 
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Apoiado em um projeto epistemológico que ao mesmo tempo considera a criatividade limitada ao 

conceito de solução de problemas, que difere da inteligência apenas por solucionar de forma inovadora 

e útil. E em decorrência desta colocação consideramos, a luz de uma cognição inventiva, que ir além do 

âmbito problema-solução é também busca problematizações que estejam em campos mais abrangentes 

como o político, o socioeconômico e o ético, não podemos deixar de incluir entre as reflexões deste 

trabalho a criação coletiva e, de certa forma, anônima, que constitui a grande parte das obras de arte, mas 

que, também com muita frequência apresentam muitos autores não creditados ou sequer mencionados 

em agradecimento. 

Como podemos aceitar que ideias concebidas, em estudos preliminares, por um projetista de 

arquitetura e desenvolvida, em nível executivo, por um escritório ou vários deles, seja obra de um só 

autor? Mas é o que frequentemente ocorre na atividade profissional da arquitetura. A tendência de nossa 

sociedade do espetáculo de atribuir o ato de criação associando-o à imagem de um único criador é, ao 

mesmo tempo irreal e injusta para com profissionais que, quando levam algum crédito por seu trabalho, 

este se dá apenas pela citação de seu nome no “carimbo” da prancha de desenho técnico, considerado 

como colaborador. Mas esta tendência permite agregar os olhares, os recursos e as negociações, 

tornando o autor dos grandes projetos um “pop star” detentor de uma grife que faz os mesmos projetos 

serem considerados mais criativos e mais rentáveis. A promoção individual que ganhou grande força em 

uma sociedade pós-industrial, fortalecida no modernismo, se repetiu no pós-modernismo e continua a 

ser praticada com recursos ainda mais globais em nossa sociedade de controle, na qual as obras de 

arquitetura passam a ter uma função de “cartão de visitas” superando em muitos casos a sua função-

necessidade. Nas agora denominadas “cidades criativas” estas obras ainda acumulam a função de 

“monumento turístico” para atrair divisas e contempladores que se encantam com a aparência sem 

saberem ou se sensibilizarem com as consequências sociais e políticas de tais obras. 

O trabalho coletivo criativo tem o mérito de reunir e combinar muitas ideias heterogêneas e de 

confrontar muitas experiências de vida que podem ser agenciadas em um rico processo criativo de 

subjetivação. A tradicional e sempre presente técnica de criatividade chamada “tempestade de ideias” 

(brainstorm) utilizava o princípio de expressão da coletividade, apesar de muitas vezes se limitar apenas à 

geração de ideias numa fase inicial de um projeto e não ao longo de toda sua elaboração e execução. 

Ganha muito em qualidade o projeto que utiliza um processo participativo em toda a trajetória de sua 

elaboração tornando os usuários coautores ou cocriadores dos ambientes que eles próprios farão uso. 

No relativamente novo território da multiplicidade2, somado ao conceito de heterogeneidade3, 

sabemos que cada indivíduo possui diferentes trajetórias no passado e distintos planos para o futuro. 

                                                           
2  MULTIPLICIDADEMULTIPLICIDADEMULTIPLICIDADEMULTIPLICIDADE – campo conceitual epistemológico considerado como substantivo, oposto à univocidade, e não 
como predicado oposto ao uno ou à mera unidade. É estudada com base em seus elementos constitutivos, as 
singularidades, em suas relações ou devires, em seu modo de individuação por hecceidade e não por constituição de 
sujeito ou objeto. Seu modo de realização é rizomático, e cada vez que linhas segmentares explodem linhas de fuga 
partícipes do rizoma, não param de remeterem umas às outras. Em seu plano de composição e nos “vetores que as 
atravessam constituem territórios e graus de desterritorialização.” (DELEUZE & GUATTARI, 1980, p.28) 
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Uma coletividade que cria, quer seja um edifício em um processo participativo, quer seja numa audiência 

pública sobre decisões urbanísticas e habitacionais sobre a cidade, esta multiplicidade da subjetividade 

coletiva vai aparecer e se tornará de fundamental importância. 

Esta coletividade com origens e metas diferentes não pode ser considerada uma comunidade, 

pois, por estes horizontes epistemológicos, tanto o “comum” como a “unidade” que estruturam a 

etimologia dessa palavra perdem a sua força. Tomamos, então, por “empréstimo” o termo bem como o 

conceito de “multidão” de Antônio Negri (HARDT e NEGRI, 2005) para tratarmos de um agregado informal 

de multiplicidade e heterogeneidade de cidadãos de classes sociais indiscriminadas, que possuem a 

potência criativa e, juntos, provavelmente a capacidade expandida para um poder bem maior de 

problematizar, bem como de solucionar os problemas de todos, ou ao menos da maioria. Não deve ser 

surpresa o fato de alguns arquitetos ou outros artistas do mundo inteiro quando visitam o Brasil preferem 

conhecer as favelas do morro do Rio de Janeiro e as invasões de subúrbio de Salvador, antes de 

conhecerem as obras dos grandes arquitetos a exemplo de Oscar Niemeyer com todo o seu destaque 

internacional. Em primeiro lugar, porque estas obras não constam nos compêndios e atlas de arquitetura 

brasileira. E, em segundo, elas são as autênticas obras de arquitetura criadas coletivamente pelo saber 

popular, não aprendido em uma faculdade de arquitetura, e, portanto, não sobrecodificadas por dobras 

e redobras dos saberes acadêmicos locais e mundiais. Tudo isto nos leva a aferir que nem sempre é 

criativo aquilo que se consagra pela enunciação coletiva de uma minoria que detém um relativo poder de 

ditar o que é melhor e o que é pior nas artes em geral. O que não aparece na mídia e ganha alguma 

repercussão popular, quando não é capturado tornando se mais um instrumento criativo da “indústria” e 

do “comércio” das ideias, pode ser considerado como uma forma de resistência e superação do 

controle e do exercício de saberes e poderes dominantes. 

 

Mesmo considerando as tendências dessa nova forma de produção capitalista, cultural 

e urbana, focos de resistência emergem através de invisíveis redes e ações a guisa de 

revoluções moleculares enquanto micropolíticas e que se contrapõem às 

macrorrevoluções utópicas da Modernidade. Pois, não existe neutralidade. Todo Saber-

Poder tem sua dimensão política (evidentemente não partidária) e implica um 

posicionamento, e isso, no sentido de adesão ou resistência ao que está 

sobrecodificado e efetuado pelo Aparelho de Estado4. (Pasqualino Magnavita in: 

PORTELA, FERRAZ & JACQUES, 2011, p.72) 

 

Através do pensamento pragmático e pós-estruturalista dos filósofos Michel Foucault, Gilles Deleuze 

e Félix Guattari, podemos rever a forma como devem ser estudadas a cognição, a aprendizagem e a 

                                                                                                                                                                                             
3 HETEROGENEIDADE – não quer dizer apenas diversidade, quando entendida como o conceito utilizado por Deleuze e 
Guattari, que corresponde a uma condição ou estado de coisas que se propaga, se difunde, se bifurca, se pluraliza na 
indeterminação do um que não se faz todo. 
4 APARELHO DE ESTADO – é um agenciamento que efetua a máquina de sobrecodificação de uma sociedade. Essa 
máquina, por sua vez, não é, portanto, o próprio Estado, é a máquina abstrata que organiza os enunciados 
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criatividade, bem como os processos de subjetivação nos quais estes temas estão inseridos criando a 

possibilidade de distinguir entre diferentes políticas da cognição5 (KASTRUP, TEDESCO e PASSOS, 2008) e 

das consequentes habilidades cognitivas a serem desenvolvidas para diferentes tarefas criativas a partir de 

variados campos conceituais. 

Nossos intercessores, já citados, Foulcault, Deleuze e Guattari têm favorecido a alcançarmos uma 

abordagem atualizada também pelas mais recentes vertentes do pensamento que tratam, filosófica e 

metacognitivamente, do próprio pensamento, e que servirá para apresentar novos paradigmas associados 

aos processos de subjetivação que participam do ato criativo de projeto e as relações menos 

acadêmicas e convencionais entre ensino e aprendizagem mais adequadas à formação em arquitetura. 

Estas novas vertentes são também responsáveis por um diferente regime ou política da cognição que 

considera a relação sujeito e objeto, ou arquiteto e seu projeto, não como um fenômeno isolado do 

resto do mundo, absoluto e independente do tempo, da história, da atividade social e política e das 

relações de saber, de poder e de subjetivação. 

A filosofia da representação, diretamente associada ao estruturalismo, atribuiu um grande poder à 

linguagem e produz até hoje forte influência sobre a ciência, a filosofia e a arte atuais, apesar de ter sido 

chamada por Foucault de pensamento classicista. Esta forma de ver o mundo é a vertente na qual se inclui 

um regime de cognição extremamente dependente da lógica, as estruturas da linguagem e, 

consequentemente dos signos com seu significante e significado a ele sempre atrelados. A vertente 

filosófica que promove uma grande transformação no modo de pensar a cognição, no entanto, é a que 

se contrapõe à visão representacional de linguagem atribuída principalmente ao filósofo Michel Foucault, 

apesar de ter seu embrião na segunda fase do filósofo Ludwig Wittgenstein. A construção de uma 

episteme representacional pode ser considerada como um produto da confluência de diversas correntes 

de pensamento que se sucederam de múltiplas áreas disciplinares e em diferentes períodos da história 

do pensamento, assim dispostos: o racionalismo cartesiano (em especial a noção desenvolvida por Rorty 

em 1979 da mente como espelho da natureza), a lógica matemática moderna (em especial devido ao 

pensamento conciliador entre a ciência e a filosofia de George Boole, Gottlob Frege, Bertrand Russel, 

Rudolf Carnap e Alfred North Whitehead), a filosofia analítica (reivindicada por filósofos bastante 

diferentes, entre eles George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Isaiah Berlin e Willard Van 

Orman Quine, e cujo ponto comum é a ideia de que a filosofia é análise do significado dos enunciados 

proposicionais e se reduz a uma pesquisa sobre a linguagem) e o estruturalismo francês (que tem sua 

                                                                                                                                                                                             
dominantes e a ordem estabelecida de uma sociedade, as línguas e os saberes dominantes, as ações e sentimentos 
conformes, os segmentos que prevalecem sobre outros. (DELEUZE e PARNET, 1996, p.156) 
5 Entende-se aqui por Políticas da Cognição, aquilo que psicólogos, respaldados na filosofia pragmática 
contemporânea, definiram, em publicação acadêmica com este mesmo título (KASTRUP, TEDESCO e PASSOS, 2008), 
como diferentes abordagens da teoria do conhecimento, da aprendizagem, e da criatividade, dando lugar a várias 
maneiras de conceber o conceito de cognição, em defesa de uma abordagem focada nos processos de subjetivação e 
de gerenciamento dos problemas a serem resolvidos no cotidiano, em conformidade com um plano de coerência 
construído pelos filósofos Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari e suas análises críticas do mundo da 
representação. Entre outros conceitos, a psicóloga Virgínia Kastrup denominou a política de cognição resultante destes 
novos paradigmas que se contrapõem à cognição representacional de Cognição Inventiva. (KASTRUP, 2007) 
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origem na linguística estrutural desenvolvida por Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson; e 

posteriormente por Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Noam Chomsky e muitos outros). 

A visão representacional da linguagem e do pensamento foi a grande responsável pela versão 

atual do modo tão cognitivista e logicista de entender a cognição, o mesmo ocorrendo, portanto, com a 

inteligência dentro desta abordagem, ainda não atualizada pelos conceitos epistemológicos hoje 

vigentes, mas nem sempre apropriados pela filosofia contemporânea. Uma filosofia composta de 

conceitos que dão origem a uma política de cognição completamente diferente, mais adequadamente 

associada à visão pragmática e pós-estruturalista da linguagem, incluindo filósofos tais como: Jean-Francois 

Lyotard e a noção de metanarrativas, Michel Foucault e sua arqueologia discursiva que atua como uma 

crítica ao mundo da representação, Jacques Derrida com seu desconstrutivismo6 e sua metafísica da 

presença e, finalmente, a dupla Gilles Deleuze e Félix Guattari com uma filosofia pragmática da diferença e 

da multiplicidade. 

A linguagem, a lógica e suas proposições deixam de ser supervalorizadas e em seu lugar, os 

acontecimentos e as singularidades que os compõem ganham um status de muito mais relevância nesta 

outra política cognitiva. 

 
Segundo Foucault (1985), na idade clássica, as ideias representavam a coisa extensa na 
garantia de existência do cogito reflexivo, considerado como faculdade de pensar, 
espontaneamente ligada à verdade do objeto pela retitude de seu exercício. Em nosso 
século, a linguagem toma o lugar privilegiado da razão pura. Como nos sublinha Denis 
Vernant, a linguagem adquire positividade nova e ganha estatuto de instrumento e 
objeto de saber. As ideias não sendo mais senão uma versão conceitual dos signos, o 
pensamento precisa ser elaborado na e pela linguagem. De um lado, a ciência dos 
signos, através de Saussure e de Pierce, é eleita como metodologia obrigatória de toda 
ciência. De outro, surgem os métodos lógico-linguísticos de análise para resolver 
questões filosóficas tradicionais. A partir do surgimento da filosofia da linguagem, a 
produção de conhecimento deixa de ser um encargo da filosofia. Sua função é analisar 
as proposições sobre o mundo, tornar claras as proposições confusas e obscuras. 
(Vernant, 1997) No entanto, vale sublinhar que a substituição do pensar puro pelo 
pensamento mediado pela organização interna da linguagem não compromete o 
modelo da representação, que continua a exercer-se como duplicação unificadora do 
mundo. 

                                                           
6 DESCONSTRUTIVISMODESCONSTRUTIVISMODESCONSTRUTIVISMODESCONSTRUTIVISMO – ou Arquitetura desconstrutivista, é uma linha de produção arquitetônica pós-moderna que 
começou no fim dos anos 80. Ela é caracterizada pela fragmentação, pelo processo de desenho não linear, por um 
interesse pela manipulação das idéias da superfície das estruturas ou da aparência, pelas formas não-retilíneas que 
servem para distorcer e deslocar alguns dos princípios elementares da arquitetura, como a estrutura e o envoltório 
(paredes, piso, cobertura e aberturas) do edifício. A aparência visual final dos edifícios da escola desconstrutivista 
caracteriza-se por um caos controlado e por uma estimulante imprevisibilidade[1]. Tem sua base no movimento literário 
chamado desconstrução. O nome também deriva do construtivismo russo que existiu durante a década de 1920 de 
onde retoma alguma de sua inspiração formal. Inicialmente, alguns dos arquitetos conhecidos como desconstrutivistas 
foram influenciados pelas idéias do filósofo francês Jacques Derrida. Eisenman manteve um relacionamento pessoal 
com Derrida, mas mesmo assim sua abordagem ao projeto arquitetônico se desenvolveu muito antes de tornar-se um 
desconstrutivista. Para ele, o desconstrutivismo deve ser considerado uma extensão do seu interesse pelo formalismo 
radical. Alguns seguidores da corrente desconstrutivista foram também influenciados pelas experimentações formais e 
desequilíbrios geométricos do construtivismo russo. Há referências adicionais no desconstrutivismo a vários movimentos 
do século XX: a interação modernismo/pós-modernismo, o expressionismo, o cubismo, o minimalismo e a arte 
contemporânea. A intenção do desconstrutivismo como um todo é libertar a arquitetura do que seus seguidores vêem 
como as "regras" constritivas do modernismo, tais como a "forma segue a função", "pureza da forma" e a "verdade dos 
materiais". 
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O exercício de tal tarefa pela linguagem exige a dicotomização da realidade. De um 
lado, o plano da linguagem e, de outro, o dos acontecimentos empíricos. O exterior à 
ordem dos signos linguísticos apresenta-se como um complexo de contingência, um 
processo de perpétua transformação, no qual nada mantém sua identidade. Já o 
mundo dos signos servirá à substituição organizadors das irregularidades factuais. A 
linguagem é, consequentemente, especificada como um conjunto de signos, 
organizados entre si numa estrutura lógica ou sintática e definida pela eficácia em fazer 
referência aos componentes do outro plano o dos conteúdos extralinguisticos. E nesse 
movimento de substituição, o que está em jogo principalmente é a organização que os 
signos emprestam aos fatos. (Silvia Tedesco em: KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, 
p.115-116) 

 
A partir da leitura de algumas importantes obras dos filósofos contemporâneos citados, 

baseando-nos em uma crítica do mundo da representação, dos conceitos de significante e de 

significado, e referenciando-nos em uma filosofia pragmática da diferença e da multiplicidade, podemos 

afirmar que uma nova modalidade de cognição precisa ser adotada em superposição e dominância 

sobre aquela que se tornou hegemônica. De acordo com este regime mais conhecido, e utilizado mais 

frequentemente, de cognição, que encontra suas bases filosóficas em Descartes e em Kant, a cognição é 

uma relação intencional e restrita entre um sujeito e um objeto. 

 
Os conteúdos cognitivos – os símbolos – são correlatos mentais de realidade 
preexistente. Além de pressupor sujeito e objeto como polos prévios ao processo de 
conhecer, a concepção da cognição como representação traz consigo a preocupação 
com a busca de leis e princípios invariantes, condições de possibilidade do 
funcionamento cognitivo. O que prevalece é o entendimento da cognição como 
processamento de dados: o sistema cognitivo recebe inputs, realiza seu processamento 
por regras lógicas e os transforma em outputs. A cognição é identificada com a 
inteligência – agora encampando o domínio da inteligência artificial – e é, em última 
análise, um processo de solução de problemas. Nosso diagnóstico foi que tais ideias 
concorriam para uma concepção extremamente limitada e mesmo inadequada do que 
seja conhecer. (KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, p.9-10) 
 

Utilizando este enfoque teórico só é possível estabelecer um campo conceitual pragmático 

contemporâneo que contribua de forma significativa para o estudo da inteligência e, consequentemente, 

da inteligência arquitetônica, se nos apoiarmos numa expansão do conceito de cognição envolvendo a 

criação, a invenção de problemas e as modulações da cognição fora do mundo da representação, a fim 

de alcançar o mundo fenomenológico dos acontecimentos e dos agenciamentos maquínicos7 – mundo 

                                                           
7 AGENCIAMENTO MAQUÍNICO – Uma das divisões dos agenciamentos, sendo a outra o “agenciamento coletivo de 
enunciação”. Dir-se-á, numa primeira aproximação, que se está em presença de uma agenciamento todas as vezes em 
que pudermos identificar e descrever o acoplamento de um conjunto de relações materiais e de um regime de signos 
correspondente. [...] uma relação complexa se tece entre "conteúdo" (ou "agenciamento maquínico de corpos, ações e 
paixões") e "expressão" (ou "agenciamento coletivo de enunciação"), redefinidos como duas formas independentes, não 
obstante tomadas numa relação de pressuposição recíproca e relançando-se uma à outra; a gênese recíproca das duas 
formas remete à instância do "diagrama" ou da "máquina abstrata". Não é mais uma oscilação entre dois pólos, como 
ainda há pouco, mas a correlação de duas faces inseparáveis. Ao contrário da relação significante-significado, tida 
como derivada, a expressão refere-se ao conteúdo sem, com isso, descrevê-lo nem representa-lo: ela "intervém" nele. 
Decorre daí uma concepção da linguagem que se opõe à linguística e à psicanálise, assinalando-se pelo primado do 
enunciado sobre a proposição. “O agenciamento tem, de um lado, lados territoriais ou reterritorializados, que 
estabil izam, e de outro lado, pontas de desterritorialização, que o levam embora”.  (DELEUZE e GUATTARI, 
1980, p.219-220) 
Co rpos  a t raem -se ,  r e pu l sam -se ,  a l t e ram -se ,  f a zem a l ianças ,  co mb inam -se  emaliagens, 
expandem-se, penetram-se, excluem-se. Esses corpos podem ser corpos ou partes, ou grupos de corpos 
humanos, e seres naturais, ferramentas, máquinas, energias, que se compõem ou transformam 
segundo regras, em tempos e lugares instituídos. Assim, a vida familiar numa classe dada da sociedade, é um 
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de fato onde se situam os usos e a materialização dos desejos relacionados à obra de arquitetura – ainda 

que para chegar ao atendimento deles, inventivamente seja necessário dispor do projeto, pertencente ao 

mundo dos signos, e, portanto, da representação. Se graças a Foucault entendemos que “toda relação 

de poder é uma relação de forças”, afirmação endossada por Deleuze, o projeto, enquanto ainda não é 

arquitetura apresenta um diagrama de forças e pode ser, portanto, considerado, um complexo jogo de 

poder-saber e de saber-fazer. Mas entre o saber e o fazer, entre o virtual e o atual, existe ainda o 

conceito de “fora”, onde flui a criatividade e onde se constrói intuitivamente a invenção. 

Ampliar o conceito de cognição significa sustentar que conhecer não é apenas 
representar, nem tampouco a atividade de um sistema ou estrutura cujas regras 
invariantes seriam encapsuladas e refratárias ao tempo. As várias formas de estruturalismo 
presentes no campo das ciências da cognição são versões sofisticadas do modelo da 
representação e da recusa de sua dimensão temporal. Assumir um ponto de vista 
divergente é tomar a cognição em seus limites moventes, onde ela se dá como 
processo criador. Nessa direção, o campo dos estudos da cognição não se identifica 
com aquele cognitivismo computacional. O cognitivismo é apenas uma das perspectivas 
da abordagem desse campo, que por certo não se revela a mais interessante e nem 
mesmo a mais adequada para enfrentar os novos problemas colocados pelo 
contemporâneo. (KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, p.10) 
 

Se vamos nos apropriar de informações oriundas da ciência cognitiva, não será para explicar 

fundamentos ou tornar explícito como funciona a mente nos atos criativos, pois estas metas não 

condizem bem com as pretensões de estudo do saber fazer do projeto dentro de uma vertente 

pragmática. Mas mesmo uma de nossas metas sendo, por exemplo, a busca de subsídios para a 

otimização da formação acadêmica arquitetônica ou da própria prática de projeto, é preciso ressaltar 

que a ciência cognitiva utiliza procedimentos de pesquisa e métodos experimentais que a situam numa 

perspectiva filosófica estruturalista e cristalizada. 

Sabemos, através de muitos filósofos da ciência, que uma hipótese ou uma teoria científica 

substitui coexistindo parcialmente ou se contrapondo a outra que foi deixada de lado e assim 

sucessivamente as teorias científicas vão sendo aprimoradas de forma não necessariamente hierárquica 

evolutiva e as constantes substituições de concepções, pouco antes aceitas como verdadeiras, tornam 

muito mais fracas as ideias vigentes, que se presume, em pouco tempo, se tornarão também obsoletas, 

inválidas ou incompletas. Além disso, é comumente fácil de constatar que as pesquisas e análises 

científicas laboratoriais contemporâneas substituem o exercício da observação da realidade dos 

acontecimentos pela simulação artificial dos fenômenos estudados. (EDUARDO PASSOS em KASTRUP, 

TEDESCO & PASSOS, 2008, p.138) E estes laboratórios apresentam resultados inter-relativos a suas 

                                                                                                                                                                                             
agenciamento maquínico, outro é a vida numa faculdade, ainda outro uma organização comunitária. O importante é 
que existem nessa máquina física poços de captura, que atraem as energias em pontos instituídos, repetitivos, 
reprodutores dele, devoradores; e existem,inversamente, linhas de fugas desejantes, criadoras de jogos não 
previstos, que nem sempre vêem por vontade própria das pessoas, mas perpassam o conjunto de corpos e afetos. 
Uma forma de desordem criadora, de caos na organização. (DELEUZE e GUATTARI, 1980) Não se deverá nunca 
confundir aqui o maquinismo e o mecanismo. O maquinismo, como entendemos neste contexto, implica um duplo 
processo autopoiético-criativo e ético-ontológico (a existência de uma “matéria de escolha”) estranho ao mecanismo, 
de modo que o imenso encaixe de máquinas, em que consiste o mundo de hoje, se acha em posição autofundadora 
de sua passagem ao ser. O ser não precede a essência maquínica; o processo precede a heterogênese do ser. 
(GUATTARI, 1992, p.124) 
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experimentações, também em função das necessidades de subsídios para a continuidade de suas 

pesquisas. A ciência da chamada era moderna, foi construída como fruto de procedimentos teórico-

experimentais, sob os quais o conhecimento seria produzido segundo certas regras e métodos. 

Contudo, apesar de as práticas científicas serem, a rigor, definidas por procedimentos metodológicos 

comuns, esta definição não se mantém para todas as práticas e para o próprio entendimento acerca do 

que, de fato, seria chamado de ciência e, mais especificamente, do que legitima este tipo de 

conhecimento. (Eduardo Passos em: KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, p.139) Mas as observações e 

evidências científicas são quase sempre orientadas por um problema, algumas hipóteses e 

experimentações vinculadas a estes dois primeiros e um método que direciona os caminhos do 

pensamento, o que torna este modo de ver a busca de conhecimentos composta de observações e 

evidências controladas e não necessariamente por um modo de ver dinâmico e em constante 

transformação. Fica claro, então, que a perspectiva de uma política de cognição não convencional para 

tratar das capacidades e habilidades arquitetônicas por um regime pragmático nos exige rever também a 

perspectiva sobre a qual consideramos a ciência. Percebemos assim, como muitos teóricos da arquitetura 

sob uma formação baseada em uma cognição representacional e estruturalista, recorreram ao 

behaviorismo, à psicologia cognitiva, à gestalt, às teorias da informação, à semiótica e tentaram elaborar 

tantos métodos algorítmicos para diminuir os equívocos e “soltarem” a criatividade. E como 

consequência, percebemos como a história da arquitetura não possibilitou revelar formas, projetos e 

obras bem adequadas aos usuários, repetindo sempre padrões, tipos, estilos, sob regras que faziam 

mudar a solução dos problemas sem mudar propriamente os problemas. 

[...] os casos de solução de um problema são dados nas proposições, de maneira que 
se retroage das proposições para perguntas que lhes correspondem. Assim, haveria 
tantos problemas quantas seriam as proposições enunciáveis. Essa exterioridade no 
condicionamento do problema Deleuze denomina "ilusão lógica". Não obstante, essa 
ilusão lógica ainda e duplicada por uma "ilusão filosófica". Esta ultima perfaz uma 
exterioridade de condicionamento segundo a qual a forma dos problemas depende da 
forma da possibilidade das proposições, isto é, os problemas devem ser formulados de 
acordo com a sua resolubilidade variável, dependente de um determinado elemento 
que pode ter uma feição intrínseca, porém define um universal, seja ela a opinião do 
senso comum ou uma opinião científica baseada no cálculo matemático de 
probabilidades (DELEUZE, 1968, p.207-10; 1969, p.147). Em nenhum desses casos, 
com efeito, o problema define um sentido intrínseco que esteja de acordo com a 
"produção do verdadeiro no pensamento", pois ambas as ilusões caracterizam a 
recognição da verdade, isto é, uma realimentação entre a solução como possível e o 
problema como dado. (CARDOSO JUNIOR, 1996, p.158) 
 

Eduardo Passos (KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, p.141) nos alerta que “uma certa opinião 

científica ainda dominante se mantém ligada a um pressuposto fenomenista, acreditando-se sustentada 

por evidência experimental.” Segundo o autor, a evidência8 científica é considerada como mais do que 

uma mera opinião, porque dá “visibilidade” à realidade do objeto de estudo. Considerando estas 

                                                           
8 EVIDÊNCIA (do latim, evidentia) que quer dizer visibilidade, possibilidade de ver. “Nos laboratórios experimentais, a 
comunidade científica se habituou a reconhecer a verdade a partir desses modos de construção do conhecimento: um 
conhecimento garantido pelo testemunho dos fatos, apoiado em uma evidência empírica. [...] É esse pressuposto 
intuitivo que leva o cientista a crer que sua prática experimental garante tal tipo de certeza a suas teses.” (Eduardo 
Passos em: KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008) 
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limitações em relação à ciência, a abordagem aqui utilizada da cognição referente à inteligência, só se 

sustenta se esta abordagem cognitiva não for representacionista ou estruturalista, e não existindo apenas 

um modo de entender a cognição, a ciência e o projeto, não é muito aceitável considerar como 

conclusivas e definitivas as abordagens da psicologia, da ciência cognitiva e das teorias sobre o projeto, 

que vivem atualmente um devir tão intenso, como conclusivas e comprobatórias de algum tipo de 

verdade absoluta e cristalizada. Sem falar que não podemos deixar de considerar os diversos interesses 

particulares que mobilizam os cientistas que, em muitos casos, os distanciam de conclusões fiéis aos 

fatos.  

A psicologia e a cognição, como ciências, estudam, entre outras tantas questões, a inteligência, e 

a estudam através de sua representação, de suas classificações e característica construídas pela teoria 

ainda que depois da experiência. Trabalham teoricamente, portanto, com as analíticas que representam o 

conteúdo ou aquilo que “se diz” da inteligência. Por um regime de signos representativos, e, portanto, 

possuidores de significados e significantes. Mas junto a estes estudos da psicologia cognitiva 

convencional, trataremos também das expressões, de ainda maior importância, por se tratar daquilo que 

“se vê”, que ocorre na prática, na fenomenologia e no que se manifesta em atos criativos, estando, 

portanto, sempre a inteligência vista por uma vertente pragmática, conectada à inventividade e à criação, 

quer em conteúdo, quer em expressão. A forma de pensar estruturalista é relativamente atraente e familiar 

para profissionais que trabalham grande parte do seu tempo com a representação, com a geometria e 

com estruturas a serem construídas no espaço. No entanto, nosso esforço será para que estes limites, 

oriundos de uma tendência da profissão, alimentada por anos e anos de ensino da arquitetura como 

sendo a arte de “organizar” o espaço dentro de padrões de estética e de funcionalidade, sejam 

rompidos em detrimento de uma maior liberdade de pensamento. Levando em conta que, através do 

pragmatismo contemporâneo, enquanto uma “política da linguagem” (DELEUZE e GUATTARI, 1980), 

podemos considerar a produção de subjetividade presente no ato de criação arquitetônica apresenta 

um grande aprisionamento ao se considerar na teoria da arquitetura a prática de projeto como entidade 

discursiva, como linguagem visual ou dando mais ênfase ao seu caráter de representação que o de 

criação. Tendo deixado bem claro o modo como se define ciência, filosofia e arte, em sua versão 

pragmática do pensamento, Deleuze e Guattari nos forneceram um efetivo campo conceitual para separar 

e, ao mesmo tempo, reunir cada um, em cada ato criativo e em cada pensamento, bem como em cada 

ação. Deixando de ser meramente teórica e metodológica, sob o controle de uma rigorosa rotina de 

ação, e abandonando o atributo de “racional” e “comprobatória de fatos”, a ciência passou a ser, para 

estes dois autores, um processo que envolve funções, que se expressam discursivamente através de 

proposições e, na ordem dos acontecimentos, como functivos. Mas a arquitetura não sendo ciência, 

envolve predominantemente percepções e afeições, que, no mundo das empiricidades, correspondem 

a perceptos e afectos. Sabe-se, contudo, ainda por estes autores, que o “lugar” da criação e, portanto, 

da atividade criativa é o processo de subjetivação, pois, por qualquer que sejam as vias desta criação – 

científica, filosófica ou artística – ela depende de uma relação de forças com um saber-poder que 
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envolve, ainda, um conceito de “fora” que, para Deleuze, corresponde ao campo da multiplicidade 

virtual, do acontecimento, das singularidades, em que tudo está ainda por vir e, no entanto, tudo já 

aconteceu. (LEVY, 2011) 

 
A distribuição das singularidades ou diferenças que determinam as condições de um 
problema não é ainda a solução, mas a gênese dela. Por isso, é necessário distinguir, 
para o conceito de multiplicidade, três componentes: "ligações ideais" como condições 
do problema ou multiplicidade virtual, como determinação dessas condições, e 
"relações atuais" ou multiplicidade atual, como casos de solução (DELEUZE, 1969, 
p.144-145). O conceito deleuzeano de multiplicidade somente se estabeleceria, 
definitivamente, quando as multiplicidades virtual e atual fossem imanentes uma a outra, 
sendo o princípio dessa imanência uma multiplicidade substantiva. (CARDOSO JUNIOR, 
1996, p.159) 
 

As habilidades do ato criativo arquitetônico nem sempre são cognitivas ou intelectuais. 

Especialmente na atividade arquitetônica trabalha-se com habilidades práticas, como as de desenho de 

observação, de criação e desenho técnico e a própria habilidade projetual em si. Estas habilidades 

também envolvem signos, com e sem significado e significante, conforme se trabalhe no projeto como 

representação ou como criação. As atividades ligadas ao projeto, portanto, são classificadas como 

cognitivas, afetivas, artísticas, ou com quaisquer outras denominações, apenas para satisfazer à vertente 

representacional necessária às comunicações e discussões a respeito do projeto. Mas, dentro desta 

mesma vertente, ninguém usa apenas uma capacidade ou habilidade de cada vez e de forma ordenada 

como nas estruturas metodológicas elaboradas pelos teóricos do projeto. O processo aleatório e 

caótico de subjetivação atuante na criação faz com que os estímulos perceptuais e afectivos que nos 

fazem pensar criativamente intercalem ou alternem com as ações do intelecto, apresentando-se como 

ferramenta de significação ou de aplicação de regras de processamento de informações tal como faz um 

programa de computador. (Eduardo Passos em: KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, p.83) Mas, mesmo 

a inteligência não tendo o papel principal nestes processos de criação artística, faz o suporte como uma 

coadjuvante de grande importância para fazê-lo arquitetônico. 

Esta inteligência que aqui chamamos de Inteligência Arquitetônica inclui, de certo modo, as 

principais habilidades cognitivas e práticas necessárias ao processo de projeto, desde as habilidades 

acessórias, que precisam ser desenvolvidas na elaboração do projeto, ou antes, na formação acadêmica, 

até incluir as habilidades já assimiladas pelo arquiteto a partir de suas experiências criativas, mas estas 

habilidades serão aqui consideradas dentro da perspectiva de uma cognição inventiva e não 

representativa. Tudo nos leva a crer que, dentro desta política de cognição, para dar conta das 

demandas de conhecimento, do aprendizado e da criação é necessário rever e reformular o conceito 

de inteligência a partir da importante noção de que aprendemos através de signos, mas estes signos, 

quando adquirem significação ou construções linguísticas, enunciações, passam a ser representações da 

realidade vivida e não os acontecimentos em si. E os signos e suas relações linguísticas e lógicas, do 

ponto de vista proposicional, não contêm todo o manancial de ocorrências, estratificações e formações 

históricas às quais estamos submetidos à influência. Aprender, portanto, não é representar ou manipular 

significados, e sim experimentar e vivenciar diretamente aquilo que pertence ao saber fazer, e, no nosso 
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caso específico, saber criar. Este outro modo de ver a cognição, uma vez aplicado na prática e no ensino 

de projeto, tem o potencial de gerar formas de pensar e fazer a arquitetura mais flexíveis, 

contextualizadas e abrangentes em relação aos estratos históricos, e com as formações sociopolíticas e 

éticas envolventes, conectadas com uma episteme fundamentada no conceito de multiplicidade, 

evitando, inventivamente, as armadilhas do mundo da representação (FOUCAULT, 1966) e atentas ao 

poder que a linguagem possui para dar ordens à vida (DELEUZE & GUATTARI, 1980) às vezes contrárias 

ao que melhor se adéqua a ela. 

Para utilizarmos uma política de cognição baseada na filosofia do pragmatismo contemporâneo é 

importante considerarmos a contribuição filosófica contida em uma palestra de Gilles Deleuze intitulada 

“O Ato de Criação” proferida em 1987, na qual este autor fala sobre as sociedades de soberania, as 

sociedades disciplinares, e sobre sua previsão de que a partir da Segunda Guerra Mundial nós estaríamos 

vivendo concomitantemente outra realidade, a das chamadas sociedades de controle. Deleuze, em suas 

reflexões, contrapõe o controle à disciplina, a resistência à sujeição e considera a própria arte e o ato de 

criar como uma forma de resistência. 

Entramos então em sociedades de controle que diferem em muito das sociedades de 
disciplina. Aqueles que velam por nosso bem não têm ou não terão mais necessidade 
de meios de enclausuramento. Hoje todos eles, as prisões, as escolas, os hospitais, são 
temas de discussão permanente. Não seria melhor estender o tratamento aos 
domicílios? Sim, esse é sem dúvida o futuro. As oficinas, as fábricas não comportam 
mais empregados. Não seriam melhores regimes de empreitada e de trabalho a 
domicílio? As sociedades de controle não adotarão mais os meios de enclausuramento. 
Nem mesmo a escola. [...] Um controle não é uma disciplina. Com uma estrada não se 
enclausuram as pessoas, mas, ao fazer estradas, multiplicam-se os meios de controle. 
Não digo que esse seja o único objetivo das estradas, mas as pessoas podem trafegar 
até o infinito e “livremente”, sem a mínima clausura, e serem perfeitamente controladas. 
Esse é o nosso futuro. (DELEUZE, 1987, p.11-12) 
 

O que o ato criativo, a obra de arte, e, mais especificamente, a obra de arquitetura teria a ver 

com isso? Apesar de a obra de arte, dentro desta visão de cognição não constituir um instrumento de 

comunicação, de informação ou de linguagem, como nas outras formas de cognição, por ser um ato de 

resistência, acaba por se tornar uma contrainformação, não por aquilo que informa, mas simplesmente 

por poder criar de um modo subversivo e resistente a imposições da sociedade, a decisões políticas, a 

limitações socioeconômicas ou, simplesmente, do julgo da representação e da linguagem.  

A obra de arte não é um instrumento de comunicação. A obra de arte não tem nada a 
ver com a comunicação. A obra de arte não contém, estritamente, a mínima informação. 
Em compensação, existe uma afinidade fundamental entre a obra de arte e o ato de 
resistência. Isto sim. Ela tem algo a ver com a informação e a comunicação a título de ato 
de resistência. [...] Poderíamos dizer então, de forma mais tosca, do ponto de vista que 
nos interessa, que a arte é aquilo que resiste, mesmo que não seja a única coisa que 
resiste. Daí a relação tão estreita entre o ato de resistência e a obra de arte. Todo ato de 
resistência não é uma obra de arte, embora de uma certa maneira ela faça parte dele. 
Toda obra de arte não é um ato de resistência, e, no entanto, de uma certa maneira, ela 
acaba sendo. (DELEUZE, 1987, p.13) 
 

A criatividade, portanto, vista como uma forma de saber resistente, é também uma forma de 

poder, que como dobra da subjetivação é capaz de, e tem potencial para, se opor às relações de 

poder que nos afetam e são afetadas por nós, e que atuam quase sempre como instrumento de 
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interesses de um jogo político muito distante das necessidades reais enfrentadas pelo ato criativo. Para 

que haja esta resistência, no entanto, é necessário que ocorra um amadurecimento filosófico, que nos 

permite criar conceitos potencialmente capazes de promover as subversões necessárias a uma inteligente 

reação aos controles dos micropoderes contrários a uma ética artística e à inventividade. Resolver o 

problema com criatividade, é, portanto, uma prática fomentada pela política de cognição 

representacional. Ir mais além, e buscar remanejar o problema, ou seja, atuar no nível da problematização, 

é atuar em uma política de cognição inventiva. E isto se torna cada vez mais verdadeiro se consideramos 

o uso extremamente econômico que vem sendo dado ao termo criatividade dentro das políticas 

urbanas, por exemplo. 

 
Recentemente, mais do que antes, a palavra criatividade vem assumindo uma posição 
de destaque e tornou-se palavra-chave em qualquer discurso no âmbito das três formas 
de pensar e criar: Ciência, Arte e Filosofia, todas elas permeadas pela “invisível” 
dimensão política, particularmente, quando estas formas se referem à Cultura e à Cidade. 
Entretanto, torna-se difícil para o senso comum (doxa) interiorizar conscientemente o 
que afirmou Gabriel Tarde: “Resistir é criar”. (Pasqualino Magnavita em: PORTELA, FERRAZ 
& JACQUES, 2011, p.65) 
 

Se a filosofia contemporânea se atreveu a intervir na própria atuação da ciência (entre elas a 

cognitiva) e da arte (entre elas a arquitetura), assim o fez por ter, hoje, uma natureza criativa e não mais 

contemplativa e, ao mesmo tempo, acrescentando muitos conceitos que por reformularem o 

pensamento sobre como se deve fazer arte ou como se deve pensar a arte, ou, ainda, o que fazer do 

conhecimento científico para torná-lo útil ao nosso dia a dia, então é válido rever tudo o que é dito 

como conclusão científica a partir de uma visão contemporânea e a partir de um pensamento liberto de 

amarras e de controles, inclusive filosóficos.  

Não temos a intenção de considerar a Inteligência Arquitetônica mais uma faculdade autônoma 

desenvolvida no complexo conjunto intelectual humano. Separar a inteligência arquitetônica como algo 

preexistente e não apenas reagrupar em função de seu uso específico, fatores, capacidades ou fatores 

por razões didáticas, seria retornar ao cartesianismo defendendo uma Inteligência que a priori já 

apresentaria um potencial ontológico, antes mesmo de ser solicitada. Trata-se, apenas de um 

reagenciamento das aptidões já existentes ou desenvolvidas para fins específicos, revistas a partir de uma 

política inventiva da cognição. E esta política de cognição define a cognição como um processo de 

invenção de si e do mundo, portanto autocriativa ou autopoiética, que não pressupõe sujeito e objeto 

como realidades preexistentes, universais, isoladas do resto do mundo, atemporais e 

descontextualizadas. (KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008) Além disso a filosofia contribui, neste caso, 

para evitarmos a ideia hoje inaceitável de que as criações arquitetônicas podem ocorrer por um simples 

processo de relação universal entre sujeito e objeto, sem a influência e a conscientização da existência 

de muitos saberes historicamente estratificados, de micropoderes e de subjetivações que facilmente se 

transformam em sujeições. A cognição inventiva vista como política de criação e de aprendizagem 

promove ainda um amadurecimento teórico sobre as próprias formas de pensar e aprender a arquitetura 

evitando conceitos rígidos, universais e isolados, e em contrapartida, fomentando o fluxo das ideias de 
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um modo heterogêneo, movente e conectivo, dentro de uma multiplicidade entendida como campo 

epistemológico, mas, principalmente, como modo de estar no mundo e relacionar-se com ele. 

Alguns dos conceitos desta filosofia foram apropriados, de forma equivocada, distorcida ou, ainda, 

incompleta por alguns arquitetos pós-modernos e contemporâneos, como Peter Eisenman, Rem 

Koolhaas, Frank Gehry, Bernard Tschumi, Jean Nouvel, James Stirling, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Santiago 

Calatrava e outros ditos desconstrutivistas ou pós-modernistas na concepção de seus projetos. O que 

confirma a importância que a filosofia passou a ter sobre o modo de pensar e de fazer arquitetura, 

superando a forte relação antes existente com a psicologia, a antropologia e com a sociologia. Estes 

arquitetos, apesar de todo o talento que possuem, pertencem ao chamado star system, produzindo um 

trabalho que atende a uma sociedade do espetáculo, que serve a um poder dominante, que reforça a 

segregação socioeconômica e coloca os valores do capital acima dos valores humanos. Por mais que 

eles se esforcem em questões antropométricas, ergonômicas e ambientais, os âmbitos socioeconômico, 

ético e político, em uma perspectiva de resistência, sequer entram na problematização desses 

macroprojetos. Com repercussões mundiais e midiáticas, mas produzindo consequências socialmente 

danosas. O que significa que o alcance máximo da criatividade pode fazer estes arquitetos galgarem 

destaque internacional, mas, apesar disto, estas obras quase sempre são, cada uma delas, verdadeiros 

representantes de um processo capitalista de produção de subjetividade e de sujeição. Os recortes 

romboides de James Stirling, os neoecletismos de Robert Venturi, as decomposições booleanas de Peter 

Eisenman, as operações topológicas, escultóricas e fragmentárias de Frank Gehry, as estruturas complexas 

e ousadas de Santiago Calatrava e as irregularidades construtivas e plásticas de Zaha Hadid, por mais que 

se enquadrem teoricamente em um rótulo de pós-modernismo que tenderia a escapar dos paradigmas 

estilísticos, funcionalistas e formalistas do modernismo continuam sendo considerados como recursos 

que conferem uma estrutura nova à linguagem da arquitetura sem encontrar suficiente desterritorialização 

ante as tendências semiológicas, analógicas ou, simplesmente lógicas, do estruturalismo ou do mundo da 

representação. Estes “magníficos”, “mestres da arquitetura”, “gênios contemporâneos”, como são 

chamados por certos teóricos e historiadores, tentam se atualizar na filosofia contemporânea e nos mais 

variados modos de aplicação em suas obras, mas não alcançam a profundidade necessária ao 

entendimento de conceitos tão desterritorializantes dos atavismos consagrados pela sociedade. Utilizam, 

então, apenas alguns conceitos por eles selecionados de forma superficial, por vezes, sustentando uma 

semiologia, sistematicidades ou organicidades formais e novas linguagens tipológicas, que 

equivocadamente acreditavam serem pertinentes às filosofias que lhes serviram de contribuição. São 

autores que perseguem novas formas, ou a desconstrução de velhos paradigmas formais, através das 

filosofias que apontam caminhos para um abandono das lógicas clássicas e dos pensamentos cartesianos 

organicistas e, de alguma forma, sistemáticos, mas não se interessam em se aprofundarem nas questões 

políticas, sociais, éticas e epistemológicas também apresentadas por estas filosofias e que aqui 

consideramos como partes indissociáveis e de grande importância para um amadurecimento dentro de 
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uma multiplicidade substantiva, virtual que constantemente se atualiza, e uma gama de singularidades 

como potência, que se tornam invenções, quando se produzem os atos de criação. 

Os novos paradigmas conceituais que podem tornar o ato de criação arquitetônica mais sensível às 

relações sociais envolvidas nas dominações, repressões e nas manifestações de um micropoder 

presentes nos chamados “diagramas9” de forças e que dariam também a este ato uma outra relação com 

a maneira de interagirem a arquitetura, o urbanismo e seus usuários, com os processos de subjetivação 

capitalista são sem dúvida os modos de resistir, subverter ou reelaborar os problemas. Com isto dando 

aos usuários e aos planejadores da cidade, da moradia e do edifício o poder de criar, de forma inventiva, 

não apenas soluções, mas problematizações dentro do campo de uma arquitetura regida pelos poderes 

dominantes, que é capaz de ser redobrada, também de ser desdobrada, de resistir à espetacularização 

e a um modelo social descolado das reais necessidades daqueles que de fato utilizarão estas obras, 

especialmente uma maioria economicamente menos favorecida, ou, no mínimo com menos poder de 

decisão. Se a criação, dentro de um mesmo plano paradigmático, é processada como uma relação 

inovadora entre o problema e a solução, a criatividade do projeto deixa de fora muitas questões de 

grande relevância ao uso de qualquer arquitetura e de qualquer trecho da cidade planejado ou não. A 

psicologia, contudo, que poderia nos dar um respaldo maior sobre estas questões, tem, em seu campo 

de pesquisa, muito poucos estudos que tratam da invenção. 

A psicologia da criatividade, que se tornou um dos ramos importantes do saber psicológico desde 

Ribot (1900) e E. Paul Torrance (1972) até Todd Lubart (2007), estuda, entre outras questões, os 

bloqueios cognitivos que podem limitar o pensamento criativo e incentiva a formação de repertórios 

imagéticos referenciais e conceituais para poderem ser usados quando necessário, transformando-os, 

combinando-os, comparando-os, fundindo-os ou interconectando-os das mais variadas maneiras. 

Sempre reformulando velhas invenções ou apenas resolvendo de forma diferente os mesmos problemas. 

Falta como campo de pesquisa e de prática efetiva no âmbito das artes, e, portanto das arquiteturas, um 

redirecionamento para uma outra ordem conceitual – a da invenção. Mas segundo Virginia Kastrup a 

psicologia não criou ainda um campo satisfatório sobre a investigação da invenção dentro dos domínios 

da cognição, de certa forma, inaugurado com seu livro, e também tese de doutorado, “A invenção de si 

e do mundo: uma introdução do tempo e do coletivo no estudo da cognição” (KASTRUP, 2007). A 

cognição inventiva, proposta pela psicóloga neste livro e em alguns artigos acadêmicos, é reconhecida 

pelo professor Luiz Orlandi como uma forma de pensar a cognição explicitada em sua paradoxal 

condição de receptiva atividade, na qual o que se procura pensar é uma atividade agudamente atenta a 

sua própria suscetibilidade, a seu próprio poder de ser afetado pelas saraivadas do campo problemático 

em que ela compõe suas veredas, suas andanças, suas passagens e seus interlúdios, no prefácio do já 

citado livro. (KASTRUP, 2007, p.12-13) Este autor afirma que o conceito de cognição é, nesta obra, 

                                                           
9 DIAGRAMA – dispositivo de poder pertencente à terminologia de Foucault em 1977, que corresponde a uma 
tecnologia de poder ou instrumento para entender como certos problemas se tornaram "pensáveis e praticáveis como 
domínios conhecíveis e administráveis". Ele não está associado, como escreveu Foucault, à disciplina, "nem com uma 
instituição, nem com um aparato", mas com "um tipo de poder, uma modalidade para seu exercício, compreendendo 
todo um conjunto de instrumentos, técnicas, procedimentos, níveis de aplicação, objetivos" (FOUCAULT, 1977, p. 215). 
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intensificado e expandido por um tratamento especial de dois componentes. O primeiro consiste no 

privilégio a ser dado à criação, à invenção e à constituição dos problemas que transformam o estudo da 

cognição, por esta não mais se sustentar como esforço de solução de problemas dados, portanto, 

ampliando-se em uma gestão dos próprios problemas; o segundo componente desta revisão de 

conceitos sobre a cognição, segundo Orlandi, é a opção de evitar que o movimento inventivo da 

cognição se fragilize no mero culto ou cultivo dos problemas. (KASTRUP, p.13) Se isto ocorre, estes 

problemas podem já ter sido mal elaborados ou rigidamente construídos a partir de um modo de pensar 

extremamente estruturalista. 

 
Um conceito radical de cognição criativa leva em conta não só a invenção de 
problemas, mas também a constituição de linhas de solução, de formações discursivas e 
não discursivas que lhes sejam favoráveis, de dispositivos complexos capazes de inseri-
los em um campo multidimensional que, ao atualizá-los, viabilize um melhor 
encaminhamento possível para a sua solução. Isso deve ocorrer porque a própria 
solução depende da maneira, das condições, dos meios e dos termos investidos na 
constituição do problema e que ela corresponde. (Luiz B. L. Orlandi em: KASTRUP, 2007, 
p.13-14) 
 

Por este modo de pensar, a inteligência passa a ter grande importância, mesmo atuando depois da 

invenção, dos afectos e perceptos das artes, mas também em conjunto, com outras tantas 

microinvenções ainda anteriores que tornam o processo não linear e repleto de movimentos, fluxos e 

refluxos entre o inventar, o pensar, o criar problemas e solucioná-los. E no processo dinâmico 

envolvendo a inteligência no projetar, representar, mas antes no pesquisar, vivenciar e se inteirar dos 

pressupostos de projeto, incluindo também, preferencialmente, os obtidos pela discussão participada 

com os usuários, nos mais variados graus de envolvimento. Podemos afirmar que uma das expansões de 

fundamental importância potencialmente proporcionada pelo conceito de cognição inventiva é a das 

questões político-sociais inseridas não apenas na ingerência dos problemas estabelecidos e impostos, 

mas aquelas apontadas pela abordagem microfísica do poder foucautiana, bem como o cuidado ético 

com a sociedade e pelas ideias de Deleuze e Guattari sobre capitalismo e esquizofrenia proporcionadas 

pelo campo conceitual usado para um entendimento politizado dos processos de subjetivação 

presente, indiretamente, neste simples conceito aqui adotado de invenção. E, como afirma o próprio 

Orlandi, Politizar [...] vem a ser muito mais que mera colagem de palavras de ordem verborragias 

ideológicas. Politizar vem a ser gritar criativamente seu problema, criar um caso gritante com ele, 

conquistar o respeito a ele, forçar sua clara colocação em pautas que não o previam originariamente ou 

que eram destinadas a escondê-los ou a ignorá-lo. (Luiz B. L. Orlandi em: KASTRUP, 2007, p.13) 

Ao lado da politização, a ética, para certas visões de mundo, inalienável de qualquer tema a ser 

discorrido, surge aqui, nestas especulações resultando nos modos subversivos de compreender a 

atividade de criação dos próprios problemas sem se submeter a solucionar questões pré-estabelecidas 

ou levantadas por quem não tem um interesse diretamente associado ao objeto da criação. Seria 

alienação abstrair-se dos problemas mais graves que assolam, não o contexto imediato do projeto 

entendido, de forma reducionista, como algo a se construir nos limites de um terreno de propriedade 
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particular, mas um contexto mais amplo no qual este terreno se insere. O poder de ação de quem 

projeta com este alcance ético, político e socioeconômico produz efeitos desconstrutivos e 

desterritorializantes que extrapolam os limites da problematização que lhe é imposta como enunciado 

invariante de um sistema hegemônico. A forma transgressora, subversiva e, porque não dizer, inventiva, de 

abordar o problema do projeto é aquela que busca uma nova versão do próprio problema por uma 

perspectiva que favoreça uma maioria que não possui voz dentro da sociedade por pertencerem a 

classes menos favorecidas. Esta outra forma ética de ver a arquitetura, com o “olhar voltado para o 

menor”, numa versão de quem está em um nível considerado mais abaixo numa classificação 

socioeconômica engendrada por uma minoria mais favorecida - uma “subversão” - pode ser chamada de 

“arquitetura menor”. Esta versão que resiste a forças muito mais poderosas em um diagrama quase sempre 

desequilibrado de poderes e saberes é ainda o que permite que seja dado ao projetista o direito dele 

pensar seu projeto repensando também as instâncias capitalísticas que o influenciam, possibilitando aos 

verdadeiros interessados não apenas uma nova versão para seus planos, desejos e sonhos, mas uma 

versão melhor. O que fora dito por Igor Guatelli na introdução de seu livro “Arquitetura entre Lugares: 

sobre a importância do trabalho conceitual” (GUATELLI, 2012) parece ser exatamente o que 

pretendemos ter aqui como meta de pesquisa: 

O estudo reflexivo que propomos não parte do sujeito, do homem contemporâneo, 
tampouco do objeto, a arquitetura. Nossa reflexão se concentra no ponto de contato 
entre ambos, em um processo de interação-tensão sujeito-objeto que está além do 
ótico e em como esta interação-tensão pode reverberar em agenciamentos outros, 
relativos ao valor do espaço e suas intermináveis finalidades em arquitetura. 
Derrida e Deleuze tornam-se as referências principais nesta obra literária de 
desconstrução de certos preceitos e verdades históricas que ainda orientam o 
pensamento arquitetônico. A análise de algumas obras, não só de arquitetos ligados à 
conhecida “arquitetura desconstrutivista” como Bernard Tshumi, Rem Koolhaas e Zaha 
Hadid, com de arquitetos tidos como pais do modernismo no Brasil, Oscar Niemeyer e 
Vilanova Artigas, além de alguns projetos pessoais, não construídos, servirão como um 
“plano de imanência” de onde problemas e problematizações conceituais ajudar-nos-
ão no processo de construção de uma possível estética pós-estruturalista em arquitetura 
independente de correntes ou movimentos arquitetônicos, que floresce a partir daí, 
pensar a diferença e o porvir irredutíveis a qualquer tentativa de síntese dialética ou 
validação do mesmo e do que parece ser própria ao mundo a arquitetura [...] 
(GUATELLI, 2012, p.19-20) 
 

Uma diferença importante entre o desconstrutivismo de Derrida e o pragmatismo de Deleuze pode 

ser verificada no fato do primeiro considerar a arquitetura uma linguagem que apresenta pressupostos 

arquetípicos ou convencionais, semelhantes ao seu conceito de “escrita fonética”, a serem 

desconstruídos, enquanto que para Deleuze arquitetura, enquanto obra de arte, é um “bloco de 

sensações” que não apresenta característica figurativa, estabelece diferentes relações com quem a 

vivencia estando os perceptos e afectos a ela relacionados sujeitos a um diferente regime de signos, sem 

a necessidade de conexões entre significante e significado. Se há uma “linguagem de dominação” como 

afirma Jacques Derrida, esta não se encontra na obra em si, mas nos discursos lógicos e metodológicos 

que a antecedem ou que a analisam. Neste trabalho ainda se encontram os importantes questionamentos 

de Foucault, Deleuze e Guattari sobre como uma visão de mundo que não se limita às representações, 
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nem tampouco aos significados e discursos a estas associados, também não pode sujeitar a arquitetura a 

um campo epistemológico dissociado de questões políticas, socioeconômicas e éticas que permeiam os 

processos de projeto e a atividade intelectual dos projetistas. 

No primeiro capítulo deste trabalho apresentaremos brevemente as principais teorias vigentes 

sobre a inteligência que serão importantes para a nossa abordagem cognitiva aplicada ao ato de projetar 

e a aprendizagem do fazer arquitetônico. Hipóteses serão levantadas sobre a inteligência arquitetônica a 

partir destas teorias e revistas através de uma cognição inventiva e de uma filosofia contemporânea que 

considera as formações e estratificações históricas que faz-nos relacionar os agenciamentos de 

enunciação coletiva aos acontecimentos e aos seus agenciamentos maquínicos. Serão discutidas, ainda 

neste capítulo, as várias abordagens teóricas sobre os caminhos adotados pelos arquitetos nos seus 

processos de projeto desde os mais rígidos até os mais flexíveis. Com isto, evidenciando o caráter 

estruturalista e representacional das propostas que mais se consagraram de metodologia e mapeamento 

dos processos de criação desenvolvidos e discutidos pelos teóricos dos métodos de projeto.  

No segundo capítulo discorreremos sobre as capacidades a priori necessárias aos estudantes de 

arquitetura e as habilidades assessórias a serem desenvolvidas por serem fundamentais à atividade de 

projeto. Neste capítulo, os recursos e limites do processo de ensino-aprendizagem nas faculdades de 

arquitetura serão discutidos assim como as validades dos testes de inteligência, de criatividade e de 

habilidades específicas. Estes últimos frequentemente utilizados como recurso de escolha entre os 

candidatos aos cursos de arquitetura ou para a seleção em atividades profissionais nesta complexa área 

do saber e da criação artística, são cogitados como instrumento de exercício e prática dos vários 

conteúdos e práticas que através deles se pretendiam avaliar. 

O capítulo três contém uma abordagem das chamadas inteligências espacial e lógico-matemática 

propondo uma revisão do entendimento destas para que possam ser bem aplicadas na hipótese de uma 

inteligência arquitetônica. A lógica binária, o pensamento arborescente, a complexidade e as 

sistematicidades são confrontados com uma lógica da diferença ou do sentido, um pensamento 

rizomático, o caos autêntico e as aleatoriedades visando a evitar os reducionismos e as limitações do 

processo de concepção arquitetônica oriundos da forte influência do estruturalismo sobre as teorias do 

projeto. Pautado na episteme da multiplicidade a atividade de projeto tende neste capítulo a ser 

questionada enquanto atividade racional-analítica ou indutiva-dedutiva, considerando com atenção o seu 

caráter fenomenológico, artístico e criativo agenciando perceptos e afectos em blocos de sensações e 

em heterogêneses inventivas que tem como matéria prima não apenas o espaço a ser criado, mas 

também as vidas que dele se utilizarão. 

O quarto capítulo terá uma abordagem sobre a polêmica inteligência artística, sobre o 

entendimento de uma arte sem figuratividade que faz interagir em cada obra os conceitos de significação 

e subjetividade e sobre as relações entre inteligência e criatividade nas vertentes cognitivas convencionais 

e na versão expandida da cognição inventiva. A criatividade aqui é vista como habilidade integrante da 

inteligência arquitetônica e qualificadora desta, enquanto que a invenção pertence a uma cognição 
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ampliada que considera dentro de seu escopo o próprio processo de problematização do projeto. 

Neste capítulo, ainda, será considerada a importância da pedagogia frequentemente usada nos cursos de 

arquitetura para estímulo das habilidades artísticas através do desenvolvimento do hemisfério direito do 

cérebro, encontrando nas experiências relacionadas a este saber onde, neurologicamente, normalmente 

se alojam as criações codificadas, convencionadas e sígnicas e as elaborações relacionais, sensoriais e 

fenomenológicas. 

Finalmente, na conclusão, culminaremos o nosso discurso com a proposição de uma postura 

subversiva, transgressora e, ao mesmo tempo, ética na produção da arquitetura buscando atender a uma 

necessidade mais do que criativa do intelecto, inventiva e politizada, dando ao projetista autonomia e 

humanidade para problematizar suas ações voltadas aos interesses socioeconômicos dos usuários de 

seus projetos. Uma arquitetura que estabelece um novo território, uma versão que atende ao interesse do 

menor, do menos favorecido e dos esquecidos pela sociedade do espetáculo, sem sobrepujá-lo sobre 

o interesse dos maiores, ou aqueles que detêm um maior poder econômico e político. Esta “arquitetura 

menor” que não participa da história oficial, escrita por quem consagra como criativos apenas as obras 

que seguem um padrão respaldado e venerado por um pensamento hegemônico, é o que acaba 

abarcando os conteúdos e as práticas de uma inteligência arquitetônica que realmente se respalda 

integralmente nas questões que comportam o saber da arquitetura, de suas várias nuances socioculturais, 

do processo de subjetivação que não se aliena das questões políticas e de uma potencia criativa que 

não se deixa influenciar por uma lógica identitária ou por uma metódica cartesiana e estruturalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  



 35 

CCAAPP..  II  ––  TTEEOORRIIAASS  SSOOBBRREE  AA  IINNTTEELLIIGGÊÊNNCCIIAA  EE  AABBOORRDDAAGGEENNSS  SSOOBBRREE  OO  AATTOO  DDEE  PPRROOJJEETTAARR 
 
    

1.1 1.1 1.1 1.1 O PENSAMENTO O PENSAMENTO O PENSAMENTO O PENSAMENTO NO ATO DENO ATO DENO ATO DENO ATO DE    CRIAÇÃOCRIAÇÃOCRIAÇÃOCRIAÇÃO: DOS ALGORITMOS E : DOS ALGORITMOS E : DOS ALGORITMOS E : DOS ALGORITMOS E HEURÍSTICAS AOS PERCEPTOHEURÍSTICAS AOS PERCEPTOHEURÍSTICAS AOS PERCEPTOHEURÍSTICAS AOS PERCEPTOS E S E S E S E 

AFEAFEAFEAFETOSTOSTOSTOS    

 

Os não raros equívocos de alguns arquitetos e projetistas, ao desenvolverem seus projetos 

utilizando caminhos muito pessoais, que não lhes ajudavam a obter resultados satisfatórios diante da 

complexidade crescente das tecnologias construtivas motivaram, a partir da década de 1960, uma 

teorização focada na busca de metodologias de projeto que favorecessem o processo criativo 

arquitetônico evitando erros construtivos e funcionais. Esta teorização recebeu muitas contribuições 

inovadoras, para a época, graças ao amadurecimento das ciências que davam subsídios aos arquitetos 

para suas práticas criativas e, mesmo, para suas inquietações teóricas. Os teóricos dos métodos 

desenvolveram, então, várias propostas de métodos que seguiam processos lineares, hierárquicos, e 

sistematizados, resultando em estratégias muito rígidas e extremamente inflexíveis, com base em 

algoritmos10. A Psicologia do Comportamento (Behaviorismo), a Psicologia Cognitiva e depois a 

Antropologia são exemplos de ciências que serviram de apoio à busca de métodos de projetação com 

estreita vinculação com as questões sobre a possibilidade ou não do desvelamento dos processos 

mentais e práticos ocorridos durante o projeto. 

Neste período de incertezas, portanto, a questão que prevalecia entre os teóricos era a pouco 

amadurecida reflexão sobre se somos ou não capazes de desnudar o que ocorre na “cabeça” do 

arquiteto enquanto este elabora o seu projeto para que os bons resultados possam, de alguma forma, ser 

explicitados, em seus caminhos, repetidos e os insucessos evitados, não de uma maneira formal ou 

necessariamente estilística, mas por uma via metodológica. Ou em uma pergunta: seria o método de 

projeto ou todo o processo adotado pelos arquitetos em sua elaboração do projeto, uma caixa preta 

(black box) inviolável ou uma caixa de vidro (glass box), transparente e detalhadamente apreensível? Um 

grupo de arquitetos, e também teóricos defendiam a impossibilidade de se estabelecer rotinas baseadas 

em experiências anteriores, e outros, contrariamente, acreditavam que os métodos de projeto auxiliavam 

a dar ordem às tarefas necessárias e a não ficar esquecida ou preterida alguma etapa ou ação que, com 

sua ausência, comprometesse o processo.  

Todo o discurso teórico sobre a metodologia de projeto, tem aqui a função de fortalecer, através 

da explicitação dos rígidos caminhos estruturalistas destes métodos, a ideia de que não se pode 

                                                           
10 ALGORITMOALGORITMOALGORITMOALGORITMO – é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser 
executada mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. O conceito de 
algoritmo é frequentemente ilustrado pelo exemplo de uma receita, embora muitos algoritmos sejam mais complexos. 
Eles podem repetir passos (fazer iterações) ou necessitar de decisões (tais como comparações ou lógica) até que a 
tarefa seja completada. Um algoritmo corretamente executado não irá resolver um problema se estiver implementado 
incorretamente ou se não for apropriado ao problema. Um algoritmo não representa, necessariamente, um programa 
de computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Sua implementação pode ser feita por um 
computador, por outro tipo de autômato ou mesmo por um ser humano.  
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considerar algoritmos, rotinas de trabalho ou, a grosso modo, “receitas de bolo”, como formulações 

mágicas que garantem um caminho para encontrar soluções para problemas quaisquer com excelência 

ou, mesmo, com eficiência. Ao pesquisarmos sobre a inteligência, que costuma ser reduzida, em sua 

definição mais comum, apenas à capacidade para solucionar problemas, estamos buscando também 

subsídios teóricos para respondermos a estes questionamentos, reconhecendo, contudo as limitações 

epistemológicas das pesquisas dos teóricos dos métodos que se fundamentaram em cientistas 

cognitivos, que por sua vez defendiam suas teorias fortemente influenciadas por um pensamento 

estruturalista predominante e hegemônico. Aqui também, valendo-nos desta tendência do senso comum, 

optamos por manter a inteligência como uma capacidade de solucionar problemas, e a criatividade 

como um qualificativo desta função e fora desta ordem cognitivista a invenção como uma atividade 

reprogramadora, desconstrutiva e desterritorializante do campo problemático que envolve a inteligência. 

Por um ponto de vista estruturalista ou cognitivista convencional, a criatividade, a inteligência arquitetônica 

e o seu processo de projeto, como solução de problemas, são dispositivos dos quais se conhece e se 

estrutura o funcionamento. Entretanto, este mecanismo, sua lógica, sua metodologia são diferentes de 

autor para autor, de projeto para projeto e de época para época. Para os teóricos de arquitetura que 

defendem a utilização de metodologias de projeto que traçam uma trajetória estratégica entre o 

problema e a solução, a Inteligência e a criatividade podem ser representadas pela caixa de vidro da 

figura 1. E a invenção por esta vertente praticamente não existe, pois é considerada como sinônimo de 

criatividade. A caixa de vidro representa uma condição explícita do processo que nos permite conhecer 

o mecanismo da criação, para que se possa repetir os mesmos caminhos em futuros trabalhos 

esperando-se assim se obter os mesmos sucessos. 

A curiosidade dos teóricos dos métodos de projeto sobre a possibilidade de se dissecar a tarefa, 

em sua sequência de ações, ou o processo mental e operacional realizado genérica e universalmente 

pelos arquitetos durante a concepção de um projeto deve-se à intenção, não apenas de evitar os caros 

equívocos de projeto, atribuídos a métodos equivocados ou inadequados, mas também era intenção 

“repetir” os sucessos e as boas escolhas nesta trajetória conceptiva. Presume-se que, apenas no caso do 

processo de projeto ser como uma “caixa de vidro”, seja possível aproveitar ou repetir alguns caminhos 

tomados pelo mesmo arquiteto em outros projetos, em casos de sucesso, ou adotados de outros 

arquitetos de outras localidades do planeta. Neste último caso, o processo precisaria, além de ser como 

uma caixa de vidro, precisaria ser absorvido de forma eficiente considerando-se as diferenças entre 

arquitetos e entre os projetos também com demandas completamente distintas. De certa forma, a caixa 

de vidro representa o modo estruturalista de pensar, usando um princípio classificatório que agrupa as 

ações a partir de suas similaridades aparentes, e, por outro lado, a caixa preta, que pode ser a 

representação do modo pós-estruturalista repleto de indeterminações, heterogeneidades, heterotopias11 

                                                           
11111111    HEHEHEHETEROTOPIASTEROTOPIASTEROTOPIASTEROTOPIAS    ––––    (aglutinação de hetero = outro + topia = espaço) é um conceito da geografia humana elaborado 
pelo filósofo Michel Foucault que descreve lugares e espaços que funcionam em condições não-hegemônicas. Foucault 
usa o termo heterotopia para descrever espaços que têm múltiplas camadas de significação ou de relações à outros 
lugares e cuja complexidade não pode ser vista imediatamente. 
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e de devires, dos processos de subjetivação criativa, bem como das várias possibilidades de 

materializações dos processos criativos pertencentes a um plano de coerência que se explica através da 

multiplicidade e não pela organicidade ou pela univocidade.  

 
Fig.1 Fig.1 Fig.1 Fig.1 ––––    Caixa de VidroCaixa de VidroCaixa de VidroCaixa de Vidro    representando um processo criatirepresentando um processo criatirepresentando um processo criatirepresentando um processo criativo estruturado e metodologicamente dominado por vo estruturado e metodologicamente dominado por vo estruturado e metodologicamente dominado por vo estruturado e metodologicamente dominado por 

quem elabora um projeto e aquem elabora um projeto e aquem elabora um projeto e aquem elabora um projeto e a    Caixa PretaCaixa PretaCaixa PretaCaixa Preta    simbolizando o processo de subjetivação, imprevisível, simbolizando o processo de subjetivação, imprevisível, simbolizando o processo de subjetivação, imprevisível, simbolizando o processo de subjetivação, imprevisível, 

pessoal, singular e livre de estruturas predefinidas.pessoal, singular e livre de estruturas predefinidas.pessoal, singular e livre de estruturas predefinidas.pessoal, singular e livre de estruturas predefinidas.    

Fonte: Ilustração do autor 

 

Evidente que, com uma simples e breve reflexão, é possível concluir que o complexo processo de 

projeto, difícil de esquematizar, não é nem uma “caixa de vidro” nem uma “caixa preta”, se a caixa 

representar tudo o que se passa na mente e todas as atividades, intelectuais e práticas, do arquiteto 

projetista durante o processo de concepção de um projeto. Neste caso podemos levar adiante esta 

analogia informando que, em todo este processo criativo há muitos fragmentos que podem ser descritos 

pelo discurso, mas por um processo de racionalização ou logicização posterior de algo que antes 

emociona e mobiliza porque nos afeta a sensibilidade e, só depois pode ser descrito como método ou 

como simples memória do processo. Mas esta memória do processo ou metodologia dificilmente terá 

sucesso similar se repetida na íntegra para situações diferentes. Cada projeto deve ser compreendido 

como uma singularidade. As construções criativas de um projeto nascem de emoções, de impulsos 

artísticos, de motivações afetivas, de vontades e pulsões, de desejos sensíveis, enfim, de mobilizações 
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imanentes à cognição inventiva, dependentes de múltiplos fatores e independentes de outros, mas que 

depois podem ser expressas e estruturadas ou signicamente representadas. 

Mesmo havendo fragmentos “transparentes” ou, melhor dizendo, passíveis de racionalização, de 

significação ou de verbalização – dentro das construções da ordem discursiva e estruturalista do mundo 

da representação – em todos os caminhos percorridos no modo de produção de um projeto, nunca 

deixarão de existir zonas obscuras, que podem ser consideradas como a própria subjetivação, da ordem 

dos perceptos, dos afetos e das emoções. 

O elevado custo que originam os erros de projeto, especialmente no caso de sistemas 
muito complexos, é um incentivo potente para exteriorizar o processo de projeto, 
porque assim poderá ser sujeito a crítica e comprovação antes de que se produzam 
erros muito custosos. A aparição repentina em muitos pontos do globo de métodos 
para conseguir isto, é já uma prova conclusiva de que os problemas de projeto tem 
alcançado proporções demasiado grandes e complicadas para que possam ser 
delegada ao arbítrio do critério particular, inclusive do mais experimentado dos 
projetistas. [...] Uma minoria importante de teóricos do projeto, especialmente Osborn, 
Gordon, Matchett e Broadbent, dão a entender que a parte mais valiosa do processo 
de projeto é a que transcorre no pensamento do projetista e que está, em parte, fora 
do seu próprio controle consciente. (J. Christopher Jones apud BROADBENT, 1971, 
p.385-387) 
 

A alegoria da “caixa de vidro” e da “caixa preta” deixa bem clara a postura dos teóricos da 

arquitetura das décadas de 1960 e 1970 de tratar a metodologia de projeto como se fosse uma ciência, 

ou functivos que relacionam o problema e a solução. E como se não bastassem os equívocos de 

considerar a metodologia como científica, e o algoritmo como um recurso de criação, estes teóricos se 

apropriavam da lógica, da linguagem e dos mapas mentais como recursos criativos. São estes aparatos, 

contudo, extremamente reducionistas que, segundo Deleuze e Guattari, traduzem conceitos em forma 

de funções, transformando o meio natural do pensar filosófico em limitadas estruturações científicas e 

semiológicas que estruturariam e organizariam, segundo eles, os processos de criação. 

Conhecer as estratégias de motivação pessoais, os recursos de aleatoriedade e de estímulo à 

mente divergente e algumas técnicas heurísticas12 respaldadas por uma política de cognição inventiva 

podem não significar a transformação de todo o processo de concepção do projeto em uma caixa 

preta, inusitada e impossível de determinar, mas pode, entretanto, contribuir muito para a flexibilização e 

a mobilização dos modos de percepção afetação, motivação do pensar para um fazer arquitetônico de 

maior qualidade para o autor, para o produto e, consequentemente, para os usuários para quem este é 

destinado. 

 

                                                           
12 HEURÍSTICAHEURÍSTICAHEURÍSTICAHEURÍSTICA – (do greco ευρίσκω, heurísko, literalmente "descubro" ou "acho") é uma parte da epistemologia e do 
método científico. A etimologia da palavra heurística é a mesma que a palavra eureka, cuja exclamação se atribui a 
Arquimedes no conhecido episódio da descoberta de como medir o volume de um objeto irregular utilizando água. A 
palavra heurística aparece em mais de uma categoria gramatical. Quando usada como substantivo, identifica a arte ou 
a ciência do descobrimento, uma disciplina suscetível de ser investigada formalmente. Quando aparece como adjetivo, 
refere-se a coisas mais concretas, como estratégias heurísticas, regras heurísticas ou silogismos e conclusões heurísticas. 
Naturalmente que estes usos estão intimamente relacionados já que a heurística usualmente propõe estratégias 
heurísticas, que guiam o descobrimento. 
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Fig.2 Fig.2 Fig.2 Fig.2 ––––    A A A A Caixa de Vidro e Caixa de Vidro e Caixa de Vidro e Caixa de Vidro e a a a a Caixa Preta Caixa Preta Caixa Preta Caixa Preta podem ser comparadas à expressão matemáticapodem ser comparadas à expressão matemáticapodem ser comparadas à expressão matemáticapodem ser comparadas à expressão matemática    “y” “y” “y” “y” comocomocomocomo    uma uma uma uma 

função de “x”.função de “x”.função de “x”.função de “x”.    Consideram caixa de vidro os autores quConsideram caixa de vidro os autores quConsideram caixa de vidro os autores quConsideram caixa de vidro os autores que entendem que o processo de criação e entendem que o processo de criação e entendem que o processo de criação e entendem que o processo de criação 

pode ser equacionado ou transcrito em alguma espécie de algoritmo ou rotina. Considera caixa pode ser equacionado ou transcrito em alguma espécie de algoritmo ou rotina. Considera caixa pode ser equacionado ou transcrito em alguma espécie de algoritmo ou rotina. Considera caixa pode ser equacionado ou transcrito em alguma espécie de algoritmo ou rotina. Considera caixa 

preta os autores que entendem que o processo de criação não é previsível ou matemático e exige preta os autores que entendem que o processo de criação não é previsível ou matemático e exige preta os autores que entendem que o processo de criação não é previsível ou matemático e exige preta os autores que entendem que o processo de criação não é previsível ou matemático e exige 

alguma espécie de recurso heuríalguma espécie de recurso heuríalguma espécie de recurso heuríalguma espécie de recurso heurístico ou insight.stico ou insight.stico ou insight.stico ou insight.    

Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

 

As heurísticas em uma política de cognição inventiva não deixam de existir, apesar de terem sua 

origem em uma alusão histórica a um caminho transcendente de pensar de forma idealista, levando em 

conta que a criatividade seria essencialmente uma descoberta e não uma criação. Quando Arquimedes 

cria uma maneira de medir o volume irregular da coroa do rei para que o ouro não seja indevidamente 

apropriado pelos ourives usando a água, ele se respaldou na sua experiência com a banheira, que com a 

massa de seu corpo fez a água transbordar. Portanto, a ideia não se precipitou do mundo das ideias, mas 

foi construída pela emergência de sua necessidade de solução, e assim conceitos de como usar este 

conhecimento para resolver seu problema foram criados. Mas apesar de sua origem etimológica idealista, 

as heurísticas não deixam de existir, pois possuem uma carga conceitual muito mais forte de ação criativa, 

como contraposição ao algorítimo com sua característica valorativa da rotina e do método. Para uma 

cognição inventiva as heurísticas deixam de ser fruto de um insight mágico, idealista e transcendente ou 

uma iluminação divina e passa a ser considerada como uma construção experimental paradigmática e, 

quando de natureza artística, nascida de uma problematização sensível, emocional, desejante, resultante 

dos afectos e perceptos e avaliada ou testada, posteriormente, pela racionalidade. Estas heurísticas da 

cognição inventiva muito mais hedonísticas que platônicas representam o caminho da inovação ou da 

invenção sem necessariamente haverem metódicas ou sequências operacionais a serem seguidas. 

Algumas mudanças de paradigmas acontecem a partir deste modo diferente de conceber a cognição no 

que se refere ao processo criativo que se refletem diretamente sobre as heurísticas, pois, não existem 

tesouros a serem descobertos, comparáveis a ideias geniais pré-existentes que são apenas descobertas 
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pelos mais criativos, como propunha Edward De Bono, um dos maiores especialistas em criatividade. Não 

há também caminhos novos, inexplorados a serem trilhados como rotas pré-estabelecidas ou abduções 

nas quais a nossa mente captura ideias localizadas alhures e que passam a tomar forma com a razão. Ao 

contrário, as heurísticas hedonísticas são as experimentações e provocações que particularmente 

promovem afectos, desejos e emoções, e que são construídas e desenvolvidas não propriamente por 

uma lógica proposicional ou pela linguagem, e sim por múltiplas estratificações epistemológicas, 

históricas, experimentais, filosóficas, científicas ou artísticas que resultam em soluções sujeitas a um regime 

de signos, mas também dando espaço para uma gestão dos próprios problemas, não apenas das 

soluções. Através de um encontro entre a psicologia cognitiva em sua política inventiva, a filosofia em sua 

episteme pragmática contemporânea e de uma digressão analítica da história da teoria do projeto antes 

repleta de “metodologismos” e hoje bem mais estratégica e adocista, é possível determinar as diferentes 

formas de pensar que subsidiaram as várias teses defendidas pelos teóricos dos métodos de projeto, e 

outros pesquisadores posteriores, sobre as relações entre a cognição e a prática criativa do projeto 

arquitetônico. 

A filosofia e suas várias escolas de pensamento, ao longo destes anos que separam a preocupação 

dos teóricos com a metodologia do projeto e com a reformulação das técnicas de ensino-aprendizagem 

de arquitetura, influenciou bastante o discurso e o modo de avaliar ou analisar estas questões sobre o 

processo de concepção arquitetônica e urbana, quer durante a formação acadêmica, quer ao longo da 

experiência profissional. Consequentemente, as influências repercutiram sobre o que se considerava 

como habilidades necessárias a esta prática criativa. Sob uma perspectiva pragmática convém-nos estudar 

as capacidades, habilidades e outros muitos fatores não cognitivos necessários à realização de projetos 

que precisam ser desenvolvidos academicamente, sem que estes fatores precisem ser destrinchados 

curricularmente, de um modo menos estruturalista e mais pragmático, considerando este conjunto 

complexo de aptidões humanas, de uma forma abreviada, de Inteligência Arquitetônica. E, assim sendo, 

torna-se importante avaliar como este novo construto pode ser entendido numa concepção 

contemporânea e como esta concepção pode vir a transformar o fazer arquitetônico e urbanístico atuais, 

incluindo no escopo de seu complexo, entre tantas questões convencionalmente estudadas em todos 

os projetos, as questões quase sempre levantadas apenas no meio acadêmico, tais como o interesse 

social, as relações biopolíticas e maquínicas indissociáveis, os limites e agenciamentos econômicos e os 

vários aspectos associados à ética nos processos de subjetivação. 

A Inteligência Arquitetônica, a partir dos conceitos e referenciais teóricos aqui trabalhados, existe, 

dentro de certos limites, desde que a primeira caverna pré-histórica foi modificada para o uso humano 

como habitat, mas se estamos tratando de uma abordagem cognitiva da inteligência, necessária a uma 

atividade de projeto, o conteúdo psicológico para esta abordagem passou a se estabelecer, ainda que 

de forma primitiva, no cenário histórico mundial apenas a partir do surgimento da psicologia cognitiva em 

1956, quando vários artigos científicos foram publicados marcando historicamente o início de uma 
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disciplina experimental que só recebeu de fato este nome, oficialmente, com a publicação do livro 

Cognitive Psychology de Ulrich Neisser, em 1967. 

A Psicologia Cognitiva foi criada no momento em que o pensamento hegemônico estava sob forte 

influência do estruturalismo, da filosofia da linguagem e da ciência, considerando as artes em geral de um 

modo semiológico ou como uma forma de linguagem que expressa através de seus signos algum tipo de 

mensagem. Os princípios da Gestalt já haviam se consagrado como conteúdo fundamental para a 

formação arquitetônica, e a pedagogia da Bauhaus ainda era modelo de ensino em muitas partes do 

mundo. Os traçados reguladores, o modulor e as regras de Le Corbusier; o De Stijl ou Neoplasticismo, as 

padronizações da arquitetura e as normas para os tamanhos de papel estabelecidas pela Deutsche 

Werkbund, utilizadas até hoje, as novas estruturas de pensamento lógico-matemático que tornaram 

possível a técnica quadridimensional cubista em reação à geometria euclidiana, o Einfulhüng alemão, 

enfim, todas estas manifestações sistemáticas de criação de regras ou padrões de sensação ou de 

estética que substituiram os rigorosos valores estilísticos e clássicos da arquitetura historicista, no 

modernismo seguiram obviamento o pensamento hegemônico fenomenalista e depois estruturalista da 

época. 

Filósofos como Saussure, Wittgenstein (em sua 1ª fase), Heidegger, Popper, Merleau-Ponty, Quine, 

Chomsky, Cassirer e muitos outros, tiveram seus pensamentos apropriados, direta e indiretamente, às 

regras do jogo da filosofia e da prática projetual bem como das teorias desenvolvidas sobre a arquitetura 

moderna, na primeira metade do século XX. 

 
O ‘conceito apriorístico do processo’, ao ser fundamental neste tipo de pensamento, 
coloca-se predominante por sobre qualquer outra orientação projetual. Não existe a 
problemática do papel em branco, o projetar arquitetura se transforma em transpor 
‘processos mentais’ e signos ao papel. Signos intelectuais, formados a partir de um 
construto intelectual, e que nos dão como resultado uma significação complexa que 
não se transmite nem se identifica a simples vista, e que o olho somente pode descobrir 
através de processos mentais relacionados com a linguagem. A linguagem passa assim a 
ser palavra de ordem com todas as suas implicações: a estrutura superficial e a estrutura 
profunda, a semântica e a sintaxe, a interpretação de signos e a ordem dos enunciados. 
Linguagem da arte, linguagem da arquitetura, semiologia nas artes, os signos 
arquitetônicos, a sintaxe da arquitetura, arquiteturarte conceitual, arquitetura adjetivada 
são algumas das bandeiras levantadas neste âmbito e nesta época, e que resultam da 
oposição a uma ordem de valores até então ainda dominada por mecanismos das 
vanguardas, o movimento moderno e o seu racionalismo científico. 
A arquitetura que absorveu o discurso estruturalista como um todo produziu várias 
vertentes que foram classificadas pela crítica de diversos modos, por vezes de maneira 
incoerente, já que alguns destes movimentos podem chegar a ser considerados como 
opostos desde alguns pontos de vista (principalmente desde uma ótica historicista). O 
que interessa aqui é mapear os mecanismos de atuação, a maneira de projetar, e as 
premissas válidas em cada um deles. Ninguém duvida que o chamado contextualismo 
cultural se encontre em linha oposta da arquitetura que propõe a autonomia formal, no 
entanto ambos têm pontos em comum fundamentados na linguagem estruturalista. 
Também ambos desembocam nos anos oitenta na discussão pós-modernismo-
desconstrução. (Andrés Passaro in OLIVEIRA et alii, 2009, p.130-131) 
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Barthes, Kuhn, Lyotard, Harvey, Derrida13, Foucault, Deleuze/Guattari, Habermas e Rorty, entre outros, 

foram os responsáveis pelo substrato filosófico que influenciou, pessoal ou coletivamente, uma mudança 

de paradigmas comumenta atribuída e associada ao movimento pós-moderno de fim de século, 

incluindo, a partir da década de 90, o desconstrutivismo e, porque não dizer, que ainda influencia, 

superficialmente, até hoje a arquitetura contemporânea com uma grande variedade de idéais 

potencialmente fluidas, indeterminadas, e formas relativamente complexas e tecnologicamente avançadas. 

Entretanto, vemos que estes e outros autores que tentaram incluir a filosofia contemporânea em suas 

teorias sobre o projeto, não conseguiram absorver, com profundidade, os conceitos pertencentes à 

grande “virada linguística14” de Ludwig Wittgenstein e outras mudanças na forma de conceber o próprio 

pensamento apresentadas pelos filósofos Deleuze e Guattari. Uma dinâmica conexionista de fatores que 

se entrecruzam e de fluxos de saberes continuamente móveis num devir incessante do entendimento 

teórico e crítico contemporâneo, fica ainda mais assegurada com a lembrança de que as influências sobre 

a reviravolta da arquitetura pós-moderna e contemporânea, não podem ser atribuídas apenas ao saber 

dos teóricos da arquitetura e do urbanismo, mas também à psicologia e à filosofia, mas ainda incluindo a 

antropologia, a história, a geografia, a sociologia, a engenharia, muitas outras ciências e saberes caso a 

caso e as artes em geral. Apesar de apresentarmos estas influências hegemônicas sobre o pensamento 

arquitetônico para estabelecermos melhor as diferenças que podem ocorrer na prática de projeto a partir 

destes novos paradigmas da cognição que estamos aqui propondo, estes arquitetos, não 

necessariamente teóricos da arquitetura, estão aqui sendo citados para exemplificar um modo de pensar 

contemporâneo sobre a arquitetura que diverge da postura semiológica e representacional 

convencionais. E é importante afirmarmos que, dentro desta mesma cognição, cada criação de projeto é 

uma singularidade e, explicitamente, encontra-se subjacente a esta prática contemporânea a tendência a 

se libertar de estilos de época e de regras estéticas, por exemplo. 

Em seu livro Design in Architecture. Architecture and the Human Sciences (Projeto em Arquitetura: 

Arquitetura e as Ciências Humanas, 1974), Geoffrey Broadbent apresenta como técnicas criativas que 

podem incrementar o processo criativo as mais conhecidas em sua época: o Brainstorming (Tempestade 

de Ideias) e a Synectics (Sinergia) que serão comentados, juntamente com outras tantas, no capítulo 6. 

Hoje as técnicas utilizadas em workshops e coachings empresariais ultrapassam a casa dos 100 e quase 

todas utilizam metódicas baseadas em heurísticas, não mais em algorítmos, em grafos ou funcionogramas, 

como era a prática até o final da década de 1970. Muitas destas técnicas parecem ser relativamente úteis 

                                                           
13 Jacques Derrida, criador do desconstrutivismo, colaborou com Peter Eisenman e Bernard Tschumi no projeto para um 
pequeno jardim no Parc de La Villette. Desiludido com o legado idealista do iluminismo e apanhado (assim como a 
arquitetura) entre a crítica existencialista de Heidegger e uma forma de pragmatismo social vagamente associado à 
irredutível ambiguidade da linguagem. (FRAMPTON, 1980) 
14 A grande mudança de paradigma em relação à linguagem proporcionada, especialmente pelo livro da segunda fase 
do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein chamado “Investigações Filosóficas”. É dele a famosa frase "Os limites de 
minha linguagem significam os limites de meu mundo". Movimentos de intelectuais muito diferentes entre si estiveram 
associados com o termo "virada linguística". Ele se tornou popular com a antologia The Linguistic Turn. Essays in 
Philosophical Method que Richard Rorty editou em 1967. De acordo com Rorty, que mais tarde disassociou-se da virada 
linguística e da filosofia analítica em geral, a frase "the linguistic turn" ("a virada linguística") foi criada pelo filósofo 
austríaco Gustav Bergmann. 
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e aplicáveis às estratégias de projeto em arquitetura, especialmente por não se tratarem propriamente de 

metodologias, que orientariam e tutoram cada passo executado no projeto tirando a informalidade e a 

possibilidade de inovação do próprio processo. Tratam-se, a grosso modo, de recursos que auxiliam a 

mobilização do pensamento e provocam a aleatoriedade e a experimentação livre no processo criativo. 

Entretanto, não podem ser consideradas, em nenhuma hipótese, como técnicas que sevirão todos 

indistintamente. As heurísticas diferem dos algoritmos assim como uma receita de bolo difere de uma 

mera explicitação das motivações pessoais e os caminhos que alguém experimentou para fazer, por ele 

mesmo, um bolo diferente e inovador. Estas podem motivar e serem úteis para outras pessoas ou não. As 

heurísticas libertam o artista criativo de regras e métodos inibidores e procedimentos passo-a-passo que 

servem, de certa forma ou teoricamente, para alguns e não servem de forma alguma para outros. Ainda 

que evitemos a ideia contida no conceito de heurística, por esta ser, geralmente, entendida como 

caminhos de descobertas transcendentais, e, ao contrário, a compreendamos aqui como heurísticas 

hedonísticas ou invenções construídas nos domínios insondáveis, indeterminados e improgramáveis da 

criatividade. Mantendo, assim, o conceito de heurística, reformulado como uma forma de contraponto 

alternativo aos algoritmos que só resolvem problemas que previamente já haviam sido formulado e 

resolvido em casos similares gerando rotinas de solução, ou, em outra palavra, métodos. Se os algoritmos 

criam rotas para resolver problemas já conhecidos já se cumpre, no “espaço do problema” ou na 

problematização, definir a meta desejada, a heurística, por sua vez, age metacognitivamente sobre o 

processo sem defini-lo, atuando apenas como catalizador de processos novos, mais flexíveis e 

inventivos. Consideramos desnecessário adotar um novo termo para designar recursos que tornem o ato 

de criação inventivo, pois a própria origem etimológica do termo “heurística” associada ao episódio da 

banheira de Arquimedes possui caráter fenomenológico e imanente suficiente para este seja mantido.  

Como veremos mais adiante, as heurísticas apresentam um grande avanço em relação aos 

algoritmos, verificado entre a década de 1960 e a de 1980, reduzindo, ou mesmo, eliminando a forte 

tendência da psicologia da criatividade, e mesmo da filosofia da linguagem, de considerar o caminho 

criativo como um processo absolutamente controlável, monitorável e com padrões possíveis de ser 

repetidos para o bem da eficiência. Em substituição desta ideia as heurísticas podem e devem ser únicas 

e elas próprias podem ser construídas a partir da mesma criatividade almejada com o uso dela. Com isto 

é plausível afirmar, que os algoritmos são os procedimentos teoricamente associados à “caixa preta” e as 

heurísticas, possíveis estratégias adotadas por quem defende a ideia da “caixa de vidro”. Nenhuma das 

duas analogias, entretanto, expressa com exatidão o processo de projeto, que, na prática, não ocorre de 

forma tão organizada e comportada, pertencendo, na realidade a uma dinâmica fragmentada, 

indeterminada e caótica de processos, que a partir de certos estratos epistemológicos, culturais, 

históricos, e, por certo regime de signos, consegue produzir o inusitado de forma inventiva. Passados 

todos estes anos para se responder à questão sobre o entendimento de como “funciona” a mente do 

arquiteto ou quais as formas de pensar disponíveis a este ao conceberem seus projetos. As incertezas 

sobre métodos e processos de projeto não diminuíram, mas alguns avanços como este do conceito de 
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heurística foram observados, especialmente devido às mudança de paradigmas das teorias cognitivas que 

ajudaram muito na compreensão deste campo de pesquisa que interessa àqueles que projetam, porque 

os resultados destas pesquisas poderiam representar novos caminhos para sua prática ou, mais 

especificamente, para o seu modo de pensar e fazer arquitetura. Ainda que ao final deste estudo 

cheguemos à conclusão de que não existe um modo como o arquiteto pensa, porque sequer existe 

este conceito universal e eterno de “o arquiteto”. Cada arquiteto tem seu, modo seu processo, suas 

estratégias de projeto com os quais melhor se adaptou e se adapta a cada projeto que realiza. 

As pesquisas sobre Inteligência Artificial também se revelaram de grande importância para estas 

questões, pois, apropriando-se das buscas de quase todos os psicólogos cognitivos, vivas até hoje, 

fazem surgir, paralelamente, a pergunta se é possível criar um software capaz de elaborar projetos bem 

solucionados, que atendam bem às várias demandas e variáveis cruzadas. Além disso, se, ao mesmo 

tempo, este programa de projeto satisfaz ao requisito da criatividade e aos critérios da crítica 

arquitetônica em geral. Ainda seguindo uma tendência de absorver as contribuições das ciências 

cognitivas para favorecer ao fazer arquitetônico, Christopher Alexander propôs, em 2002, uma sequência 

algorítmica de ações que ele chamou de Sequências Gerativas (Generate Sequences) baseada em sua 

Linguagem de Padrões15 (ALEXANDER, 2013), que resultariam em um projeto dotado de um indefinido 

valor de “boa adaptação”, um vago adjetivo de “vitalidade” e do, igualmente vago conceito de 

“qualidade sem nome” – por não ter encontrado o nome adequado. As Sequências Gerativas variam de 

acordo com o contexto e dependem de muitos insumos (inputs), mas tinham a clara e legítima, porém 

questionável, função de possibilitar o próprio usuário de realizar seu projeto, permitindo 100% de 

participação daquele que sabe melhor do que ninguém o que deseja para ele. Se aqui defendemos a 

existência de uma Inteligência Arquitetônica que reúne inúmeras habilidades gerais e específicas para 

serem aplicadas no projeto de arquitetura, o que vemos nas sequências gerativas de Christopher 

Alexander, a grosso modo, é uma especulação sobre a existência de uma espécie de Inteligência 

Arquitetônica Artificial. 

O conceito de inteligência artificial nos ajuda a esclarecer alguns problemas de definição da 

inteligência como um todo. Etimologicamente é mais fácil definir artificial do que inteligência, por ser 

simplesmente o que é feito pelo homem. Porém, mais uma vez, por uma reflexão foucaultiana também 

caberia a pergunta sobre qual homem está se tratando? Em que contexto histórico, social e político? Mas, 

apesar disto, as definições de inteligência artificial incluem quase sempre esta noção universal de 

“homem” como em: “o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas as quais, até o 

momento, os homens fazem melhor” (RICH, 1994). Laurière, entretando, mudando o foco da 

conceituação, esclarece de outra maneira os problemas que a inteligência artificial deve resolver 

afirmando: “Todo problema para o qual nenhuma solução algorítmica conhecida é um problema de IA”. 

(LAURIÈRE, 1990) E, entre estes problemas estão todas as tarefas relacionadas com o processamento 

simbólico, reconhecimento de imagens e tudo o que envolva “aprendizagem”. Um computador 

                                                           
15 Livro lançado originalmente na língua inglesa em 1977 e lançado em português em 2013. 
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convencional é capaz de realizar cálculos extremamente complexos que se realizados por um ser 

humano qualquer poderia levar dezenas de anos, salvo raríssimas exceções de excepcionalidades, mas, 

no entanto, não é capaz de distinguir uma cadeira de metal de uma de madeira, sem um input algoritmo 

específico para isto, coisa que uma criança de três anos é capaz de fazer. (ROSA, 2011) Portanto, fica 

claro que o conceito de inteligência artificial é baseado em uma promessa ou um futuro almejado, que 

pode jamais ser alcançado. Corresponde ao que já se conquistou, até agora, na simulação da inteligência 

humana através de aparelhos eletrônicos e cibernéticos. Talvez o auge desta meta seja a realização do 

mito da ficção científica literária e cinematográfica do “androide” que difere do robot por imitar até 

mesmo os aspectos humanoides da estrutura carnal por um mimetismo biônico, visto, por exemplo, em 

obra clássica desde o início das produções cinematográficas como no filme “Metrópolis” (1927) de Fritz 

Lang. 

Concluir que a IA tem por objetivo implementar numa máquina a possibilidade de realizar tarefas 

que uma criança é capaz de realizar parece fácil, mas nem o mais poderoso dos supercomputadores 

ainda não é, e isto equivale a dizer que o traço mais natural e característico da inteligência humana é o seu 

aprendizado, sua capacidade de agenciamento de signos ou de processamento simbólico em uma 

linguagem, no dizer cognitivo, o seu senso comum, as vezes equivocado e emocional, mas subjetivo por 

excelência. Mas o que esta ideia de inteligência artificial, como conceito de imitação do modo de pensar 

do ser humano que incluem neste conceito a criação de sistemas que agem como seres humanos, abre 

caminhos conceituais para a construção de uma cognição, que também não seja apenas estruturalista, 

semiológica e linguística, mas também pragmática e inventiva. Mesmo sabendo ser muito complexa, a 

meta de fazer um computador ou um humanoide sentir, se emocionar, se apaixonar, ter desejo, amar, 

criar e pensar de fato, estas são também tarefas almejadas por este campo de conhecimento, de estado 

de coisas e de experimentação. O que nos faz recair sobre o mesmo turbilhão de capacidades e 

habilidades humanas pertinentes ao complexo conceito de inteligência arquitetônica, mas, ao mesmo 

tempo, entendida como construto teóricocientífico, obviamente, passível de inúmeras interpretações e 

vertentes teóricas. 

Filosoficamente é possível contribuir de forma crítica, porém, não propositiva, sobre a ainda não 

alcançada conceituação de inteligência artificial simulando de modo limitado a natural, pois este campo 

de pesquisas nos faz retornar à lógica clássica e à lógica dos predicados necessárias à linguagem binária 

das máquinas, mas não necessariamente útil para reproduzir uma hipotética “linguagem do pensamento” 

ou da inteligência, que extrapola estas condições primitivas do intelecto. A mente humana é capaz de 

pensar sem lógica, ou com diferentes lógicas não formais, mas não necessariamente com uma lógica 

informal como definiu Douglas N. Walton (WALTON, 2012), desobedecendo os formalismos clássicos, 

mas criando com uma “lógica do sentido” como denominou Gilles Deleuze (DELEUZE, 1969), que 

desconsidera a linguagem e as proposições levando em conta a experiência vivida com os sentidos e 

com o acontecimento em si e todo o contexto histórico com ele envolvido. Mesmo recorrendo a 

conceitos como o de heurísticas e com uma certa explosão combinatorial de redes de conexões, tais 



 46 

como as redes neurais de fibras ópticas a IA não é compatível com a natural, por continuar tendo como 

princípio a objetividade e não a subjetividade. Por estas e outras problematizações, neste caminhar 

teórico acadêmico, não poderíamos nos furtar de incluir a abordagem cognitiva computacional entre 

aquelas utilizadas para explicar a inteligência. E vemos a existência desta vertente cognitivista como uma 

oportunidade de enfrentar a questão de como é evidente na prática arquitetônica a ineficiência de um 

modelo algorítmico na criação e no desenvolvimento de projetos que pretendem ser criativos e como se 

torna inviável a admissão de alguma espécie de inteligência artificial ou de Softwares que realizem 

projetos sem a participação do arquiteto, tão importante quanto a do usuário.  

A palavra “Inteligência” possui sua origem na combinação de duas palavras latinas: inter ou entre e 

eligere ou escolher. Portanto, o significado etimológico da inteligência é a capacidade de escolher entre 

pensamentos aqueles que podem ser considerados como a melhor solução para um problema. 

(ANTUNES, 2009) Esta conceituação, porém, apesar de ser a que determinou os primeiros passos para a 

construção dos conteúdos que viriam, no futuro, constituir o que chamamos de inteligência, possui 

algumas inconsistências, quando consideradas as mais recentes interpretações e significados para esta 

palavra. Primeiramente, surge uma grande questão derivada desta definição que é: “que critérios, por sua 

vez, definem o melhor caminho para uma solução?” e, em seguida, podemos questionar também, se só 

usamos o intelecto para escolher entre ideias transcendentalmente préexistentes, e não para criar novas 

ideias e conceitos criativos. Além disso, conceitos de inteligência que a consideram como recurso 

cognitivo para solucionar problemas, pressupõem que tudo na vida deve ser reduzido a problemas a 

serem resolvidos, não dando chance a ideias serem desenvolvidas imanente e subjetivamente sem que 

haja qualquer problema previamente existente, ou que o problema seja reformulado, como sugerido 

anteriormente com base na política inventiva de cognição. 

Uma vez que consideremos as palavras, enquanto signos que expressam em seu conjunto 

estrutural, significados, e que os significados, como meros correspondentes das representações ou 

simulacros da realidade dos acontecimentos, estas se revelam como construções humanas codificadas 

para que sejam entendidas da maneira que foram concebidas, só resta a cada palavra expressar aquilo 

que etimologicamente significa. Em uma segunda ou terceira instância de entendimento, os significados 

podem se alterar e apresentar outros códigos que a sociedade, que utiliza a língua, passa a considerar 

para ela, por convenção e através de uma decodificação. Inteligência, em uma primeira instância, 

portanto, consiste no discernimento durante as escolhas as quais temos que fazer durante qualquer ação 

nossa. Mas outras possíveis definições aparecem no contexto da pesquisa sobre este tema. 

O senso comum tem associado a inteligência ao conhecimento, à quantidade de informações 

armazenadas pela memória e, indiretamente, à capacidade de aprender e reter informações, ainda que o 

conteúdo das informações não sejam originais ou da autoria de quem as registrou mnemonicamente. 

Facilmente confirmamos esta afirmação quando lembramos como é comum afirmar-se com surpresa a 

inteligência de alguém, apenas por se constatar seu profundo e detalhado conhecimento e registro 

mnemônico de dados sobre um assunto ou sobre uma área do saber. Indiretamente, esta valorização da 
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quantidade de informações, inclui também no conceito de inteligência a capacidade de entendimento e 

interpretação de informações. E, neste caso, mais alto o nível de inteligência será, quanto mais complexo 

for assunto. Aplicável à hipótese da Inteligência Arquitetônica este entendimento do intelecto humano 

corresponderia aos conhecimentos acumulados sobre Arquitetura, sua teoria e história, as tecnologias, as 

técnicas de representação computadorizadas, as experiências práticas sobre projeto e construção, etc. 

Mas será que a Inteligência é uma capacidade que tem apenas a limitada função de solucionar 

problemas? E a inteligência Arquitetônica, consequentemente seria, portanto, a capacidade de solucionar 

problemas arquitetônicos? Por mais complexos e cheios de nuances técnicos que sejam os problemas, 

arquitetônicos ou não, resolvê-los, quase sempre, envolve uma simples capacidade mnemônica de 

armazenar soluções na memória de longo prazo, já adotadas anteriormente por outros profissionais e usá-

las de forma adaptada à situação em questão. Resolver um problema de arquitetura, por exemplo, com 

excelência seria recorrer menos a soluções adotadas por outros arquitetos, ou seria reformular o próprio 

problema criando uma ruptura maior com o que até então já foi feito, e fazer uma arquitetura ainda mais 

criativa e adequada à contemporaneidade? Neste caso a inventividade no processo de projeto deixaria 

de ser um mero recurso para resolver problemas e sim uma capacidade de reinventar este problema a 

ponto de este deixar de ser entendido como um problema pois a atividade de projeto é muito mais uma 

atividade artística de conceber novos valores e paradigmas espaciais e vivenciais do que uma técnica de 

solução de problemas. 

Segundo o filósofo Gilles Deleuze e o psiquiatra Felix Guattari, “O problema é o motor do 

pensamento” (DELEUZE, 1968) e nós não pensamos de maneira natural ou em qualquer circunstância que 

as faculdades mentais são usadas como por muitos séculos se acreditou por influência de Aristóteles. Ao 

contrário, no livro deste autor, Diferença e Repetição, ele afirma que o pensamento é algo forçado, e é 

resultado de uma espécie de violência ou por algo que nos obriga a pensar. Pelos nossos afectos, nossos 

desejos ou nossas emoções. O processo criativo arquitetônico, como qualquer outra criação do 

pensamento ou da sensibilidade artística, por esta concepção de cognição, deixa de ser uma atividade 

de solução de problemas como muitos teóricos consideraram (JONES, 1970; BROADBENT, 1971, 1974; 

ALEXANDER, 1964, 1977; SOLÁ-MORALES, 1990, 2003; LAWSON, 2011), mas, principalmente, uma 

atividade de criação de problemas próprios, e isto subverte a orientação da discussão sobre a criação, 

que é também uma aprendizagem ou uma exploração da própria problematização criativa que, deve ter 

potencial para garantir que aquele que cria tenha direito aos seus problemas, e a possibilidade de fazer a 

gestão dos próprios problemas que criar. (DELEUZE, 1968) Segundo este autor, ainda, o problema não 

pode ser solucionado racionalmente, como tanto defenderam os racionalistas, tendo como figura 

exponencial o filósofo francês Renè Descartes. Para a filosofia da diferença, o problema é um ente 

sensível, ou seja, ele é antes sentido para depois ser construído perceptiva e afetivamente e não 

racionalmente. E é este problema sensível que nos leva a criar, por exemplo, um edifício, uma paisagem 

ou uma praça. Mas é também este problema sensível que nos impele criativamente ao fazer arquitetônico, 

ao pensar e a criar artisticamente uma obra de arquitetura. 
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“A verdade (sic) é que, em sua maioria, as ações que realizamos, são iniciadas 
inconscientemente e, a posteriori, racionalizamos as decisões dando-lhes motivações 
racionais que nem sempre correspondem à ordem de prelação dos fatos. Isso não 
significa que façamos as coisas importantes sem que a mente racional participe 
adequadamente; significa, apenas, que já havíamos tomado a decisão anteriormente – à 
maior velocidade da mente emotiva – por motivos inconscientes, e que a mente 
racional, uns décimos de segundo depois, confirma a idoneidade da decisão tomada 
ou, em caso contrário, apressa-se em inibi-la e passa a gerar as ordens contrárias.” 
(AGÜERA, 2008, p.36-37) 
 

Um problema construído no âmbito de uma modalidade de arte como a arquitetura, não é algo 

que esteja na ordem do entendimento e muito menos do discurso, é sim da esfera da sensibilidade e do 

desejo, dos afectos e dos perceptos. E é essa sensibilidade e desejo, e esse afecto e percepto que nos 

forçam a pensar ou criar artisticamente um novo problema e sua consequente solução ou “soluções” sem 

problemas. Usando o termo solução do modo como se tornou hábito no discurso da arquitetura como 

sinônimo de opção projetual. Uma teoria polêmica, aceita apenas por alguns autores de que a evolução 

do nosso cérebro não nos deixou, ainda, preparados suficientemente para pensar racionalmente com o 

rendimento que desejamos, considerando o estágio de nosso cérebro associado à fase de mamífero 

superior na hierarquia histórico-biológica, o neocórtex, é relativamente novo. Nossa atividade neuronal 

está preparada para a sobrevivência, a alimentação, a emoção, a reprodução e a capacidade racional, ao 

contrário, é uma pequena capacidade cognitiva no meio de um oceano de capacidades desejáveis e 

desejantes. Apesar da ênfase que se dá à mente racional, considerando-a como a conquista do intelecto 

humano, mesmo no âmbito da cognição da representação, a pesquisa científica tem demonstrado que o 

pensamento humano está submetido a uma série de maus funcionamentos cognitivos nos juízos que 

emite e que todos deveríamos conhecer para evitar, na medida do possível cair neles (AGÜERA, 2008) 

como tanto se dedicaram a isto os teóricos dos Métodos de Projeto. 

Virginia Kastrup, em seu artigo cujo título é “A Cognição Contemporânea e a Aprendizagem 

Inventiva” nos evoca o entendimento de que a cognição à luz das ideias de nosso século está inscrita no 

tempo e precisa ser investigada do ponto de vista das transformações que nela tem lugar. (Virginia 

Kastrup em KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008). Kastrup aborda, também neste mesmo artigo, sobre 

uma subjetividade contemporânea atenta ao presente, justificado não pelo que ele tem de específico e 

datado, mas por seu estatuto de campo movente, que “nos força a pensar não pelo ineditismo das 

formas de subjetividade que aí se configuram, mas porque ele nos coloca em contato com o movimento 

de transformação das formas constituídas.” (Virginia Kastrup em KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, 

p.94) Referindo-se a Deleuze a respeito de sua visão sobre a subjetividade, ela adverte sobre a 

impossibilidade de fazermos, contemporaneamente, sobre ela uma analítica. Sendo apenas admissível 

analítica dos estratos históricos, das formas constituídas das sedimentações estabelecidas. Por esta versão 

da cognição, portanto, fica comprometida toda a pesquisa sobre a inteligência que se permite dividi-la 
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em subpartes não verificadas pela experiência ou pelos functivos16 que tomam forma através de funções 

verificáveis pela ciência cognitiva. 

 
Do contemporâneo, da atualidade só configura um esboço, e não um desenho de 
contorno definido. Esboço que não autoriza antecipações do futuro. Como diz 
Deleuze, não é possível predizer, mas “estar atento ao desconhecido que bate à porta” 
(1988, 87). (Virginia Kastrup em KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, p. 97) 
 

Com os avanços da Psicologia Cognitiva, hoje com muitos anos de amadurecimento e com as 

reflexões sobre o pensamento e sobre a mencionada cognição contemporânea, fundamentada em 

Deleuze e outros filósofos pós-estruturalistas, ficaram estabelecidos os parâmetros que tornavam possível, 

também, se concluir que os grandes motivadores dos equívocos de projeto, apontados desde a década 

de 1960, não podem ser considerados apenas de responsabilidade das metodologias utilizadas, 

considerando-se que o próprio uso de metodologias repetidas de outros profissionais ou por um 

mesmo projetista, utilizando-as em mais de um projeto, quase sempre seja prejudicial ao projeto. Mas ao 

invés disto, surge a conscientização de que a responsabilidade da maior parte dos equívocos de projeto 

é, entre outras coisas, consequência de uma multiplicidade de fatores e de saberes científicos, filosóficos 

e artísticos necessários à atividade projetual, mas que não foram suficientemente desenvolvidos ou atenta 

e eficientemente aprendidos ou utilizados. A inteligência abarca, em um momento posterior do processo, 

muitos destes fatores e saberes que, filosófica e cognitivamente analisados, se aproximam de um maior 

entendimento de como o pensamento pode atuar tendo como estratégia não apenas evitar equívocos 

milionários ou resolver problemas de interesses os mais diversos, distantes do que poderia nos levar a 

uma prática de projeto cuja ética e estética sejam dignas da realização de uma obra que possa realmente 

ser chamada de arquitetura. Assim sendo, entender um pouco mais sobre a inteligência dentro desta não 

muito usual perspectiva de cognição, pode atuar de forma efetiva para que se evite equívocos e, mais 

ainda, para que alcance uma excelência técnica e criativa sem que necessariamente, para sisso se tenha 

que seguir métodos, rotinas ou modos de fazer ditados pelo discurso ou pela razão e não pela arte. 

Com isto, fica claro que consideramos válido e importante desviarmos o foco do interesse deste estudo 

da mera preocupação com os erros de projeto, especialmente levando em conta que os erros são os 

mais fortes recursos do aprendizado, e, portanto, quando levados em conta e avaliados promovem 

muito amadurecimento na formação acadêmica e no desenvolvimento profissional. 

Os teóricos dos métodos de projeto enfatizavam a importância da ciência, da técnica e das 

tecnologias, mesmo ainda em um momento que a tecnologia dava apenas sinais da complexidade que 

passaria a alcançar ao longo de mais alguns anos. Isto os levou aos algoritmos, aos esquemas gráficos 

metodológicos e à discussão sobre as caixas pretas e as caixas de vidro. Mas o enforque lógico-

matemático, excessivamente racionalista e fomentado pela filosofia da Linguagem, pela semiótica e pelo 

estruturalismo foram as principais razões do insucesso destes teóricos em suas metas para alcançarem a 

                                                           
16 Functivos – fatos reais relacionais ou funções da ciência atualizadas através da experiência. 
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excelência nos resultados dos projetos orientados por suas propostas metodológicas. O viés de uma 

cognição inventiva e pragmática enriquecida por pensadores contemporâneos, pode trazer inúmeros 

subsídios ao arquiteto em seu processo de elaboração criativa, ainda que saibamos, com o 

amadurecimento dos tempos, que nos separam da década de 1960, que uma metodologia universal, 

rígida e algorítmica como buscavam os teóricos da época é hoje, para a grande maioria dos arquitetos, 

considerada perniciosa e contraproducente. 

A inteligência possui muitas definições, mesmo se considerarmos apenas a sua abordagem 

psicológica, mas nenhuma delas exclui as demais. E, o encaminhamento dado à abordagem e à 

compreensão da atividade intelectual humana depende muito de como a inteligência é conceituada e 

apreendida. Portanto, do ponto de vista prático e para os objetivos do presente trabalho, as diferentes 

maneiras de entender a inteligência geram práticas e exercícios diferentes que irão sempre contribuir, mais 

ou menos, para as habilidades cognitivas necessárias à atividade de projeto, estejam elas estruturadas em 

um conjunto genérico, dividido em múltiplas instâncias ou conectadas em redes que valorizam mais uma 

capacidade do que outras, conforme a atividade realizada. Não está se tratando aqui, em nenhum 

momento, da inteligência como adjetivo, e sim como substantivo. Portanto, não terá cabimento em nossa 

análise se algum arquiteto é mais inteligente que outro devido à qualidade intelectual de suas obras. A 

inteligência arquitetônica está aqui sendo considerada como capacidade de saber fazer arquitetura 

dependente direta do fazer saber construído pelas experiências empíricas de um arquiteto e influenciado 

de perto pela visão de mundo e pelas formas de pensar deste arquiteto, atualizada pelas experiências 

mais recentes realizadas pela ciência cognitiva e interpretadas por uma releitura da cognição inventiva que 

evita os equívocos de uma filosofia secular calcada na transcendência, no dualismo cartesiano e na 

representação. 

Dentro de uma perspectiva mais substantiva que adjetiva da inteligência cabe-nos aproveitar 

experimentos, pesquisas e conclusões que corroborem com um modo de entender este construto em 

seu aspecto prático e empírico. Mais do que as teorias facilitadoras de discussões sobre a função 

seletiva, classificadora e definidora de coeficientes de performances, como o QI, em muitos casos, várias 

espécies de problemas são utilizadas como subsídio para testes admissionais profissionais ou, em versões 

menos formais, para avaliar habilidades específicas de alunos candidatos a determinado curso de 

arquitetura. Uma abordagem mais quantitativa que qualitativa da inteligência é, portanto, responsável por 

seleções ou classificações hierárquicas baseadas em simulações predeterminadas. Para evitarmos estas 

discrepâncias é preciso redirecionar o foco da racionalidade para as empiricidades que nos permitam 

formular caminhos para estas seleções considerando a natureza de uma cognição ampliada, mais prática, 

emocional, artística e social relacionada diretamente ao que estamos aqui chamando de inteligência 

arquitetônica. Para os filósofos Deleuze e Guattari, o modo como pensamos e criamos no âmbito artístico 

concorre para que ocorram agenciamentos maquínicos de perceptos e afectos, que são atualizações 

criativas subjetivamente produzidas a partir de percepções e afeições que levam em conta, a priori, a 

fenomenologia dos acontecimentos e não a estrutura usada para comunicá-los – a linguagem e os 
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agenciamentos coletivos de enunciação. Quando racionalizamos, repetimos experiências e fabricamos 

ideias por indução ou dedução. Apenas reformulando estas ideias quando entramos em contato com as 

empiricidades, as sensações, as emoções e seus signos que, quando em contato direto, tornam-se a 

matéria-prima para as nossas criações e para o nosso aprendizado. 

Com este panorama conceitual será importante rever brevemente a trajetória da pesquisa sobre a 

inteligência e em seguida as hipóteses e as revisões epistemológicas necessárias ao entendimento deste 

construto revisto através da pragmática e da lógica da diferença e, logo em seguida, avaliar as propostas 

dos teóricos dos métodos de projeto em arquitetura que sofreram influência dos psicologismos 

relacionados à cognição do início do século XX, e, assim, promovermos uma ruptura com a visão de 

mundo estruturalista para uma versão pragmática e desconstrutivista, na qual muitas ideias mudam, a 

começar por uma crítica veemente ao próprio método como recurso limitado dos processos de 

subjetivação e de criação. 

 

 

1.2 TEORIAS SOBRE A INTELIGÊNCIA1.2 TEORIAS SOBRE A INTELIGÊNCIA1.2 TEORIAS SOBRE A INTELIGÊNCIA1.2 TEORIAS SOBRE A INTELIGÊNCIA    EEEE    HIPÓTESES PARA UMA HIPÓTESES PARA UMA HIPÓTESES PARA UMA HIPÓTESES PARA UMA INTELIGÊINTELIGÊINTELIGÊINTELIGÊNCIA ARQUITETÔNICANCIA ARQUITETÔNICANCIA ARQUITETÔNICANCIA ARQUITETÔNICA    

 

O conceito de inteligência parece sempre ter sido motivo para polêmicas por ser aparentemente 

uma única entidade a responder por todas as faculdades, cognitivas e mesmo não-cognitivas de um 

indivíduo, e as faculdades intelectuais e como elas se relacionam e atuam são dependente diretas de 

cada definição e dos diferentes modos de conceber a cognição. A noção de inteligência nos remete à 

ideia de habilidades, mas quase sempre negligenciando o conceito de potencial. Mas não existe uma 

única significação para a palavra inteligência em seu uso cotidiano. Quando Macbeth pergunta “diga-me 

onde você adquiriu essa estranha inteligência?” Ele pergunta de fato pela origem do conhecimento 

adquirido. Neste sentido, a inteligência adquire o status de provedora de aprendizado. Por outro lado, 

quando afirmamos que Einstein era inteligente não nos referimos ao que ele aprendeu na escola, mas ao 

que ele inventou ou criou, pois eram teorias ainda desconhecidas. 

A inteligência recebe, organiza e interpreta os dados sensoriais, formando uma rede de 

significações com as quais nos orientamos, ainda que em uma dinâmica inteiramente complexa, se vista 

com apuro e percebida em sua real configuração. E através dela que buscamos nos adaptar ao mundo. 

Esta adaptação, no entanto, depende de muitas outras capacidades e habilidades que não são 

comumente atribuídas ao intelecto. O inicio do século XX foi quando procurou-se definir melhor os 

atributos e as características da inteligência. William Stern (1871-1938) e Edouard Claparède (1873-1940) 

definiram-na como a capacidade de resolver novas tarefas e dominar novos problemas. Edward Torndike 

(1874-1949) defendeu, por sua vez, a concepção de que é essencialmente uma capacidade de 

aprendizagem, que consiste em utilizar experiências anteriores para a resolução de problemas. Desde 

então, como veremos, muitas outras concepções surgiram. Como a definição de inteligência é construída 

discursivamente pelo próprio homem seu conceito vem sofrendo mudanças conforme novas 
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experimentações cognitivas e neurocientificas são feitas mudando de alguma maneira os horizontes de 

referências sobre o intelecto. O conceito de inteligência, sua abrangência e as nuances que a tornam mais 

operacional para uns do que para outros em suas áreas de pesquisa fazem destas escolhas conceituais 

importantes pontos de partida, mas criam também, distintos modos de conceber a inteligência humana 

entre cientistas, além das tão variadas definições a partir de diferentes culturas e diferentes visões de 

mundo. Quase todos os pesquisadores utilizam a expressão “construto” quando se referem às teorias 

sobre a inteligência para deixar bem claro que se trata de um domínio do conhecimento, como muitos 

outros, construído pelos teóricos, de acordo com suas experiências de vida e orientação filosófica. 

As definições de inteligência elaboradas apenas por psicólogos cognitivos já possuem uma 

variedade tão grande de caminhos conceituais que costuma-se reconhecer a existência de definições 

convenientes com os estilos de entendimento da intelectualidade a partir dos objetivos dos estudos do 

pesquisador que a definiu. Portanto, surgem no meio científico oficial definições extremamente variadas 

focalizando diferentes aspectos e características. Muitas definições, entretanto, são muito vagas e 

genéricas como a que afirma que inteligência é a capacidade de levar à cabo o pensamento abstrato 

(TERMAN, 1921) ou a que considera a inteligência como simplesmente o que medem os testes de 

inteligência (BINET, 1905), ou ainda, como a capacidade de adaptação ao entorno (GALTON, 1869) ou 

como capacidade de solucionar problemas (VIAUD, 1946), definições que foram reproduzidas depois 

por muitos outros autores contemporâneos. 

Segundo Antoni Castelló da Universidade Autônoma de Barcelona, estas e outras conceituações de 

inteligência estão carregadas de relativismos culturais ligados aos interesses sociais ou econômicos 

explícitos que os torna frágeis como referências dentro de uma abordagem científica rigorosa (CASTELLÓ, 

2001) Castelló abordou com profundidade esta questão e propôs uma definição unificada ampla que 

inclui não apenas as investigações da psicologia, mas também as realizadas por outras disciplinas. Sua 

definição, como algumas mencionadas, segue também vigente para os pesquisadores atuais da 

inteligência. Para Castelló a inteligência pode ser entendida como a capacidade de gerar e manipular 

representações. E, se todo pesquisador usa a definição que melhor se adequa à sua pesquisa, podemos 

afirmar que esta é uma das que melhor se relaciona com a hipótese da inteligência arquitetônica, 

considerada como um conjunto de capacidades necessárias à atividade de projeto que não passa de 

uma representação, enquanto não se materializa (ou se atualiza) o edifício que através dele poderá ser 

construído. Se a arquitetura é considerada a obra final ou se já enquanto projeto também pode ser 

denominada assim a obra de um arquiteto, pouco importa, pois sabemos que mesmo não sendo 

considerada ainda arquitetura, o profissional de projeto tem que ter condições de conceber ou criar 

quase toda a sua obra ainda enquanto representação e depois, caso acompanhe a execução 

implementar novas melhorias. Não pode, portanto, faltar na inteligência arquitetônica recursos de criação 

e de representação que sejam de seu pleno domínio. Para este modo de definir a inteligência, portanto, 

o núcleo principal da mesma é a noção de representação. 
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As disciplinas tecnológicas costumam preferir a noção de símbolo ou informação 
simbólica, porém a considero excessivamente reduzida e pode ser considerada como 
uma forma particular de representação. Assim, uma representação é um objeto, físico 
ou mental, que substitui outro objeto, ao menos em parte de suas propriedades e 
características, permite ser manipulado com independência do objeto original. As 
representações são a base da atividade mental (do pensamento, da imaginação, do 
conhecimento, etc.) na medida em que cada atividade não opera nunca sobre objetos 
físicos, senão sobre substitutos representacionais dos mesmos. (CASTELLÓ, 2008, p.20) 

 

O projeto arquitetônico por si só já é uma representação de uma estrutura a ser edificada e 

utilizada em seguida, e esta se torna um instrumento de criação e de avaliação do que foi concebido 

permitindo um aprimoramento de sua obra e, também, serve como instrumento para expressar esta obra 

com clareza e precisão para quem vai executá-la de fato, sob a supervisão do autor ou não. O objeto 

físico, a construção pronta, nunca será idêntica ou mesmo igual às suas representações gráficas ou 

mentais, mas ainda que isto ocorresse com um grau muito grande de aproximação, um dos grandes 

problemas do mundo da representação é que ele existe principalmente para que ideias sejam através 

dele manipuladas e, especialmente transmitidas e recebidas. E assim como as representações não 

correspondem fielmente aos objetos por ela representados, igualmente, a representação mental de um 

interlocutor (cliente, usuário, contratante ou simplesmente aquele que encomendou o projeto) não é 

também, igual à do outro devido às suas diferenças perceptivas, conativas, hápticas, vivenciais, filosóficas, 

e todas as diferenças de relevância para o processo de comunicação entre o arquiteto e os usuários de 

seu projeto. 

A inteligência arquitetônica, portanto, é uma capacidade de gerar e de agenciar não apenas uma, 

mas duas espécies de representações. As discursivas ou verbais que se processam com a própria 

linguagem utilizada pelos usuários da edificação a ser projetada para descreverem as necessidades e 

anseios bem como pelo arquiteto para descrever ou justificar suas soluções nos memoriais e nas 

especificações técnicas (logos) e as imagéticas, não discursivas, não verbais que se relacionam com o 

aspecto visual ou à aparência desta edificação, para as quais o arquiteto emprega croquis, desenhos 

técnicos, perspectivas, modelos em 3D ou maquetes. (Imago) E, neste caso, se considerarmos o lógos e 

o imago como o que se diz e o que se vê, ou como as palavras e as coisas, a representação gráfica de 

um projeto ainda não seria o que se vê, porque é mais uma forma de representar. Não é o que diz, nem 

o que se vê, mas talvez o que se imagina, ou o que se representa através de imagens gráficas. Para a 

representação gráfica, típica do projeto arquitetônico, podemos identificar signos comumente 

classificados como símbolos ou convenções, sinais e ícones. 

 
A atividade representacional aporta certa complexidade às interações com os objetos 
do entorno, mas também aporta, em contrapartida, numerosas vantagens em suas 
interações: economia energética, possibilidade de antecipação de sucessos, 
complementação de informações ou aproveitamento das experiências anteriores, entre 
muitas outras. Também é característico da atividade representacional a possibilidade de 
gerar representações a partir de outras representações (o caso mais manifesto são as 
abstrações) permitindo uma aproximação do entorno surpreendentemente distanciado 
dos objetos físicos que o constituem. Por exemplo, o conceito de “força” é uma útil 
abstração que não possui correspondente com nenhum objeto físico, porém, sem 
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dúvida, tem permitido à Dinâmica descrever, explicar e predizer com precisão um 
amplo espectro de fenômenos reais. (CASTELLÓ, 2008, p.20) 
 

Mais uma vez o projeto de arquitetura se apresenta como um bom exemplo, pois este pode ser 

facilmente reconhecido como uma representação gráfica que é gerada para produzir uma outra 

representação discursiva, nascida, na instância que cabe ao arquiteto projetista trabalhar, das expressas 

necessidades e desejos sobre o espaço a ser construído.  Mesmo sabendo que as necessidades e os 

anseios do usuário possam ter inúmeras origens, em especial as emocionais e funcionais, as ideias chegam 

à mente do arquiteto para serem trabalhadas a partir do momento que são verbalizadas ou, por alguma 

forma de representação, transmitidas. O verbal ou o lógos e o imagético ou o Imago, portanto, se 

complementam de um modo indispensável no processo de projeto, mas não podem ser jamais 

considerados como as únicas ou as principais atividades intelectuais desta atividade criativa, ainda que 

dentro de uma abordagem cognitiva. 

 
Se substituirmos “inteligência geral” por “lógica”, os resultados acumulados adquirem 
completo sentido. Porém, a lógica é uma das formas de manipular representações, 
especialmente útil quando se aplica a conteúdos abstratos, que podem acumular-se às 
outras formas de representação e processamentos e, portanto, é uma parte da 
inteligência, não é toda a inteligência nem, necessariamente, a parte mais importante da 
mesma. (CASTELLÓ, 2008, p.21) 

 
Quando confrontamos não a ciência propriamente, mas algumas interpretações epistemológicas de 

certos experimentos científicos, novidades das neurociências ou conclusões da própria psicologia, que 

resultam em um saber-poder repleto de fatores, de semiologias, de rotulações genéricas, de 

classificações ou de ordenações teóricas que não dão conta de descrever exatamente o mundo mental 

de subjetivações tão imprevisíveis e moventes, dentro de uma visão da filosofia contemporânea, que nos 

faz perceber as peculiaridades de cada indivíduo e de cada objeto, e que os tornam todos únicos ou 

singulares, concluímos que apenas no mundo da representação estes fenômenos são situados em grupos 

e classes e que, se fizermos isto, estaremos reduzindo, a multiplicidade da natureza, dos acontecimentos 

e da vida em poucos grupos compostos de elementos cheios de diferenças entre os ditos similares. 

Assim, portanto, quando afirmamos que determinada inteligência é lógico-matemática ou visuoespacial 

estamos realizando uma destas formas de classificação que nos situa em uma política cognitiva do mundo 

da representação ou de um estruturalismo que respalda as abordagens cognitvas convencionais. 

A discussão sobre a inteligência, sua definição e os modos de interpretá-la para uma aplicação 

prática sobre a atividade criativa arquitetônica através de um viés cognitivo não pode ser abordada sem 

que a contextualizemos a partir do pano de fundo do debate filosófico a respeito da cognição e da 

criação, de como se situam neste plano o pensamento e a linguagem. Considerando que a linguagem foi 

o foco da filosofia estruturalista da primeira metade do século XX substituindo os aparatos lógicos usados 

como regras para o pensamento correto desde Aristóteles, e modificados apenas superficialmente ao 

longo dos séculos, ficando ao encargo de alguns filósofos franceses rotulados de pós-estruturalistas 

virarem estas ideias pelo avesso reformulando o modo de pensar o próprio pensamento. 
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Compreendendo a inteligência como um construto composto de muitos conceitos, múltiplas 

naturezas e variados rumos de pesquisa, podemos sintetizar estas múltiplas concepções teóricas 

enumerando os diferentes caminhos usados pelos pesquisadores para definir seu conceito, sua natureza 

e os modos de desenvolvê-la. Cientificamente as pesquisas sobre a inteligência são divididas por Antonio 

Andrés-Pueyo (FLORES-MENDONZA, COLOM ET AL., 2006) em cinco abordagens: 1) Fatoriais – incluindo 

as aptidões e capacidades interdependentes ou não (Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell, Carroll); 2) 

Globais – incluindo um conjunto de capacidades e habilidades independentes (Gardner, Sternberg, 

Golleman); 3) Computacionais – incluindo analogias com o computador, o fluxo e o processamento de 

informações, a eficiência e a velocidade (Jensen, Detterman, Marr); 4) Evolutivas – incluindo etapas e 

processos de desenvolvimento cognitivo (Piaget, Flavel) e 5) Culturais – incluindo atributos pedagógicos, 

linguísticos e sociais (Vygotsky, Luria, Berry). Acrescentariamos a esta divisão de Andrés-Pueyo a divisão de 

número 6, na qual a inteligência pode ser entendida por uma vertente pragmática e dentro de uma 

política de cognição inventiva, baseada nos já citados Foucault, Deleuze e Guattari (DELEUZE, 1964), e 

mais especificamente na pesquisa da psicóloga Virginia Kastrup (KASTRUP, 2007) como veremos adiante. 

A história dos primórdios da pesquisa sobre a inteligência, tratada aqui de forma sintética, está 

imbuída da cognição que se respalda na visão representacional, na filosofia estruturalista da linguagem e 

em um cartesianismo facilmente detectável e com estratificações artificialmente construídas considerando 

sistematizações e analíticas dos experimentos que estruturam rigidamente a heterogênese de um 

complexo e diversificado arcabouço fenomenomenológico. Para uma breve abordagem histórica sobre a 

inteligência e da trajetória do que se teorizou relevantemente sobre ela até hoje, é necessário voltarmos a 

Paris do início do século XX, quando alguns pais de alunos procuraram o pedagogo e psicólogo francês 

Alfred Binet para que este informasse se haveria alguma possibilidade de se detectar, utilizando testes 

psicológicos ou outros instrumentos de aferição técnica, a capacidade de seus filhos terem uma vida 

bem sucedida em relação aos estudos e à vida profissional a partir do desempenho destes nas séries 

primárias nas escolas parisienses. Alfred Binet com muita determinação criou, juntamente com Theodore 

Simon, o famoso teste de inteligência e uma escala que recebeu o nome de “Escala de Binet-Simon”, cuja 

unidade de medida, o QI (Quociente de Inteligência) ficou ainda mais conhecida que o próprio teste, 

que sofreu muitas variações ao longo destes mais de 100 anos de aplicação. Famoso ficou mesmo o 

teste de QI nos Estados Unidos quando na 1ª Guerra Mundial, cerca de um milhão de recrutas foram 

selecionados através dele. A fama não estava, de hipótese alguma, associada à satisfação popular, pois o 

conceito de QI e suas versões menos conhecidas posteriores não foram muito bem aceitos pela maioria 

dos candidatos por eles testados. 

Em 1908 a própria Escala Binet-Simon foi revisada. Depois, em 1911 a escala Stanford-Binet foi 

adaptada por Louis Terman e entre 1949 e 1966 várias revisões foram feitas pelos franceses Zazzo, Gilly & 

Verba-Rad resultando na Escala Métrica da Inteligência. A construção de testes cada vez mais 

aperfeiçoados definiu um dos caminhos teóricos para a pesquisa científica sobre a inteligência – a 

abordagem psicométrica – mas este não foi o único caminho para estes estudos, como veremos adiante. 



 56 

A primeira abordagem cognitiva sobre a inteligência foi a Análise Fatorial ou Psicométrica, criada em 1927 

por Charles Spearman consiste em um método estatístico para separar o construto intelectual em alguns 

fatores ou estratos ou capacidades hipotéticas que os pesquisadores acreditam que estruturam a base 

das diferenças individuais no desempenho intelectual. 

 

 
Fig.Fig.Fig.Fig.3333    ––––    Esquema da Esquema da Esquema da Esquema da Abordagem Fatorial da InteligênciaAbordagem Fatorial da InteligênciaAbordagem Fatorial da InteligênciaAbordagem Fatorial da Inteligência    e e e e Modelo de Inteligência de Charles Spearman contendo Modelo de Inteligência de Charles Spearman contendo Modelo de Inteligência de Charles Spearman contendo Modelo de Inteligência de Charles Spearman contendo 

um Fator “g” um Fator “g” um Fator “g” um Fator “g” (de Geral) que agrega capacidades cognitivas básicas ou gerais (de Geral) que agrega capacidades cognitivas básicas ou gerais (de Geral) que agrega capacidades cognitivas básicas ou gerais (de Geral) que agrega capacidades cognitivas básicas ou gerais e Diversos Fatores “s”e Diversos Fatores “s”e Diversos Fatores “s”e Diversos Fatores “s”    (de (de (de (de 

Específicos) que reunem capacidades secundáEspecíficos) que reunem capacidades secundáEspecíficos) que reunem capacidades secundáEspecíficos) que reunem capacidades secundárias que se relacionam por covariânciarias que se relacionam por covariânciarias que se relacionam por covariânciarias que se relacionam por covariância, e, logo abaixo, a , e, logo abaixo, a , e, logo abaixo, a , e, logo abaixo, a 

escala de fatores escala de fatores escala de fatores escala de fatores criadacriadacriadacriada    por L. Thurstone (1938).por L. Thurstone (1938).por L. Thurstone (1938).por L. Thurstone (1938).    

Fonte: Ilustração do autor adaptada de STERNBERG, 2010. 

 

 Os fatores foram se modificando e cada vez melhor relacionados de forma representativa e 

estruturalista, com os itens avaliados nos testes psicométricos. Esta análise baseia-se na correlação ou 

covariância entre os resultados dos testes, ou seja, quando os resultados de certas capacidades 

cognitivas são iguais e variam de forma semelhante em um mesmo indivíduo e em vários outroas testados, 

grande é a probabilidade destas capacidades serem cognitivamente entrelaçadas e constituírem uma 

única capacidade psicológica. Quando isto ocorria, estas capacidades agrupadas eram nomeadas de 

fatores. O procedimento foi adotado por muitos pesquisadores e esta experiência foi executada por 
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muitos deles havendo diferentes resultados e, portanto, distintas conclusões. Nas suas experiências 

fatoriais Charles Spearman chegou à conclusão da existência de dois tipos de fatores, ou seja, um único 

fator geral que garante o desempenho na maior parte das aptidões mentais, tais como memória, 

aprendizado, compreensão e vocabulário nas relações com a informação; cálculos aritméticos e 

algébricos na relação com as capacidades matemáticas, e outras; e um conjunto de fatores específicos 

ao qual estão relacionadas várias aptidões mentais tais como verbais, espaciais, numéricas e mecânicas 

(hoje conhecidas como psicomotoras), entre outras. Na abordagem fatorial de Spearman, os fatores 

específicos são apenas de interesse secundário, desenvolvidos de forma independente, em maior grau, 

em algumas pessoas e, menos desenvolvidos, em outras. Além da teoria de Spearman do Fator “g”, 

ficaram famosas as seguintes teorias fatoriais: o Modelo das Capacidades Mentais de Louis Thurstone 

(1931), o Modelo Hierárquico de P. A. Vernon (1949), a Estrutura da Inteligência de J. P. Guilford (1959), 

o Modelo das Inteligências Cristalizada e Flúida de Raymond B. Cattell (1971), a Teoria dos Três Estratos de 

John B. Carroll (1993) e o Modelo CHC de Integração das teorias de Cattall, Horn e Carroll (1993).   

Diferentes autores concebiam modelos estruturais da inteligência distintos, e, nem mesmo os 

adeptos da abordagem fatorial conseguiam chegar a um consenso em suas fatorações que não paravam 

de variar muito mais pelas diferentes idealizações dos autores do que pelos diferentes resultados 

experimentais, como se, metaforicamente, cada autor dividisse um mesmo bolo em diferentes fatias de 

diferentes tamanhos e como se o bolo também variasse em tamanho, cor, consistência e sabor. Percebe-

se ainda, a supervalorização das habilidades com a linguagem, entre as quais estão incluídas a fluência 

verbal, vocabulário e ortografia como itens fatoriais destacados e separados por suas covariâncias 

psicométricas, entretanto, não havendo uma subdivisão comparável para as capacidades numéricas e 

para a fluência de ideias por imagens ou por outros contextos perceptivos e afetivos nãoverbais. 

[...] Entender a inteligência é como entender o átomo: não devemos saber apenas o 
que agrega os seus componentes, mas também o que os separa. O que reúne os 
componentes da inteligência é o fator geral da inteligência, ou g. O que atua como 
separador do intelecto são as várias habilidades específicas humanas que diferem de um 
indivíduo para o outro e que podem ser comparadas à própria inteligência subdivididas 
em múltiplas versões ou uma mesma inteligência dividida em fatores genéricos e 
específicos. (FLYNN, 2009, p.15) 
 

O Modelo de J. P. Guilford corresponde ao oposto do Fator “g” de Spearman, pois inclui nada 

menos que 150 fatores da mente em uma das versões de sua teoria. Para este autor, a influência pode ser 

compreendida esquematicamente por três dimensões tendo, então, o autor utilizado um cubo para 

representar estas dimensões que se combinam cartesianamente para formar os fatores. As três dimensões 

são operações, conteúdos e produtos. Segundo Guilford, operações são processos cognitivos como 

memória e avaliação. Entre estes a criatividade estaria presente na sequência entre produção divergente e 

convergente, quando muitas ideias são criadas e depois de criadas são avaliadas e selecionadas e uma 

apenas é escolhida para ser posta em prática. A avaliação envolve fazer julgamentos, como determinar se 

uma declaração em particular corresponde a um fato ou a uma opinião ou se uma ideia veio de nossa 

criação mesmo ou de influências midiáticas. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.4444    ––––    Modelo de Estrutura da IModelo de Estrutura da IModelo de Estrutura da IModelo de Estrutura da Inteligência de Guilford (1967)nteligência de Guilford (1967)nteligência de Guilford (1967)nteligência de Guilford (1967)    e dentro do pe dentro do pe dentro do pe dentro do paralelogramo que o aralelogramo que o aralelogramo que o aralelogramo que o 

representa, erepresenta, erepresenta, erepresenta, em destaque, m destaque, m destaque, m destaque, o pensamento divergente (representado em vermelho)o pensamento divergente (representado em vermelho)o pensamento divergente (representado em vermelho)o pensamento divergente (representado em vermelho)    que corresponde que corresponde que corresponde que corresponde 
à predisposição para criar muitas ideias alternativas e o à predisposição para criar muitas ideias alternativas e o à predisposição para criar muitas ideias alternativas e o à predisposição para criar muitas ideias alternativas e o pensamento convergente (representado em pensamento convergente (representado em pensamento convergente (representado em pensamento convergente (representado em 
ververververde)de)de)de)    que corresponde à predisposição para escolher e adotar de forma decisiva e seletiva uma que corresponde à predisposição para escolher e adotar de forma decisiva e seletiva uma que corresponde à predisposição para escolher e adotar de forma decisiva e seletiva uma que corresponde à predisposição para escolher e adotar de forma decisiva e seletiva uma 
única solução a ser implementada.única solução a ser implementada.única solução a ser implementada.única solução a ser implementada.    
Fonte: Ilustração do autor adaptada de STERNBERG, 2010. 

 

As capacidades ou aptidões independentes são caracrterizadas pela interseção de uma de cinco 

operações mentais (cognição, memória, produção ou pensamento divergente, produção ou pensamento 

convergente e avaliação), sobre um entre cinco conteúdos (simbólico, semântico, comportamental ou de 

conduta, auditivo e visual ou figurativo). Para gerar um entre seis produtos possíveis (unidades, classes, 

relações, sistemas, transformações e implicações). A fatoração entre 5x5x6 resulta justamente em 150 

fatores cuja existência se apoia em diversas análises combinatórias fatoriais apresentadas e analisadas pelo 

próprio Guilford em 1967 e ao lado de Hoepfner em 1971. Este modelo explicativo da inteligência, que 

pretendia estabelecer uma estrutura para a inteligência, mas que mostrou também uma proposta para sua 

dinâmica de funcionamento. Influenciada pela vertente estruturalista da filosofia, o modelo de Guilford, é 

literalmente cartesiano e suas teorias resultantes de limitadas rotulações das capacidades humanas 

elaboradas, classificadas e agrupadas em três instâncias escolhidas sem suficiente justificação e arrumadas 

regularmente em um sistema de coordenadas cartesianas, tornando, inclusive, simbolicamente, um sólido 

rígido como representação da hipotética Estrutura da Inteligência. Apesar disso, foi ganhando muitos 

adeptos posteriormente, inclusive R. B. Cattell. 

A obra de grande importância para a teoria da arquitetura, publicada em 1974, “Design in 

Architecture. Architecture and The Human Sciences” de Geoffrey Broadbent, cita e se apropria em vários 

momentos de seu discurso, dos conceitos de pensamento divergente e convergente de Guilford. Mas, 

além disso, testes de criatividade e de inteligência são experimentados entre arquitetos e outros 

profissionais, sempre muito presos a uma vertente estruturalista e a uma lógica binária. Broadbent propõe, 

por exemplo, testes que determinem quem é e quem não é criativo, verificando aqueles que possuam 

ideias abertas ou fechadas, os que são convergentes e divergentes. Através de experiências como 

simples escolhas de figuras impressas em cartões com formas mais livres e assimétricas, ou formas mais 
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rígidas e simétricas17, definiu-se profissionais de várias áreas do saber como criativos ou não criativos, 

como se o suposto “universo dos seres humanos” pudesse ser classificado, desta forma, apenas por 

estes parâmetros e critérios de definição. Broadbent, contudo, admitia que os testes psicológicos, em 

alguns campos não em todos, eram insatisfatórios. Este teórico da arquitetura, e membro do movimento 

dos métodos de projeto, estudou e apresentou em seu livro aquilo que poderíamos chamar de 

procedimentos algorítmicos de projeto, e na sequência, as capacidades cognitivas necessárias à 

realização deste. Capacidades que podem ser entendidas em nosso estudo como uma hipótese de 

proposta fatorial de inteligência arquitetônica. Para Broadbent, independente da forma de trabalhar do 

projetista, [sic] há algumas coisas que, necessariamente, precisa fazer: “há de receber instruções de seus 

clientes acerca do uso do edifício, há de observar e estudar a implantação, há de se constatar quais são 

os recursos de que dispõe e decidir qual é a melhor forma de utilizá-los.” E ainda afirma: 

Como primeira aproximação cabe dizer que o arquiteto deve ser capaz de pensar das 
seguintes maneiras: 
1- Pensamento Racional (acerca da natureza da implantação, dos recursos disponíveis, 

etc.); 
2- Pensamento Intuitivo ou Criativo (acerca do que estes resultados do pensamento 

racional podem implicar para a forma do futuro edifício); 
3- Juízos de Avaliação (acerca da importância relativa do que os resultados do 

pensamento racional implicam para a forma futura); 
4- Capacidade Espacial (para fazer compreensíveis a outras pessoas as intensões de 

seu projeto) e 
5- Capacidade de Expressão. (BROADBENT, 1974, p. 32-33) 

Este é o primeiro modelo de inteligência que relaciona inteligência à criatividade, e por este viés, 

poderíamos considerar que a produção arquitetônica, em seu aspecto de ideias formais criativas e 

artísticas, se realizaria através de fatores resultantes das operações de produção divergente, combinados 

com conteúdos simbólicos ou visuais, para realizar como produtos unidades ou sistemas. Em uma 

perspectiva contemporânea a produção divergente seguida da convergente daria lugar a 

heterogeneidades a partir de conteúdos assignificantes pertencentes aos estratos de um saber-poder-

subjetivação arquitetônico e da história, da cultura, da realidade vigente no lugar onde a arquitetura está 

sendo produzida. Considerando a arquitetura como um bloco de sensações e sujeita mais à lógica do 

sentido do que da razão, não poderiam faltar conteúdos dos demais sentidos além da visão e da 

audição. E, aliás, estes não deveriam faltar, ainda que se trate de uma inteligência não-arquitetônica. 

Bryan Lawson teórico da arquitetura, tratando sobre a abordagem fatorial, especificamente a de 

Guilford, e incluindo esta em suas teorizações sobre como pensam os arquitetos, afirmou ser importante 

analisar e, portanto, dividir em partes classificatórias aquilo que está sendo estudado a fim de se 

estabelecer diferenças localizadas e se saber em que específicas áreas é preciso focar a atenção do 

aprendizado ou da pesquisa. (LAWSON, 2011) Para reforçar esta sua opinião, nitidamente imbuída de 

influência estruturalista, exemplificou esta sua tese usando uma referência à teoria e a história arquitetura 

afirmando que não seria possível estudar as diferenças entre os sistemas estruturais empregados nas 

igrejas românicas e góticas sem antes reconhecer e classificar tais edificações. Entretanto, é importante 

                                                           
17 Testes de Welsh de preferência por figuras. 
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considerar que a grande limitação que pode proporcionar a prática classificatória e analítica não é apenas 

a sua característica representacional e linguística, e, consequentemente, direcionada aos simulacros, pois, 

no mundo da representação, muitos conteúdos teóricos e enunciações propositivas podem ser muito 

úteis e conviver saudavelmente com a prática ou com o fazer arquitetônico. Os grandes riscos são os de 

separar radicalmente fatores que não são separados de forma tão estanque e o de não se conseguir 

distinguir o que realmente é valido e mais relevante para a prática, ou em neste fazer arquitetônico diante 

de tantas teorias e críticas divergentes e das muitas experiências anteriores e experimentações atuais, não 

discursivas, mas vivenciais que “falarão” bem mais alto numa abordagem pragmática. E referindo-se ao 

exemplo de Lawson, a própria classificação histórica pode não ter sido feita na época em que 

aconteciam, na idade média, mas as características e regras artísticas, também da ordem da representação 

e da linguagem, foram desenvolvidas e adotadas pelos próprios arquitetos que executavam as obras 

assim classificadas. 

Chamamos a atenção de como a própria representação gráfica esquemática tridimensional se 

apresenta de forma extremamente cartesiana, através de um paralelepípedo de proporções 5x5x6, 

submetendo a relação combinatória de fatores à regularidade geométrica da figura escolhida. Se apenas 

mais algumas variáveis fossem observadas, como os sentidos do tato, do paladar e do olfato, por 

exemplo, somente destacando estas ausâncias que são mais visíveis, não caberiam serem incluídas no 

rígido sólido esquemático escolhido. Cabe refletir, ainda, que, a partir de um sólido deste, são criadas 

novas combinatórias nascidas não da experiência ou da vivência prática, mas como consequência de um 

esquema estruturalista criado para representar geométrica e regularmente a fatoração da inteligência, 

considerada melhor representada que as demais por incluir três dimensões. Hoje, porém, muito criticada, 

evidentemente, por limitar as divisões do intelecto a apenas três dimensões. Segundo a maioria dos 

pesquisadores sobre a inteligência, apesar do modelo de Guilford possuir importante valor heurístico, e 

ter sido muito utilizado para a construção de testes cognitivos ou de avaliações de tarefas de rendimento 

cognitivo, seu valor explicativo sobre a inteligência é limitado e estruturalista demais. (CARROLL, 1993) 

Howard Gardner, através de sua Teoria das Inteligências Múltiplas, sugere que não existem 

habilidades gerais, duvidando da possibilidade de se medir a inteligência através de testes de papel e 

lápis e dando grande importância a diferentes atuações valorizadas em culturas diversas. Mas ele não se 

limitou à crítica dos testes de QI, que abordaremos mais detalhadamente adiante, e pesquisou como a 

inteligência é entendida em diferentes culturas, considerando que o conceito que temos sobre este 

construto é, sem dúvida, fabricado e, para ele, a abordagem psicométrica está muito distante daquela 

que mais poderia ser útil terapêutica e pedagogicamente, então, por volta de 1983, chegou às 

conclusões que o levaram a defender a Teoria das Inteligências Múltiplas. Segundo Gardner não eram 

suficientes as suas críticas aos testes de QI, ele acreditava que estes testes e suas associações com a 

capacidade de aprendizagem escolar, deveriam ser abandonados e, por outro lado, deveriam ser 

observadas as fontes de informações mais naturais a respeito de como as pessoas, no mundo todo, 

desenvolvem capacidades importantes para seu modo de vida. Howard Gardner utilizou como 
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referência para a construção de sua Teoria das Inteligências Múltiplas os “blocos construtores” das 

inteligências utilizadas por marinheiros, cirurgiões, artistas, engenheiros, arquitetos, músicos, bailarinos, e 

muitos outros prodígios em cada uma destas e de outras áreas contendo diversas exigências de 

aptidões, capacidades e habilidades acessórias. Os indivíduos que eram tomados como referência para a 

sua pesquisa apresentavam perfis cognitivos regulares ou pertenciam a grupos de diferentes culturas e 

etnias. As sete inteligências propostas por Gardner originalmente, portanto, nasceram destas fontes de 

informações sobre o desenvolvimento cognitivo, sobre habilidades específicas ou especiais, sobre 

capacidades incomuns e comuns e assim por diante. As inteligências linguística, lógico-matemática, 

espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal, revelaram que a teoria de Gardner não 

se limitava apenas a processos racionais, cognitivos e cerebrais, que incluem também a poesia, a atividade 

corporal, as relações internas psicológicas e externas sociais, além da atividade lógica e verbal, 

tradicionalmente já associadas à inteligência. Para Gardner, no entanto, a inteligência humana está longe de 

ser um conjunto de capacidades agrupadas através de diferentes agenciamentos e estratos, constituindo 

um fator geral e vários específicos, pois seu principal propósito ao divulgar suas ideias sobre o intelecto 

humano é o de estimular as escolas e a educação em geral a desenvolverem, de forma técnica e 

eficiente, as inteligências menos exploradas por cada indivíduo a fim de que estas também contribuam 

para suas tarefas futuras. Apesar disso, fica claro que na hipótese de trabalho de Gardner prevalece a 

busca pedagógica de explorar a diferença. Ou seja, se alguém tem uma inteligência diferente ela pode 

trazer inúmeros benefícios e inovações em áreas do conhecimento ou temas inexplorados se a diferença 

individual intelectual for estimulada. 

 

           
Fig.Fig.Fig.Fig.5555    ––––    Teoria das Inteligências Múltiplas e as oito inteligências deTeoria das Inteligências Múltiplas e as oito inteligências deTeoria das Inteligências Múltiplas e as oito inteligências deTeoria das Inteligências Múltiplas e as oito inteligências de    Howard Gardner conforme sua revisão de 1999Howard Gardner conforme sua revisão de 1999Howard Gardner conforme sua revisão de 1999Howard Gardner conforme sua revisão de 1999, , , , 

que incluiu a inteligência naturalista ao lado das sete anteriormente definidasque incluiu a inteligência naturalista ao lado das sete anteriormente definidasque incluiu a inteligência naturalista ao lado das sete anteriormente definidasque incluiu a inteligência naturalista ao lado das sete anteriormente definidas....    

Fonte: Ilustração do autor adaptada de STERNBERG, 2010. 
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A escola ideal de Gardner baseia-se em algumas suposições que podem ser utilizadas em uma 

pedagogia do ensino de projetos, pois estas características escolares das Inteligências Múltiplas são a 

razão de ser do regime de projetos utilizado em muitas escolas atuais. Nasce na primeira metade do 

século XX com um movimento de educadores europeus e norte-americanos que contestavam a 

passividade a que os métodos da escola tradicional condenavam o estudante. Nesse movimento, 

denominado Escola Nova destacou-se o papel do filósofo John Dewey (1859-1952).  

Uma pergunta que surge automaticamente desta teoria é: o que impede que um teórico 

ambicioso construa uma nova "inteligência" para cada capacidade encontrada no comportamento 

humano? Nesse caso, em vez de oito inteligências, poderia haver tantas quantas áreas profissionais 

podem ser relacionadas. Uma lista de centenas de inteligências seria proibitiva para o teórico e inútil para 

o praticante. Consequentemente, a teoria das IM tenta articular apenas um número manejável de 

inteligências que parecem constituir “tipos naturais” [sic] baseados em alguns critérios definidores18. 

Existem algumas razões para esperarmos que cada tipo natural tenha vários subcomponentes. Por 

exemplo, a inteligência linguística claramente implica em vários elementos dissociáveis, tais como as 

capacidades de realizar análises sintáticas, ter aptidão literária e aprender línguas ouvindo. Entretanto, 

também é provável que, na maioria das atividades intelectuais humanas, os vários subcomponentes de 

uma inteligência se agrupem, embora apresentem pouca inclinação a correlacionar-se com 

subcomponentes de outras inteligências. Esta afirmação, segundo Gardner, pode ser facilmente testada 

empiricamente. Se fosse o caso de criarmos uma nova inteligência específica para a atividade de projeto 

em arquitetura, o bom senso nos faria concluir que esta inteligência não seria tão específica em uma 

abordagem cognitiva representacional, mas poderia sim ser incluída em uma ordem mais abrangente de 

inteligência artística, com uma relação muito estreita com a criatividade. O próprio Gardner sugeriru a 

possibilidade de incluir esta inteligência em seu escopo, mas sua explicação para o fato de tê-la excluído 

vai um pouco de encontro à sua tendência de abraçar, com suas inteligências múltiplas um universo não 

cognitivo em contraposição à abordagem fatorial. 

Em resposta à pergunta sobre a existência ou não de uma inteligência artística, Howard Gardner 

afirma: 

Estritamente falando, não. Antes, as inteligências funcionam de modo artístico – ou não 
artístico - na medida em que exploram certas propriedades de um sistema de símbolos. 
Quando alguém usa a língua de um modo expositivo normal, como eu aqui, não está 
usando a inteligência linguística esteticamente. Se, contudo, a língua for usada metafórica 
ou expressivamente, ou de uma forma que chame atenção para suas propriedades 
formais ou sensuais, estará sendo usada artisticamente. Do mesmo modo, a inteligência 
espacial pode ser explorada esteticamente por um escultor ou um pintor e não 
esteticamente por um geômetra ou um cirurgião. Até a inteligência musical pode 
funcionar não esteticamente; pense no toque de corneta que chama os soldados para 
as refeições ou o hasteamento da bandeira. Assim, também, padrões elaborados por 

                                                           
18 Os 8 Critérios: 1) Isolamento potencial por dano cerebral; 2) História de plausibilidade evolutiva; 3) Uma operação 
ou conjunto de operações nucleares identificável; 4) Suscetibilidade à codificação num sistema de símbolos; 5) Uma 
história do desenvolvimento distinta, justamente com um conjunto definível de desempenhos “acabados”; 6) Existência 
de sábios, idiotas, prodígios e outras pessoas excepcionais na área da suposta inteligência; 7) Apoio de tarefas 
psicológicas experimentais; 8) Apoio de dexcobertas psicométricas. (GARDNER, 1994, 1999)  
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matemáticos para fins matemáticos acabaram exibidos em galerias de arte; pense nos 
desenhos enigmáticos de M.C. Escher.  
Desenvolver uma inteligência para fins estéticos é uma decisão pessoal e cultural. Por 
exemplo, pode-se usar a inteligência linguística quando se é advogado, vendedor, 
poeta ou orador. No entanto, as culturas também destacam ou frustram usos artísticos 
das inteligências. Em algumas culturas, quase todo mundo escreve poesia, dança ou 
toca um instrumento; em compensação, Platão queria eliminar a poesia de sua 
República, enquanto Stálin examinava cada poema como se fosse uma missiva 
diplomática. 
Decerto, informalmente, não há problema algum em se falar em inteligência artística. Eu 
faço isso, sobretudo, como uma maneira abreviada de me referir a inteligências 
frequentemente mobilizadas para fins artísticos. Neste contexto, vale a pena notar que 
as ideias das IM desenvolveram-se confortavelmente em escolas que valorizam as artes, 
ao passo que parecem forçadas naquelas em que as artes são minimizadas ou 
marginalizadas. (GARDNER, 1999, p.134-135) 
 

Se a inteligência não incluir qualquer espécie de habilidade artística em seu conceito básico 

construído pelos teóricos da cognição, a inteligência arquitetônica, respaldada nas definições mais 

aceitas, se limitaria, conceitualmente, a apenas resolver problemas arquitetônicos. Mas como podemos 

conceber que seja possível resolver problemas de uma modalidade de arte como a arquitetura sem que 

nesta solução se inclua a sensibilidade artística ou a estética? Não é atoa a necessidade que se percebe 

em quem utiliza conceitualmente o termo inteligência para designar a capacidade arquitetônica de incluir 

um qualificativo de sensível, sensitiva ou de alguma espécie de sensibilidade artística. Neste caso porque 

não usarmos informalmente a inteligência artística como sugeriu o próprio Howard Gardner (GARDNER, 

1999) supondo que uma inteligência artística, sem dúvida, deve abranger a arquitetônica. 

 
Fig.6Fig.6Fig.6Fig.6    ––––    Esquema da Teoria Triárquica da Inteligência de Robert SternbergEsquema da Teoria Triárquica da Inteligência de Robert SternbergEsquema da Teoria Triárquica da Inteligência de Robert SternbergEsquema da Teoria Triárquica da Inteligência de Robert Sternberg, que subdivide a inteligência nas categorias: , que subdivide a inteligência nas categorias: , que subdivide a inteligência nas categorias: , que subdivide a inteligência nas categorias: 

analítica, criativa e prática.analítica, criativa e prática.analítica, criativa e prática.analítica, criativa e prática.    

Fonte: Ilustração do autor adaptada de STERNBERG, 2010. 

 

Uma outra teoria destacável pelos pesquisadores da atualidade, e talvez, a que mais contribua em 

uma interface com o estudo da atividade intelectual arquitetônica, é a Teoria Triárquica da Inteligência que 

tenta englobar as pesquisas anteriores afirmando que estas não estão incorretas, mas incompletas. Para 

Sternberg a inteligência abarca três aspectos ou subteorias: (1) lidando com o mundo interno da pessoa 

(SUBTEORIA COMPONENCIAL), É a parte interna da teoria e enfatiza o processamento de informações, 



 64 

porisso é também chamada de Inteligência Analítica; (2) lidando com a experiência (SUBTEORIA 

EXPERIENCIAL) Consiste nas tarefas e situação em relação às quais possuímos níveis variados de 

experiência. A medida que uma tarefa se torna cada vez mais conhecida, muitos de seus aspectos 

podem se tornar automáticos; e (3) lidando com o mundo externo (SUBTEORIA CONTEXTUAL). São os 

componentes da inteligência que nos faz interagir com o mundo externo: enfatizando a importância da 

experiência como uma forma de adaptação ao meio, ou seja, a busca através da prática de vida em ser 

bem sucedido na solução de problemas. 

   Segundo Sternberg a Teoria Triárquica propõe também que os vários componentes da 

inteligência são aplicados à experiência para exercerem três funções no contexto do mundo real: 1) A 

adaptação a nossos ambientes existentes; 2) A capacidade de nos moldarmos aos ambientes existentes 

para criarmos novos ambientes e 3) A seleção de novos ambientes. Segundo esta teoria nós usamos 

nossa capacidade de adaptação quando adquirimos o conhecimento necessário em um novo ambiente 

e tentamos descobrir como ter sucesso nele. (STERNBERG, 1996) Se uma boa parte das definições de 

inteligência separa o aspecto emocional e o criativo de seu escopo teórico, a teoria triárquica é uma das 

poucas que inclui, juntamente com a proposta fatorial de J. P. Guilford. Apesar de a inteligência e 

criatividade frequentemente andarem de mãos dadas nas pesquisas psicológicas muitos cientistas 

consideram que estes dois construtos não são mutuamente inclusivos. Inspirados em Guilford, mas 

reformulando suas teorias sobre a inteligência, consideram que pessoas altamente inteligentes tendem a 

pensar de modo “convergente” e solucionam problemas de forma analítica seguindo padrões 

dedutivamente comprovados e que pessaos altamente criativas utilizam mais o pensamento “divergente”, 

na qual o cérebro trabalha por associação, indução ou por abdução e em geral inclui emoções e afetos. 

Robert Sternberg rompeu com estes paradigmas reincluindo a criatividade no contexto da inteligência em 

sua teoria triárquica. 

Para os psicólogos que defendem a eficiência dos testes de QI, um dos melhores testes de 

inteligência foi o elaborado por Wechler, o chamado WISC (Wechler Intelligence Scale for Children). O 

teste WISC possui em sua formação 10 subtestes que são aplicados sistematicamente como avaliadores 

de diversas capacidades cognitivas. O primeiro deles é o subteste chamado “informação” e o quarto é 

chamado “compreensão”. Estes dois avaliam a inteligência de duas maneiras diferentes. As “informações” 

do tipo conhecimentos gerais revelam indiretamente uma capacidade de aprendizagem e de memória 

necessários à atividade cognitiva intelectual que ajudou a reter a informação. A “compreensão” se refere a 

algo mais básico, porque, representa, de um modo mais direto a capacidade de entendimento sobre 

questões complexas presentes no dia a dia. Os subtestes “complemento de figuras”, “exercícios com 

cubos”, “armação de objetos” e “arranjo de figuras” do teste de Weshler são todos referentes às 

habilidades espaciais que permitem as operações geométricas mentais. 

Existe uma forte tendência de o desempenho nesses 10 subtestes estar 
interrelacionado. Isso significa que as pessoas que estão acima da média em um deles 
tendem a se sair bem em todos, ou seja, aquelas que são boas em enxergar o que os 
outros conceitos têm em comum e em identificar a peça que falta em um padrão 
tendem a ser as mesmas pessoas que acumulam vocabulários grandes, muitas 
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informações gerais e habilidades aritméticas. É por isso que falamos de um fator de 
inteligência geral ou g. Naturalmente, existem outros fatores: algumas pessoas são 
particularmente boas nas partes verbais dos testes de QI, ou nas partes quantitativas, ou 
nas questões que exigem visualização espacial. (FLYNN, 2009, p.16) 
 

Estes testes psicométricos são divididos em subtestes, que, por sua vez correspondem, por 

agrupamentos, a fatores em sua correlação. Estas análises podem ser comparados a outras análises 

fatoriais mais familiares a nós e uma das mais comuns é a comparação com as 10 provas do decatlo 

moderno. É muito comum alguém se evidenciar como um bom atleta em muitos esportes por possuir 

boa forma física, rapidez, agilidade muscular e força. Isto torna esta capacidade respaldada em várias 

condições básicas em fator g do atletismo. Se alguém possui habilidades artísticas apreciáveis em muitos 

instrumentos musicais, podemos afirmar que estamos constatando a existência de um fator g musical.  

Uma técnica matemática chamada de análise fatorial avalia essa tedência de 
desempenho em uma ampla variedade de testes cognitivos e, tecnicamente, g é o 
resultado quantificado da correlação entre testes de desmpenho. O fator g explica uma 
quantidade surpreendente de diferenças individuais no desempenho nos subtestes do 
WISC, mas é mais indicado para prever o desempenho em alguns subtestes do que em 
outros. (FLYNN, 2009, p.17) 
 

Uma tendência constatada nos testes e na pesquisa feita pelos cientistas adeptos da abordagem 

fatoral é a que apresenta o sujeito que foi avaliado e obteve um valor alto de QI. Os muitos testes WISCs 

feitos com pessoas assim revelaram que estes possuem melhor desempenho em tarefas mais complexas 

do que nas mais simples. 

Um exemplo clássico é o fraco desempenho de pessoas com o QI elevado nos subtestes que 

exigem, entre outras coisas, a memorização de uma série normal de dígitos. Subteste que envolve apenas 

a lembrança de algarismos na ordem em que foram lidos. Assim, desta forma, os 10 subtestes do WISC 

são classificados segundo sua carga de g se contribuem mais ou menos para representar as características 

mais gerais da inteligência associadas aos indivíduos que apresentam um QI mais elevado. O fator 

numérico, portanto, através das experiências, passou a ser considerado como fator específico, e, com 

exaustivos outros testes identificaram-se também as demais. Os subtestes considerados característicos do 

fator “g” quando apresentam resultados elevados para algumas pessoas, eles são sempre igualmente 

elevados em todo o bloco. Ou seja, eles aumentam e diminuem em conjunto, por serem todos testes 

que expressam a capacidade intelectual do indivíduo considerada por Spearman como composta destas 

subcapacidades reunidas no fator geral. Considerando a aceitação, vigente até os dias de hoje, dos 

cientistas cognitivos em relação à teoria fatorial da inteligência nos provoca uma busca do esclarecimento 

de um paradoxo que se apresenta de imediato: “como a inteligência pode ser uma e várias ao mesmo 

tempo?”, e a resposta destes cientistas que defendem a abordagem fatorial é que a inteligência é aferida 

através de uma variedade de habilidades cognitivas que são funcionalmente independentes e que 

correspondem a mudanças em prioridades sociais com o passar do tempo, e estas mudanças, como 

ocorrem simultaneamente em algumas características, diz-se que estas estão mais interligadas que outras, 

e por isso partilham de um conjunto de habilidades que comporão o chamado fator g. Vale ressaltar, 
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contudo, que as intercorrelações que levam ao fator g, somente contam quando se comparam indivíduos 

dentro de um contexto social estático, em uma mesma cultura e um mesmo tempo. 

Uma importante informação sobre a abordagem fatorial e sobre a própria inteligência é que os 

próprios defensores destas ideias partilham da opinião de que os testes de QI não são perfeitas 

avaliações da inteligência, são de outro modo, apenas instrumentos que auxiliam a uma aproximação de 

um diagnóstico das habilidades cognitivas que se relacionam à atividade intelectual humana e que são 

mais desenvolvidas e outras que precisam ser mais trabalhadas, de um modo não muito preciso, mas de 

alguma forma útil ao processo de aperfeiçoamento intelectual e cognitivo. 

James R. Flynn estabelece uma comparação dos 10 subtestes de Weshler e o seu fator geral 

nomeado como g (QI) e as 10 provas do decatlo, que, segundo ele, também possui um fator geral que 

denominou de g (D). O decatlo que depende de capacidades e habilidades de desempenho físico 

coporal, para um melhor entendimento da abosdagem fatorial, podem ser comparadas à inteligência e 

seus 10 subtestes de Wechler, também dependente de capacidades e habilidades de desempenho 

cognitivo. O decatlo exige capacidades corporais representadas basicamente pela velocidade (nas 

corridas), elasticidade (nos saltos) e força (nos arremessos), mas sabemos que todas as habilidades se 

integram em maior ou menor necessidade nas várias provas esportivas, do mesmo modo que memória, 

atenção, percepção e outras capacidades cognitivas básicas se integram na formação das habilidades 

mentais que compõem a inteligência humana.  

 

 

 

Assim como na inteligência fatorial e seus 10 subtestes, o decatlo fatorial possui provas com maior 

carga de g que outras. Os 100 metros rasos, por exemplo, possui uma carga de g muito maior que os 

1.500 metros, que envolve um fator de resistência que não é muito necessário às outras provas. 

 
O g do decatlo pode ter utilidade para prever as diferenças em desempenho entre 
atletas de mesma faixa etária, todavia, se o utilizarmos para prever o progresso ao longo 
do tempo e para prever que as tendências nos 10 eventos andariam juntas, erraremos o 
caminho. Isso porque o g (D) não pode discriminar pares de eventos em termos do 
nível em que estão funcionalmente relacionados. (FLYNN, 2009, p.20-21) 
 

Para um melhor desempenho no decatlo é necessário exercitar algumas capacidades físicas básicas 

ou gerais, que serão úteis a todas as provas e também algumas habilidades específicas úteis a um número 
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mais reduzido de provas esportivas. Este modelo de representação comparativo do mundo da 

representação, funciona como intrumento didático para entendermos como as teorias sobre a inteligência 

se constroem incluindo capacidades básicas ou gerais para um desempenho satisfatório nas habilidades 

intelectuais e também capacidades mais específicas, que são utilizadas apenas em processos cognitivos 

menos usuais, como são os da própria atividade de projeto. 

Esta comparação, apesar de não ser perfeita, é capaz de expressar a impressão das escolhas dos 

cientistas em sua fatoração da inteligência e como estes fatores variavam de autor para autor. Do mesmo 

modo que o decatlo poderia ser formado por muitas outras 10 modalidades, os fatores e, 

consequentemente, os subtestes da abordagem fatorial da inteligência podem ser constituídos de 

diversas possíveis avaliações cognitivas, variáveis para cada psicólogo que elabore o seu teste do tipo 

WISC, por exemplo. Em uma outra instância de comparação, representacional, a Inteligência Arquitetônica 

poderia possuir seus próprios fatores específicos e um fator genérico composto por capacidades 

comuns a todas as atividades profissionais e também importantes para a produção arquitetônica. Não nos 

atrevemos a enumerar quais seriam os 10, 20, 50, 100... subtestes de uma possível análise fatorial desta 

Inteligência, porque não realizamos qualquer experimento que possibilitasse esta verificação e 

acreditamos que um número limitado em 10, ainda que faça corresponder a capacidades específicas à 

criação arquitetônica não cobriria toda a gama de fatores que varia para cada caso específico e para 

cada indivíduo avaliado.  

A comparação é apenas ilustrativa e não deve ser entendida como uma analogia sem limites de 

comparação. Cabe aqui apenas a ideia de que é possível exercitar alguns fatores básicos da inteligência, 

permitindo um aprimoramento destes, além do exercício integrado, do mesmo modo que exercitamos 

os músculos e também os arremessos de peso, de discos e de dardos, que já exigem o uso integrado e 

articulado destes músculos em uma tarefa que necessita de certas habilidades trabalhando em conjunto, 

do mesmo modo que os músicos exercitam sua audição e que os pintores exercitam sua firmeza com o 

pincel. De certa forma, mesmo dentro de uma abordagem estruturalista, tomando por “empréstimo” a 

ideia da covariância de abordagem psicométrica, podemos dizer que o desenvolvimento da percepção 

espacial proporcionado pelos exercícios de geometria descritiva, ao longo de muitas gerações, tem 

promovido no ensino-aprendizagem do projeto de arquitetura o desenvolvimento da inteligência 

espacial dos seus estudantes. Outras disciplinas e práticas que exercitam a percepção e a criatividade 

com formas e cores, com os elementos plásticos e a expressão volumétrica são utilizados, com efeito, 

para desenvolver a sensibilidade aos registros da tridimensionalidade e isto promove, também, um melhor 

desempenho, especificamente na elaboração volumétrica de projetos quando a habilidade para este ato 

criativo é exigida ao estudante de forma integrada a outras práticas que compõem o projeto. Outras 

covariâncias devem gerar outras melhorias do desempenho em outras muitas habilidades necessárias ao 

projeto que não se resume à elaboração de formas. Com base neste fundamento consideramos 

importante incluirmos uma abordagem psicométrica à inteligência arquitetônica. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.7777    ––––    Representação do Fator “g” (D) do Decatlo e do Fator “g” (QI) da InteligêncRepresentação do Fator “g” (D) do Decatlo e do Fator “g” (QI) da InteligêncRepresentação do Fator “g” (D) do Decatlo e do Fator “g” (QI) da InteligêncRepresentação do Fator “g” (D) do Decatlo e do Fator “g” (QI) da Inteligênciaiaiaia, representando as covariâncias , representando as covariâncias , representando as covariâncias , representando as covariâncias 

gerais de componentes da atividade física e cognitiva respectivamente.gerais de componentes da atividade física e cognitiva respectivamente.gerais de componentes da atividade física e cognitiva respectivamente.gerais de componentes da atividade física e cognitiva respectivamente.    
Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 
 

 
Fig.Fig.Fig.Fig.8888    ––––    Representação do Fator “g” (Representação do Fator “g” (Representação do Fator “g” (Representação do Fator “g” (IAIAIAIA) da Inteligência Arquitetôn) da Inteligência Arquitetôn) da Inteligência Arquitetôn) da Inteligência Arquitetônicaicaicaica, que representa as capacidades sendo mais , que representa as capacidades sendo mais , que representa as capacidades sendo mais , que representa as capacidades sendo mais 

gerais e básicas das atividades cognitivas necessárias ao ato de projetar.gerais e básicas das atividades cognitivas necessárias ao ato de projetar.gerais e básicas das atividades cognitivas necessárias ao ato de projetar.gerais e básicas das atividades cognitivas necessárias ao ato de projetar.    
Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 
 

Em uma abordagem psicométrica muitos autores confirmaram que os testes de QI são insuficientes 

e ineficientes para avaliarem, com precisão, as capacidades cognitivas específicas que se agregam em 

fatores componentes da inteligência. Isto também pode ser aferido sobre a inteligência arquitetônica e 

alguns dos possíveis fatores dela constituintes. Contudo, mesmo repensando a atividade intelectual do 

fazer arquitetônico por uma perspectiva pragmática, não podemos negar, na atividade de ensino, a 

necessidade de criação de algum tipo de avaliação para “medir” indiretamente certas capacidades 

cognitivas, habilidades específicas, aptidões espaciais aplicadas, criatividade e sensibilidade artística, 

habilidade de aprender e aplicar certos conteúdos técnicos, sociais, ecológicos, éticos e ergonômicos 

entre muitas outras, para que estas sejam mais desenvolvidas, em tempo, pelos estudantes de arquitetura, 
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não existindo em graus satisfatórios de desempenho. Além das avaliações serem, também, uma exigência 

de nosso sistema de ensino baseado em notas ou em conceitos que permitem ou não um estudante ser 

aprovado em uma disciplina. Por não se tratarem de avaliações de terapia-cognitiva, os exercícios e 

trabalhos de um curso de arquitetura precisam ser associados a critérios de avaliação que não incluem 

fatores pertencentes às instâncias cognitivas, mas sim às instâncias hábeis da prática projetual, ainda que 

fora dos formalismos científicos. Apesar disso, por um viés mais pedagógico que psicológico, precisam 

apresentar uma certa analítica que permita distinguir as capacidades e habilidades que existem e estão 

mais desenvolvidas que outras resultando, por razões práticas, inevitavelmente, em notas ou conceitos. O 

grande dilema de qualquer escola pedagógica quando se refere ao ensino-aprendizagem é a avaliação e 

a definição de seus critérios de mensuração em atividades de ensino com sérios compromissos 

profissionais como o de considerar estudantes aptos a um exercício profissional tão especializado e que 

exige tanto habilidades técnicas, quanto artísticas. O que torna os professores de arquitetura, anualmente 

ou semestralmente, de certa maneira informal e não científica, pesquisadores e implementadores de uma 

abordagem fatorial e psicométrica da Inteligência Arquitetônica em sua aplicação acadêmica. Mesmo que 

um educador resolva não categorizar e avaliar sem fatorar ou criar critérios, estes serão cobrados como 

se fossem as “regras do jogo” durante a proposição e, sempre antes de serem dedicados esforços na 

elaboração dos exercícios e trabalhos. A experiência de qualquer educador consegue demonstrar que a 

partição do saber, mesmo que sempre seja realizado de forma integrada, ajuda a minimizar ou, pelo 

menos, quantificar, a sensação de insucesso e ajuda a orientar e motivar os desenvolvimentos futuros. 

Operacionalmente os testes de QI avaliam capacidades mais gerais com finalidade de diagnóstico de 

disfunções passíveis de terapias das mais variadas espécies e de acompanhamento pedagógico 

especializado para suprir dificuldades no aprendizado. As avaliações escolares ou didáticas, sejam elas 

destinadas a estudantes do ensino fundamental, médio ou superior são instrumentos de aferições 

específicas de conhecimentos e habilidades necessárias para a vida, genericamente falando, ou para a 

vida profissional. E, neste caso, não se faz necessário criar teorias sobre como se agenciam as faculdades, 

as capacidades e as habilidades adquiridas na mente de quem cria ou que realiza suas tarefas, para o 

bem da praticidade. Em outras palavras o foco parece estar, quase sempre, no produto, por faltar um 

instrumental psicopedagógico cognitivo que expresse melhor um caminho de superação de dificuldades 

de aprendizado mais complexas, ainda que não patológicas. A ilustração a seguir esquematiza uma 

aproximação da abordagem de possíveis fatores, da teoria de Spearman, aplicáveis à hipotética 

inteligência arquitetônica por uma abordagem psicométrica. 

O fator geral, contendo as capacidades básicas da inteligência necessárias a qualquer ação mental 

humana, estaria incluído, na íntegra, no conjunto da inteligência arquitetônica, como potência intelectual. 

O fator específico espacial seria o que possui maior área depois do fator geral “g”, havendo, em seguida 

uma predominância do fator numérico (correspondente à inteligência lógico-matemática), verbal (ou 

inteligência linguística) e psicomotor (ou mecânico, ou ainda, cinestésico-corporal) que, em sequência, 



 70 

iriam diminuindo em área. Evidente que, como todo modelo, este também não representa a realidade 

dos acontecimentos, a esquematiza de forma simplória, reducionista e representacional. 

    
Fig.Fig.Fig.Fig.9999    ––––    Representação do Fator “g” (Representação do Fator “g” (Representação do Fator “g” (Representação do Fator “g” (QIQIQIQI) da Inteligência segundo Charles Spearman) da Inteligência segundo Charles Spearman) da Inteligência segundo Charles Spearman) da Inteligência segundo Charles Spearman    situandosituandosituandosituando    nesta nesta nesta nesta 

abordagem fatorial a Inteligência Arquitetônica. Aproveitando os fatores de Spearman este modelo abordagem fatorial a Inteligência Arquitetônica. Aproveitando os fatores de Spearman este modelo abordagem fatorial a Inteligência Arquitetônica. Aproveitando os fatores de Spearman este modelo abordagem fatorial a Inteligência Arquitetônica. Aproveitando os fatores de Spearman este modelo 
considera uma maior participação dos fatores espaciais, numéricos e psicomotores do que do fator considera uma maior participação dos fatores espaciais, numéricos e psicomotores do que do fator considera uma maior participação dos fatores espaciais, numéricos e psicomotores do que do fator considera uma maior participação dos fatores espaciais, numéricos e psicomotores do que do fator 
verbal.verbal.verbal.verbal.    
Fonte: Ilustração do autor 

 
Fig.Fig.Fig.Fig.10101010    ––––    RepresentRepresentRepresentRepresentação do Fator “g” (ação do Fator “g” (ação do Fator “g” (ação do Fator “g” (IAIAIAIA) da Inteligência Arquitetônica em sua hipotética abordagem fatorial) da Inteligência Arquitetônica em sua hipotética abordagem fatorial) da Inteligência Arquitetônica em sua hipotética abordagem fatorial) da Inteligência Arquitetônica em sua hipotética abordagem fatorial    

da Inteligência Arquitetônica usando os fatores apontados por Geoffrey Bradbent (1974), mas da Inteligência Arquitetônica usando os fatores apontados por Geoffrey Bradbent (1974), mas da Inteligência Arquitetônica usando os fatores apontados por Geoffrey Bradbent (1974), mas da Inteligência Arquitetônica usando os fatores apontados por Geoffrey Bradbent (1974), mas 
muitas outras versões podem ser construídas a partir de diferentes interprmuitas outras versões podem ser construídas a partir de diferentes interprmuitas outras versões podem ser construídas a partir de diferentes interprmuitas outras versões podem ser construídas a partir de diferentes interpretações.etações.etações.etações.    
Fonte: Ilustração do autor 
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Algumas habilidades das quatro vertentes citadas por Spearman participam da composição do 

fator “g”, mas quando especializadas e desenvolvidas através de exercícios específicos para este fim, de 

forma heterogênea e não-hierárquica compõem habilidades acessórias às mais diversas práticas 

profissionais. Então, ainda dentro destas quatro vertentes: o fator espacial se desenvolve para 

proporcionar ao arquiteto habilidades importantes para as suas criações no espaço tridimensional e para 

as leituras e percepções do espaço préexistente; o fator numérico reúne capacidades que possibilitam 

os cálculos relacionados ao projeto; o fator verbal a todas as peças escritas, bem como as discursões 

com os interlocutores do projeto e, finalmente, o fator psicomotor ou mecânico é importante para 

favorecer as capacidades que envolvem o desenho, o uso de maquetes e todos os trabalhos manuais 

pertinentes às práticas de cada profissional.   

Cada habilidade, independente ou interligada, hierárquica ou aleatoriamente pode não estar 

representada neste modelo, mas este expressa que uma diversidade de capacidades e habilidades 

específicas precisa ser reunida na tarefa de projetar. 

Por se dedicar à definição dos fatores subjacentes às habilidades intelectuais ou cognitivas humanas 

e por ter como finalidade a definição das estruturas da inteligência e sua organização, a abordagem 

fatorial está sujeita a crítica relacionada à sua ênfase na representação em detrimento dos fatos. 

Principalmente por tentar representar algo que jamais será descrito por estratificações didaticamente 

construídas para corresponderem às medições de algo incomensurável, relativo e subjetivo como a 

inteligência, através de intrumentos simulados e artificiais como os testes de inteligência.  

    
Fig.1Fig.1Fig.1Fig.11111    ––––    Representação do Representação do Representação do Representação do trabalho integrado da percepção e dos fatoretrabalho integrado da percepção e dos fatoretrabalho integrado da percepção e dos fatoretrabalho integrado da percepção e dos fatores “g”s “g”s “g”s “g”(IA) (IA) (IA) (IA) e “s”(IA) e “s”(IA) e “s”(IA) e “s”(IA) da Inteligência da Inteligência da Inteligência da Inteligência 

Arquitetônica Arquitetônica Arquitetônica Arquitetônica nananana    hipotética abordagem fatorial hipotética abordagem fatorial hipotética abordagem fatorial hipotética abordagem fatorial e em uma das muitas  etapas de em uma das muitas  etapas de em uma das muitas  etapas de em uma das muitas  etapas da elaboração criativa a elaboração criativa a elaboração criativa a elaboração criativa 
de um projetode um projetode um projetode um projeto    usando o recurso do computadorusando o recurso do computadorusando o recurso do computadorusando o recurso do computador....    
Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

 

Veremos que, apesar disso, as propostas de análise de como um projeto é concebido ou criado 

em seu processo de produção arquitetônica no intelecto de quem o elabora, ou de uma equipe que o 

desenvolve, assume entre os teóricos da arquitetura uma metódica estruturalista com estratificações 
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baseadas em sequências lineares, hierárquicas, sistêmicas ou arborescentes, tão limitantes e generalizantes 

quanto os esquemas usados na abordagem fatorial para descrever a inteligência. 

Apesar desta crítica pertinente a uma abordagem pragmática da inteligência não corroborando 

com uma proposta psicométrica de avaliação quantitativa ou qualitativa, os testes, os trabalhos e os 

critérios de avaliação didática ainda são recursos acadêmicos, quase inevitáveis, que muito se assemelham 

a uma abordagem fatorial do saber e da prática arquitetônica usado nas universidades. O que torna 

importante o estudo destes para que fiquem ainda mais evidenciadas em detalhes as deficiências 

ocasionadas pela fatoração ou classificação da atividade que subdivide todo o aparato virtual usado em 

seu processo de subjetivação em de estudantes, sob o nome de “critérios de avaliação” ou “itens do 

rendimento do aluno”. 

Não optando por fatorações com tantos elementos, ou ainda, se rendendo em mais esta 

abordagem à lógica binária clássica Bartlett (1958) e Wertheimer (1959) dividiam os caminhos do 

pensamento em apenas dois, como na simplificação que comumente se faz do modelo de Guilford, o 

pensamento divergente e o convergente. Wertheimer dividia, de forma simplória, entre o pensamento 

produtivo e o não produtivo; e Bartlett dividiu em “pensamento em sistema fechado” e “pensamento em 

sistema aberto” apelidado por ele de “pensamento aventureiro”. Neste último caso, o “pensamento em 

sistema fechado” é aquele já mencionado da lógica, da linguagem, da matemática, da geometria, e da 

representação, ou como muitos atribuem equivocadamente, da ciência. Composto por unidades finitas, 

limitadas e objetivando uma meta este pensamento se fecha entre o problema e a solução. Pode haver 

criatividade nestes casos, mas uma criatividade, a luz da política cognitiva aqui adotada, limitada à solução 

de problemas pré-formulados algoritmicamente. No “pensamento aventureiro” o repertório de elementos 

que podem ser levados em conta não é determinado, e para ser utilizado este pensamento estes 

elementos não precisam estar relacionados ao se unirem isto deve ocorrer de um jeito novo ou inovador, 

daí a sua natureza aventurosa. 

[...] a distinção entre o pensamento de aventureiro e o pensamento em sistema fechado 
torna-se vaga quando aplicada a situações em que se projeta. Sem dúvida, quando se 
procura é possível encontrar em projetos exemplos de problemas em sistema fechado. 
O problema de arrumar mesas e cadeiras em um restaurante exige claramente o 
pensamento em sistema fechado. No entanto, muitas vezes esses exemplos não 
suportam um exeme mais atento, porque raramente o projetista trabalha exclusivamente 
com um conjunto de peças. Se uma arrumação de mesas específica não serve, é 
comum que o projetista tenha liberdade de experimentar mesas de tamanhos e 
formatos diferentes e até alterar o formato do restaurante! Portanto, em geral, o conjunto 
de elementos dos problemas de projeto não é inteiramente fechado nem inteiramente 
aberto. Na verdade, é comum reconhecermos a resposta criativa a um problema de 
projeto como aquela em que o projetista se liberou de um conjunto de elementos 
convencionalmente restrito. Assim, muitos projetistas consideram a imposição rígida de 
sistemas fechados, como no caso da construção de sistemas, uma ameaça ao seu 
papel criativo. (LAWSON, 2011, p.139-140) 

 

Cabe-nos dizer também, dentro de uma abordagem global para a inteligência arquitetônica, que é 

óbvio que ninguém nasce com todas as condições cognitivas necessárias para a atividade de projeto, 

portanto, esta inteligência é uma habilidade construída, tanto quanto sua própria conceituação. A 
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construção das habilidades de projetar ocorrem em sua formação e na própria experiência profissional 

depois de alguns anos de prática. 

A inteligência não é uma aptidão inata, embutida no momento da concepção ou dentro 
do útero, e sim um conjunto de habilidades em desenvolvimento, conduzido pela 
interação entre os genes e o ambiente. Ninguém nasce com uma quantidade 
predeterminada de inteligência. A inteligência (e o quociente de inteligência – QI) pode 
ser aprimorada. Alguns adultos não chegam nem perto de alcançar seu verdadeiro 
potencial intelectual. (SHENK, 2010, p.39) 
 

Apesar de parecer óbvio, o que aqui defendemos como hipótese é que quanto mais nos 

munimos de conhecimentos e da prática de projeto em experiência real, mais facilidade teremos para 

realizarmos os futuros projetos, o que consiste em um desenvolvimento natural da inteligência 

arquitetônica. Não havendo dons, aptidões inatas definitivas, nem capacidades que nascem prontas sem 

se transformarem, a conquista de condições haptas para o exercício da profissão designada como 

arquitetura e urbanismo se constrói através de muito exercício e de muita prática, gerenciados não apenas 

pela didática, mas pelos exercícios de projeto que permitirão a experimentação direta do ato criativo 

faltando, contudo, a experimentação de ter algumas de suas obras executadas e avaliadas para possibilitar 

uma retroalimentação fenomenológica, o que nos leva a pensar que o aprendizado na atividade da 

arquitetura se completa com a experiência da prática profissional. Portanto, se muitos fatores básicos da 

cognição podem se integrar para compor a chamada inteligência, inclusive a arquitetônica, em uma 

abordagem global, sem necessariamente negar esta fatoração quase inalcansável por ser incalculável e 

desnecessária para quem busca apenas o desenvolvimento de uma prática de projeto, conclui-se que, 

também, muitas habilidades acessórias, ou mesmo inteligências, que se integram para construir os 

domínios cognitivos da criatividade arquitetônica. Ainda que estas habilidades ou inteligências, 

igualmente, não precisem ser nomeadas ou estruturalmente distribuídas para a construção de um saber 

associado ao fazer arquitetônico. Mas entendendo que estas inteligências possuem componentes de 

habilidades que podem ser aprendidas numa formação acadêmica com maior ou menor facilidade, e 

capacidades geneticamente herdadas, é importante considerar que, a partir da existência desta forma de 

estruturação do saber e do intelecto, para que sejam avaliados os recursos pedagógicos possíveis e 

necessários para o ensino do projeto. 

Em seu livro, “O Gênio em Todos Nós”, publicado em 2010, David Shenk, respaldado em vários 

pesquisadores da inteligência de diferentes vertentes e competências teóricas, defendeu a conclusão de 

que tudo o que se acreditava sobre genética, talento e QI estava equivocado. Muitas são as revisões 

feitas por ele, inclusive, de tabus e tradicionais interpretações científicas consagradas. Uma das mais 

importantes conclusões foi sobre a grande plasticidade cerebral, ou as capacidades potencialmente 

existente nele, bem como o que dele podemos exigir. A noção de plasticidade cerebral ou cognitiva, 

trás consigo a compreensão de que, além de todos nós já não nascermos com o mesmo potencial 

genético cerebral temos uma flexibilidade muito grande em relação ao que construímos cognitivamente 

nesta nossa capacidade intelectual. O que torna quase impossível determinar as verdadeiras limitações 

intelectuais de qualquer indivíduo de qualquer idade, com todas as peculiaridades da história de vida e 
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da trajetória biológica de cada um. Um importante exemplo citado por Shenk para explicitar esta 

plasticidade é o dos taxistas de Londres, com sua estrutura viária complexa, bem discrepante da de 

Manhattan ou de Barcelona, por ser resultante de uma colcha de retalhos irregular resultante de 

aproveitamento de antigas estradas romanas, vikings, saxãs, normandas, dinamarquesas e inglesas, todas 

sobrepostas e embaralhadas, com aproximadamente 25 mil ruas interligadas em um raio de dez 

quilômetros e com desdobramentos em muitos ângulos e com muitos cruzamentos irregulares. O 

licenciamento dos taxistas londrinos depende de uma apreensão destes meandros da malha viária de 

cidade testada e apelidada, pelo seu grau de complexidade, de “A Sabedoria”.  

 
Fig.Fig.Fig.Fig.12121212    ––––    Ruas de Londres cujo domínio de sua espacialidade e a memorização de suas disposições são Ruas de Londres cujo domínio de sua espacialidade e a memorização de suas disposições são Ruas de Londres cujo domínio de sua espacialidade e a memorização de suas disposições são Ruas de Londres cujo domínio de sua espacialidade e a memorização de suas disposições são 

considerados pelos taxistas considerados pelos taxistas considerados pelos taxistas considerados pelos taxistas londrinos como “A Sabedoria”.londrinos como “A Sabedoria”.londrinos como “A Sabedoria”.londrinos como “A Sabedoria”.    

Fonte: Imagem obtida pelo Google Earth (acesso em: 28/05/2012) 

 

A neurologista Eleanor Maguire, em pesquisa feita em 1999, usando tomografia por ressonância 

magnética de vários taxistas londrinos comparadas com as tomografias de outras pessoas atuantes em 

outras áreas, verificou que os motoristas de taxi bem sucedidos nos testes de apreensão do sistema viário 

de Londres possuíam um hipocampo posterior altamente dilatado. Área esta já conhecida dos 

neurologistas como a parte do cérebro especializada na memória espacial. A pesquisa de Maguire e de 

sua equipe levou à surpreendente constatação de que quanto mais longa a experiência do taxista maior 

era o tamanho do hipocampo posterior do cérebro destes profissionais. Assim concluíram, não apenas 

que as mudanças da massa cinzenta do hipocampo são adquiridas a partir de exigências da atividade 

cognitiva, mas que a plasticidade do cérebro também depende do direcionamento que dermos a ele do 

ponto de vista cognitivo, pois as conclusões de Maguire convergiam com o que outros cientistas 

descobriram mais ou menos na mesma época, através de pesquisas com violinistas, leitores em braile, 

vitimas de derrame em recuperação, que partes do cérebro se adaptam, se reorganizam, e até se 

desenvolvem volumetricamente conforme as experiências cognitivas por nós realizadas. 
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Curiosamente a mesma habilidade de domínio espacial sobre as cidades com sistemas viários 

complexos dos taxistas é necessária também aos arquitetos e urbanistas, que lidam com projeto, 

especialmente nos dias atuais. O tamanho da parte posterior do hipocampo, também nestes profissionais, 

não pode afinal ser unidade de medida de sua capacidade e desenvoltura com o espaço tridimensional, 

porque, graças à plasticidade cerebral atualmente considerada nas teorias neurocientíficas, provavelmente 

irá acontecer neles um aumento gradual desta área do cérebro, ao logo da formação acadêmica e do 

aumento da experiência destes profissionais. 

A concepção de uma “inteligência geral” e, portanto, única foi literalmente 
desmontada com os estudos de Gardner e, de uma certa forma, essa 
substituição de paradigma influi poderosamente na ideia que se tinha da 
memória, da capacidade de concentração e de seu funcionamento. Dessa 
maneira, torna-se evidente que, assim como não existe uma inteligência geral e 
sim múltiplas inteligências, o cérebro humano também não abriga uma memória 
geral e sim formas de memorização e competências de conscentração 
subordinadas a cada uma das inteligências. 
A aceitação dessa ideia é até mais fácil do que a das inteligências múltiplas. 
Cada pessoa que alega ter “boa memória”, caso se observe com atenção, 
perceberá que essa “boa memória” é facilmente situada em áreas ligadas a suas 
múltiplas inteligências. (ANTUNES, 2009, p.91) 

 

A “boa memória” espacial, que poderia ser atribuída à inteligência espacial, contudo, não parece 

ser tão abrangente para atender à demanda dos taxistas de Londres e também aos arquitetos e 

urbanistas, e atender ainda aos pilotos de avião, aos pintores, aos escultores e a muitos outros que não 

possuem uma inteligência nominalmente exclusiva para suas atividades cognitivas. 

A partir das pesquisas sobre a plasticidade cerebral, as principais perguntas que os psicólogos, 

neurologistas e cientistas cognitivos trabalham para responder, cada um destes pesquisadores ao seu 

modo, são: Até onde a inteligência humana pode chegar? E, como podemos descobrir quais são os 

limites de nosso intelecto? 

Durante as primeiras décadas do século XX alguns psicólogos estavam confiantes de terem um 

instrumento confiável para responder a estas perguntas, alguns testes que determinavam em que estágio 

um indivíduo analisado se encontrava dentro da chamada Escala de Inteligência Stanford-Binet, também 

conhecida como QI. Com o passar do tempo esta confiança foi gradativamente diminuindo. 

Nossas perguntas, contudo, são mais específicas: Que capacidades intelectuais são mesmo 

necessárias ao vasto potencial de produção da arquiteura contemporânea? Que capacidades cognitivas, 

ainda não presentes nos estudantes, podem ser desenvolvidas durante a própria elaboração de seus 

futuros trabalhos e quais exigem exercícios específicos contínuos que precisam ser realizados desde o 

seu período de formação acadêmica? Talvez, com alguma experiência profissional e de ensino seja 

aparentemente fácil responder a estas perguntas, mas nem sempre sabemos os porquês e as nuances 

que tornaram este saber mais consistente e pedagogicamente aplicável com muitas variantes que 

tornariam mais facil o aprendizado ou o treinamento. 
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Sem perder de vista a política de cognição inventiva e sua contextualização nas formações ou nos 

estratos históricos, a inteligência do arquiteto só pode ser, por esta abordagem considerada, se nos 

reportarmos a toda trajetória de realizações arquitetônicas ao longo da história e as potencias criativas 

para cada projetista a cada época desde a pré-história ao século XXI. 

 
 [...] enquanto Gardner (1983) “corta o bolo” da inteligência em sete19 pedaços, Robert 
Sternberg (1988) o corta em apenas três, que ele denomina as inteligências analítica, 
criativa e prática. O neuropsicólogo Michael Gazzaniga (1985; GAZZANIGA & 
LERDOUX, 1978) argumenta que a mente é uma coligação de feixes de funções semi-
independentes, e Khalfa (1994) escreveu na introdução do livro intitulado O que é 
inteligência?, que existem “muitos tipos de inteligência, e que não podem ser facilmente 
comparadas, menos ainda taxadas segundo uma escala comum”. O bolo da inteligência 
também tem sido cortado de várias maneiras durante as últimas duas décadas. Um dos 
“fatiamentos” criou as memórias atuantes, de curto prazo e de longo prazo. Endel 
Tulving (1983) corta esse bolo cognitivo em memória do procedimento e memória 
proposicional, que se aproximam da distinção entre saber sobre habilidades e saber 
sobre o saber. A memória proposicional foi ainda subdividida nas categorias episódica 
e semântica. A primeira está envolvida com a gravação e subsequente recuperação de 
lembranças de acontecimentos e feitos pessoais; a segunda se ocupa do 
conhecimento do mundo que é independente da identidade e passado do indivíduo. 
(MITHEN, 1996, p.95) 
 

Observa-se por esta síntese do antropólogo Steven Mithen em uma das notas do livro “A Pré-

História da Mente” (1996) que mesmo depois de um fluxo dinâmico de transformação filosófica do 

modo de entender a inteligência na atualidade, o “estado da arte” revela uma coexistência entre 

definições da inteligência que resultam de uma visão representacional da linguagem e do pensamento 

com uma relativamente nova perspectiva cognitiva inventiva como alternativa e resultante de uma visão 

pragmática ou de uma filosofia da diferença. Nesta, possivelmente, o bolo seria algo irregular jamais 

préexistente e seria construído e constituído de uma totalidade fragmentária, ou sem uma lei de 

construção ou uma estrutura, através de um conceito. ou de um conjunto deles, sem necessariamente 

precisar de começo, meio ou fim. 

Este estado da arte, contudo, não parece dar conta das pretenções epistemológicas contidas em 

uma pesquisa sobre a atividade intelectual necessária a uma prática tão múltipla, tão complexa e 

diversificada como a do fazer arquitetônico, entre muitos outros similares. O que confirma a necessidade 

de recorrermos a uma política de cognição que extrapole os limites das pesquisas da ciência da 

cognição, ainda tão presa a modelos de análise, a tecnologias e a métodos tão sistêmicos que não 

refletem a verdadeira versão mais complexa, menos ordenada, aleatória e indefinida da natureza da 

realidade. 

Uma abordagem cognitiva inventiva apresenta uma amplitude conceitual necessária para abarcar 

uma inteligência arquitetônica multifacetada, flexível e diversificada, mas acima de tudo, uma inteligência 

em movimento constante de expansão e transformação, influenciada por uma capacidade fundamental 

de aprender e criar novos conhecimentos e absorver novas culturas que se refletem sobre os projetos ou 

sobre as ideias que o delineiam ao longo de sua concepção movente ou dinâmica através do 
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pensamento, do saber permeados pelas habilidades relacionadas ao fazer arquitetônico com uma 

potência de processo inventivo e diagramático de subjetivação. Assim como nas conceituações da 

inteligência baseadas no senso comum, a informação e a facilidade para o entendimento ou o 

aprendizado e, principalmente, a criação de novos saberes são de grande importância para a prática 

arquitetônica, além das capacidades básicas que excluem muito poucos como aptos a exercerem a 

prática de projeto desde que consiga, através das experiências do aprendizado por intermédio da tríade 

do saber-poder-subjetivação, apresentado por Deleuze, quando escreveu sobre a filosofia de Foucault. 

(DELEUZE, 1986) Cada projeto, por sua vez, com diferentes temáticas exige novas aprendizagens e novos 

saberes específicos, combinados à experiência empírica de cada profissional para compor as habilidades 

práticas acessórias à concepção de diferentes ambientes, espaços, paisagens e lugares. Em uma 

abordagem pragmática, é natural que se considere a existência de faculdades e até mesmo de fatores, 

entendendo estes como construções teóricas que agrupam capacidades cognitivas independentes, 

heterogêneas, sem relações hierárquicas e classificações, e, dificilmente, seria considerado positivo dar 

nomes e quantificar estes elementos presentes de forma não estrutural, mas como partícipes de uma 

autopoise de conexões rizomáticas entre partes heterogêneas, mas também resultantes das construções 

genéticas, ao longo de séculos, e das conquistas dos saberes obtidos pelo aprendizado da experiência 

e praticados, mas em constante transformação e devir. 

Neste universo de multiplicidades, a inteligência não se separa da criatividade, das habilidades 

artísticas, das capacidades cognitivas, como da percepção, da memória e da atenção, em um monismo 

de sensações, sentimentos, e pensamentos que, por outro lado, precisam, por uma iniciativa humana, e, 

por uma motivação muito forte, conectar-se entre si e, de uma forma mais amadurecida, unir-se, também, 

aos estratos físicos, químicos e antropomórficos desconstruindo a mera a relação biunívoca e rígida entre 

sujeito e objeto. 

[...] há esferas em que a inteligência, apoiando-se na sensibilidade, é mais profunda, mais 
rica, do que a memória e a imaginação. [...] É preciso que a inteligência seja forçada, que 
sofra uma coação que não a deixe livre para escolher; essa coação é a da sensibilidade, 
[...] o sofrimento por que passa nossa senbilidade força nossa inteligência a procurar o 
sentido do signo e a essência que nele se encarna. "Um homem dotado de 
sensibilidade poderia, ainda que não tivesse imaginação, escrever romances admiráveis. 
O sofrimento que os outros lhe causassem, seus esforços para evitá-Io, os conflitos que 
daí lhe resultariam com pessoas cruéis, tudo isso, interpretado pela inteligência, 
forneceria matéria para um livro... tão belo como se fosse imaginado, inventado. 
(DELEUZE, 1964, p.69-70) 
 

Os projetos arquitetônicos e urbanísticos, também vistos como simulações, precisam ser 

imaginados, inventados com sensibilidade, motivada pelos desejos dos futuros usuários e, permeados 

pela representação gráfica. Estes projetos se transformam posteriormente em objetos de uso, em 

construções, paisagens e praças e, por mais que os desejos dos usuários sejam observados, estes 

usuários farão uso dos ambientes criados no futuro de forma mais indefinida e indeterminada que aquela 

que puderam prever e formalizar para auxílio do projeto. Isto, porém não é motivo para abandonar estas 

                                                                                                                                                                                             
19 Na época em que esta afirmação foi publicada Howard Gardner ainda considerava que existiam apenas sete 
inteligências múltiplas e não oito como reformulou em 1999. 
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expectativas, mas é, também, importante considerar que será significativamente mais mobilizante para o 

projetista utilizar pressupostos de projeto vivenciados por ele do que os desejados por seus 

intelocutores existentes apenas em seu universo representacional e não vivencial. 

Os processos lógicos indutivos-dedutivos, característicos da via representacional da cognição são 

consequência e não parte componente dos perceptos, afectos criados no mundo fenomenológico e 

pelas ideias criadas pelo pensamento. Ou seja, por esta perspectiva o pensamento não pode ser 

considerado como no caminho cartesiano, sendo uma “substância” da inteligência, que por operações 

objetivas percorre os caminhos da cognição representacional dos significantes e significados. O mundo 

intelectual é aquele que utiliza as expressões do mundo dos fenômenos, os conteúdos, mas 

corresponde a um complexo processo de subjetivação, comumente simplificado pela psicologia por 

uma mera relação sujeito/objeto e a arquitetura está no próprio mundo dos fenômenos, mas precisa de 

inúmeros processos de subjetivação para existir enquanto objeto de uso arquitetônico, e é neste 

agenciamento de signos que entraria a inteligência para o uso da arquitetura, na forma como é 

comumente conceituada, bem como nas inevitáveis análises descritivas e críticas de uma obra ou de um 

projeto que integram a atividade profissional da arquitetura, enquanto lógica do sentido e não da razão. 

Os processos do intelecto, quer sejam lógico-matemáticos, linguísticos, visuo-espaciais, ou tantos outros 

da ordem discursiva, não acrescentariam nada às criações artísticas fenomenológicas da ordem dos 

perceptos e dos afectos, atuantes sobre o mundo real, se considerássemos a inteligência em sua 

acepção mais usual. 

 
O trabalho da inteligência consiste em, sob a pressão da sensibilidade, transmutar nosso 
sofrimento em alegria, ao mesmo tempo que o particular no geral. Somente ela pode 
descobrir a generalidade e achá-la alegre, encontrando no final aquilo que já estava 
presente desde o começo, necessariamente inconsciente. (DELEUZE, 1964, p.70) 

 
A inteligência do senso comum não poderia ela própria ser descrita por um modo de entender 

estruturalista e, portanto, estático, pois, mesmo reinante no mundo da representação esta inteligência 

também partilha do devir da multiplicidade e das rizomáticas relações do pensamento e se algum 

mecanismo ou aparato pudesse ser citado ou reconhecido, no mundo dos acontecimentos, apenas 

seriam cabíveis as máquinas abstratas do universo conceitual de Deleuze/Guattari que apesar de nada 

terem a ver com as estruturas aparentemente mecanicistas da cognição, são de grande importância para a 

construção de um plano de consistência onde possa se situar diagramaticamente, e não apenas 

esquematicamente ou metodologicamente, um outro modo de pensar a inteligência a partir de 

processos, não apenas de cognição, mas principalmente de subjetivação. O que equivaleria a dizer que 

uma percepção aguçada, uma boa memória e uma atenção redobrada sobre detalhes arquitetônicos e 

construtivos já vivenciados anteriormente, constituiriam uma condição criativa melhor que apenas a análise 

e a pesquisa teórica que antecede qualquer trabalho profissional, e produziria uma maior facilidade para 

as práticas de projeto. Destacamos, contudo, que estas são condições perceptivas, cognitivas e 

emocionais, evidentemente necessárias, mas não suficientes para a composição do construto que aqui 

queremos construir ou a nossa hipótese da Inteligência Arquitetônica. Para a elaboração de uma 
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interpretação da inteligência, diferente daquelas extremamente associadas ao estruturalismo e à 

representação, e mesmo ao senso comum, baseada na cognição inventiva, importa-nos de inicio 

estabelecer as relações que este modo de entender o intelecto inclui em seu contexto teórico a 

criatividade e, também, os processos de subjetivação. A criatividade e, consequentemente, a 

conceituação de inteligência que considera a mesma como parte integrante de seu construto, é um 

processo de subjetivação que, dentro de uma perspectiva pragmática não existe nem além, nem aquém 

do sujeito, mas até a sua manisfestação muitos são os acontecimentos, perceptos, afectos, memórias, 

enunciados, signos, codificações, aprendizados, criações que precisam ocorrer sempre alguns 

conectados com outros. 

Segundo Eduardo Passos (em KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008), fortemente influenciado pelas 

ideias de Deleuze e Guattari, o conceito de subjetividade é híbrido por excelência, por não estar 

associado a uma essência ou natureza, mas a um processo de produção de si mesmo, que apresenta 

elementos heterogêneos, matérias distintas ou vetores de existêncialização diversos. Nesta conceituação 

estão incluídas as relações com a cidade, com o apartamento ou a casa que moramos muitos anos, com 

o local onde trabalhamos, com os museus, teatros e cinemas que frequentamos, que refletem sobre a 

nossa experiência vivencial com a arquitetura. Cabe-nos assim os juízos não apenas para com a arquitetura 

como acontecimento, mas também para com as representações, os signos codificados e decifrados ou 

não da linguagem que descreve uma obra arquitetônica em seu uso e em relação aos significados a ela 

atribuídos posteriormente à experiência, especialmente como fruto desta vivência e nossas particulares 

interações traduzidas ao nível do intelecto representacional. Ter, porém, consciência de uma distinção do 

mundo fenomenológico e do mundo das interpretações é tarefa da qual a inteligência passa a ter 

fundamental importância estabelecendo, dentro de sua própria matéria prima, os limites entre o que se 

enuncia e o que se faz da arquitetura. Uma inteligência pragmática terá que incluir a capacidade de 

discernir entre o que cabe ser realizado pelo intelecto e o que compete à ordem do artístico, 

envolvendo a percepção, as emoções e as experiências mais vivenciais do que intelectuais. É esta 

modalidade de inteligência, enfim, que interessa à prática arquitetônica. Mas, para entendermos como 

esta inteligência pode ser considerada como uma vitória da resistência a muitos atavismos que nos 

distanciam da criatividade e da invenção, precisamos recorrer a outra distinção, relativa às influências que 

o pensamento sobre a inteligência sofreu da abordagem cognitiva computacional extremamente 

estruturalista e da força da investigação sobre a inteligência artificial. 

Devido ao grande interesse demonstrado pelos cientistas cognitivos do primeiro mundo na 

pesquisa sobre a Inteligência Artificial (IA) e por terem iniciado estes estudos em 1956, ao mesmo tempo 

em que a psicologia cognitiva foi também iniciada, reflete-se uma tendência para definir a inteligência 

natural através das perspectivas de estudo da IA. Isto parece ser interpretado como uma influência muito 

forte deste objetivo científico apoiado nas “leis do pensamento” da lógica Booleana (1854) e na lógica 

dos processamentos cognitivos ou a algoritmização de Alan Turing na década de 1930 (1935-36), que 

desenvolveu através de seu protótipo de “máquina universal” (TURING, 1975), o grande motivo para se 
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iniciar o programa de simulação artificial da cognição ou, em outras palavras, foi o que consolidou as 

pesquisas acerca da ideia de que a inteligência fosse, cada vez mais, a partir deste momento, entendida 

como a capacidade de solução de problemas conforme uma árvore de tomada de decisões. (Eduardo 

Passos em KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008) Por esta versão da inteligência, os programas e as rotinas 

ou algorítimos da informática e, especialmente, dos chamados “cérebros eletrônicos”, correspondem aos 

procedimentos lógicos que garantem aos homens sua capacidade inteligente. (DELEUZE, 1964) 

Esta alternativa para o entendimento da inteligência que busca uma retomada da subjetividade por 

uma perspectiva pragmática e sóciopoliticamente engajada e que não enfatiza as suas estruturas 

cognitivas ou psicológicas, porque prefere dar mais destaque aos fluxos, os devires e os processos 

dinâmicos do pensamento e da criação, pode nos oferecer subsídios muito mais valiosos em nossa 

pesquisa. 

 
Pela via desta algoritmização da inteligência, dá-se então a nova formulação do cogito 
moderno: calculo, logo existo. A pretensão da ciência cognitiva é finalmente dar conta 
deste objeto até então só acessível à especulação filosófica. O sujeito do conhecimento 
– o “eu penso” cartesiano – ganha agora um tratamento formal que o torna compatível 
com protocolos da investigação científica. O sujeito para se tornar objeto da ciência 
deve ser primeiro logicizado para ser apreendido como uma mecânica inteligente. 
Conhecer o sujeito é conhecer inteligentemente o sujeito, isto é, é calcular o seu 
funcionamento, é revelar a sua dimensão de cálculo. É o pressuposto desse “eu 
calculo”, com o qual se identifica a função cognitiva, que foi condição de possibilidade 
para o cognitivismo computacional. Homem e máquina se relacionam como sistemas 
funcionalmente equivalentes de tal forma que o estudo da inteligência dos mecanismos 
é já o estudo dos mecanismos da inteligência (LE MOIGNE, 1986). Daí não mais se 
poder afirmar se são as máquinas que prolongam o organismo ou se o organismo é que 
se transforma como nova prótese das máquinas. (Eduardo Passos em KASTRUP, 
TEDESCO & PASSOS, 2008, p.218-219) 

 
Herbert Simon e Allen Newell respeitados cientistas pesquisadores da Inteligência Artificial, 

estruturaram as bases de uma ciência da cognição ao desenvolverem, após várias simulações 

computadorizadas, um modelo serial de informações baseado em árvores de decisões e a partir da 

linguagem LISP20 que decompõe o problema em vários estágios até a decisão ou solução final. Estes 

estágios se subdividem em conjuntos ordenados de ações, operações ou procedimentos, que são 

executados dentro da lógica binária do “se, então”, sequencial, recursiva e algorítima. (NUNES, 2006). O 

estudo da cognição para estes e outros autores desta vertente da psicologia consiste em aceitar o 

desafio de construir teorias que culminam em uma ciência do artificial. E, neste caso a meta não é criar 

funções ou functivos, proposições ou prospectos que se aproximem ao máximo do que ocorre na 

natureza, mas construir aparatos que permitam reproduzir as capacidades intelectuais humanas por 

processos não necessariamente semelhantes aos que ocorrem na inteligência natural, mas inspirados 

neles. Só nos resta então, diante do exposto, propor uma modalidade de inteligência arquitetônica 

natural, tão natural quanto possível, sem a artificialidade das construções dos cognitivistas computacionais. 

A emancipação destas amarras cognitivistas implica também na superação da necessidade de construir 

um caminho esquemático linear, hierárquico, representacional, arborescente, binário, analítico ou sintético. 
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Enfim, isenta-nos de buscar uma equação resultante da tentativa de criar um computador à imagem e 

semelhança da inteligência às expensas da construção teórica de uma inteligência à imagem e semelhança 

do computador. Assim como a inteligência natural, objeto de nosso estudo, não é uma capacidade que 

pode ser avaliada em laboratório e reduzida a gráficos ou simulacros, igualmente a inteligência 

arquitetônica e os métodos que pretendem organizá-la através de esquematismos, são um verdadeiro 

estereótipo do mundo da representação. Distante de uma utilidade prática, ou mesmo de uma 

adaptabilidade ao mundo dos acontecimentos, que é o mínimo que se esperaria de qualquer 

inteligência. 

 
Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas de qualquer forma que aprenda, é 
sempre por intermédio dos signos [...] e não pela assimilação de conteúdos objetivos. 
Quem sabe como um estudante pode tornar-se repentinamente “bom em latim”, que 
signos [...] lhe serviram de aprendizado? [...] Em arte ou em literatura, quando a 
inteligência intervém, é sempre depois, nunca antes: “A impressão é para o escritor o 
mesmo que a experimentação é para o sábio, com a diferença de ser neste anterior e 
naquele posterior o trabalho da inteligência.” Em primeiro lugar, é preciso sentir o efeito 
violento de um signo, e que, o pensamento seja como que forçado a procurar o 
sentido do signo. Em Proust, o pensamento geralmente aparece sob várias formas: 
memória, desejo, imaginação, inteligência, faculdades essenciais... [...] é a inteligência, e 
apenas ela, que é capaz de tornar possível o esforço do pensamento, ou de interpretar 
o signo, é ela que o encontra, contanto que venha “depois”. Dentre todas as formas do 
pensamento, só a inteligência extrai as verdades dessa ordem. (DELEUZE, 1964, p.21-
22) 

 

Para considerarmos uma Inteligência Arquitetônica que abarque a diferença, a criatividade e, mais 

do que isso, a inventividade é necessário a considerarmos como mais do que solução de problemas. Na 

época em que Deleuze escreveu Proust e os signos (1964), os conceitos de inteligência eram restritos à 

abordagem piagetiana e spearmaniana. A abordagem global ainda era uma teoria embrionária. Não que 

isto mude alguma coisa em relação à ideia de uma inteligência que é posterior à aprendizagem com os 

signos, mas mudaria a ideia de uma Inteligência que facilmente se oporia à propostas de uma mera 

capacidade solucionadora de problemas dentro de um mesmo campo de conhecimento. Abarcaria 

ainda as reais necessidades de atuação efetiva e diversificada sobre a aprendizagem e a atividade 

cognitiva em múltiplos campos do saber e em muitas habilidades antes não incluídas no seu escopo. Mas 

mantendo-se em um plano de imanência21 pragmático, atuante sobre os signos não semiológicamente, 

mas por uma fenomenologia arquitetônica, sem a intercorrência de significados e significantes, a 

inteligência arquitetônica precisaria ser mais do que ampliada ou expandida em seus conceitos, pois sua 

reformulação precisaria não envolver a própria elaboração dos problemas que precisará resolver, mas 

considerar a invenção como um ponto de partida à sua ação posterior. 

                                                                                                                                                                                             
20 LISP – em inglês, List Processing – processamento de informação baseado em listas de descisão ou checklists. 
21 A filosofia é devir não história; ela é coexistência de planos, não sucessão de sistemas. É por isso que os planos 
podem, ora se separar, ora se reunir [...]. O plano de imanênciaplano de imanênciaplano de imanênciaplano de imanência é ao mesmo tempo o que deve ser pensado e o que 
não pode ser pensado. Ele seria o não pensado no pensamento. É à base de todos os planos, imanente a cada plano 
pensável que não chega a pensá-lo. É o mais íntimo no pensamento, e, todavia o fora absoluto.[...] A ida-e-volta o 
gesto supremo da filosofia: não tanto pensar O plano de imanência, mas mostrar que ele está lá, não pensado em 
cada plano. (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p.78-79). O grifo é nosso. 
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É importante, então, sublinhar que a aprendizagem inventiva nunca se restringe ao plano 
da inteligência. A inteligência participa, mas não é por sua participação que a verdadeira 
aprendizagem se dá. A inteligência atua, tem seu papel no processo de aprendizagem, 
mas ela é acionada, forçada pelo encontro com os signos. Neste sentido, é oportuna a 
distinção estabelecida por Bergson (1932/1992, p.42) entre uma inteligência que 
trabalha “a frio” e uma inteligência que trabalha “a quente”. A primeira opera analisando e 
sintetizando, enquanto a segunda é movida por algo de não intelectual, que Bergson 
(1932/1992) denomina emoção criadora. Esta não equivale a um tom subjetivo ou a um 
colorido afetivo que se seguiria à representação, mas precede e exige representações. 
Ela diz respeito a um conjunto imediato com algo que é exterior ao sujeito e que lhe 
provoca um abalo que é exterior ao sujeito e que lhe provoca um abalo afetivo, uma 
agitação que é criadora na medida em que é exigente de representações que a ela se 
seguirão. Bergson (1902/1990) falou também extensamente sobre este tema em seu 
artigo sobre o esforço intelectual. Refere-se aí a trabalhos intelectuais distintos, em 
diversos graus de esforço, que é reprodutivo e encadeia representações, num 
funcionamento automático. No outro extremo temos a inteligência que opera com 
esforço, a qual trabalha a quente e é acionada nos processos de invenção. O esforço 
advém da transformação de uma ideia – o problema – em imagens materiais – soluções 
do problema. [...] fazer uma escultura é extrair do bronze ou do mármore uma fluidez 
para criar um braço que pende, um olhar, um desalinho dos cabelos, um corpo em 
estado de relaxamento, a elegância de um passo de dança. Esculpir é, então, acessar a 
ductilidade da matéria, suas forças intrínsecas, seu movimento interno. Bergson aponta 
ainda que há um trabalho de vaivém entre o problema e a solução, pois as imagens que 
lhe dão forma concreta retroagem sobre a ideia inicial, transformando-a. (KASTRUP, 
2001, p.20-21) 
 

Encontrar verdades através da inteligência, se não entendermos a inteligência por uma vertente 

inventiva contemporânea, pode ser uma atividade quase tão fria quando as possíveis de ser realizadas 

através da inteligência artificial em um entendimento científico extremamente cognitivista. Portanto, numa 

concepção ampliada da cognição não é possível estabelecer qualquer correlação ou covariação entre a 

inteligência arquitetônica e fatores quaisquer precisamente definidos, e muito menos com testes de QI, 

pondo assim, em dúvida, também, a testabilidade da inteligência, da criatividade, das vocações, das 

aptidões, ou mesmo de habilidades especificas. Buscamos neste trabalho reconhecer que a inteligência 

arquitetônica opera “a quente”, mas também “a frio”, como no dizer de Bergman, e opera em prol de um 

projeto digno de ser chamado de arquitetura. 

Ao tratarmos de uma inteligência arquitetônica como um conceito prático e útil à atividade 

projetual do arquiteto bem como à sua formação, não cabe restringir sua abordagem no tempo e no 

espaço. Ainda que as descobertas e experimentações das ciências cognitivas aqui utilizadas datem de 

épocas mais recentes a inteligência arquitetônica, poderíamos dizer que nasce conceitualmente e 

criativamente com a própria arquitetura e os seus problemas, os seus afectos, como é óbvio concluirmos 

diante de tudo o que foi dito. Sendo assim estamos declarando que esta pertence à natureza da 

atividade criativa do arquiteto desde as origens clássicas até a contemporaneidade. A inteligência 

arquitetônica esta, então, presente em todas as manifestações teóricas e práticas que, a seu tempo, 

cultura e lugar, buscaram contribuir inventivamente sobre os resultados qualitativos das obras 

arquitetônicas produzidas ao longo de todos estes séculos de existência da arquitetura, ainda que estas 

e outras normativas conceituais, geométricas ou estéticas tenham sido demarcadoras de territórios 

estilísticos repletos de repetições, analogias e aprisionamentos criativos, cada um a seu tempo. 
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A inteligência arquitetônica não está aqui significando, portanto, o qualitativo intelectual necessário 

para um arquiteto desenvolver e detalhar apenas os projetos que exigem uma complexa funcionalidade e 

tecnologia, ou que exibem predicados estéticos aprovados pela massa que os observará quando 

executados, como no trinômio vitruviano. Antes disso a Inteligência do Arquiteto é toda a capacidade 

cognitiva, habilidades experimentais, criativas e críticas do arquiteto necessárias a qualquer projeto, desde 

o mais simples e fácil de ser realizado por um arquiteto sênior, até o mais complicado que exija 

conhecimento, experiência e habilidades incomuns. Neste sentido esta inteligência aqui estudada, não 

apenas é impossível de estar completa em qualquer arquiteto, mas pode dividir espaço também com 

outros profissionais, pois um profissional de arquitetura não é obrigado a conhecer todas as técnicas, 

tecnologias e especialidades necessárias a todos os projetos possíveis e imagináveis. Diante de tanta 

variedade de situações, que necessitam certos projetos e de tanta tecnologia a eles incorporada, se o 

arquiteto pretender abarcar toda esta gama de saberes, ainda que em uma certa quantidade, finita e 

possível de ser absorvida cognitivamente, esta experiência causará uma perturbação no processo criativo 

artístico, que necessitará uma capacidade de agenciamento mental de muitas variáveis simultaneamente 

diminuindo a variedade e a potência dos perceptos, dos afectos e dos desejos anteriores a 

racionalização. 

A necessidade de processamentos simultâneos de informações na atividade mental de um 

arquiteto projetista durante o processo de elaboração de um projeto extrapolando as possibilidades 

cognitivas humanas é o grande motivo de muitos equívocos, e esta dificuldade cognitiva recebe o nome 

de simultagnosia. Esta limitação foi motivo de exaustivo estudo de um dos pioneiro da Psicologia 

Cognitiva, George Miller, que registrou suas importantes conclusões em um artigo científico, de 1956, que 

se tornou um clássico: The Magic Number 7±2 : Some Limits on Our Capacity for Processing Information. 

(O número mágico sete mais ou menos dois: alguns limites na nossa capacidade de processar 

informações) Neste artigo, citado por Christopher Alexander em Notes on the Synthesis of Form (Ensaio 

sobre a Síntese da Forma, 1964), Miller experimenta a utilização de vários perceptos22 ou “pedaços de 

informações sensorial familiar” sentidos e processados ao mesmo tempo, inclusive usando fontes que 

afetam terminais sensíveis diferentes (sons, imagens, cheiros, sabores e registros táteis) em forma de 

números, letras ou palavras, por exemplo, para que pudesse avaliar quantos perceptos poderiam ser 

processados mentalmente e simultaneamente pela capacidade cognitiva humana. Alexander afirmou, se 

referindo a este artigo que a capacidade de invensão humana é limitada pelo número de variáveis desta 

invenção que podem ser ao mesmo tempo processadas e a cada instante que um arquiteto faz um traço 

no papel este seria uma resultante destes processamentos simultâneos. Ressalvando o caráter universalista 

de experiências que envolvem subjets específicos com experiências de vida particulares e condições 

perceptivas diferentes, em função de muitas condições fisiológicas e genéticas, mesmo em se tratando 

                                                           
22 Neste caso o percepto apresenta um significado totalmente distinto daquele dados por Gilles Deleuze e Felix Guattari 
em O Que é Filosofia? (1991) Percepto aqui significa uma unidade de percepção, que pode ser visual, auditiva, 
olfativa, tátil ou palatar. Apesar dos cinco sentidos tradicionais serem os terminais receptores da percepção, perceptos 
são apenas as variáveis produzidas no mundo externo que serão perceptivamente captadas. São pedaços de 
informações que devem ser familiares baseando-se na experiência e no aprendizado prévio. 
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de uma conclusão aproximada, e que poderíamos atribuir a uma expressão estatística o número mágico 

7±2, que significa uma possibilidade de variação entre 5 e 9 é uma conclusão típica de uma visão 

representacional da cognição. O artigo de Miller tornou-se um clássico, inclusive por ser um dentre outros 

que, na história, marca um início efetivo para as pesquisas da psicologia cognitiva distintas dos estudos do 

behaviorismo, mas recebeu inúmeras críticas ao longo desta mesma história. Herbert Simon (1974), por 

exemplo, concluiu experimentalmente que o número de pedaços que caberiam na extensão da memória 

de curto prazo era menor com pedaços maiores (ex.: frases com oito palavras) do que pedaços 

menores (ex.: palavras de uma sílaba). 

Ainda que questionável pela busca aproximada de semelhanças na capacidade perceptiva de 

caráter universal e do cunho “mágico” dado a um fenômeno natural e facilmente justificável, sabemos que 

de fato temos limitações cognitivas referentes à simultaneidade no processo de racionalização, ou 

mesmo, antes disso durante a criação. Nos dias de hoje, um fato que nos faz retornar a estas pesquisas 

feitas há mais de cinquenta anos atrás é o uso de celular por motoristas enquanto dirigem, que é um 

exemplo muito frequente de perceptos e processamento deles distraindo a atenção da mente de uma 

tarefa que exige extrema atenção. A psicologia cognitiva, a respeito desta questão, afirma, ainda, a partir 

de muitas pesquisas posteriores, que exigimos demais de nossa memória a curto prazo quando não 

vivenciamos o contato direto com certas experiências que, depois de repetidas em muitas diferentes 

condições incorporamos à nossa memória de longo prazo, gerando registros mnemônicos que, 

provavelmente, estarão atuantes quando executarmos tarefas complexas similares às já vividas e, então, 

para a retomada destes perceptos, velhos conhecidos, a memória de curto prazo não será exigida, 

deixando-a livre para a acumulação de outros tantos perceptos novos. Ainda que nos seja facultado 

executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, do ponto de vista cognitivo, só é possível dar atenção a 

uma atividade em um mesmo tempo. Alternamos com rapidez entre diferentes ações mentais, mas 

neurológica e cognitivamente, estas ações são excludentes. 

 
A nossa atenção consciente ou a nossa memória a curto prazo apenas poderiam 
processar simultaneamente uma quantidade de informações muito pequena. O nosso 
sistema cognitivo ofereceria muito poucos recursos aos “processos controlados”. Em 
contrapartida, a memória a longo prazo disporia de uma enorme capacidade de registro 
e de restituição pertinente dos conhecimentos. Nessa memória a longo prazo, a 
informação não seria amontoada desordenadamente, mas estruturada em redes 
associativas e em esquemas. Estes esquemas seriam outras tantas “fichas mentais” sobre 
as situações, os objetos e os conceitos que nos são úteis na vida corrente. Poder-se-ia 
dizer que a nossa visão do mundo, ou o nosso modelo da realidade, se inscreve na 
nossa memória a longo prazo. 
Vejamos como poderíamos dar conta dos erros de raciocínio sistemáticos verificados 
pela psicologia cognitiva através destas hipóteses sobre a arquitetura cognitiva23. Embora 
os “conheçamos”, raramente seguimos os princípios da lógica, das probabilidades e das 
estatísticas (que se encontram armazenados em qualquer ponto da memória a longo 
prazo), porque estes nos exigiriam que acionássemos “processos controlados”, que 
requerem uma difícil aplicação da atenção e da memória a curto prazo. Dada a 
arquitetura do sistema cognitivo humano, é muito mais econômico e rápido recorrer aos 

                                                           
23 A hipótese da “Arquitetura” do sistema cognitivo humano, por analogia com a arquitetura dos computadores 
corresponde a uma forma de interpretação usualmente adotada pelos psicólogos cognitivos. 
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esquemas já prontos da nossa memória a longo prazo. Aquilo que retivemos das nossas 
experiências anteriores pensa por nós. 
Uma vez ativados os esquemas, modelos e associações da memória a longo prazo, 
desencadeamos um certo número de processos ditos heurísticos. Os processos 
heurísticos são métodos rápidos que quase sempre dão resultados corretos, mas que 
podem por vezes revelar-se falso. São vias transversais ou atalhos relativamente aos 
cânones da racionalidade estrita, mas são mais econômicos do que estes últimos por 
serem “codificados” no sistema cognitivo. Sendo automáticos ou semiautomáticos, 
mobilizam muito pouco a memória a curto prazo (a atenção). Por exemplo, em vez de 
ter em conta todos os dados de um problema, nós temos tendência a reter apenas os 
dados mais salientes ou aqueles que coincidem com situações que estamos habituados 
a enfrentar. (LÉVY, 1990, p.194-195) 
 

Os esquemas são a base teórica cognitiva que deu origem à Linguagem de Padrões de Christopher 

Alexander (ALEXANDER, 2013), entendendo estes como uma forma de organização do conhecimento, 

da informação e, consequentemente, para a visão representacional da cognição, também do 

pensamento. Sabemos, no entanto, que, a partir de uma visão pragmática, o próprio ato de organizar o 

pensamento reflete uma postura estruturalista que inibe uma maior expansão e amplitude do alcance 

desta forma de pensamento. A inteligência racional não consegue dar conta da atividade artística 

justamente por uma atávica tendência a organizar o caos criativo, tão fértil enquanto indeterminado e 

instável e altamente improdutivo quando disciplinado. 

Enquanto existir na terra um mínimo de inteligência sensitivainteligência sensitivainteligência sensitivainteligência sensitiva, haverá alguém capaz de 
ordenar os elementos do entorno físico, de modo que o reconhecimento da sua 
estrutura produza um prazer estético, independente da satisfação de requisitos 
funcionais. (PIÑON, 2006, p.8) 
 

Autores como Hélio Piñon e Edson Mahfuz defendem a vigência ainda atual da prática da 

arquitetura moderna e da possibilidade do arquiteto não precisar necessariamente se comprometer com 

a inovação e a criatividade, exceto nos detalhes de sua obra, considerando a conceituação de analogias, 

de tipologias, de referências formais e de estilo de época que sempre adotou a utilização de elementos 

de composição similares de uma obra para outra sem prejuízo de sua originalidade. Por críticas feitas, por 

ambos, à falta de identidade, de qualidades estéticas, de ordenação presentes como características 

arquitetônicas do período histórico em que vivemos, fica claro que estes autores não apenas continuam 

apegados atavicamente aos conceitos que diametralmente opostos às afirmativas da filosofia 

contemporânea apresentada pelos autores aqui citados. Ao contrário deles, tentam resgatar o discurso já 

por demais desgastado e evitado da busca de unidade ou identidade nas obras de arte, e, portanto, da 

arquitetura. A proposta de inteligência sensitiva de Piñon, entretanto, apesar de legítima e coerente com a 

ideia de inteligência arquitetônica aqui trabalhada, ainda se prende à ideia de que é tarefa do arquiteto 

“ordenar os elementos do entorno físico” ao invés de agenciar de um modo espontâneo e livre de 

concepções geométricas regulares préestabelecidas, ou ainda, nos libertando de “camisas de força” 

arquitetônicas mais atuais, similares às centenárias do passado, como as ordens arquitetônicas clássicas, as 

regras do modernismo, ou quaisquer outras que limitem de algum modo a criação do arquiteto. O 

destaque dado por Piñon ao “prazer estético”, independente da satisfação de requisitos funcionais como 

necessários à arquitetura tem, supostamente, uma intenção de registrar que a máxima “a forma segue a 
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função” não está sendo por ele defendida entre as ideias do pensamento modernista. A estética, como 

um fenômeno subjetivo, e ao mesmo tempo resultante de um processo de subjetivação, não vinculado a 

uma satisfação funcional, para Piñon, entretanto, é explicita e declaradamente inspirada na filosofia kantiana 

transcendental na relação sujeito-objeto, e modela uma ideia de inteligência sensitiva que não se limita ao 

aspecto racional-analítico, ou ao modo lógico-matemático de pensar, envolvendo a sensação, a 

percepção espacial e a sensibilidade artística. E, portanto, as emoções que devem propiciar às obras de 

arquitetura o prazer estético, que é o que de fato mobiliza e impulsiona o pensamento arquitetônico e o 

diferencia do modo convencional de pensar da engenharia, deixaria de ser uma mera capacidade 

solucionadora de problemas. 

Edson Mahfuz, divulgador da obra de Hélio Piñon no Brasil e, igualmente adepto da não derrocada 

do modernismo, considerando o fazer arquitetônico neste movimento passível de mudanças internas que 

o tornariam vigentes nos tempos atuais, defende muitas ideias que contrariam completamente os ideais 

pós-modernos, contemporâneos e a influência dos filósofos da diferença e da práxis sobre a arquitetura 

contemporânea. Em seu “Ensaio sobre a razão compositiva”, Mahfuz, além de admitir e fomentar a crença 

na existência de um todo ou de uma totalidade idealista e transcendente, e, portanto, préexistente, 

composta de partes ordenadas por sistemas geométricos ou formais, normativos, miméticos, tipológicos 

ou inovativos, que são os meios pelos quais as partes geram o todo e se apresentam isolados ou em 

combinações diversas de acordo com o método de cada arquiteto. Dentro desta perspectiva o 

arquiteto não passaria de um repetidor, do qual é exigida uma inteligência algorítmica que inova apenas 

nos detalhes, ou em partes menores capaz de repetir componentes chamados de permanências 

tipológicas, que deixam de ser protótipos para receberem a alcunha de tipo até decaírem em forma de 

estereótipos exageradamente repetidos sem as necessárias utilidades funcionais e as expressões estéticas 

antes consagradas tornadas ultrapassadas e desprezadas pelos usuários ou pelos que contemplam 

enquanto forma. Os elementos desta arquitetura tipológica oscilam em permanências e inovações 

conforme a experiência de sua utilização ganhando força para sua reutilização quando bem sucedidos 

em adoções anteriores ou quando são descartados pela não aprovação em experiências de pós-

ocupação malsucedida ou de degradação arquitetônica. Os depoimentos, as pesquisas documentais e 

históricas, as Análises Pós-ocupação, as explorações analógicas objetivas e subjetivas, formais e 

conceituais são, portanto, importantes para esta vertente do entendimento dos caminhos projetuais da 

arquitetura. Muitos destes procedimentos de pesquisa feitos com profundidade por estudantes de 

arquitetura muito aplicados e dedicados durante sua formação profissional, são desprezados por 

arquitetos que apesar de coadunarem com as ideias do mimetismo, as analogias e das tipologias, não 

mais dedicam tanto tempo à pesquisa de insumos para o projeto por se acreditarem capazes de 

prescindirem das mesmas graças á experiência que acumularam quando não consideram perda de 

tempo diante das urgências dos cronogramas geralmente limitados reservados à maioria projetos de 

grande porte e de interesse comercial maior ainda. 
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Depois de muitos anos de conquista do pensamento arquitetônico abandonando as formulações 

rígidas e as regras estéticas aprisionadoras para alcançar métodos mais heurísticos, voltar a um caminho 

algorítmico constitui um retrocesso quase sempre limitante e inibidor de ideias novas e criativas. É um fato 

notório, que as escolhas mais livres atuais de alguns arquitetos contemporâneos, observáveis desde os 

deconstrutivistas, são ainda decisões inseguras, imprecisas e espontâneas, e assim o são porque nesta 

postura mais aleatória  e aparentemente caótica, manifesta-se a própria natureza das ideias 

contemporâneas sobre o pensar a arquitetura sem os “engessamentos” do passado – presentes nas 

regras do modernismo como também em algumas posturas mais radicais do movimento pós-modernista. 

Parece-nos muito desconfortável acreditar que a inteligência arquitetônica precise ser utilizada 

apenas para remanejar criações de outros autores ou para continuar a produzir tipo, padrões, pastiches e 

variantes sobre um mesmo tema proposto por um estilo arquitetônico, a partir de um modo de fazer 

pessoal ou subordinado a um gosto de época. 

Mahfuz afirma, em seu livro “Ensaio sobre a Razão Compositiva” que a premissa básica para 

determinar como se dá a criação de formas em arquitetura é a de que “a atividade de criação exercida 

por arquitetos e designers não parte de uma tabula rasa nem da consideração exclusiva de aspectos 

estruturais e programáticos, e por ser definida como uma atividade que se baseia em grande parte na 

interpretação e adaptação de precedentes.” 

É claro que limitar o trabalho do arquiteto exclusivamente ao uso de precedentes seria 
uma simplificação grosseira da complexidade própria da arquitetura, mas (...) o uso de 
precedentes cumpre um papel importante na área da composição arquitetônica. 
(MAHFUZ, 1995, p.23) 
 

Com base nesta ideia Mahfuz propõe quatro possibilidades: método inovativo, método tipológico, 

método mimético, e método normativo. O método inovativo é definido por Mahfuz como “um 

procedimento através do qual se tenta resolver um problema sem precedentes ou um problema bem 

conhecido de maneira diferente.” Neste método podemos identificar um grande problema que é o fato 

de ser impossível para qualquer arquiteto conhecer todas as obras já projetadas em sua região e no 

mundo, dentro do tema que trabalha ou das questões espaciais que busca solucionar para que a partir 

de um conhecimento prévio considerar sua obra inovadora por não haver em relação a ela qualquer 

precedente histórico. Para este método Mahfuz considera como grande facilitador o uso de analogias, 

tanto arquitetônicas quanto as inspiradas em seres vivos da natureza ou em qualquer outra área de 

conhecimento. (...) Analogias não só existem dentro da disciplina da arquitetura, mas são também a 

essência do seu significado. (ROSSI, 1979) Com este apelo à analogia como recurso de projeto, Giulio 

Carlos Argan, Aldo Rossi, Christian Norberg-Schulz, Alan Colquhoun, Leon Krier, Rafael Moneo e muitos 

outros teóricos do projeto revelam que para eles não há afinal inovação pura ou plena na criação 

arquitetônica. Há, ao contrário, sempre uma fonte de inspiração, um objeto de referência ou de 

comparação, ou, ainda, confirmam a afirmação de que não existe tabula rasa no processo criativo artístico 

e, portanto, arquitetônico. O conceito de tipo, segundo Kate Nesbitt, no período pós-moderno passou a 
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ser considerado entre os teóricos como a essência da arquitetura, comparando-o em certos casos à 

estrutura profunda da teoria linguística. (NESBITT, 2008) 

 

 

1.1.1.1.3333    METODOLOGIAS, METODOLOGIAS, METODOLOGIAS, METODOLOGIAS, ESTRATÉGIASESTRATÉGIASESTRATÉGIASESTRATÉGIAS    E A DESCONSTRUÇÃO DO SENTIDO DA ARQUITETURAE A DESCONSTRUÇÃO DO SENTIDO DA ARQUITETURAE A DESCONSTRUÇÃO DO SENTIDO DA ARQUITETURAE A DESCONSTRUÇÃO DO SENTIDO DA ARQUITETURA    

 

O nível de complexidade dos projetos arquitetônicos vem aumentando significativamente ao longo 

das últimas cinco décadas, graças principalmente aos avanços tecnológicos construtivos e das demandas 

de projeto cada vez mais associadas a atividades muito especializadas, e isto já vem sendo assinalado há 

muito tempo. Aliás foi esta constatação que fez nascer o chamado movimento dos métodos de projeto 

que surgiu na primeira metade do século XX, organizado pelos arquitetos e teóricos da arquitetura 

Geoffrey Broadbent e Anthony Ward, inspirados pela Conferência sobre Métodos de Projeto ocorrida em 

1962, em Londres no Imperial College, feita por John Christopher Jones e D. Thornley e pelo Simpósio 

“The Design Method” (O Método de Projeto) celebrado em Birmingham em 1965 por Sydney A. Gregory, 

e transformado em livro homônimo em 1966. 

 
Na atualidade, os problemas funcionais estão se tornando cada vez menos simples. 
Porém, os projetistas raramente confessam sua inabilidade em resolvê-los. Ao contrário, 
quando um projetista não compreende um problema muito claramente a fim de 
encontrar a solução que realmente ele exige, ele recorre a alguma solução escolhida 
arbitrariamente. O problema, por causa da sua complexidade, permanece sem solução. 
[...] Na atualidade, mais e mais problemas de projeto estão alcançando níveis insolúveis 
de complexidade. Isto é verdadeiro não apenas em bases lunares, fábricas, estações de 
rádio, cuja complexidade é interna, mas mesmo em pequenas cidades e em chaleiras. 
Apesar de sua superficial simplicidade, mesmo esses problemas têm uma base de 
necessidades e atividades que os tornam bastante complexos para se entender 
intuitivamente. (ALEXANDER, 1964, p.1) 

 
O uso de recursos de computação auxilia o arquiteto em sua atividade, mas acrescenta outros 

níveis de complexidade no uso de softwares e hardwares que igualmente passam por um infindável e 

acelerado processo de transformação tecnológica que exige ainda mais das suas ferramentas cognitivas 

disponíveis. Paralelamente a esta revolução tecnológica, as neurociências e as ciências cognitivas vem 

avançando e inventando novos conhecimentos que auxiliam bastante o homem através de um maior 

entendimento de como funciona sua mente e quais são os seus recursos e limitações para orientar e 

auxiliar sua atividade nas tarefas cada vez mais complexas de projetação. Desde quando surgiu esta 

preocupação com as tarefas ligadas à criação, mas também composta de problemas de ordem racional, 

na década de 1960, os arquitetos, engenheiros, designers e artistas do Movimento dos Métodos de 

Projeto vêm tentando descobrir caminhos metodológicos que os auxiliem em sua prática projetual. 

Há muito tempo que o mito de considerar todo o processo de projeto como um caminho 

inexplorável e inviolável foi parcialmente negado por diversos autores, arquitetos ou não (Christopher 

Alexander, 1964; Anthony Ward, 1967; John Christopher Jones, 1971; Thomas Markus, 1967 e Bruce 

Archer, 1963). Desde a década de 1960 muitas ciências tem sido utilizada neste esforço de desnudar 
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como se desenvolvem os processos criativos arquitetônicos, na mente criativa arquitetônica durante ato 

de elaboração de projetos. A Psicologia Cognitiva desde que foi oficialmente criada, em 1956, 

aparentemente, vem servindo de auxiliar a estes teóricos nesta investigação. 

 
[...] podemos perguntar-nos porque razão tantas pessoas resolveram alcançar tal 
objetivo neste período exato da história. Sem dúvida, a resposta é que existe um 
descontentamento geral com respeito aos métodos tradicionais de projeto. O elevado 
custo que originam os erros de projeto, especialmente no caso de sistemas muito 
complexos, é um incentivo poderoso para exteriorizar o processo de projeto, porque 
assim poderá estar sujeito a crítica e comprovação antes que se produzam erros muito 
custosos. A aparição repentina, em muitos pontos do globo, de métodos para 
conseguir isto, é já uma prova conclusiva de que os problemas de projeto estão 
alcançando proporções demasiado grandes e complicadas para que se possam deixá-
las ao arbítrio do critério particular, inclusive dos mais experientes dos projetistas.  
(JONES, 1969, p.25) 

 
Esta citação, imbuída de uma postura extremamente controladora da atividade projetual, revela a 

principal motivação da inicial associação da pesquisa sobre os métodos de projeto com a psicologia 

cognitiva, que, supostamente, tanto poderia contribuir com as bases para a criação de processos 

criativos mais eficientes, como para a identificação das capacidades e habilidade que, por ventura, 

estivessem causando os “erros muito custosos”. Entretanto, sabemos que graças a ela outras grandes 

razões foram se construindo com as Conferências e Congressos Internacionais sobre o assunto. Muitos 

conferencistas, inclusive, mostraram estar motivados por outras questões ligadas às superações das 

limitações criadas por métodos de projetos em sua época já ultrapassados e pobres em ideias 

inovadoras. 

Em sua dissertação de mestrado publicada em forma de livro em 1964 “Notes on the Syntesis of 

Form” (Ensaio Sobre a Síntese da Forma), Christopher Alexander tirou partido de muitos conceitos, novos 

á época, sobre Inteligência Artificial, Teoria dos gabaritos, dos esquemas e dos atributos para o 

reconhecimento e a organização de padrões na memória de longo prazo, Pensamento produtivo e 

criativo, Processos de solução de problemas, Avaliação experimental da capacidade de processamento 

simultâneo de mais de um percepto e Estudo da complexidade do raciocínio e da expertise dos 

enxadristas e superdotados. Todos os assuntos extraídos da recém-nascida psicologia cognitiva. Todas as 

obras que publicou desde então, não tendo mais o compromisso acadêmico, não faz mais referência a 

estes conhecimentos, nem os atualiza em suas publicações posteriores, apesar de muitos conceitos 

novos elaborados nas décadas de 70 e 80, nos livros “O Modo Intemporal de Construir” (1979) e “Uma 

Linguagem de Padrões” (1977; ALEXANDER, 2013) apresentarem uma consonância com as ideias 

desenvolvidas pelos teóricos cognitivos da mesma época, revelando que persistia sua conexão com 

estes assuntos, inclusive, com aplicações bem explícitas em suas teorias.  

Quando uma segunda geração do Movimento dos Métodos de Projeto se estruturou no final dos 

anos 70, houve uma abertura para a participação de outras áreas, como a sociologia, a antropologia, a 

geografia e a psicologia (agora estudando a proxêmica e as relações do homem com o ambiente), e 

passou-se a inserir mais o usuário no processo projetual, firmando-se assim os chamados processos 
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participativos de projeto. Mais uma vez Christopher Alexander assume um papel fundamental entre os 

pesquisadores dos métodos de projeto, mesmo não gostando de ser incluído entre eles. Sua Linguagem 

de Padrões, desenvolvida para criar uma melhor comunicação entre projetistas e usuários era considerada 

por ele não como um método, mas como uma linguagem formada por um conjunto integrado de 

padrões passíveis de serem aplicados no contexto de qualquer escolha metodológica. Mais do que 

nunca a psicologia cognitiva estava presente nesta linguagem. A própria Linguagem de Padrões seria 

declaradamente uma adaptação de Alexander da teoria cognitiva dos “esquemas” testada por Franks e 

Bransford em 1971 (DREW, 1973). Nesta ocasião, Bruce Archer, um dos teóricos do Movimento dos 

Métodos de Projeto, afirma com convicção: “A metodologia do projeto está viva e bem, e vivendo sob 

o nome de Pesquisa em Projeto.” (JONES, 1971) 

Na década de 1980, a pesquisa em projeto mesmo sem um movimento que a integre em um 

grupo de ideias debatidas e divulgadas como o das décadas de 60 e 70, redirecionou mais uma vez seu 

campo de estudos evitando métodos rígidos (OLIVEIRA & PINTO, 2009), evitando os, já saturados, 

métodos que tratavam o processo de projeto como algoritmos ou como processos excessivamente 

controlados. Seguiu-se um caminho no qual não mais se pesquisava “unicamente como o arquiteto 

projeta, mas também como se ensina a projetar” (MARTINEZ, 1991). A formação do arquiteto passou a 

ser peça fundamental para a pesquisa do processo de projeto, por se levar em conta, com muito mais 

ênfase, que os muitos elementos estruturantes da metódica de cada projetista depende, além de todos 

os múltiplos fatores já levantados nas pesquisas anteriores, da filosofia e da pedagogia do ensino que o 

arquiteto recebeu em sua formação acadêmica. Com os avanços da informática a partir da década de 

1990 e com a revolução digital, os métodos que integram as tecnologias computacionais e o projeto 

arquitetônico se tornaram a maior fonte de pesquisa em projeto, e métodos cada vez mais particulares 

de fazer arquitetura, usando o recurso dos meios eletrônicos ou não passaram a ser denominados 

preferencialmente de “Processos de Projeto” (MARTINEZ, 1991), “Mecanismos ou Métodos 

Compositivos” (MONTANER, 2002), “Estratégias Projetuais” (MONEO, 2008), etc. Mas mesmo com todos 

os recursos contemporâneos que tratam o espaço arquitetural com mais de três dimensões ou que usam 

a tecnologia da informação não apenas para “pensar” sobre o projeto, mas também para executá-lo de 

modos surpreendentemente inovadores, o espaço para as teorias cognitivas encontra lugar, pois mais do 

que nunca ela vem sendo novamente requisitada para avaliar quanto somos capazes de assimilar os 

perceptos e as informações auditivas, textuais e, principalmente visuais, que fluem nas grandes cidades, 

no computador e nas mídias, mais rápido que nossa capacidade de registro e processamento mental. Os 

designers de webpages estudam, a partir desta época, a psicologia cognitiva para avaliar quantas 

informações podem ter em uma única página da web, para não torná-la cansativa ou desconfortável. As 

mesmas teorias cognitivas servem ao arquiteto em sua atividade criativa, processando informações 

simultaneamente e tornando-as mais simples através de recursos heurísticos (atalhos mentais) permitindo 

que haja espaço para a liberdade criativa em meio às múltiplas e interdisciplinares demandas dos 

programas de necessidades dos projetos contemporâneos mais complexos. Mesmo quando se recorre 
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às consultorias, desta época em diante, os dados obtidos destas passam a compor o programa de 

necessidades dos projetos exigindo do arquiteto seu atendimento. 

A crise de inspiração e as dificuldades para abordar os projetos mais complexos atingem, em 

algum momento, a maioria dos arquitetos que atuam como projetistas. As técnicas de estimulação da 

criatividade desenvolvidas pelos teóricos da psicologia da criatividade podem não ser eficientes o 

bastante para todos os que as utilizam, mas são alternativas muito úteis para serem experimentadas com a 

finalidade de vencer estas fases mais críticas de criação, que ocorrem frequentemente. Além dos 

processos heurísticos, estão em constante estudo e experimentação pela abordagem cognitiva da 

criatividade, as ferramentas para a organização da representação mental no processamento das atividades 

intelectuais mais complexas, os exercícios de ginástica mental que treinam o cérebro para realizar tarefas 

não usuais, as técnicas de estimulação da criatividade, os recursos motivacionais, etc. 

A Psicologia da Criatividade, que se tornou um dos ramos da Cognitiva, graças às abordagens mais 

atuais desta área de pesquisa psicológica, estuda, ainda, os bloqueios cognitivos que podem limitar o 

pensamento criativo e incentiva a formação de repertórios imagéticos e conceituais para poderem ser 

usados quando necessário, transformando-os, combinando-os, comparando-os, fundindo-os ou 

interconectando-os das mais variadas maneiras. O entendimento cognitivo da Inteligência necessária aos 

arquitetos, variáveis a partir de diferentes culturas, variadas classes sociais, múltiplas influências políticas e 

os esclarecimentos filosóficos dos autores aqui citados proporcionam uma versão mais contemporânea 

de pensamento relacionado ao tríplice conceito de saber-poder-subjetivação (DELEUZE, 1986), de 

questionamento de tabus e de velhos paradigmas e de uma crítica substancial e convincente da validade 

das verdades lógico-discursivas absolutas (FOUCAULT, 1966, 1969, 1970 e 2008) muito importantes para 

a construção de um “saber-inteligência” e de uma inteligência que conduza a um saber respaldado nas 

formações históricas muito úteis para os arquitetos tanto em seu processo de formação acadêmica 

quanto em sua atividade profissional em processo de amadurecimento. Com isto fica claro que não 

podemos alimentar um conceito de Inteligência Arquitetônica sem destacar a relevância de como este se 

transforma a partir da história da vida do arquiteto e, ainda, como ela se constrói a partir das formações 

históricas e dos eventos que lhe dão validade e conteúdo. Não é irrelevante ressaltar esta 

contextualização uma vez que, contrariamente a estas ideias e a partir de uma tese hoje não mais aceita, a 

escola alemã Bauhaus negava a importância da história para a produção criativa arquitetônica. E, 

parafraseando Peter Zumthor (ZUMTHOR, 2009), a Bauhaus compreendia a história da arquitetura como 

uma formação geral que praticamente não influenciava os projetos, assim ensaiava-se o ininventável e 

muitas vezes inventava-se o já inventado, como se fosse uma ideia criativa. 

Como hipótese de trabalho esta pesquisa procura defender a existência de um conjunto de 

faculdades cognitivas, epistemologicamente elaborado em forma de um construto denominado 

Inteligência Arquitetônica, possível de ser desenvolvido por estudantes de arquitetura, através de muitos 

saberes e das práticas desenvolvidas em sua formação acadêmica e por arquitetos, através de exercícios 

práticos e de técnicas de criatividade. Estas técnicas, exercícios, ou mesmo os testes utilizados na 
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Psicologia Cognitiva para desenvolver ou avaliar a performance de algumas funções mentais, podem 

também ser úteis, não como forma de avaliação, mas para otimizar certas habilidades acessórias à 

atividade criativa e artística de alguns arquitetos. Faz parte, ainda, desta hipótese a ideia de que esta 

espécie de “arquinteligência” não partilha de qualquer relação com “dons inatos”, transcendentais, 

universais e preestabelecidos ou com habilidades excepcionais difíceis de serem desenvolvidas, a 

despeito das ideias do senso comum e de alguns estudantes que, antes de iniciar seu curso, consideram 

que a prática profissional da arquitetura necessita de uma excelente desenvoltura em desenho artístico ou 

um domínio absoluto da arte da pintura e da escultura. Os múltiplos caminhos que podem ser trilhados 

em inúmeros possíveis processos de projeto ganharam ao longo do histórico das preocupações 

metodológicas do século XX mapeamentos ou esquemas gráficos de representação dos passos a serem 

dados pelos projetistas durante a concepção de um projeto, que revelam a filosofia contida nestes 

métodos, bem como seu nível de aprisionamento do pensamento, da criatividade e, porque não dizer 

da própria inteligência. 

Um dos fundadores da Psicologia Cognitiva, o psicólogo George A. Miller, em seu artigo de 1956, 

“O Mágico Número 7±2: Alguns Limites Sobre a Nossa capacidade para o Processamento de 

Informação”, fez inúmeras experiências a fim de quantificar de modo objetivo os perceptos e os bits de 

informação que poderiam ser processados ao mesmo tempo pela mente humana em atividades 

integradas. Usando perceptos auditivos, visuais, táteis, simbólicos e verbais (estes últimos, imagens e sons 

com significado) ele procurou diversificar os estímulos para ter um experimento mais completo. Suas 

conclusões, ainda que consideradas hoje como insuficientes para uma abordagem processual, seu texto 

se tornou um clássico da Psicologia, dando origem ao estudo do Processamento Cognitivo Simultâneo, 

apontado por Alexander como importante para o complexo trabalho de tratar simultaneamente cada 

variável do projeto em cada traço criativo que se executa.  Atualizações desta experiência foram feitas 

por autores como Ernst Pöppel (1989), John R. Anderson (1995) e Joshua S. Rubinstein, David Meyer e 

Jeffrey Switching (2001). Muitos críticos consideraram a conclusão de Miller extremamente positivista e 

objetivista, faltando incluir muitas variáveis que restringiriam infinitamente a precisão de modo a nem 

mesmo o desvio padrão aproximativo de ±2 ser capaz de flexibilizar as possibilidades de resultado para 

esta experiência. Apesar de simulada, imprecisa e indeterminável, a experiência de Miller serve para 

considerar os limites cognitivos existentes nas atividades realizadas simultaneamente, não considerando 

entre elas apenas dirigir e falar ao telefone celular, mas o processamento de muitas informações, 

perceptos, afectos e demais emoções ao mesmo tempo enquanto se dá o ato de criação arquitetônica. 

A experiência acumulada (expertise) em determinada atividade torna inconscientes alguns 

processos mentais conscientes sempre presentes, na atividade em questão, em um fenômeno por nós 

conhecidos por automatismo. O que transforma os processos conscientes em experiências menos 

“cansativas”. Mas nem tudo pode e deve ser automatizado pelo ser humano, assim os psicólogos que 

defendem as teorias modulares para a alocação dos processamentos simultâneos na atividade cerebral, 

sugerem mapas mentais, diagramas, matrizes de ideias, e outros organizadores gráficos que “juntam 
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informações em porções que tenham sentido, exibindo graficamente o processo de pensar. São 

ferramentas visuais úteis que utilizam imagens símbolos e palavras” que resumem ideias em blocos 

diminuindo a complexidade e reduzindo a necessidade das simultaneidades de informações. A própria 

Linguagem de padrões de Christopher Alexander era, entre outras coisas, uma modalidade de 

organizador gráfico inspirada nos esquemas da psicologia cognitiva. 

Estas teorias podem ser associadas à conhecida limitação cognitiva humana concebidas pelos 

psicólogos da Gestalt chamada de simultagnosia, ou seja, a incapacidade de apreender o sentido global 

de uma imagem complexa, quando os diferentes elementos isolados que a constituem são bem 

conhecidos, acompanhada de uma incapacidade de perceber mais de um estímulo de uma só vez nas 

imagens ambíguas. E, ainda, a incapacidade dos seres humanos de serem racionais e intuitivos ou criativos 

e críticos ao mesmo tempo. Assim sendo, nos processos criativos, nem tudo pode ser integrado, de uma 

única vez, na mente humana. O que, mais uma vez, levou os psicólogos a buscar o aporte dos recursos 

de organização da representação mental, estudados por: Tony Buzan (1970), Allan Paivio (1971), Cooper 

& Shepard (1973), Kosslyn, Ball & Reisser, 1978), Pylyshlyn (1984) e Smith, Reisberg & Wilson (1992), 

sendo, contudo, necessário que estas pesquisas sejam reinterpretadas dentro de uma visão 

contemporânea da cognição. 

As teorias que explicam a simultagnosia e outras limitações cognitivas também afirmam que os 

melhores caminhos para resolvê-la são os recursos heurísticos ou criativos que apelam para a 

sensibilidade artística e a experiência prática. E, no caso do projeto, por serem muitas opções e grande 

parte delas pessoais, o arquiteto pode se dar ao luxo de escolher estes caminhos de acordo com sua 

preferência ou com a eficiência delas face o seu perfil como projetista e de acordo com sua experiência 

profissional. Sendo esta última. À luz da pragmática, a melhor maneira de superar os limites das 

simultagnosias, não é utilizando recursos ainda mais limitantes quanto os organizadores do pensamento 

ou disciplinadores da criatividade, mas a prática dentro das empiricidades e dos processos de 

subjetivação rizomática, resistente e concorrente para a produção do novo, do diferente ou de uma 

heterogênese criativa. 

Nossa trajetória histórica em relação à pesquisa sobre métodos de projeto se inicia, evidentemente, 

com os teóricos do método de projeto, na década de 1950. Os quatro principais assuntos estudados 

por eles, segundo um dos criadores do periódico “Design Studies”, Miguel Cross, são: 1) O controle do 

Processo de Projeto; 2) A Estrutura dos Problemas de Projeto; 3) A Natureza da Atividade de Projeto; e 

4) A Filosofia do Método de Projeto. Dito desta forma a pesquisa destes adeptos do movimento dos 

métodos de projeto revela uma tendência muito forte ao “controle”, a uma “classificação” de formas, 

“estruturas” ou “natureza”, ou, ainda, a identificação de um caminho “correto” ou mais “eficiente” de criar 

uma obra arquitetônica como se realmente fosse possível estabelecer uma rotina ou algoritmo que 

determine a melhor sequência passo a passo de ações para todos os projetos, todos os arquitetos, 

todas as épocas e todos os lugares. Principalmente considerando a diversidade de interpretações 

possíveis para conceitos tão geréricos e subjetivos como: caminho “correto” e mais “eficiente”. 
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Uma vez que estamos aqui reavaliando a produção arquitetônica, a partir de um pensamento 

contemporâneo, esta prática, não mais entendida por uma vertente estruturalista, cabe-nos também 

apresentar qual a real importância de identificar uma Inteligência Arquitetônica e de estudar o processo 

de projeto a luz de uma abordagem cognitiva criativa. 

Se estudamos a prática de projeto através de uma abordagem cognitiva, não é para identificar 

caminhos algorítmicos como estes dos métodos de projeto, mas para ressaltar, com base em dados 

experimentais, a importância de trilhar um caminho heurístico hedonístico, divergente, lúdico, caótico, 

aleatório e subjetivo para dar chance ao uso da criatividade, da sensibilidade artística e de muitas 

habilidades acessórias específicas da atividade arquitetônica e que não podem ser nomeadas, talvez 

porque sequer tenham sido catalogadas e taxonomicamente classificadas como aquelas que já são 

classicamente reconhecidas no mundo da representação. 

Para a maioria das pessoas, mesmo para arquitetos que se consideram criativos, falar numa 

atividade criativa com ausência de métodos, de organização das informações, do controle do processo 

de alguma forma, e, principalmente, com ausência de começo, meio e fim, parece significar uma brusca 

mudança de paradigmas que passará a ser melhor compreendida se conhecermos as gradativas 

mudanças que se processaram com a própria teorização sobre os métodos e processos de projeto ao 

longo da segunda metade do século XX e destes primeiros anos do século XXI. 

Segundo Brian Lawson, tomando como referência o ensaio teórico de Christopher Alexander de 

1964, o processo de projetar se transformou ao longo da história, simplificadamente, como vimos, se 

desenvolvendo do modo vernacular, para um estágio de profissionalização, ou, como Alexander 

chamava do processo autoinconsciente para o autoconsciente. O aumento contínuo da complexidade 

tecnológica das construções, destacado anteriormente, passou a exigir uma especialização distanciando 

cada vez mais o projeto da execução. Segundo Lawson o arquiteto pode até enlamear suas botas no 

terreno ao conversar de vez em quando com o mestre de obras, mas não passa disso. (LAWSON, 2011) 

Quando o arquiteto diz que projeta e constrói, ele, na verdade, está afirmando que projeta e acompanha 

a obra, em vez de apenas assessorá-la. 

 
Aqui na Grã-Bretanha, a Revolução Industrial promoveu essa mudança. Os meios de 
produção mecanizados recém-descobertos passaram a ser o pivô cultural em torno do 
qual a sociedade girou. As sementes do respeito pelas profissões liberais do século XIX 
e da fé na tecnologia do século XX foram plantadas. Mudanças nos materiais e na 
tecnologia disponíveis tornaram-se rápidas demais para serem acompanhadas pelo 
processo evolucionário do artesão. Assim, o processo de projeto que conhecemos em 
tempo recente não surgiu como resultado de um planejamento cuidadoso e voluntário, 
mas como reação a mudanças no contexto social e cultural mais amplo em que se 
projeta. O projetista especializado e profissional que produz desenhos com base nos 
quais outros constroem passou a ser uma imagem tão estável e conhecida que hoje 
vemos esse processo como a forma tradicional de projetar. (LAWSON, 2011, p.54) 

 

Detalhando um pouco mais as transformações do modo de projetar Lawson informa que o modo 

tradicional de projetar, fruto da Revolução Industrial, mesmo não sendo o modo imediatamente posterior 

ao vernacular, inaugurou grandes mudanças conceituais na forma de projetar, tornando esta uma tarefa 
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muito mais especializada. O que se destaca nesta primeira transformação, para Lawson, é a separação 

entre o projetar e o fazer o que o obriga a usar recursos para transmitir instruções técnicas àqueles que, 

de fato, irão executar a obra. Muito generalizadamente a primeira fase destacada por Lawson para esta 

transição é o Projetar com desenhos. Desenhos precisam ser utilizados para informar àqueles que irão 

utilizar a arquitetura para que aprovem ou não os “traços” adotados na arquitetura que encomendou. 

Este é o desenho de apresentação, que difere do desenho de projeto porque este útimo consiste em 

croquis e desenhos ténicos que servem apenas ao arquiteto enquanto projetam. Além destes dois tipos 

de desenho, a grosso modo, existe ainda o chamado desenho de produção, que são feitos para 

transmitir ao construtor as informações para que este execute a obra em conformidade com o que foi 

projetado. Uma veia vernacular ainda persiste o processo construtivo, pois é inevitável o surgimento de 

mudanças, mesmo durante a contrução. 

Os desenhos também estão sujeitos a uma apresentação enganosa e distorcida da realidade. Trata-

se do mesmo dilema do mundo da representação sendo os signos as formas traçadas no papel, em 

substituição das letras ou palavras na representação discursiva ou verbal. 

O passo seguinte da transformação do modo de projetar para Lawson e outros teóricos dos 

Métodos de Projeto é o Projetar com a ciência. O que não quer dizer para eles que arquitetura seja 

ciência, mas que possui muitas ciências auxiliares que devem ser utilizadas paralelamente durante o 

processo de projetação. Quando Christopher Alexander comparou o processo criativo de formas 

arquitetônicas com a resolução de problemas matemáticos e subdividiu cada decisão de projeto em 

subproblemas, que inicialmente eram chamados de variáveis, inadaptações e, porteriormente, “patterns” 

(padrões), ele estava dando ao processo criativo de projeto uma conotação de ciência com sua 

principal característica de relações e funções com variáveis, dados e incógnitas. Se as funções 

comumente trabalhadas com pares ordenados (x,y) como incógnitas de um mundo cartesiano do R2 ou 

bidimensional, pode também utilizar ordenações com múltiplas variáveis em um mundo n-dimensional 

que chamaríamos de Rn. Neste caso a matematização do processo criativo arquitetônico estaria mais 

condizente com o que ocorre com os projetos compostos por inúmeras questões para serem 

resolvidos simultaneamente. Entretanto, se proseguirmos na analogia matemática, seriam igualmente 

necessárias n-equações sistematizadas para solucionar através do sistema de equações os m-problemas 

e, além disso teríamos que forçar e fantasiar muito a nossa compreensão da realidade para admitir que, 

no processo criativo de projeto trabalhamos como na solução de problemas de forma algébrica 

formulando equações, testando empiricamente as variáveis dentro de um sistema complexo de n-

variáveis incógnitas e, especialmente, aceitar que o resultado de toda esta segregação de processo de 

projeto chegamos a um único resultado satisfatório no qual as soluções ocupam precisamente o lugar 

das variáveis obtendo uma igualdade entre os termos de uma equação. 

Geoffrey Broadbent dedicou um capítulo de seu livro “Design in Architecture: Architecture and the 

Human Sciences” à Arquitetura e as Ciencias Humanas, outro às Técnicas das Ciências Humanas, outros 

ainda ao Projeto Auxiliado Computadores e a recente cibernética associada aos sistemas de projeto. 
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Ciências como antropologia, psicologia do comportamento, sociologia, geografia física e humana, 

biologia, física, e outras mais, foram consideradas como auxiliares inseparáveis da arquitetura a partir da 

pesquisa destes teóricos e, assim, muitos modelos de métodos foram construídos com a intensão de 

incluir estas ciências de qualquer maneira nos processos de projeto. Neste seu livro, Bradbent apresenta 

métodos estatísticos, abordagens sociológicas, teorias e técnicas para resolver problemas baseadas na 

matemática, na lógica dedutiva e indutiva, na gestalt, na informática que dava seus primeiros passos da 

linguagem algorítmica e binária de máquina, em certos casos, chamada de ciência da informação, enfim, 

muitas eram as ciências auxiliares que à época eram incorporadas aos métodos de projeto em uma clara 

tendência para a cientifização da arquitetura. Rompendo com esta proposta de cientifização da criação 

arquitetônica recorremos à política de cognição criativa considerando que a simples denominação das 

diversas possibilidades em um projeto como variáveis, vincula estas possibilidades a funções e a criação 

tendo a ciência como caminho, não necessariamente hegemônico. Se nos inspirarmos na filosofia de 

Deleuze, as variáveis devem ser substituídas por variedades, sem qualquer vinculação funcional ou 

conceitual, dependente direta de perceptos e de afectos, sendo este o principal caminho da criação 

arquitetônica, ainda que outras formas criativas também sejam bem vinda oportunamente, como a filosofia 

e os conceitos quase sempre criados em associação aos projetos. 

Não é difícil concluir que não costumamos, de forma essencial e natural, raciocinar cientificamente 

através de funções e variáveis, logicamente através de proposições, ou mesmo, matematicamente através 

de incógnitas e equações, quando concebemos criativamente as soluções arquitetônicas que resultam 

nos projetos e porteriormente nas obras construídas. O raciocínio lógico-matemático que tem como um 

grande referencial de utilização clássica a obra “Elementos” de Euclides e seus axiomas e teoremas em 

forma de proposições geométricas não era usado nem mesmo para as obras arquitetônicas clássicas que 

simplesmente repetiam regras e parâmetros proporcionais pela via chamada, na teoria da arquitetura, 

tipológica ou estilística, mas o processo clássico de elaboração arquitetônica, ainda que raramente 

descrito, exceto pelos tratadistas, não seguia, de fato, uma trajatória que poderíamos chamar de lógica 

propositiva. Precisamos ter cuidado para não confundirmos o modo como descrevemos, ou traduzimos 

discursivamente em palavras uma obra de arquitetura com todas as suas justificativas e todas as suas 

principais razões de existência com o modo como as edificações são concebidas construtiva e 

criativamente na mente de um arquiteto. 

Adiantando um assunto que será bem mais aprofundado no capítulo 4, se usássemos o raciocínio 

indutivo, estaríamos partindo de um particular para um geral ainda inexistente como nas simulações 

propositivas da lógica clássica, o que não ocorre. Se usássemos o raciocínio dedutivo partiríamos de 

regras gerais que deveriam ser abrangentes e detalhadas ao mesmo tempo para serem capazes de dar 

conta de cada caso particular de projeto, o que também não ocorre. O raciocínio abdutivo proposto 

pelo filósofo da primeira fase do pragmatismo, com tendências fortemente semiológicas, Charles Sanders 

Peirce, poderia ser o que mais se aproxima do que realmente ocorre no processo criativo, desde que se 

admita que as soluções abduzidas não aão preexistentes de forma transcendente ou idealista. Estas 
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soluções são construídas por processos que não se limitam à lógica propositiva, mas passa por uma 

lógica dos sentidos, dos perceptos e dos afectos, por ser principalmente uma ação de competência da 

arte e não da ciência. Se os teóricos do método de projeto defendiam primeiro um projetar com 

desenhos e depois um projetar com o auxílo de várias ciências, nossa proposta, baseada em uma 

cognição contemporânea, considera um projetar com arte, filosofia e ciência. Dentro de uma perspectiva 

integrada entre estes três modos de operar criatividade o pensamento, apesar da predominância da 

atividade artística da arquitetura, não se pode negar a relação deste modo criativo com os demais. 

Ciência e filosofia, funções e conceitos coexistem e se interconectam com os perceptos e os afectos da 

atividade artística do pensamento, tanto no processo criativo de projeto, quanto no próprio olhar sobre 

o processo. Nas pesquisas sobre a funcionalidade, sobre tecnologia e outros requisitos hápticos, 

ergonômicos, bioclimáticos, legais, apenas para citar alguns, entre uma variedade de outros, estas três 

potências do pensamento atual de forma integrada e conectada durante a concepção do projeto. 

Tradicionalmente, quando se trata de percepção em arquitetura recorre-se à pedagogia e à 

filosofia de ensino da Bauhaus, que fundamentada nas novidades, para a época, da Gestalt ou Psicologia 

da Forma, que tem como base os recursos da percepção que provocam no campo visual a experiência 

da figura e fundo, inspirou muito o movimento moderno na primeira metade do século XX. A Gestalt e 

seus princípios da boa forma, sutilmente traziam de volta as regras estéticas ordenadoras, classificadoras e 

reguladoras do período clássico com um dito respaldo científico, utilizando uma ainda pouco madura 

psicologia behaviorista e excessivamente cognitivista. Entende-se, no entanto, que a crítica à Bauhaus de 

fato pode ser considerada não como uma crítica propriamente exclusiva da teoria de projeto em 

arquitetura, pois esta crítica se extende à arte e suas técnicas vigentes à época e principalmente à própria 

psicologia extremamente analítica e ordinária, que em sua vertente behaviorista e em uma vertente 

cognitiva, em formação, buscava estudar a percepção, a forma e em última instância o indivíduo, de 

maneira muito objetiva e generalizada, sem a importante perpectiva da diferença, das subjetivações e da 

observação direta daquilo que “se vê” em detrimento daquilo que “se diz”. 

Os princípios de boa forma, tais como: semelhança, proximidade, boa continuidade, fechamento, 

- inclusive os mais recentes: região comum e conectividade (ver Fig.13) - são princípios que, nas 

estrelinhas, partem do pressuposto que todos veremos de modo semelhante e, mesmo com a forte 

atuação de aspectos emocionais, afetivos, volitivos, conativos, enativos, hápticos, hedonísticos e 

cognitivos, diferentes em cada indivíduo, surtirão um mesmo efeito semiológico por uma prévia 

codificação de linguagem visual geométrica para utilização como psicologia da forma, portanto, 

aparentemente útil para todos aqueles que lidam com as artes visuais, e, entre estas, a arquitetura. Além 

disso os princípios gestálticos passaram a ser largamente utilizados na arquitetura, fomentados pela 

Bauhaus, apesar de serem instrumentos analíticos atavicamente enraizados nas influências estruturalistas, 

behavioristas e da filosofia da linguagem, com pretenções de considerar que a simples estruturação 

geométrica formal ordenada da suposta linguagem visual produziria resultados que dão controle 

perceptivo e apreciativo das criações em artes visuais. 



 98 

Ainda que todos os princípios da Gestalt realmente criassem, no modo perceptivo, enquanto 

sensações visuais, efeitos ilusórios de figura e fundo ou de tridimensionalidade o seu uso seria muito 

restrito e com a finalidade de corrigir de modo cenográfico e por ilusão de óptica, deficiências 

detectadas em tempo, durante o projeto, ainda enquanto representação gráfica, criadas pelo próprio 

autor. Em outras palavras os princípios gestalticos se utilizados para sua real finalidade terão uma função 

maquiadora da arquitetura que reforça ainda mais o caráter representacional desta prática criativa ou, 

como muitos pretendiam defender, servindo para conferir ao projetista o controle sobre os efeitos visuais 

e plásticos que o objeto arquitetônico terá sobre o sujeito que o observa criando uma relação universal e 

absoluta entre sujeito e objeto, bastante criticada pelos pós-estruturalistas na segunda metade do século 

XX. Não se considera, neste caso, a subjetividade na produção arquitetônica e, se incluíssemos junto à 

utilização da Gestalt, na prática arquitetônica, a filosofia pedagógica da Bauhaus que propõe excluir 

também as formações históricas, os resultados seriam de uma completa alienação esquizofrênica em 

relação a todos os estratos que precisariam ser considerados e incluídos na atividade projetual. 

 

 
Fig.Fig.Fig.Fig.13131313    ––––    Princípios de Agrupamento da Gestalt, segundo a qual com eles conseguePrincípios de Agrupamento da Gestalt, segundo a qual com eles conseguePrincípios de Agrupamento da Gestalt, segundo a qual com eles conseguePrincípios de Agrupamento da Gestalt, segundo a qual com eles consegue----se criar Figura e Fundo em uma se criar Figura e Fundo em uma se criar Figura e Fundo em uma se criar Figura e Fundo em uma 

Imagem Plana Imagem Plana Imagem Plana Imagem Plana ––––    consideradconsideradconsideradconsideradosososos    como aplicácomo aplicácomo aplicácomo aplicáveis à Arquitetura pela Bauhaus.veis à Arquitetura pela Bauhaus.veis à Arquitetura pela Bauhaus.veis à Arquitetura pela Bauhaus.    Exemplo da Lei da Proximidade Exemplo da Lei da Proximidade Exemplo da Lei da Proximidade Exemplo da Lei da Proximidade 

na Casa Moller de Adolf Loos e da Lei de Semelhança na Unidade de Marselha de Le Corbusier.na Casa Moller de Adolf Loos e da Lei de Semelhança na Unidade de Marselha de Le Corbusier.na Casa Moller de Adolf Loos e da Lei de Semelhança na Unidade de Marselha de Le Corbusier.na Casa Moller de Adolf Loos e da Lei de Semelhança na Unidade de Marselha de Le Corbusier.    

Fonte: Ilustração do autor adaptada de http://www1.appstate.edu/~kms/classes/psy3203/Gestalt/Jin1.htm e do 

armazém 3D do Google SketchUp. (acessos em: 22/02/2013) 
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Além de receber uma formação técnica e artesanal, o projetista deve aprender uma 
linguagem da forma a fim de poder exprimir suas ideias visualmente. Ele precisa adquirir 
conhecimento dos fatos científicos em ótica, isto é, base teórica que venha a guiar a 
mão plasmadora e fornecer uma base objetiva em que um certo número de indivíduos 
possa trabalhar em conjunção harmoniosa. [...] Por isso foram efetuados estudos 
intensivos na Bauhaus a fim de se transmitir aos estudantes um conhecimento objetivo 
sobre os fatos óticos, tais como proporção, ilusões óticas e cores. [...] Toda pessoa 
normal tem os mesmos órgãos com os quais percebe e experimenta o mundo 
circundante. Da maior importância é o fato de que a impressão sensorial parte de nós 
mesmos e não do objeto que vemos. Só depois de compreendermos a natureza do 
que vemos, saberemos mais acerca dos possíveis efeitos da configuração artística sobre 
o nosso sentir e pensar. (GROPIUS, 1972, p.39) 
 

Quase não é possível encontrar alguma afirmação entre as apresentadas na citação acima de Walter 

Gropius que tenha algo em comum com o que está aqui sendo estabelecido como plano de coerência 

para o ato criativo e para a criatividade em um projeto arquitetônico. Uma simples leitura de Gropius 

como esta, ou de qualquer outro teórico da época dele, é suficiente para percebermos a disparidade 

das ideias do modernismo em relação ao pensamento contemporâneo sobre padrões estéticos, apesar 

dos modernistas negarem a necessidade de regras formais como as das ordens e adornos clássicos que 

constituíam em uma tradicional imitação formal estilítica do passado. A começar pela valorização de uma 

objetividade, univocidade e repetição de percepções sem levar em conta as singularidades e diferenças 

individuais, todo o discurso em defesa de uma pseudolinguagem visual se perde, mesmo dentro do 

próprio discurso por não se ter definido, com alguma clareza, o que se pretenderia transmitir. Mas para 

tornar ainda mais complicado este movimento de libertação de regras geométricas, que continuaram 

vivas entre os modernistas, haja visto o modulor, os traçados reguladores e as abordagens tipológicas, 

muitos arquitetos contemporâneos ainda defendem sistematicidades que são perseguidas dentro de 

seus métodos de trabalho deixando-os duplamente presos aos algoritmos das metódicas de criação e às 

leis geométricas nos traçados das formas que irão criar. 

Se a tendência cognitivista da Gestalt influenciou a pedagogia da Bauhaus, não deixou de 

influenciar também os arquitetos e designers que procuravam recursos no Behaviorismo e depois na 

Psicologia Cognitiva. Apropriaram-se, então, de um recurso criado pelo psicólogo e escritor inglês Tony 

Buzan, no início da década de 1970, para melhorar a memória de trabalho chamado Mapa Mental ou 

Conceitual. Segundo o autor ele se baseou na forma como o próprio cérebro funciona. Tony Buzan 

considerava que o cérebro frequentemente recorda informações em forma de quadros, símbolos, sons, 

formas e sentimentos, então os mapas mentais nada mais eram que lembretes sensoriais, principalmente 

visuais em um padrão de ideias conectadas, como se fizessem parte de um mapa rodoviário. 

Quando os teóricos do método de projeto usavam um mapeamento do processo de projeto 

estavam recorrendo a uma subdivisão teórica cognitiva mais ampla, à qual pertencem os Mapas Mentais, 

chamada de organização do conhecimento ou de informações. Como cada projeto possui diferentes 

peculiaridades no contexto e, no modo como a criação do projeto é abordada, estes teóricos buscam 

nomear ações genéricas, mas que, mesmo assim, eram facilmente alteradas em sua sequência 

cronológica, portanto em sua ordenação gráfica. Bryan Lawson cita e analisa alguns exemplos destes 
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mapeamentos em seu livro já citado “How Designer’s Think” que passou por algumas revisões desde que 

foi lançado pela primeira vez em 1980. Vemos em seguida alguns exemplos destes mapeamentos que 

em quase todos os casos tinham a aparente vantagem, defendida pelos seus elaboradores, de criar uma 

“sequência lógica” para as ações a serem realizadas durante os processos de projeto. Alguns destes 

mapeamentos consistem de apenas uma lista destas ações que poderiam servir de check list ou, o que é 

pior, podem ser usadas como guia da ordem das tarefas projetuais. 

Estas sequências que se assemelham aos gráficos algorítmicos dos criadores de softwares de 

computadores são rigidas e interferem negativamente nos resultados dos projetos, principalmente 

quando determinam de forma antinatural o momento que a solução deve e pode ser criada pela mente 

criativa do projetista como se isto fosse absolutamente controlável e como se ocorresse sempre do 

mesmo modo e na mesma ordem. Seguindo uma tendência natural do profissional de arquitetura de usar 

o croqui, ou qualquer outra representação gráfica como esquema, alguns teóricos expressaram seus 

passos mais comuns, seus processos ou algoritmos processuais, por estes adotados mais 

frequentemente, através de diagramas. Abstraindo ou desconsiderando os vícios de repetição ou de 

limitações que poderiam ser mais libertos de sequências préestabelecidas, ou mais especificamente, sem 

pressupostos de projeto, os esquemas podem ser avaliados com base nas espectativas teóricas, 

filosóficas, psicológicas aqui estudadas. Um grande aprimoramento da experiência que já pode oferecer 

grandes benefícios à prática projetual é a própria auto-observação dos procedimentos frequentemente 

adotados a fim de serem avaliados, remanejados ou completamente revisados, até que se transformem 

em singularidades para cada projeto que se realize. Um dos mapeamentos do processo de projeto feitos 

pelos teóricos dos métodos de projetos é o do Manual de Administração e Prática Arquitetônica (1965) 

do RIBA (Royal Institute of British Architects) e se divide em quatro fases como vemos a seguir: 

1ª Fase: ASSIMILAÇÃO1ª Fase: ASSIMILAÇÃO1ª Fase: ASSIMILAÇÃO1ª Fase: ASSIMILAÇÃO    

Acúmulo e organização de informações gerais e especificamente ligadas ao problema em mãos; 

2ª Fase: ESTUDO GERAL2ª Fase: ESTUDO GERAL2ª Fase: ESTUDO GERAL2ª Fase: ESTUDO GERAL    

Exame da natureza do problema e investigação de possíveis soluções ou meios de soluções; 

3ª Fase: DESENVOLVIMENTO3ª Fase: DESENVOLVIMENTO3ª Fase: DESENVOLVIMENTO3ª Fase: DESENVOLVIMENTO    

Desenvolvimento e refinamento de uma ou mais soluções possíveis isoladas durante a 2ª fase; 

4ª Fase: COMUNICAÇÃO4ª Fase: COMUNICAÇÃO4ª Fase: COMUNICAÇÃO4ª Fase: COMUNICAÇÃO    

A comunicação de uma ou mais soluções aos que estão dentro ou fora da equipe de projeto. 

O principal motivo de crítica desta e de outras sequências de ação a serem executadas e 

consideradas como processo de projeto é que cada checklist inclui diferentes ações em distintos níveis 

de abrangência e especidade de tarefas conforme a experiência particular de quem elaborou o roteiro, 

entretanto estas ações, do jeito que são organizadas, se tornam ainda mais prejudiciais como facilitadoras 

do processo porque são consideradas como atividades estanques em uma ordem rigorosamente rígida. 

Segundo Lawson, o que este e outros mapeamentos podem fazer é determinar que os projetistas 

precisam reunir informações sobre o projeto, estudá-lo, elaborar uma solução e desenhá-la, apesar de 

não necessariamente nesta ordem. Afirmando isto parece que ele diminui as limitações destes 
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mapeamentos, mas uma ressalva muito mais importante precisa ser feita para um esquema que isola o 

processo de projeto do resto do mundo.  

 
Fig.Fig.Fig.Fig.11114444    ––––    Esquema da Sequência Metodológica proposta pelo RIBA.Esquema da Sequência Metodológica proposta pelo RIBA.Esquema da Sequência Metodológica proposta pelo RIBA.Esquema da Sequência Metodológica proposta pelo RIBA.    

    Fonte: Ilustração do autor 

Com este isolamento não nos referimos aos limites do terreno, de área de influência ou de 

entornos imediatos e remotos, mas aos limites que impedem de relacionarmos a arquitetura às questões 

sociais, políticas, econômicas, culturais, espaço-temporais e muitos outros estratos esquecidos em 

qualquer esquema que pretende antever as ações em uma programação que pretende evitar erros, 

perdas de tempo ou rendimento ineficiente em relação ao tempo destinado ao trabalho a ser feito. 

Christopher Alexander, até 1965 pelo menos, defendia a subdivisão da atividade de projeto em duas 

partes: a Análise do Contexto e a Síntese da Forma. A análise do contexto foi comparada por Alexander 

com o levantamento das variáveis ou os dados de um problema matemático. O contexto, por sua vez 

era definido por ele como a parte imutável do processo, pois caso mudasse o contexto mudaria 

também o problema, e, sendo assim, a solução seria também outra. 

    
Fig.Fig.Fig.Fig.15151515    ––––    Diagramas de Relações entre Diagramas de Relações entre Diagramas de Relações entre Diagramas de Relações entre as variáveis formando Sistemas,as variáveis formando Sistemas,as variáveis formando Sistemas,as variáveis formando Sistemas,    SubsistemasSubsistemasSubsistemasSubsistemas, Conceitos (hachurados) , Conceitos (hachurados) , Conceitos (hachurados) , Conceitos (hachurados) 

reunindo as principais variáveisreunindo as principais variáveisreunindo as principais variáveisreunindo as principais variáveis    e Esquema que Relaciona a Análise do Contexto à Síntese da Forma.e Esquema que Relaciona a Análise do Contexto à Síntese da Forma.e Esquema que Relaciona a Análise do Contexto à Síntese da Forma.e Esquema que Relaciona a Análise do Contexto à Síntese da Forma.    / / / / 

EsquemaEsquemaEsquemaEsquema    comparativo das Teorias sobre o Projeto de Christopher Alexander comparativo das Teorias sobre o Projeto de Christopher Alexander comparativo das Teorias sobre o Projeto de Christopher Alexander comparativo das Teorias sobre o Projeto de Christopher Alexander ----    Linguagem de Padrões Linguagem de Padrões Linguagem de Padrões Linguagem de Padrões 

como Análise do Contexto e Síntese da Forma como Linguagem de Formas (este último, complemento de como Análise do Contexto e Síntese da Forma como Linguagem de Formas (este último, complemento de como Análise do Contexto e Síntese da Forma como Linguagem de Formas (este último, complemento de como Análise do Contexto e Síntese da Forma como Linguagem de Formas (este último, complemento de 

Nikos A. Salingaros)Nikos A. Salingaros)Nikos A. Salingaros)Nikos A. Salingaros)    

   Fonte: Ilustração do autor, adaptada de ALEXANDER, 1964, 1965 e baseada em ALEXANDER, 2013. 

 

A síntese da forma foi comparada com a incógnita ou a solução do problema. Esta analogia, como 

quase todas, possui seus limites, e, entre eles o de não se poder admitir que cada problema 

arquitetônico tenha uma solução, e, mesmo Alexander não defendendo esta conclusão o seu modelo 
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deixa esta brecha. Ao contrário do que defende Deleuze, Alexander não considera que o problema está 

livre de ser gerido e manipulável pelo solucionador, ao qual cabe apenas a solução. A forma para 

Alexander é a parte moldável, flexível, a única parte manipulável pelo arquiteto. Nesta proposta, o grande 

problema chamado projeto se subdivide em muitos subproblemas – as variáveis – denominadas por seu 

autor de inadaptações. 

No período de dez anos entre 1965, quando escreveu The City is not a Tree e 1975 quando 

escreveu The Oregon Experiment e passou a testar suas teorias com a experiência, Alexander revisou e 

ampliou suas conclusões sobre o processo de projeto e, com a complementação do grego Nikos A. 

Salingaros (SALINGAROS, 2000), a subdivisão deste processo passou por este a ser nomeada de: 

Linguagem de Padrões e Linguagem de Formas, sendo a primeira etapa, a elaboração de uma rede de 

conexões que constituem a trama de pressupostos conceituais do projeto e a segunda, proposta pelo 

matemático Nikos Salingaros, a continuidade do processo por um viés não mais conceitual, definindo as 

formas materiais que solucionam cada subproblema em rede de padrões, consequentemente definindo 

uma forma geral que resolve assim o grande problema que é o próprio projeto. 

Segundo John Christopher Jones “a arquitetura é uma arte que requer mais raciocínio do que 

inspiração, (sic) mais conhecimento factual do que verve”. (JONES, 1970, p.32) Seu esquema explicativo 

do processo de projeto tem como fundamento a ideia deste processo como método resolvedor de 

problemas, as vezes chamado de aproximação racionalistica, lógica, sistemática ou paramétrica do 

projeto arquitetônico. Este método não é visto como uma ação artística de livre criação, mas como um 

processo passo a passo dependente de dados informações científicas e de uma sequência recorrente 

de ações nomeadas como: análise, síntese e avaliação. Como foi construída depois da dissertação de 

mestrado de Christopher Alexander – Ensaio sobre a Síntese da Forma – tudo indica que esta exerceu 

alguma influência sobre esta metodologia, pois Christopher Jones apenas acrescentou a etapa de 

avaliação às duas prevista por Alexander como análise e síntese. 

                                                            
Fig.Fig.Fig.Fig.16161616    ––––    Esquema do MaEsquema do MaEsquema do MaEsquema do Mapeamento do Processo de Projeto de Christopher Jones (1970)peamento do Processo de Projeto de Christopher Jones (1970)peamento do Processo de Projeto de Christopher Jones (1970)peamento do Processo de Projeto de Christopher Jones (1970)    

Fonte: Ilustração do autor 
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O retrato do projetista racional ou sistemático é muito parecido com o de um 
computador humano, uma pessoa que opera só com as informações que lhe são 
fornecidas e que segue uma sequência de passos e ciclos avaliadores, sintéticos e 
analíticos até descobrir a melhor das soluções possíveis. (JONES, 1970, p.34) 
 

Tom Markus (1969) e Tom Maver criaram um outro esquema metodológico que inclui tanto uma 

“sequência de decisões” quanto um “processo de projeto” ou “morfologia” e a sequência de projeto 

para eles consistia em “análise, síntese, avaliação e decisão” em níveis cada vez mais detalhados. 

Como os conceitos de análise, síntese e avaliação aparecem com frequência na 
literatura sobre metodologia de projeto, vale a pena apresentar algumas definições em 
linhas gerais antes de examinar esses mapeamentos com mais detalhes. 
A análise envolve a investigação das relaçõesna busca de algum padrão nas informações 
disponíveis e a classificação dos objetivos. A análise é o odenamento e a estruturação 
do problema. A síntese, por sua vez, caracteriza-se pela tentativa de avançar e criar uma 
resposta ao problema – a geração de soluções. A avaliação envolve a crítica das 
soluções sugeridas em relação aos objetivos identificados na fase de análise. Para ver 
como essas três funções de análise, síntese e avaliação se realcionam na prática, 
podemos examinar os pensamentos de um enxadrista que decide a próxima jogada. O 
procedimento sugere que o nosso jogador deve analisar primeiro a posição atual no 
tabuleiro, estudando todas as relações entre as peças: as que estão ameaçadas e 
como, e quais casas desocupadas continuam sem defesa. A tarefa seguinte seria 
esclarecer os objetivos. É óbvio que o objetivo final do jogo, em longo prazo, é vencer, 
mas nesse estágio específico as prioridades entre ataque e defesa e entre ganho 
imediato ou posterior têm de ser decididas. O estágio de síntese seria sugerir uma 
jogada, que pode surgir como ideia completa ou em partes, tal como mover uma peça 
específica, ocupar uma determinada casa ou ameaçar certa peça, e assim por diante. 
Essa ideia, então, precisa ser avaliada em relação aos objetivos antes de decidir se 
aquela jogada específica será feita ou não. (LAWSON, 2011, p.) 
 

O conjunto de ações tão demarcadas e sequencialmente definidas destes mapeamentos dos 

processos de projeto faz nos reportarmos, literalmente, ao método cartesiano (DESCARTES, 1637), 

lembrado pelo designer italiano Bruno Munari, tão lido pelos arquitetos brasileiros em formação na 

década de 1980, em seu livro “Das Coisas Nascem Coisas” (MUNARI, 1981). 

    

                
Fig.Fig.Fig.Fig.11117777    ––––    Representação Gráfica Tridimensional do Mapeamento do Processo de Projeto de Markus/Maver (1970)Representação Gráfica Tridimensional do Mapeamento do Processo de Projeto de Markus/Maver (1970)Representação Gráfica Tridimensional do Mapeamento do Processo de Projeto de Markus/Maver (1970)Representação Gráfica Tridimensional do Mapeamento do Processo de Projeto de Markus/Maver (1970)    

Fonte: Ilustração do autor 
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As quatro regras do método cartesiano: 
 
A primeira consistia em não aceitar nunca como verdadeira qualquer coisa sem a 
conhecer evidentemente como tal: isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a 
prevenção; não incluir nos meus juízos nada que se não apresentasse tão clara e 
distintamente à minha inteligência de modo a excluir toda a possibilidade de dúvida. 
A segunda era dividir o problema em tantas partes quantas fossem necessárias para 
melhor o poder resolver. 
A terceira, conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais 
simples e mais fáceis de conhecer, para subir a pouco e pouco, gradualmente, até ao 
conhecimento dos mais compostos; e admitindo uma ordem mesmo entre aqueles que 
não se prendem naturalmente uns com os outros. 
Por último, fazer sempre enumerações tão complexas e revisões tão gerais que tivesse a 
certeza de nada ter omitido. (MUNARI, 1981, p.11) 

 

Esta citação de Munari, acompanhada de inúmeras afirmações suas que demonstravam um apoio 

às regras do método cartesiano revelavam também como as ideias de Descartes influenciaram tão 

longincuamente no tempo a forma de pensar sobre questões lógicas, racionais, metodológicas ou 

processuais, que envolviam a dúvida metódica, a fragmentação ordenadora do pensamento e a busca 

racional da verdade evitando as ilusões dos sentidos. O próprio Munari, na sequência, ainda influenciado 

pelo cartesianismo, propõe seu próprio método, que de tão universal, segundo ele, muda somente em 

relação às áreas e à complexidade, quando aplicado à ciração de um objeto e ao planejamento de uma 

cidade.  

 
Fig.Fig.Fig.Fig.18181818    ––––    Esquema doEsquema doEsquema doEsquema do    Método de Projeto de Bruno Munari (MUNARI, 1981)Método de Projeto de Bruno Munari (MUNARI, 1981)Método de Projeto de Bruno Munari (MUNARI, 1981)Método de Projeto de Bruno Munari (MUNARI, 1981)    

Fonte: Ilustração do autor adaptada de MUNARI, 1981. 

 

[...] não se deve projetar sem um método, pensar de forma artística procurando logo a 
solução [...] Há pessoas que perante o fato de terem de observar regras para fazer um 
projeto, se sentem bloqueadas na stividade. Onde vai parar a personalidade? 
Perguntam. Estamos ficando goidos? Todos uns robots? Todos nivelados, todos iguais? 
E recomeçam a partir do zero a refazer a experiência necessária para projetar bem. 
Terão de fazer muitos esforços para compreende que certas coisas são feitas antes e 
outras depois. Desperdiçarão muito tempo a corrigir erros que não teriam cometido se 
tivessem seguido um método projetual já experimentado. 
Criatividade não significa improvisação sem método: dessa maneira apenas se faz 
confusão e se cria nos jovens a ilusão de se sentirem artistas livres e independentes. A 
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série de operações do método projetual é feita de valores objetivos que se tornam 
instrumentos de trabalho nas mãos do projetista criativo. (MUNARI, 1981, p.20-21) 
 

Apesar de não pertencer ao grupo de teóricos do movimento dos métodos de projeto, o 

discurso de Bruno Munari era o mesmo, e ainda mais radical. E percebemos que sua proposta é 

diametralmente oposta a toda fundamentação conceitual da política de cognição contemporânea. Um 

pensar metacognitivo rígido que evita improvisações e busca objetivar a subjetividade se torna 

contraproducente e realmente embotador de uma criatividade realmente capaz de inovar pela criação 

livre das rotinas de trabalhos norteadora de caminhos que tem a natural predisposição para serem 

informais e desprogramados. Criar um roteiro que determina quando uma ideia pode ser cogitada ou 

quando afinal a criatividade pode atuar apresenta uma rigidez metódica que está visivelmente relacionada 

à filosofia cartesiana. O esquema metodológico de Bruno Munari revela esta visível tendência presente em 

quase todos os mapeamentos dos processos de projeto propostos por vários teóricos dos métodos de 

projeto. 

O próprio esquema de Munari deixa subentendido que a transição entre o problema e a solução 

nada mais é do que um rearranjo dos componentes do problema destacando uma grande importância 

para a análise dos dados, que ao que parece já habilita o projetista a usar sua criatividade e em seguida 

com todas as etapas mais técnicas transformar a ideia em produto ou solução. O que se destaca como 

algo completamente em desacordo com nossa proposta pragmática do uso do intelecto no processo 

de projeto, além da própria elaboração de um esquema metodológico, é a sua afirmação de que 

nenhuma ideia deve ser experimentada antes da organização do problema em subproblemas por 

categorias, como uma forma de disciplina segundo Munari momento no qual se impõe-se a possibilidade 

de encontrar uma ideia. O que lamentavelmente demonstra uma rígida visão do processo criativo 

determinando inclusive o momento em que os “insights” deverão ocorrer. 

A medida que a Teoria do Projeto vem amadurecendo através das contribuições das 

transformações paradigmáticas da filosofia, em especial em suas vertentes epistemológica e gnosiológica, 

o modo de pensar o processo de projeto também sofreu muitas mudanças desde as várias propostas 

metodológicas, acima citadas, desenvolvidas na primeira metade do século XX, até a conscientização de 

que quaquer abordagem metodológica adotada será perniciosa e limitadora de acontecimentos 

inovadores, inventivos fabricados com criatividade sem as amarras de qualquer sequência 

préestabelecida de ações. 

 
O principal pressuposto da filosofia da representação, ou aquele que, a meu ver, 
engloba todos os outros recenceados por Deleuze, é o postulado segundo o qual o 
pensamento é o exercício natural de uma faculdade, a concepção de um exercício 
natural do pensamento. Sua ideia central é que o pensamento é naturalmente bem-
dotado para possuir a verdade, ou que existe uma afinidade entre o pensamento e a 
verdade. Mas para entender bem a posição de Deleuze é necessário fazer duas 
distinções. Em primeiro lugar, essa afinidade é postulada pela filosofia da representação 
como de direito e não de fato, isso ninguém nega, raramente se pensa; de fato é difícil 
pensar. Mas – e isso é o importante –, qualquer que seja a dificuldade, de fato, de 
pensar ou de traduzir a naturalidade de direito nos fatos, o mais difícil de fato é 
pressuposto pela filosofia da representação como sendo o mais fácil de direito. 
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Daí a apologia do método como a condição de atingir e aderir à verdadeira natureza 
do pensamento e lhe dar universalidade. Deleuze critica o postulado do método ou da 
subordinação da cultura ao método e defende que a dificuldade de pensar é de 
direito, diz respeito à essência do que significa pensar. Mas é preciso assinalar neste 
momento que sua crítica pretende situar-se no nível de direito. “Quando a filosofia 
encontra seu pensamento em uma Imagem do pensamento que pretende valer de 
direito, não podemos nos contentar em lhe opor fatos contrários.” (MACHADO, 2009, 
p.132-133) 
 

Para Lawson toda esta pesquisa sobre métodos de projeto pode nunca chegar a uma definição 

única e satisfatória de como deveríamos, afinal, projetar, mas concluiu que a busca pode ser muito mais 

importante do que a descoberta. (LAWSON, 2006) A influência do estruturalismo sobre as ciências 

cognitivas foi tão grande na primeira metade do século XX que W. Ross Ashby, autor do livro “Design for 

a Brain” (1960) e “Design for a Intelligence Amplifier” (1956), associou, de uma forma extremamente 

cartesiana, a aparente organização neurológica da sistematização teórica de modulação cerebral, de 

divisão em lobos ou lóbulos, com o modo como todos nós pensamos, que esta associação serviu de 

fundamentação para a sugerida organização sistêmica metodológica das ações humanas. Esta associação 

influenciou alguns teóricos dos métodos de projeto como Christopher Alexander (1964), Geoffrey 

Broadbent (1971), que desenvolveram suas estruturas modulares organizadoras e sistematizadoras da 

atividade de projeto de forma igualmente disciplinada e rígida. 

As três gerações do movimento de Design Methods não foram suficientes para propor caminhos 

que pudessem ser seguidos indiscriminadamente pela simples razão de não ser possível desenvolver 

qualquer método a ser usado em todas as situações de projeto. A crítica, no entanto, daqueles que 

defendem esta possibilidade e consideram os métodos da primeira geração muito lineares, os da 

segunda muito cartesianos e os da terceira mais plurais, multifacetados, representativos, concluiu que 

nenhum deles foi aplicado satisfatoriamente por sua utilidade questionável. Uma melhor compreensão do 

ato criativo através das mudanças do pensamento ocorridos na segunda metade do século XX foram de 

forte influência para que os métodos de projeto dessem lugar a estratégias pessoais e, finalmente, fossem 

incorporados à chamada Teoria do Projeto, sem proposições algorítmicas ou heurísticas universalizáveis. 

As conexões entre as partes ou etapas de um projeto nas propostas metodológicas representadas 

graficamente foram se transformando para tentar alcançar uma maior flexibilidade na descrição do 

processo, apesar de não perder o caráter estruturalista e representacional. Assim diagramas de fluxos, 

diagramas em árvore, diagramas de Venn (em conjuntos) tabelas de conexões, funcionogramas, 

representações em grafos, esquemas geométricos, semiretículas, retículas e mapas mentais foram testados 

no ensino e na prática profissional e em muitos casos o grafismo e o esquematismo interferiam nas 

soluções formais dos projetos porque a tendência natural de confundir representação conceitual com 

representação formal permeou muitas soluções estudantis e profissionais no início do século XX até que 

se percebesse que já haviam insumos de projeto suficientes para desafiar a capacidade criativa dos 

estudantes e profissionais de arquitetura da época. 

Após algumas décadas de experiências aplicando-se e criticando-se metodologias, estratégias ou, 

simplesmente, caminhos particulares em cada projeto, torna-se notório, desde o final do século XX, um 
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considerável avanço em relação às teorias de projeto e, consequentemente acerca de sua prática. Este 

avanço pode ser efetivamente representado pelas ideias defendidas por Ignasi de Solà-Morales, que 

pertenceu ao grupo do Movimento de Métodos de Projeto desde a sua formação, e em 1990, em seu 

livro “Diferencias. Topografía de La arquitectura contemporánea” no qual se apropria dos conceitos de 

“dobra”, “desterritorialização”, de “bloco de sensações” e do par conceitual “diferença e repetição”, a 

partir de suas leituras de Deleuze e Guattari, para abordar criticamente a arquitetura moderna e a 

contemporânea. 

Nas últimas duas décadas o mundo tem sido provocado por projetos com uma complexidade 

geométrica que não poderia ser expressa com os recursos de representação gráfica com a técnica do 

tempo da prancheta. Contrapõem-se aos paradigmas geométricos modernistas e não seguem mais os 

métodos propostos pelo movimento dos métodos de projeto e outras técnicas racionais de elaboração 

de projetos. Entretanto as sistemáticas algorítmicas euclidianas e booleanas apenas são substituídas pelas 

parametrizações topológicas e fractais. As buscas de regularidades simétricas e as assimetrias chamadas 

de simetrias diâmicas apenas dão lugar a uma outra tendência de logicização pela oposição, 

desconstruído formas regulares ou metamorfoseando-as por operações matemáticas ou geométricas, 

formas complexas que, hoje, rarissimamente são estudas em croqui ou por uma vertente artística livre de 

operações sistemáticas ou algorímicas computadorizadas. As formas, que escapam ao controle cognitivo 

do projetista e ao poder de representação através de croquis e perspectivas com auxílio de régua e 

compasso, tornaram-se mais experimentais e sofisticadas, mas ainda mantendo o velho “sentido de 

ordem”, a busca de organicidade, as analogias formais e, enfim, sistematicidades agora mais complexas. 

Muito além de conceitos estéticos evidenciam-se contemporaneamente aplicações avançadas de 

tecnologia digital, desde a fase da concepção até a fase de execução, a exemplo do Museu de Arte em 

Denver de Daniel Libeskind de 2006 (ver figura 19). Apesar da sofisticação das formas inusitadas dos 

edifícios contemporâneos, estas seguem mais de perto as tendências artísticas que viraram moda no 

mundo atual como fruto das relações comerciais de poder econômico e político que envolvem estas 

construções. Além disso, graças às influenciáveis e limitadas escolhas de uma sociedade consumista, as 

diferenças que aparecem nas suas formas destas obras e nas metódicas computacionais utilizadas para 

obtê-las são apenas diferenças de graus e não de natureza, mantendo as velhas formulações de 

pensamento e de criação associadas aos códigos da lógica ou da filosofia da linguagem.  

A aparência fragmentária, descontínua e irregular como a do Wohl Center de Daniel Libeskind em 

Nova York ou a forma retorcida da Strata Tower projetada para ser construída em Dubai pelo escritório 

Asymptote são resultantes, ao mesmo tempo, de tendências estéticas, de um gosto de época construído 

por um mass media e de uma busca crescente de exploração dos avanços tecnológicos construtivos 

que possibilitaram a realização de obras estruturalmente mais ousadas como estas. Mas deixam 

completamente de lado as questões sociais e políticas decorrentes destas obras, o separativismo e as 

discrepâncias de modos de vida que elas promovem. Portanto, uma tendência tão forte quanto a das 

formas elaboradas, complexas e tecnológicas na arquitetura contemporânea do star system é a de um 
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total descuido de todas as relações envolventes a estas obras que as torna igual a todas as outras em suas 

relações de poder estreitamente relacionadas com a própria criação e suas problematizações.   

Para Kolarevic (2003), é na verdade a transferência para a arquitetura do modo de fazer 

contemporâneo e tecnológico da indústria aeronáutica, automobilística, de navegação e mesmo 

aeroespacial que possibilitou a criação de formas tão complexas geométrica e construtivamente. Formas 

de desenho executivo e a própria execução baseadas na tecnologia digital que dispensa o papel 

(process paperless) e trabalha num fluxo contínuo entre o projeto e a construção final, conhecida como 

Prototipagem Rápida ou Estereolitografia.  

 

   
Fig. Fig. Fig. Fig. 19 19 19 19 ––––    Museu de Arte de Denver (2006) de DanMuseu de Arte de Denver (2006) de DanMuseu de Arte de Denver (2006) de DanMuseu de Arte de Denver (2006) de Daniel Libeskind e Daviiel Libeskind e Daviiel Libeskind e Daviiel Libeskind e Davis Partnership Architects, à esquerdas Partnership Architects, à esquerdas Partnership Architects, à esquerdas Partnership Architects, à esquerda    e a e a e a e a 

Strata Tower projetada pelo Estúdio AsymptoteStrata Tower projetada pelo Estúdio AsymptoteStrata Tower projetada pelo Estúdio AsymptoteStrata Tower projetada pelo Estúdio Asymptote    (2011) à direita(2011) à direita(2011) à direita(2011) à direita....    

Fonte: ilustrações extraídas de VIDIELLA, 2010.  

 

O software Catia desenvolvido pela indústria aeroespacial adaptado para aplicação em arquitetura 

pela empresa francesa Dessault Systems OS France tem sido utilizado pelo escritório de Frank Gehry por 

simular e avaliar com precisão o desenvolvimento aerodinâmico das formas tridimensionais da fuselagem 

de aviões sem precisar construir inúmeros protótipos tornando a dinâmica entre design e execução muito 

menos onerosa. Mas ao contrário do que muitos pensam o programa Catia não é usado por Frank Gehry 

para conceber o projeto, apenas para representá-lo tecnicamente com precisão. Gehry que não domina 

o uso do software desenvolve seus projetos através de maquetes espontaneamente produzidas através 

de papéis rasgados e cumulativamente dispostos com cola em um modelo reduzido feito conjuntamente 

com vários membros da equipe de seu escritório e depois de dada como parcialmente concluída, 

realiza-se um escaneamento tridimensional da forma que depois passa por uma pós-produção similar aos 

efeitos especiais do cinema americano. Na década de 1990, quando projetou o Museu de Bilbao, por 

outro lado ainda não existia scanners em 3D e por isso a equipe de Gehry foi obrigada a desenvolver a 

tecnologia que era usada no cinema na época transferindo para o computador ponto por ponto 
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referenciando a forma e digitalizando-a para que pudesse ser processada e transformada em desnho 

projetivo. 

As habilidades cognitivas exigidas dos arquitetos e urbanistas para assimilarem a escala e a 

ambiência do espaço onde desenvolverá seu projeto, de esboçar desenhos e representar ideias que 

progressivamente fossem mais detalhadas em croquis e na prancheta foram substituídas por outras 

habilidades para dominar o uso de softwares sem perder ou dispensar as capacidades e habilidades 

associadas ao projeto como a invenção criativa modelada mentalmente como ideia tridimencional 

elaborada e representada a medida que imanentemente é construída em sua mente. 

Segundo Rivka Oxman (OXMAN, 2005) desde que se iniciou a utilização do computador em 

projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo existem quatro modos de relacionar os processos de 

produção e as interfaces com o computador. Para muitos autores, deixar de chamar estes caminhos de 

métodos, de linguagens ou de sistemas, e chamá-los de estratégias mudaria o resultado e o grau de 

liberdade da ação de quem cria, entretanto, isto só seria verdade se os caminhos propostos de fato 

apresentassem estes graus de liberdade e não se mantivessem, fundamentamente, dentro do velho 

caráter de algoritmo. 

Os quatro sistemas aos quais Oxman reduz a atividade de projeto desde o uso do computador 

são: 

1) Sistemas CAD ou Métodos auxiliados por computador 
Um primeiro passo para o rompimento com o desenho convencional sobre o papel, porém com pouca 
diferença em relação a ele, especialmente no que se refere ao processo projetual, até o surgimento da 
tecnologia BIM24 que permitiu unir num só documento as informações e o gerenciamento de todas as 
etapas do processo de concepção e desenvolvimento do projeto de arquitetura; 

2) Formation ou Métodos das Tranformações Morfológicas 
Um conceito estabelecido a partir da teoria emergente de projeto que transformou o conceito de forma 
em conceito de composição associado à topologia (que explora conceitos formais topológicos e a 
geometria não-euclidiana), parametrização e animação (transformações morfológicas e de outras 
naturezas, que se multiplicam descontinuamente num contínuo dinâmico); 

3) Generation ou Métodos Gerativos 
Caracterizado pela provisão de mecanismos computacionais por processos gerativos, onde as formas se 
definem a partir de fórmulas gerativas prédefinidas. Neste grupo podem haver dois subgrupos: gramática 
formal (shape grammars) e modelos evolutivos; 

4) Performance ou Métodos Integrados 
Determinado pelo desempenho e potencialidade integrados com processos “formation” e “generation” 
a partir de determinantes externos como questões ambientais, características do solo, condições de 
conforto climático, sistemas estruturais, etc. Entre estes métodos integrados se encontram os sistemas 
paramétricos chamados de BIM. 

 

                                                           
24 BIMBIMBIMBIM (Building Information Model ou ModelingBuilding Information Model ou ModelingBuilding Information Model ou ModelingBuilding Information Model ou Modeling)))) - significa tanto Modelo de Informação da Construção quanto Modelagem 
de Informação da Construção é um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um 
edifício. O BIM abrange geometria, relações espaciais, informações geográficas, as quantidades e as propriedades 
construtivas de componentes (por exemplo, detalhes dos fabricantes). BIM pode ser utilizado para demonstrar todo o 
ciclo de vida da construção, incluindo os processos construtivos e fases de instalação. O BIM pressupõe que quando o 
arquiteto modela o edifício virtual, utilizando ferramentas tridimensionais (Scia Engineer, Allplan, Revit, Bentley 
Architecture, Archicad, VectorWorks, Tekla Structures, Cype, entre outras), toda a informação necessária à 
representação gráfica (desenhos rigorosos), à análise construtiva, à quantificação de trabalhos e tempos de mão-de-
obra, desde a fase inicial do empreendimento até a sua conclusão, ou até mesmo ao processo de desmontagem ao fim 
do ciclo de vida útil, se encontra no modelo. Ou seja, a partir do momento em que se desenha uma peça 
arquitetônica, como por exemplo um pequeno edifício, constituído por quatro paredes, um telhado e uma laje de piso, 
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Equivocadamente os autores que buscam até hoje caminhos que retratem mais fielmente as tarefas 

a serem realizadas pelos arquitetos durante um projeto tem situado o campo projetivo da arquitetura 

entre a ciência e a arte (DÜLGEROGLU, 1999; JUTLA, 1996; KOWALTOWSK et alii, 2006), e por essa razão 

tem insistido, como os teóricos dos métodos de projeto, em sustentar a existência de uma necessidade 

de aplicar uma metodologia, chamada equivocadamente de científica, em uma atividade que é artística, 

antes de qualquer coisa, ainda que esteja permeada por conhecimentos tecnológicos, engenharias e 

técnicas construtivas. Kowaltowski e Labaki (KOWALTOWSKI & LABAKI, 1993 e 2006) afirmam que a 

dificuldade de enquadrar características do processo projetivo em metodologias de projeto é grande, 

porque o processo de criação de formas em arquitetura é, na maioria das vezes, informal, individual ou 

pertencente a escolas de regras estéticas, mas insistem em indicar algoritmos e heurísticas para solução de 

problemas como sugestões metodológicas de projetos, definindo estes processos como “um conjunto 

de atividades intelectuais básicas organizadas em fases características e resultados distintos.” 

Na atualidade, quando já caminhávamos para o desaparecimento de métodos e a adoção de 

estratégias pessoais, o uso de softwares cada vez mais práticos e avançados determinam métodos que 

são adotados por recomendação dos próprios fabricantes fazendo os projetistas ficarem a mercê de 

novos softwares que são criados para simplificar a tarefa de representar e outras que dependem de uma 

parametrização daquilo que foi representado, tais como a execução de seções e cortes 

instantaneamente, quantitativos, orçamentos de obra ou mesmo modelagens mais avançadas. O sucesso 

comercial dos fabricantes destes softwares é tão grande que é muito comum comprarem os direitos de 

outros softwares usados de forma amigável na tarefa de projeto a fim de incorporarem as funções deste 

programa auxiliar em um sistema único. Estes softwares que dominam o mercado quase sempre 

apresentam em seu manual tutorial sugestões de metodologias bastante rígidas para que se aproveite 

melhor o auxílio que o software tem em seu escopo a oferecer ao projeto. Isto aumenta ainda mais os 

vínculos que se estabelecem entre representação e projeto. Seguindo a sequência sugerida como 

método para o uso do programa, estaríamos adotando algoritmos como caminho, o que nos leva a 

atribuir, mesmo dentro do constante devir dos aparatos tecnológicos a serviço da arquitetura que, um 

caminho mais inventivo para a produção arquitetônica e urbanística, seria o uso de linguagens de script25, 

que ainda que submetido a rígidas operações sistemáticas, estes recursos correpondem 

simplificadamente à criação ou ampliação das possibilidades de um programa para o uso do projeto 

passível de mudança criativa da própria linguagem de programação em cada projeto. Em outras palavras 

equivale a reinventar os programas de arquitetura para que ele possa executar tarefas que antes não 

estavam disponíveis. Alguns escritórios criam scripts para os seus novos desafios projetuais e depois 

                                                                                                                                                                                             
toda a informação necessária para a sua validação e execução, se encontra automaticamente associada a cada um 
dos elementos. 

25 LINGUAGEM DE LINGUAGEM DE LINGUAGEM DE LINGUAGEM DE SCRIPTSCRIPTSCRIPTSCRIPT (também conhecido como linguagem de scripting, ou linguagem de extensão) - são 
linguagens de programação executadas do interior de programas e/ou de outras linguagens de programação, não se 
restringindo a esses ambientes. As linguagens de script servem para estender a funcionalidade de um programa e/ou 
controlá-lo e, são frequentemente usadas como ferramentas de configuração e instalação em sistemas operacionais. 
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comercializam os mesmos para outros escritórios, esperando não precisar usá-los novamente nos 

próximos trabalhos. Ao longo dos anos que nos separam das décadas de 1940 e 1950 quando os 

métodos de projeto começaram a ser desenvolvidos, as propostas foram diversas e a enumeração das 

tarefas pertencentes ao processo de projeto variaram bastante. Muitos destes adeptos dos métodos de 

projeto consideravam que a complexidade crescente dos projetos utilizando tecnologias cada vez mais 

avançadas só poderiam ser suportada pela cognição dos projetistas mediantes a utilização de 

metodologias de controle e de planejamento do processo criativo em conjunto com o cognitivo. 

A experiência de muitos casos em que os equívocos sutis nas fases iniciais do projeto só são 

percebidos no final criando um volume muito grande de retrabalho fez com que os teóricos e estudiosos 

desta área aprofundassem ainda mais suas pesquisas sobre estas etapas iniciais sem perceberem que as 

experiências de erros assimilados e apreendidos de projetos anteriores concorrem para a possibilidade 

de acertos futuros, mas não necessariamente para a criação de roteiros que evitem, de uma vez por 

todas, os erros similares. Além disso, nada pode garantir aos autores de metodologias que o estudo 

teórico, laboratorial (utilizando documentação de pesquisas da psicologia experimental) e composto de 

simulações em universidades de ensino de arquitetura, mesmo em estudos com mais profundidade, 

serão suficientes para que não se cometa os mesmos equívocos somente por existirem checklists que 

lembram de sua existência. Apesar desse esforço de pesquisa que ocupou mais de 60 anos de estudos 

e revisões, e que ainda continua até os dias de hoje, questiona-se que a padronização de uma sequência 

de ações, linear ou não, traçadas como algo que, se não utilizado invariavelmente, é elaborado para ser 

usado com mais frequência pelos arquitetos e, na maioria dos casos, parece não ser um procedimento 

muito favorável à busca de uma qualidade maior no processo e no produto da criação arquitetônica.  

Não há dúvidas sobre a importância de se levar em conta os estudos de avaliação pós-ocupação, 

estudar referências de projetos similares ou aprofundar-se nas pesquisas de conforto ambiental antes da 

concepção do projeto, que são itens de algumas listas, ou, como muitos preferem, “check lists”, usados 

como encaminhamentos metodológicos. Entretanto, não parece ser tão importante, ou, em alguns casos, 

acredito ser prejudicial, definir uma ordem para tarefas que podem ser usadas em alguns casos de uma 

maneira e em outros de outra. Além disso, enumerações de atividade que são importantes no 

procedimento projetual nunca serão completas o suficiente para representar fielmente toda a 

complexidade dos atos criativos dos projetos, cada um com sua peculiaridade e, assim, desviam do foco 

os cuidados que afinal podem ser mais importantes do que não esquecer as tarefas a serem executadas, 

que são as habilidades que possibilitam a execução destas mesmas tarefas com as qualidades técnicas, 

artísticas e estéticas necessárias e com a criatividade exigida em todos os casos. Não se pode conceber 

que se desenvolva todo o projeto arquitetônico sem antes obter dados técnicos sobre o terreno onde 

ele se situará, mas as ideias podem fluir e serem registradas como alternativas temporárias ou parciais, sem 

serem inibidas, mesmo sem que sejam ainda adaptadas à realidade topográfica planialtimétrica, às 

questões climáticas e as exigências legais locais, por exemplo. Isto evita que grandes criações sejam 

reprimidas por não surgirem no momento considerado adequado pelo processo metodológico. Uma 
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crítica bastante lúcida à hegemonia do método no estruturalismo foi muito bem enunciada por Michel 

Foucault: 

Não tenho um método que aplicaria, do mesmo modo, a domínios diferentes. Ao 
contrário, diria que é um mesmo campo de objetos, um domínio de objetos que 
procuro isolar, utilizando instrumentos encontrados ou forjados por mim, no exato 
momento em que faço minha pesquisa, mas sem privilegiar de modo algum o problema 
do método. Neste sentido também, não sou de modo algum estruturalista, já que os 
estruturalistas dos anos 1950, 1960, tinham essencialmente como alvo definir um 
método que fosse, senão universalmente válido para toda uma série de objetos 
diferentes: a linguagem, os discursos literários, os relatos míticos, a iconografia, a 
arquitetura... (FOUCAULT, 2012, p.223-224) 
 

Estabelecer metodologias e seguí-las como roteiro de projeto, mesmo em situações diferentes, 

assim como o uso universal da lógica na solução genérica dos problemas, não acrescenta nada de novo 

quando se realizam na prática as tarefas projetivas e se percorre os caminhos que não são comuns em 

todos os projetos e para todos os projetistas. Apesar disso, é muito fácil entender porque o 

esquematismo, o metodismo e a organização gráfica dos métodos e até dos insumos de projeto 

passaram a ser algo muito atraente aos arquitetos na forte tendência ao estruturalismo e à filosofia da 

linguagem fomentada pela atividade projetiva – que utiliza fundamentalmente a representação e suas 

convenções e a tendência equivocada da formação profissional que conduz os estudantes a um regime 

mais semiológico que fenomenológico dos signos. Por outro lado, mesmo sem haver sempre um 

respaldo da filosofia contemporânea, não podemos nos furtar de assinalar outra forte tendência da 

arquitetura contemporânea para a elaboração de formas irregulares e caóticas, desencadeando um modo 

tão mais flexível de entender os métodos, a ponto de estes perderem o seu valor. Em muitos casos, os 

métodos vêm sendo entendidos como inibidores de um ato criativo mais emancipado, através do rigor 

das rotinas ou da linearidade dos roteiros de trabalho proposto genérica e indiscriminadamente para os 

projetos mais diversos. Por mais que saibam que as formas geométricas do mundo dos acontecimentos 

das construções, onde a arquitetura se materializa, é apenas projeto, enquanto existência como desenho, 

muitos são os arquitetos que caem na armadilha de se deixarem influenciar pelos esquemas gráficos, 

como fluxogramas, funcionogramas e pré-dimensionamentos, usados como instrumentos metodológicos 

do mundo da representação e do intelecto. Estes mesmos instrumentos exercem uma influência muito 

determinante sobre o projeto, especialmente quando recursos convencionais são confundidos com 

traçados icônicos. Ou seja, quando esquemas que representam sem uma referência direta sobre a 

geometria da criação são tomados como análogos dos desenhos da própria arquitetura. Um exemplo 

bem comum nas décadas de 1970 e 1980 era o do equívoco de se produzir croquis de pré-

dimensionamento ou esquemas de fluxos entre cômodos ou de relações funcionais entre eles e estes 

grafos serem adotados como referência na definição das plantas ou dos volumes dos edifícios aos quais 

se referem. O “esquematismo”, portanto, é quase tão pernicioso à liberdade de criação de um projeto 

quanto o “plantismo” que reduz o processo de criação de projeto a uma mera elaboração de uma planta 

baixa, à qual todos os outros componentes do projeto ficam subordinados. Se combinarmos estes dois 

problemas que orbitavam a produção artística criativa da arquitetura ao longo de boa parte do século XX 
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com o “3D modelismo” que se instaurou como problema no final deste mesmo século, concluímos 

facilmente que todas estas permeiam a difícil relação que se estabelece entre representação, criação e 

realidade, muito mais evidenciada quando se experimenta a “virada linguística” proporcionada pela 

transição entre estruturalismo e pós-estruturalismo. 

O desconstrutivismo derridiano parece ter sido um primeiro impulso para uma transformação 

paradigmática nos métodos de projeto fazendo estes se libertarem, parcialmente, das “amarras” do 

estruturalismo, entretanto, ainda estava muito longe de proporcionar a desterritorialização que produziu o 

pragmatismo francês, pois sua negação de uma construção significante e semiológica está visivelmente 

apoiada em uma linguagem subjacente que preexiste e é desmontada ou conscientemente desfeita na 

“desconstrução”. 

Essa busca por uma desfuncionalização da linguagem só pode se dar se for em relação 
a algo, a um precedente; o exercício do des só se torna possível se trabalhado sobre 
um suporte. O suporte anterior: o discurso funcionalista e em defesa de uma nova 
gramática carregada de significados da arquitetura moderna. Os chamados modernos 
por alguns, modernistas por outros, comandados por Le Corbusier, no momento em 
que transformaram a linguagem criada em discurso regrado, regulador e disciplinador 
das ações projetuais, passaram a utilizá-la como atividade dominadora, um texto 
fechado e prescritivo, um receituário que deveria ser seguido a fim de alcançar as 
transformações desejadas, inclusive sociais (vide os cinco pontos da “nova” arquitetura 
e a busca por uma lógica unitária, pela síntese dos escritos de Corbusier); como sabido, 
uma nova arquitetura para um novo homem. (GUATELLI, 2012, p.26) 
 

Por um percurso do pensamento, mais nômade26 do que sedentário, e sem rígidos 

vínculos com os precedentes, o pragmatismo questiona o estruturalismo de um modo ainda mais 

efetivo por não manter vínculos de negação de conceitos típicos de uma lógica binária, 

dialéticas e de movimentos que ainda mantém ligações atávicas às ideias que negam. No 

pragmatismo fundamentado nos pontos de vista de Foucault, Deleuze e Guattari as 

“transformações desejadas” no campo social são bem mais explícitas e não determinam “uma 

nova arquitetura para um novo homem” porque estas se configuram de forma múltipla e, ao 

mesmo tempo, singular, para cada situação, não havendo, portanto, genericamente apenas “uma 

arquitetura” nem “um homem”. Este mesmo pragmatismo tem influenciado arquitetos de fama 

internacional, porém, quase sempre sem atender aos questionamentos sociais, políticos e éticos 

pertencentes ao plano de imanência indissociável desta forma de pensar e de criar 

contemporânea. De certa forma, comparáveis à inteligência arquitetônica, presente na teoria da 

arquitetura, estão as ideias de Michael Speaks sobre a Inteligência de Projeto, que se superpõem 

a esta condição pós-estruturalista e contemporânea do pensamento sobre a arquitetura. Speaks, 

em 2002 vem escreveu uma série de 12 artigos agrupados e denominados de “Design 

                                                           
26 O significado que é dado por Deleuze e Guattari para nômade difere do que o senso comum considera como tal.  
“De um lado temos os filósofos da transcendência, metafísicos por excelência, pensadores de um ‘espaço estriado’, em 
uma palavra sedentários. Do outro, os nômades, os verdadeiros habitantes das estepes, homens que transitam em um 
‘espaço liso’, pensadores da imanência que fazem do pensamento uma aventura de alto risco. Entre os dois, a 
diferença é de natureza.” (SCHÖPKE, 2004) 
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Intelligence” (Inteligência de Projeto) publicados na revista japonesa Architecture and Urbanisme 

(A+U). Nestes artigos Speaks considera que a inteligência de projeto substitui a teoria como 

conceito norteador da arquitetura. 

Speaks identifica uma mudança de paradigmas, passando da teoria para a inteligência, 
afirmando que, se a teoria foi a “tônica intelectual” das vanguardas do final do século XX, 
“a inteligência se tornou a tônica intelectual dominante das pós-vanguardas do século 
XXI”. Inspirando-se na CIA (Central Intelligence Agency: Agência Central de Inteligência 
dos Estados Unidos) e em outras “organizações globaisem constante desenvolvimento e 
mobilidade”, Speaks explica que, em nosso mundo pós-11 de Setembro, “as ideias 
utópicas e visionárias” ligadas a explorações teóricas “cederam lugar ao ‘falatório’ da 
inteligência. A verdade filosófica, política e científica se fragmentou numa proliferação de 
‘pequenas’ verdades que aparecem e desaparecem com tanta rapidez que é difícil, se 
não totalmente impossível, verificar se elas são de fato verdadeiras”. Em outras palavras, 
Speaks entende o projeto de crítica cultural e resistência ao status quo, abraçado pela 
teoria crítica, como busca de uma verdade única, atividade inadequada à atmosfera em 
constante transformação em que vivemos. Depois de citar alguns escritórios – como o 
FORM de Grag Lynn, o Field Operations e o SHoP – que aprenderam com essa situação 
de incerteza e se adaptaram a ela, essa incerteza que “transforma o falatório das 
pequenas verdades em inteligência de projeto”, Speaks conclui que a arquitetura 
contemporânea “é levada pela necessidade de inovar, de criar soluções plausíveis para 
problemas presentes, mas cujas implicações mais amplas ainda não encontraram 
formulação. Isso só pode ser realizado com inteligência”. Assim, embora o uso da CIA 
como modelo para a arquitetura ser inesperado [...], Speakes oferece uma perspectiva 
instigante sobre o futuro da disciplina, uma direção que [...] define provocativamente 
como “o pensamento arquitetônico após o fim da teoria”. (SYKES, 2013, p.156) 
 

Para Speak, a prototipagem computadorizada e parametrizada que consegue simular 

virtualmente a existência de um edifício antes de sua construção e avaliar, de forma integrada, a 

sua desenvoltura em várias questões técnicas é, afinal, parte desta inteligência de projeto capaz 

de proporcionar recursos de segurança, inclusive para ataques terroristas, furacões e tsunames, 

além dos requisitos fundamentais bioclimáticos e estruturais dos projetos de arquitetura. 

Apesar de apresentar um conceito diferente daquilo que aqui estamos chamando de 

inteligência arquitetônica, a “inteligência de projeto” de Speaks representa uma tendência do 

século XXI, em franco crescimento, de buscar reformular os caminhos criativos que atribuem à 

inteligência um caráter mais teórico discursivo tentando torná-la mais conectada com a prática, 

diminuindo assim a hegemonia de uma teoria ilustrativa representacional e distante das 

realizações. E evitando textos e contextos que não se referenciam nos acontecimentos e no 

mundo da experiência. Um mundo que parece cada vez se transformar mais rapidamente, 

tornando qualquer teoria obsoleta em muito pouco tempo. Com isto, as habilidades específicas 

e os saberes especializados são, gradativamente, mais exigidos e precisam, assim, ser sempre 

renovados e atualizados, deixando para trás não apenas as metodologias algorítmicas, mas 

também as teorias e os saberes arquitetônicos que as sustentam. 
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CCAAPP..  IIII  ––  OO  SSAABBEERR  AARRQQUUIITTEETTÔÔNNIICCOO,,  AS HABILIDADES ESPECÍFICAS E A APRENDIZAGEM 
DO PROJETO 

 
    

2222.1.1.1.1    CAPACIDADES E HABILIDADES ESPECÍFICASCAPACIDADES E HABILIDADES ESPECÍFICASCAPACIDADES E HABILIDADES ESPECÍFICASCAPACIDADES E HABILIDADES ESPECÍFICAS 

    
São muitos os exemplos em todas as áreas de conhecimento e da prática profissional que 

confirmam, para os leigos e cientistas, que existem capacidades e aptidões de diferentes qualidades 

entre certos indivíduos diante das mesmas situações ou tarefas e esta diferença de rendimento não 

depende apenas do nível de formação escolar e da educação em geral que receberam os sujeitos, que 

contribui com uma parcela muito pequena desta aptidão e capacidade. (ANDRÉS-PUEYO, 2006)  

Segundo Andrés-Pueyo, da Universidade de Barcelona, uma capacidade mental costuma ser 

definida como uma construção que se refere ao rendimento em uma determinada atividade que requer a 

participação de uma série específica de procedimentos e de operações cognitivas (julgar, decidir, 

generalizar, abstrair, etc.) A inteligência é, sem dúvida, constituída de muitas destas capacidades mentais e 

é a que melhor tem representado, para os psicólogos cognitivos, o conjunto das capacidades mentais 

humanas. A importância de compreender o que os psicólogos definem como capacidade mental fica 

clara quando um indivíduo qualquer enfrenta uma tarefa com intenção de obter o melhor resultado 

qualitativo possível com esta atividade. Quando precisamos resolver um problema de matemática, 

estimamos mentalmente a velocidade que temos de correr para atravessarmos uma rua sem sermos 

atropelados, somos convocados a fazer o resumo de um texto, tentamos acertar uma bola de basquete 

na cesta, nos orientamos pelas ruas de uma cidade através de um mapa, escrevemos uma poesia ou 

usamos todos os nossos argumentos para diminuir a preocupação ou ansiedade de alguém, ou, ainda, 

materializamos os anseios e desejos de uma pessoa em relação aos detalhes formais, hápticos e estéticos 

de um edifício a ser projetado, utilizamos nossas capacidades mentais. Por outro lado, para os psicólogos 

da diferença, quando praticamos para chegar em primeiro lugar em uma corrida de bicicleta, quando 

desfrutamos de um bom filme no cinema ou quando nadamos por simples prazer na praia, nossas 

capacidades mentais não são os fatores predominantes de nossa conduta para realizar tais atividades. As 

capacidades mentais são traços psicológicos que mostram o nível e o rendimento cognitivo que os 

indivíduos podem alcançar quando realizam operações e processam informações. 

 
A diferença entre capacidades e habilidades é que as primeiras são anteriores à 
aprendizagem, enquanto as segundas são o resultado da aplicação das capacidades ao 
aprendizado de conteúdos (verbais, abstratos, etc.) ou de procedimentos (escrita, 
leitura, desenho, etc.). Distinguir capacidade de habilidades constitui apenas um 
exercício de análise, útil para compreender melhor o funcionamento da inteligência e 
para poder usá-lo em contextos profissionais. Por exemplo, para predizer o 
desempenho de um futuro estudante de engenharia, não podemos avaliar suas 
habilidades na resolução de cálculos de estruturas metálicas (habilidade que irá 
aprender, justamente, em seus estudos universitários de engenharia), o que devemos 
fazer é avaliar suas capacidades anteriores à aquisição dessa habilidade (a capacidade 
numérica e espacial e sua inteligência em geral). (Antonio André-Pueyo em FLORES-
MENDOZA, COLOM, et al., 2006, p.77) 
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Esta diferença entre capacidades e habilidades nos ajuda a distinguir entre as condições humanas 

que independem do aprendizado e as que são diretamente dependentes dele. Entre as capacidades 

necessárias à atividade de projeto, por uma abordagem psicométrica, sabemos que não pode ser 

descartada a capacidade de lidar com o espaço, ou as aptidões espaciais, quer seja em sua escala real, 

quer seja em uma escala representacional, em proporções reduzidas. Mas por tudo o que aqui já foi 

mencionado esta capacidade está longe de ser o único pré-requisito. Mas como podemos ter certeza 

de que a aptidão espacial é uma capacidade ou uma habilidade que pode ser aprendida durante a 

faculdade de arquitetura? 

Através da abordagem psicométrica todos possuem as capacidades cognitivas em potencial para 

que sejam desenvolvidas conforme as suas preferências transformadas em prática. O que nos leva a crer 

que a inteligência é uma condição passível de aprendizagem. No âmbito da representação, a inteligência 

pode ser desenvolvida através do ato de aprender a solucionar novos problemas    e de formas diferentes 

ou criativas e não apenas aprender soluções prontas, aliando, ainda, o desenvolvimento filosófico ao 

intelectual, discussões éticas, epistemológicas (os cortes e as rupturas do conhecimento), culturais e 

sociais.     (SILVA, 2011) Mas todas as abordagens são unânimes em afirmar que mesmo sendo possível a 

qualquer indivíduo desenvolver suas capacidades através do aprendizado, o fator genético em confronto 

com o fator ambiental são significativos para uma maior facilidade neste desenvolvimento. O que ocorre 

também com as próprias especialidades dentro de cada profissão. 

 
Todo ser humano nasce inteligente e pode aprender. Mas a inteligência não é como a 
audição ou a visão, que logo serão plenamente usadas pela criança. Inteligência se 
aprende e se desenvolve num processo permanente de interação com a experiência 
que o meio oferece.  
Exercitar e fazer funcionar a inteligência vai muito além de meramente deixar ao sabor do 
acaso o aprofundamento da reflexão, do exercício do pensamento e da capacidade de 
raciocinar. O meio, a cultura, o entorno em que se vive exercem papel fundamental na 
construção de conhecimentos de cada um. Quanto mais se é exposto a experiências e 
desafios que exigem raciocínio e reflexão, mais a inteligência se estrutura para continuar 
se desenvolvendo.  
Não basta saber muitas coisas. É preciso saber lidar com os conhecimentos, 
relacionando-os entre si, criando outros, questionando e se encantando com a 
possibilidade de saber mais. O desenvolvimento da capacidade de pensar leva à 
necessidade de aprofundar a investigação sobre os fatos e fenômenos da realidade, 
indo além de respostas simples obtidas através apenas das primeiras percepções. 
(SILVA, 2011. p.15) 
 

Parece, portanto, evidente que o nome dado aos testes de aptidão de arquitetura ou teste de 

habilidades específicas não é muito coerente com estas definições da psicologia, pois não há como 

atestar o ingresso de um candidato ou candidata a um curso universitário, antes deste curso ocorrer, 

utilizando saberes e práticas relacionados àquilo que o futuro estudante ainda deverá aprender. 

Entretanto, tudo nos leva a crer que as habilidades acessórias cognitivas necessárias à atividade de 

projeto não começam seu processo de desenvolvimento na faculdade de arquitetura. A própria escolha 

por este curso, em muitos casos, se deve a um interesse acumulado por questões ligadas a artes, ao 

espaço, à cidade, à inventividade e a trabalhos manuais. E esta predisposição provoca relações 
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cotidianas de interesses que fazem surgir algumas formas de saber informal de conteúdo e expressão que 

favorecem o aprendizado formal futuro. 

Parece provável que qualquer arquiteto que tenha aptidões para esta profissão seja também hábil 

em projeto de interiores e em projetos urbanos, ou, mesmo em desenho industrial ou projeto de móveis 

como se modificássemos apenas a escala do produto a ser criado ou do problema a ser resolvido. 

Somos, contudo, obrigados a concluir que a presença de habilidades em uma destas tarefas projetuais 

não implica na existência da habilidade nas outras em um mesmo indivíduo. Principalmente se 

considerarmos a importância da motivação e do envolvimento afetivo-emocional para a eficiência de um 

projeto e as destacáveis diferenças entre cada profissional de projeto, havendo infinidades de 

combinações de características não sistematizáveis. O que não quer dizer que um profissional de 

arquitetura com as capacidades naturalmente necessárias à sua atividade não seja capaz de desenvolver 

as habilidades que cabem a um designer de interiores, de objetos ou de móveis. No âmbito da cognição 

representacional que convive com a cognição inventiva nos processos de projeto como a razão convive 

com a criação, é fácil estabelecer uma especificidade ligada à arquitetura e ao urbanismo. Parece, 

contudo, que no campo da invenção o ato de projetar divide a capacidade humana com a de todos os 

demais artistas, mas também com os cientistas e filósofos, que inventam e criam suas problematizações e 

subjetivações em diferentes campos, nem sempre de forma tão estanque e de modo tão hierárquico 

como sempre se pensou. 

Quando propomos um modo de pensar a arquitetura como uma criação não racional nem 

tampouco lógica promoveu uma desterritorialização que perturba as convencionais formas de pensar a 

arquitetura o urbanismo e as estruturas metodológicas consideradas como imprescindíveis ao ato de 

projetar. Como vemos na afirmação de Comas em um artigo de 1986: 

A arquitetura tanto é racional como é inteligente; o projeto de uma construção é o 
produto de conhecimentos consideráveis e a aplicação correta desses conhecimentos. 
Não há qualquer substituto para o pensamento claro e conciso. Assim as técnicas gerais 
associadas à educação de nível acadêmico (capacidade de pensar claramente sobre 
problemas e métodos de resolver problemas) são claramente adequadas. (Tim 
McGrinity, Projeto e Processo de Projeto em SNYDER & CATANESE, 1979, p.191) 
 

Esta hegemonia da razão na criação arquitetônica, muito bem expressa no texto de McGinty, e que 

poderia ser principalmente o que se poderia esperar de uma inteligência arquitetônica, se deve ao receio 

dos agenciamentos considerados complexos presentes no saber arquitetônico, que envolve técnicas, 

tecnologias, enfim, conteúdos de ciências humanas e exatas que devem conviver de forma adequada 

numa atividade de criação, mas que se tornará uma forma, que também é um “objeto de uso”, 

comercializável ou de propriedade particular ou pública, mas sempre sujeito a críticas não apenas de 

seus usuários, mas de toda a cidade. A arquitetura, enquanto forma de arte, inclui técnicas, tecnologias e 

ciências, mas estas não são determinantes de sua prática e de seu saber. As analogias, entendidas por 

muitos teóricos como recursos legítimos da prática de projeto, nada mais são que algoritmos que não se 

registram em esquemas, mas que repetem processos ou mesmo formas impedindo o arquiteto de sair do 
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circuito problema-solução e das atávicas tendências a um metodismo castrador de grandes ideias 

inovadoras. 

 
Conhecimento de soluções arquitetônicas e conhecimento de problemas 
arquitetônicos são duas faces da mesma moeda. Ao enfrentar um problema de projeto 
definido por situações e propósitos conhecidos, seria desperdício de tempo, energia e 
dinheiro desprezar a adoção, por analogia, das soluções correspondentes, seja 
reproduzindo-as, seja adaptando-as. Daí porque dado um problema de projeto, a 
“consulta à literatura” buscando identificar problemas similares e conhecer suas soluções 
seja procedimento metodológico legítimo, a que recorrem leigos e profissionais. [...] Se 
soluções arquitetônicas conhecidas são instrumentos de projeto quando situações e 
propósitos que definem um problema arquitetônico concreto são familiares, não 
deixam de sê-lo também quando tais situações e propósitos forem novidade. Todo 
problema de projeto admite decomposição em subproblemas que podem ser 
referenciados, por analogia, a precedentes conhecidos. [...] Em resumo, existe um 
conhecimento arquitetônico específico, que será definido como conhecimento de 
problemas arquitetônicos característicos de um contexto dado e o conhecimento de 
estrutura formal e contexto de aplicabilidade de soluções típicas da produção 
arquitetônica passada e presente. Por analogia, a forma se deriva de si mesma, tanto 
quanto do programa, sítio ou técnica. Ignorar tal fato significa aumentar o risco de 
analogias inadequadas na concepção de soluções por motivos simbólicos, 
esquecendo as peculiaridades do contexto inicial que as substanciava. (Carlos Eduardo 
Dias Comas, Ideologia Modernista e Ensino de Projeto Arquitetônico: Duas Proposições 
em Conflito em COMAS et al., 1986, p.36-38) 
 

Subjacente ao racionalismo dos métodos, está racionalismo dos próprios problemas arquitetônicos 

que transforma uma heterogeneidade de questionamentos e problematizações de diversos níveis e 

agenciados das formas mais diversas em subproblemas nomeados, classificados e hierarquizados. J. P. 

Eberhard, em 1970, tratou esta questão das atribuições do arquiteto de uma forma classificatória 

considerando duas maneiras de entender a hierarquia dos problemas projetuais: através da escala ou da 

“escalada” (como ele denomina) e através da “regressão”. No primeiro caso, as mudanças de escala não 

alteram necessariamente o âmbito da competência háptica, pois, por exemplo, quando ampliamos a 

escala de análise do contexto do projeto de uma maçaneta, segundo Ebenhard, questionaremos a razão 

de ser teleológica da maçaneta, ou mesmo da própria porta que a contém. Com base nesta linha de 

argumento o projetista pode ser levado a questionar o próprio sistema político que permite que essa 

entidade exista. (LAWSON, 2011) Segundo Eberhard a relação que um projetista estabelece com os 

componentes do projeto pode levá-lo ao que ele chama de regressão, que é fruto da ideia de que uma 

análise sempre deve preceder a síntese. Segundo o autor, difícil é saber “dosar” quais informações serão 

realmente úteis ou pertinentes ao processo que se usa para obter uma solução. 

Um aluno meu cuja tarefa era projetar um prédio novo para a biblioteca decidiu que 
precisava estudar os vários métodos de emprestar e armazenar livros. Como professor, 
concordei que isso parecia sensato, mas na aula seguinte, descobri que parecia que ela 
se preparava para se formar em biblioteconomia, e não em arquitetura. (LAWSON, 
2011, p.62) 
 

SSeegguunnddoo  LLaawwssoonn,,  rreeffeerriinnddoo--ssee  ààss  iiddeeiiaass  ddee  EEbbeerrhhaarrdd,,  aa  eessccaallaaddaa  ee  aa  rreeggrreessssããoo  aannddaamm  jjuunnttaass,,  ppooiiss  oo  

aalluunnoo  qquuee  ssee  aapprrooffuunnddoouu  eemm  bbiibblliiootteeccoonnoommiiaa  ppooddee,,  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  ssee  eessppeecciiaalliizzaarr  nneessttaa  aattiivviiddaaddee  ee  pprrooppoorr  

uummaa  nnoovvaa  ffoorrmmaa  ddoo  aalluunnoo  aacceessssaarr  oo  lliivvrroo  ccrriiaannddoo  ffiilliiaaiiss,,  bbiibblliiootteeccaass  aammbbuullaanntteess  oouu  uummaa  nnoovvaa  ffoorrmmaa  ddee  

ttrraannssmmiissssããoo  ddooss  ddaaddooss  ddooss  lliivvrrooss  aattrraavvééss  ddaa  iinntteerrnneett..  DDeessttaa  ffoorrmmaa  oo  aalluunnoo  ddeeiixxaarriiaa  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  uumm  
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pprrééddiioo  nnoovvoo  ppaarraa  aa  bbiibblliiootteeccaa  eerraa  ddee  ffaattoo  oo  rreeaall  pprroobblleemmaa..  EEssttaarriiaa,,  eennttããoo,,  iinncclluuiinnddoo  oo  pprróópprriioo  pprroobblleemmaa  

nnoo  eessppaaççoo  ddee  ssuuaa  ssoolluuççããoo,,  oo  qquuee  ppoossssiibbiilliittaa  ttaammbbéémm  uummaa  ggeessttããoo  ddeessttee  pprroobblleemmaa  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  

ccrriiaaççããoo..  IIssttoo,,  ccoonnttuuddoo,,  iimmpplliiccaa  eemm  uummaa  aabbeerrttuurraa  ccoonnssttaannttee  ppaarraa  ooss  nnoovvooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  ee  uummaa  ééttiiccaa  uumm  

ttaannttoo  iinnccoommuumm,,  qquuee  ppooddeerriiaa  rreessuullttaarr  eemm  uummaa  ddiissssoolluuççããoo  ddaa  pprróópprriiaa  aattiivviiddaaddee  pprroojjeettuuaall  qquuee  éé  ttaammbbéémm  

uummaa  aattiivviiddaaddee  ccoommeerrcciiaall  ddee  ssoobbrreevviivvêênncciiaa  ppaarraa  oo  pprroojjeettiissttaa  ssee  nnããoo  llhhee  ffoossssee  ffaaccuullttaaddaa  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  

aattuuaarr  iinnvveennttiivvaammeennttee  ssoobbrree  sseeuuss  pprróópprriiooss  pprroobblleemmaass..  OO  ppaarraaddiiggmmaa  ééttiiccoo--eessttééttiiccoo  qquuee  ddeevvee  mmoobbiilliizzaarr  aa  

aattiivviiddaaddee  ddee  pprroojjeettoo,,  ppoorrttaannttoo,,  éé  aaqquueellee  qquuee  nnããoo  eessttaabbeelleeccee  uummaa  mmeettaa  oouu  oobbjjeettiivvoo  ffiinnaall  ppaarraa  ssuuaa  oobbrraa,,  

hhaavveennddoo  ccoommoo  mmeettaa  oouu  oobbjjeettiivvoo  uunniiccaammeennttee  aa  ssaattiissffaaççããoo,,  ffuunncciioonnaall  ee  ddeesseejjaannttee,,  ddaaqquueelleess  aa  qquueemm  ssee  

ddeessttiinnaa  oo  pprroojjeettoo  ee  aa  ttooddaa  aa  cciiddaaddee  qquuee  oo  aabbrriiggaa..  

OO  nnoovvoo  ppaarraaddiiggmmaa  eessttééttiiccoo  tteemm  iimmpplliiccaaççõõeess  ééttiiccaass  ee  ppoollííttiiccaass  ppoorrqquuee  qquueemm  ffaallaa  eemm  
ccrriiaaççããoo,,  ffaallaa  eemm  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddaa  iinnssttâânncciiaa  ccrriiaaddoorraa  eemm  rreellaaççããoo  àà  ccooiissaa  ccrriiaaddaa,,  eemm  
iinnfflleexxããoo  ddee  eessttaaddoo  ddee  ccooiissaass,,  eemm  bbiiffuurrccaaççããoo  ppaarraa  aalléémm  ddee  eessqquueemmaass  pprréé--eessttaabbeelleecciiddooss  
ee  aaqquuii,,  mmaaiiss  uummaa  vveezz,,  eemm  ccoonnssiiddeerraaççããoo  ddoo  ddeessttiinnoo  ddaa  aalltteerriiddaaddee  eemm  ssuuaass  mmooddaalliiddaaddeess  
eexxttrreemmaass..  MMaass  eessssaa  eessccoollhhaa  ééttiiccaa  nnããoo  mmaaiiss  eemmaannaa  ddee  uummaa  eennuunncciiaaççããoo  ttrraannsscceennddeennttee,,  ddee  
uumm  ccóóddiiggoo  ddee  lleeii  oouu  ddee  uumm  ddeeuuss  úúnniiccoo  ee  ttooddoo--ppooddeerroossoo..  AA  pprróópprriiaa  ggêênneessee  ddaa  
eennuunncciiaaççããoo  eennccoonnttrraa--ssee  ttoommaaddaa  ppeelloo  mmoovviimmeennttoo  ddee  ccrriiaaççããoo  pprroocceessssuuaall..  ((GGUUAATTTTAARRII,,  
11999922,,  pp..  112233))  
  

Assim, mais importante que definir uma metódica universal do projeto que desconsidera 

possibilidades paradigmáticas e inéditas, é estar sempre flexível a criar novos métodos e novos problemas 

além dos velhos conhecidos. As habilidades cognitivas, criativas e artísticas, entre outras, que precisam ser 

desenvolvidas durante a formação acadêmica em arquitetura ou ao longo das práticas profissionais 

dependem de algumas capacidades previamente existentes, anteriores ao aprendizado, presentes na 

singular condição humana, relativa à sua história biológica, genética e neurológica, hoje constatada como 

constantemente variável pelas atividades cognitivas contínuas desenvolvidas por experiências específicas 

que se relacionem com a percepção, a estética e as interações com o ambiente à sua volta, por 

exemplo. Esta confluência de capacidades e habilidades cria uma diversidade tão grande de aptidões, 

quanto o número de estudantes e profissionais de arquitetura, que são verdadeiras singularidades, não 

classificáveis tipologicamente, exceto por graus de variância, por aparentes semelhanças e por repetições 

forjadas apenas no discurso teórico. Alguns cursos universitários, e entre eles o de arquitetura e 

urbanismo, utilizam o recurso dos testes de habilidades específicas ou de aptidão para promover uma 

seleção dos alunos que pretendem ingressar nesta carreira tentando com este teste aferir alguma 

tendência artística arquitetônica ou a desenvoltura em relação ao que se costumou chamar de “dom” 

para esta profissão. A ideia de “dom” se apresenta conceitualmente atrelada à possível existência de 

capacidades natas, necessárias à profissão, que não poderiam ser desenvolvidas através do aprendizado, 

e muito menos do ensino. 

Sempre nos pareceu inadequado e precipitado pré-avaliar os alunos que possuem um “dom”, e os 

desprovidos dele, para a prática ou a arte de projetar em arquitetura nos primeiros semestres do curso, 

como se arquitetos já nascessem prontos como produtos pré-construídos pelo composto resultante da 

combinação entre a herança genética e as influências do ambiente, ou por uma misteriosa dádiva divina. 

Os testes de aptidão não são precisos como veremos mais adiante, os testes de sondagem tão pouco, 
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pois avaliam de forma simulada e artificial, momentos tênues e breves instantes que podem ou não ser 

carregados de inspiração ou motivação, ou que contemple uma temática mais ou menos fluente para o 

aprendiz examinado. São testes ou avaliações que não retratam o potencial de desenvolvimento do 

aluno e, portanto, enfatizam o produto em detrimento do processo, por não haver como avaliar 

processo em um único teste ou avaliação tão distante da realidade profissional ou mesmo acadêmica. 

Esse conjunto de capacidades combinado com as habilidades técnicas, práticas e artísticas necessárias às 

atividades de projeto em arquitetura e urbanismo, e sua dinâmica de desenvolvimento, são, aqui, 

estudados com o nome de Inteligência Arquitetônica. E assim como o modo de conceber a inteligência 

nos últimos anos, a inteligência arquitetônica também pode ter múltiplas facetas, fatores e conceitos, que 

não mais se limitariam a um restritivo âmbito cognitivista, que se restringe a processamentos neurológicos, 

racionais e lógicos, pois inclui o emocional, o criativo, o social, o prático, o inventivo, e, inclusive, o 

artístico, por exemplo, nas operações e nos acontecimentos que com ela interagem. 

A vertente técnica da psicologia estuda a inteligência não apenas através de componentes 

cognitivos agrupados, chamados de fatores psicométricos, incluem também, por outras abordagens, 

habilidades e inteligências que ocorrem paralelamente, as chamadas inteligências múltiplas, em diferentes 

graus de desenvolvimento em cada indivíduo. Por isso podemos dizer que em seus estudos 

considerados mais científicos, as pesquisas sobre a inteligência extrapolam os limites cognitivistas, 

semiológicos e linguísticos, mesmo dentro de uma concepção fundamentada no estruturalismo. Um 

estudo específico da inteligência e sua contribuição para o processo de projeto, portanto, não pode, 

igualmente, deixar de incluir estes componentes não cognitivos, ainda que de forma acessória. Ou 

mesmo coadjuvando com os aspectos arquitetônicos técnico construtivos, artístico culturais, políticos, 

socioeconômicos e muitos outros pertencentes ao saber arquitetônico que decorrem das necessidades 

impostas pela prática arquitetônica e urbanística. E, entre estas necessidades, as habilidades que dão 

conta da criação de espaços, edifícios e lugares adequados a seu uso, às demandas de seus usuários 

sem discriminações e barreiras, atendendo estratégica e criticamente às exigências legais, ambientais e 

éticas, considerando o tempo, o lugar e as pessoas que de alguma forma se relacionarão com os 

espaços projetados ainda que não sejam considerados como seus proprietários. Logo, o saber do 

projeto é um “saber fazer”, mais prático do que teórico, que inclui estratificações históricas que precisam 

participar do fazer arquitetônico do projeto a partir da experiência daqueles que projetam e da 

aprendizagem assimilada e vivenciada do saber fazer de outros. Este fazer é tanto mais heterogêneo e 

inovador, quanto mais sejam contempladas características relacionadas à singularidade e à inventividade 

de diferentes naturezas em cada caso.  

A mobilidade do saber resultante das muitas experimentações e a transitoriedade dos 

pensamentos, quando suficientemente flexíveis, tornam-se um constante devir de novos conhecimentos, 

práticas inovadoras e tecnologias cada vez mais avançadas disponíveis, que caracterizam formas novas 

também presentes no próprio ato criativo do pensamento. O que exige, também, novas formas de 
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inteligências a cada nova ação e para cada prática inovadora inventada, ainda que a invenção não tenha 

sua origem nessas inteligências. 

Pode parecer incoerente estudar a inteligência com a finalidade de obter conteúdos que sejam 

úteis à prática arquitetônica criativa, inventiva e artística, considerando o fato de que esta área do saber, a 

primeira vista, parece não focalizar mais diretamente estes campos do saber, enfatizando bem mais o uso 

do processamento de informações através de representações. Mas o enfoque cognitivo aqui traçado 

procura fazer frente à tendência natural nas faculdades de arquitetura de especular sobre as capacidades 

inatas e habilidades acessórias previamente desenvolvidas, necessárias para a prática de projeto que 

poderiam definir para alguns estudantes uma impossibilidade de prosseguir no seu curso de formação 

profissional ou mesmo no próprio ingresso à faculdade. Os testes de habilidades específicas, as 

limitações verificadas em alguns alunos, e mesmo em alguns profissionais, comumente são abordados de 

um modo muito semelhante às considerações feita em relação aos testes de inteligência. E, por este viés, 

é conveniente, então, tratar estas habilidades que compõem o saber prático da arquitetura, sem sequer 

questionarmos, ainda, a validade ou não destes testes, como a própria inteligência arquitetônica. 

A inteligência apesar de ser considerada como um dos temas mais pesquisados pela psicologia, 

ainda é, também, um dos mais difíceis de definir, e, de acordo com sua conceituação, ocorrem 

diferentes vertentes de pesquisa e, também, de conclusões teóricas. Por isto pode ser estudada através 

de várias perspectivas, várias abordagens e de várias políticas de cognição, como fora dito, que, de certa 

forma, representam a base filosófica onde se agenciam os conceitos de quem a estuda e pesquisa ou de 

quem discute sobre ela. Construir um conceito de Inteligência Arquitetônica não é uma tarefa fácil, 

porque já não é fácil definir a própria inteligência, sendo esta um construto teórico mal construído 

teoricamente dentro dos estudos e pesquisas psicológicas, dependente de vários fatores ou habilidades 

e, certamente de múltiplas concepções, como as da própria cognição, criadas por diferentes autores. 

Estabelecer um entendimento de uma inteligência, sob o domínio de uma cognição contemporânea e 

que seja útil à prática arquitetônica contemporânea e para o ensino-aprendizagem do projeto é o grande 

desafio que aqui pretendemos enfrentar. Útil não apenas para atender às demandas de criação 

complexas pelas novas e sempre renováveis tecnologias atuais, para não esquecermos que não se pode 

pensar um projeto de arquitetura sem se pensar a cidade sua cultura e sua história. Mas também para que 

a prática criativa torne-se uma atividade realmente de invenção ou de resistência a todas as repetições, 

modelos, tipologias e estilos que atuam de forma a diminuir a excelência do ato criativo artístico, isento 

de uma sujeição aos agenciamentos maquínicos que poderiam ser genericamente originados de relações 

de poderes e saberes que conduzam a tendências artísticas extremamente genéricas, gostos de época 

não contextualizados a situações particulares e a interesses de particulares e de esferas políticas que não 

beneficiam a coletividade e a cidade. Trata-se da chamada sociedades de controle, interferindo através 

de seus diagramas de força na produção da subjetivação. (DELEUZE, 1980, 1986) A influência destas 

máquinas virtuais de agenciamentos coletivos de enunciação, problematizando a dinâmica dos processos 

de assujeitamento ou singularização da subjetividade no contexto de um Capitalismo Mundial Integrado 
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exige de nós um amadurecimento intelectual com as elucidações filosóficas do pragmatismo ou, na 

questão aqui estudada da produção arquitetônica, da já citada política de cognição inventiva 

contemporânea para que nos seja possível engendrar as mais diversas formas de ver, sentir, estar e, 

principalmente, criar no mundo. 

Um dos grandes problemas que este estudo apresenta é o caminho divergente percorrido pela 

filosofia contemporânea e a psicologia, especialmente a cognitiva. O que nos levou a recorrer a uma nova 

concepção de cognição que se coadune melhor com um plano de coerência pós-estruturalista e 

pragmático que não classifica os indivíduos através de tipos psicológicos e não aceita a atividade da 

linguagem como determinante nos processos cognitivos nos processos cognitivos, mas apenas como 

uma representação. Os aspectos técnicos do entendimento da cognição, em sua versão do mundo da 

representação, possuem suas utilidades inerentes a este âmbito, mas os desenvolvimentos teórico-

científicos sobre a inteligência podem ser mais bem fundamentados e conceituados a partir de uma 

episteme mais fenomenológica e por uma definição que inclua as sensações, os perceptos e afectos que 

nem sempre caracterizaram um intelecto hegemonicamente estruturado pela representação, mas que se 

abre para a inventividade artística e para os desejos e emoções do artista, do poeta ou do arquiteto. Se 

os teóricos não conseguem chegar a um consenso sobre a inteligência, sobre sua definição, sobre a 

possibilidade ou não de medi-la com precisão é porque múltiplas capacidades e variadas habilidades 

desenvolvidas se misturam à bagagem genética, à prática, à experiência empírica, à educação em geral – 

escolar, familiar e informal, à formação profissional, à história de vida, à experiência emocional e social, à 

constituição fisiológica, e, quiçá finalmente, a fenômenos inconscientes para produzir o complexo e 

imbricado sistema intelectual humano. O mesmo ocorre se queremos desenvolver um conceito de 

Inteligência Arquitetônica associado a uma pesquisa sobre as contribuições de um construto desta 

natureza para a formação acadêmica e para o desenvolvimento profissional em arquitetura. Apesar de 

não poder faltar o componente criativo nesta pesquisa, preferimos não dar um enfoque exclusivo à 

criatividade arquitetônica já que a nossa abordagem se refere aos processos criativos da cognição, 

porque sabemos que as capacidades e habilidades, os talentos e as aptidões específicas necessárias à 

atividade de projeto não se resumem à criatividade. O próprio aspecto artístico pode ser incluído como 

habilidade presente no construto chamado inteligência, considerando as novas vertentes teóricas 

atualmente vigentes para explicá-la. Coloca-se aqui em confronto, em um único texto, as pesquisas sobre 

a cognição e suas técnicas experimentais construídas para explicar o exercício da criação, as políticas 

filosóficas da cognição revistas sobre as leituras de Foucault, Deleuze e Guattari e as teorias da arquitetura 

mais recentes e vigentes para uma utilização prática no fazer arquitetônico contemporâneo. Aqui, 

portanto, se pretende desenvolver uma análise crítica do pensamento arquitetônico, mas principalmente 

aquele que resulta no seu fazer prático, técnico e contextualizado em múltiplas questões associadas ao 

projeto. Mas esta atitude metacognitiva de pensar a arquitetura em seu processo de elaboração mental 

teórica e prática se respalda em conceitos híbridos que envolvem a psicologia cognitiva em interface 
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com a filosofia pragmática contemporânea dos filósofos citados, também chamada de filosofia da 

diferença, surgindo a partir desta hibridação uma política cognitiva criativa pragmática e contemporânea. 

A Teoria do Projeto que nos cabe nesta pesquisa sobre as interfaces entre a Arquitetura, a 

Psicologia e a Filosofia Contemporânea é a que trata diretamente sobre a prática de projeto e seus 

caminhos de elaboração, iniciando com os teóricos do movimento dos métodos de projeto até 

alcançarmos os nossos dias com propostas contemporâneas, não mais cartesianas, metodicistas, 

identitárias, transcendentais ou orgânicas, mas ao contrário escolhendo uma proposta que fomenta um 

maior amadurecimento cognitivo e filosófico do ato de criar e, portanto, do fazer arquitetônico. 

Um estudo sobre a inteligência, por uma perspectiva cognitiva e filosófica contemporânea, que 

define os conteúdos teórico-práticos deste construto, que inclui em seu campo conceitual a criatividade, 

bem poderia ser simplificado, neste sentido, como um estudo da própria criatividade. Entretanto, a 

constante afirmação sobre a necessidade dos arquitetos, de forma genérica, desenvolverem, 

principalmente, a sua inteligência espacial, como defende a teoria das inteligências múltiplas, em 

confronto com as grandes incertezas sobre o conjunto de aptidões necessárias à prática da arquitetura, 

além da criatividade, nos fez agrupar estas problematizações em um conceito mais abrangente de 

inteligência, incluindo capacidades necessárias ao ato de projetar. Inevitavelmente esbarramos com as 

propostas metodológicas que por muito tempo permearam a história desta teoria, culminando com a 

proposta de uma ausência de métodos apresentada dentro desta abordagem que procura contribuir 

com os processos criativos ou inventivos de projeto substanciados pelos meios de produção de 

subjetividade apropriados da filosofia contemporânea e de uma política de cognição inventiva, dela 

decorrente.  Esta construção teórica tem que dar conta de como as capacidades cognitivas, artísticas, 

criativas e as habilidades específicas típicas da atividade de projeto se relacionam com o saber vigente, 

tanto de origem científica, quanto fundamentado em conceitos filosóficos contemporâneos de uma 

versão pragmática da cognição, com base nas leituras de Foucault, de Deleuze e Guattari. A leitura destes, 

e de outros, autores e a utilização de uma política cognitiva respaldada na sua filosofia só poderia, 

inevitavelmente, nos orientar a construir um conteúdo teórico que se apoia em processos de 

subjetivação, conectado com o mundo e suas relações políticas e sociais, numa ética do sujeito e numa 

busca de amadurecimento do que pode contemplar o saber arquitetônico para que de fato exista este 

amadurecimento filosófico e cognitivo, e, com esta finalidade, seja, assim, possível construir um conceito 

pragmático e inventivo da aqui denominada Inteligência Arquitetônica. Enquanto a inteligência é 

plenamente atuante em uma cognição representacional, ou mesmo se considerando um regime 

intermediário de cognição criativa, entendida como um conjunto de faculdades que contribuem para 

solucionar problemas, foge completamente da alçada e da competência da inteligência, as habilidades 

que atuam na cognição inventiva, que elabora e agencia de forma inusitada os problemas a serem 

solucionados por ela, especialmente quando se trata de uma atividade artística. 

 
Em arte ou em literatura, quando a inteligência intervém, é sempre depois, nunca antes: 
''A impressão é para o escritor o mesmo que a experimentação é para o sábio, com a 
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diferença de ser neste anterior e naquele posterior o trabalho da inteligência." Em 
primeiro lugar, é preciso sentir o efeito violento de um signo, e que o pensamento seja 
como que forçado a procurar o sentido do signo. Em Proust, o pensamento geralmente 
aparece sob várias formas: memória, desejo, imaginação, inteligência, faculdade das 
essências... Mas, no caso do tempo que se perde e do tempo perdido, é a inteligência, 
e apenas ela, que é capaz de tornar possível o esforço do pensamento, ou de 
interpretar o signo; é ela que o encontra, contanto que venha "depois". Dentre todas as 
formas do pensamento, só a inteligência extrai as verdades dessa ordem. (DELEUZE, 
1964, p.21-22) 
 

 Que implicações acarretam à inteligência o fato dela ser, na atividade arquitetônica, posterior à 

experiência, à percepção, às emoções, aos afectos, aos pensamentos, e às invenções. Teria ela a função 

de gerenciar todos estes insumos e pulsões dentro da estrutura da linguagem ou da ordem da 

representação em um regime representacional de signos? Seria o intelecto uma capacidade organizadora 

das experiências em enunciados e teria a função genérica de sistematizar as percepções, as emoções, os 

pensamentos e as criações para dar significado ao indefinido e para dar unidade à multiplicidade? Seria, 

ainda, a condição humana que visa a solucionar problemas definidos por outros ou pelo próprio 

processo humano de invenção de si e do mundo? Por mais divergente, informal e incontrolável que seja 

o processo criativo do ato de projetar este procedimento precisa resultar em um objeto a ser construído, 

um edifício ou um conjunto deles e seus equipamentos nos projetos urbanísticos e paisagísticos. O que 

nos leva a considerar que mesmo sendo parte de um mais amplo, múltiplo e heterogêneo processo 

cognitivo, a inteligência arquitetônica é de grande importância para o processo de elaboração de um 

projeto. 

A extensão que pretendemos dar ao conceito de inteligência arquitetônica, por mais abrangente 

que a consideremos, se encerra num tênue limite que abarca um aparato solucionador de problemas de 

diversas naturezas que inclui entre suas propriedades a criatividade que, por sua vez, qualifica a solução 

dos problemas com inovação e caráter utilitário. Estes limites agregam, às já explicitadas críticas às 

abordagens psicométricas e globais mais difundidas, com um lamento por haver um termo como 

inteligência tão usual e tão perturbadamente restrito em seu uso convencional. Não podemos abranger o 

entendimento da inteligência à experiência vivida e praticada, portanto há um “fazer” que extrapola os 

limites deste conceito, entretanto, há também um saber-fazer que se suplanta a um saber-conhecer que 

pode e deve ser abarcado pelo que estamos chamando de Inteligência Arquitetônica. E este saber-fazer 

aqui não se limita apenas ao saber técnico, ao teórico-histórico, ou ao artístico, trabalhado e discutido 

nos muitos cursos de arquitetura e urbanismo existentes. O que a interface entre um saber arquitetônico e 

um saber-poder-subjetivação de Foulcault e uma filosofia da diferença de Deleuze/Guattari é, sem dúvida 

a importante inclusão neste saber prático: as relações políticas, sociais, econômicas e éticas neste campo 

pedagógico e de ordem profissional no fazer arquitetônico. Levando em conta o pensamento 

contemporâneo à luz das filosofias de Foucault, Deleuze e Guattarri, podemos afirmar que a 

aprendizagem e a criação, ambas as ações inventivas, envolvem, além da dimensão tecnológica na 

relação com a matéria, um certo ethos ou uma certa atitude de enfatizar e manter uma exigência de 

decifração da experiência, dos signos e dos problemas com eles envolvidos no mundo real. E com base 
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em Deleuze (DELEUZE, 1964, 1968, 1969), a exploração dos signos e sua decifração não implicam na 

existência de uma subjetividade prévia, mas em um esforço a mais que se dá com o surgimento de um 

corpo inventivo que se estabelece para a criação de uma subjetivação capaz de resistir às regras 

codificadas dos mais diversos saberes e às normas coercitivas do diagrama de forças de muitos poderes. 

A interpretação não resignifica o regime de signos, onde reside a força da aprendizagem e da criação, 

mas respeita-o e viola-o ao mesmo tempo, criando a partir dele e colocando-o sempre a prova. 

(KASTRUP, 2001) Aprender, portanto, é estabelecer contato com os signos, captando-o diretamente 

naquilo que ele é, sem subterfúgios, interpretações e representações. O mesmo acontecendo com a 

criação, em sua primeira instância inventiva. 

O aprendiz artista não se conforma com seus limites atuais, mas torna-se a si mesmo 
como objeto de uma investigação complexa e difícil. O aprendiz é constrangido à tarefa 
de reinventar-se. A aprendizagem, sob a perspectiva da arte, envolve uma atitude-limite, 
que faz escapar da polarização sujeito-objeto, interior-exterior, e habitar a zona de 
fronteira. A atitude-limite, no caso, não consiste em trabalhar dentro dos limites fechados 
e que não poderiam ser ultrapassados, mas em trabalhar transpondo limites, 
aprendendo a aprender. (KASTRUP, 2001, p.24) 
 

A abordagem psicométrica poderia ser parcialmente aceita se não fosse construída com o objetivo 

de avaliar o incomensurável ou se não limitasse e nomeasse de forma hierárquica, arborescente e 

estruturalista as capacidades intelectuais agrupando-as através de covariâncias a fatores como em uma 

“taxonomia cognitiva”. Mas com todos estes senões, ela deixa de ser a abordagem psicométrica ou 

fatorial da inteligência. Em um vasto universo de acontecimentos heterogêneos e de multiplicidades, a 

teoria das inteligências múltiplas poderia parecer a mais adequada para explicar o intelecto humano. 

Poderia, se a multiplicidade fosse apenas um adjetivo e não um substantivo que tenta descrever a não 

organicidade ou univocidade do que se realiza no mundo dos acontecimentos. Se a teoria das 

inteligências múltiplas não limitasse as capacidades humanas a apenas oito, se estas inteligências não 

recebessem rotulações que as limitam a condições modularmente generalizadas ou em grupos genéricos 

e se estas capacidades pudessem criar uma rede de conexões entre si mais livre de classificações, de 

significâncias e de limites cognitivos representacionais poderíamos sim aceitar as inteligências múltiplas 

dentro de uma política de inteligência relacionada à cognição criativa contemporânea. Se os seres 

humanos não são igualados ou identificados por uma inteligência geral, única e homogênea, na teoria de 

Gardner, são nivelados em grupos de inteligências limitados em número e em características comuns. 

Cabe-nos, entretanto, situar estas inteligências dentro de mais uma classificação, mas esta com vistas a 

definir a episteme e o plano de imanência em que elas se situam definindo diferentes políticas do 

intelecto e orientando o regime conceitual aqui adotado que produz uma definição tão dispare das 

convencionais e das obtidas pelo senso comum. 

Com efeito, cometemos o erro de acreditar que o verdadeiro e o falso concernem 
somente às soluções, que eles começam apenas com as soluções. Esse preconceito é 
social (pois a sociedade, e a linguagem que dela transmite as palavras de ordem, “dão”-
nos problemas totalmente feitos, como que saídos de “cartões administrativos da 
cidade”, e nos obrigam a “resolvê-los”, deixando-nos uma delgada margem de 
liberdade). Mais ainda, o preconceito é infantil e escolar, pois o professor é quem “dá” 
os problemas, cabendo ao aluno a tarefa de descobrir-lhes a solução. Desse modo, 
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somos mantidos numa espécie de escravidão. A verdadeira liberdade está em um 
poder de decisão de constituição dos próprios problemas [...] (DELEUZE, 1966, p.11) 
 

Capacidades cognitivas, habilidades acessórias específicas para lidar com a arte, e mais 

especificamente ainda com a arquitetura, “estruturando” um corpo de condições chamado de 

inteligência arquitetônica seria um construto que criaríamos se prendêssemos formular para a prática de 

projeto uma episteme estruturalista e, assim fazendo, estaríamos incorrendo no mesmo plano de 

coerência que admite a existência de fatores psicométricos, inteligências múltiplas, divisões triárquicas, 

metodologias e mapeamentos de processos de projeto, em uma inteligência cogitativa ou cognitiva, 

como se existissem, preestabelecidas, todas estas estruturas como aparatos lógicos, analógicos ou 

metodológicos para otimizar a concepção de uma obra de arquitetura e urbanismo. 

O salto consiste em desconectar as habilidades e competências do controle do 
comportamento e da dominação de um suposto mundo dado. Tomando como 
exemplo a atividade da cozinheira, pode-se dizer que a arte de cozinhar está presente 
quando a relação com os ingredientes não é regida por regras ou receitas prontas. 
Cozinhar como artista é inventar novos pratos e novos sabores, lidando com fluxos, 
cores, odores, texturas, consistências, nuances. Atingir o ponto de vista da arte na 
cozinha envolveu uma molecularização de sua percepção e de sua ação, todo um 
aprendizado sensório-motor, toda uma familiaridade com certo sistema de signos que 
foi utilizada para a criação de pratos e sabores singulares e inéditos. (KASTRUP, 2001, 
p.25) 
 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 20202020    ––––    Com base no pensamento de Foucault que, em “As Palavras e as Coisas”, nos esclarece as diferenças entre Com base no pensamento de Foucault que, em “As Palavras e as Coisas”, nos esclarece as diferenças entre Com base no pensamento de Foucault que, em “As Palavras e as Coisas”, nos esclarece as diferenças entre Com base no pensamento de Foucault que, em “As Palavras e as Coisas”, nos esclarece as diferenças entre 

“o que se “o que se “o que se “o que se diz” e “o que se vê”, em nossa abordagem filosófica do saber da arquitetura o que se diz é o diz” e “o que se vê”, em nossa abordagem filosófica do saber da arquitetura o que se diz é o diz” e “o que se vê”, em nossa abordagem filosófica do saber da arquitetura o que se diz é o diz” e “o que se vê”, em nossa abordagem filosófica do saber da arquitetura o que se diz é o 

discurso teórico e analítico sobre o projeto e o que se vê é a própria obra construída. Esta última é, enfim, discurso teórico e analítico sobre o projeto e o que se vê é a própria obra construída. Esta última é, enfim, discurso teórico e analítico sobre o projeto e o que se vê é a própria obra construída. Esta última é, enfim, discurso teórico e analítico sobre o projeto e o que se vê é a própria obra construída. Esta última é, enfim, 

o foco principal do pragmatismo e da fenomenologia.o foco principal do pragmatismo e da fenomenologia.o foco principal do pragmatismo e da fenomenologia.o foco principal do pragmatismo e da fenomenologia.    

 Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 
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A Inteligência Arquitetônica, a partir da visão pragmática contemporânea ou de uma política de 

cognição inventiva, corresponde, a um construto teórico criado para representar, em um universo de 

multiplicidade, diversas faculdades em ação, sempre agenciadas através de signos, mas tendo sua real 

utilidade na experimentação e da prática. A ideia de inteligência com existência semiológica, discursiva e 

teórica, mesmo sendo concebida de diferentes modos por distintos teóricos, tem relevância, 

principalmente, para finalidades avaliativas hierárquicas ou comparativas. Outras tantas terminologias 

aparecem quando a abordagem é terapêutica, educacional, epistemológica ou mesmo patológica, no 

caso em que surgem as terminologias que lhe fazem oposição, tais como demência, autismo, síndromes, 

e muitas outras limitações cognitivas. Mesmo que estas medições não sejam tão precisas e 

quantitativamente determináveis. Quando utilizada com fins pedagógicos, sempre acabam culminando na 

questão da testabilidade e da avaliação.  

Essa construção conceitual, da Inteligência Arquitetônica está aqui precedida de muitas teorias 

cognitivas pertencentes à filosofia da linguagem e ao estruturalismo, mas também incluímos como 

atualizações filosóficas outras vertentes do pensamento que a consideram como de importância 

secundária, mas, a hipótese de trabalho aqui desenvolvida se respalda principalmente na psicologia 

cognitiva e por ela foi aqui reformulada com os pensamentos d Foucault, Deleuze e Guattari. A escolha 

de abordar cognitiva e operatoriamente a Inteligência útil à arquitetura de certa forma imbuída dos 

recursos do mundo da representação e paripasso apresentarem contrapartidas filosóficas de uma 

cognição inventiva se deu exatamente porque é graças à existência deste mundo de significantes e 

significados da linguagem que ocorrem os maiores equívocos relativos à teoria do conhecimento, 

bloqueios associados a entraves metodológicos, justamente por serem metodológicos e saber lidar com 

a sua existência e sua supressão é, sem dúvida, o maior desafio da profissão, na sua versão 

contemporânea. 

A abordagem cognitiva aqui estudada, entretanto, elaborada a partir de uma política de cognição 

inventiva nos faz mudar o foco avaliativo e seletivo da inteligência para um foco epistemológico, 

pedagógico e autopoiético. Além disso, sendo esta política de cognição respaldada na filosofia 

pragmática contemporânea, obviamente, a prática se torna mais importante que a teoria. E mantendo uma 

relação direta com o mundo das visibilidades, consideramos que é de suma importância responder, em 

um âmbito cognitivo pragmático, em que estruturas físicas, arquitetônicas ou urbanísticas, podemos ver 

expressas esta inteligência arquitetônica ou, no mínimo, em que edifício ou trecho da cidade observamos 

uma antítese de tudo isto que aqui se persegue no desenvolvimento deste conceito específico de 

inteligência. 

Seria inteligente o mesmo que criativo em uma política de cognição qualquer? O ser criativo, 

dificilmente poderia apresentar diferentes regimes ou políticas, pois, dentro de um entendimento do 

senso comum consagra-se a ideia de que representa a ação ou a capacidade de criar algo novo e útil. A 

inteligência, incorporada pela atividade criativa pode ser mais facilmente associada a uma política de 

cognição que não se restringe à relação biunívoca e limitada entre o sujeito e o objeto. Dito isto, o que 
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seria, então, do ponto de vista de uma política inventiva de elaboração de um projeto de arquitetura, ter 

uma ideia criativa? Se fazemos ou queremos fazer arquitetura de forma inteligente e dentro de uma 

perspectiva cognitiva inventiva, o que significa, nestes termos, ser inteligente ou ser criativo? Estas não são 

perguntas muito fáceis de responder sem que recorramos aos filósofos em questionamentos similares, 

mas em outras áreas do saber, como na palestra proferida por Gilles Deleuze em 1987 intitulada “Ato de 

Criação” e publicada pela Publifolha em 1999, onde este filósofo afirma que todo mundo sabe muito 

bem que ter uma ideia é algo que acontece raramente, é uma espécie de festa, pouco concorrente. 

Além disso, no mesmo discurso, Deleuze completa que ter uma ideia não é algo genérico, ou seja, não 

temos uma ideia geral, portanto, uma ideia, assim como aquele que tem a ideia, já está destinada a este 

ou àquele domínio. Trata-se ou de uma ideia em pintura, ou de uma ideia em romance, ou de uma ideia 

em filosofia, ou de uma ideia em ciência. E obviamente nunca é a mesma pessoa que pode ter todas elas. 

As ideias, devemos tratá-las como potenciais já empenhados nesse ou naquele modo de expressão, de 

sorte que eu não posso dizer que tenho uma ideia em geral. Em função das técnicas que conheço, 

posso ter uma ideia em tal ou tal domínio, uma ideia em cinema ou uma ideia em filosofia. Deleuze, então, 

generaliza sua pergunta e questiona: “O que é ter uma ideia em alguma coisa?” 

 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 21212121    ––––    Com base no pensamento de Deleuze e Guattari, aCom base no pensamento de Deleuze e Guattari, aCom base no pensamento de Deleuze e Guattari, aCom base no pensamento de Deleuze e Guattari, a    criação arquitetônica é principalmente uma criação criação arquitetônica é principalmente uma criação criação arquitetônica é principalmente uma criação criação arquitetônica é principalmente uma criação 

artística que se realiza através de uma grande pulsão envolvendo perceptos e afectos que por sua vez artística que se realiza através de uma grande pulsão envolvendo perceptos e afectos que por sua vez artística que se realiza através de uma grande pulsão envolvendo perceptos e afectos que por sua vez artística que se realiza através de uma grande pulsão envolvendo perceptos e afectos que por sua vez 

criam blocos de sensações em quem observa sua estética e a utiliza em sua tactilidade e suas funçõescriam blocos de sensações em quem observa sua estética e a utiliza em sua tactilidade e suas funçõescriam blocos de sensações em quem observa sua estética e a utiliza em sua tactilidade e suas funçõescriam blocos de sensações em quem observa sua estética e a utiliza em sua tactilidade e suas funções....    AAAA    

forma de pensar e criar artística, como todas as outras se potencializa se for evitado o pensamento forma de pensar e criar artística, como todas as outras se potencializa se for evitado o pensamento forma de pensar e criar artística, como todas as outras se potencializa se for evitado o pensamento forma de pensar e criar artística, como todas as outras se potencializa se for evitado o pensamento 

arborescente baseado numa lógica binária cartesiana, e utilizando, ao contrário, um pensamento rizomático arborescente baseado numa lógica binária cartesiana, e utilizando, ao contrário, um pensamento rizomático arborescente baseado numa lógica binária cartesiana, e utilizando, ao contrário, um pensamento rizomático arborescente baseado numa lógica binária cartesiana, e utilizando, ao contrário, um pensamento rizomático 

baseado na lógica da diferença , e na heterogeneibaseado na lógica da diferença , e na heterogeneibaseado na lógica da diferença , e na heterogeneibaseado na lógica da diferença , e na heterogeneidade de uma episteme da multiplicidade.dade de uma episteme da multiplicidade.dade de uma episteme da multiplicidade.dade de uma episteme da multiplicidade.    

    Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp.    

 

Dentro deste contexto cabe-nos agora, novamente refletir “o que é ter uma ideia em arquitetura?” 

Na continuidade de sua palestra o filosofo da diferença deixa claro que a filosofia não está pronta para 

refletir sobre qualquer coisa, como muitos pensam, portanto, não seria indicada para responder sobre 
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esta dúvida e, principalmente para auxiliar a obtensão da ideia em si. A sua fala se desenvolve no sentido 

de afirmar que as ideias e as criações não são retiradas de um mundo das ideias, como na concepção 

platônica, elas são fabricadas e para tal precisam de uma necessidade. 

Definidos os agenciamentos conceituais utilizados na política da cognição e da inteligência para a 

nossa abordagem poderia surgir ainda a dúvida se existe afinal uma inteligência arquitetônica. Nos moldes 

aqui descritos ela existe, dentro de nossa construção conceitual, tipicamente da ordem do mundo da 

representação, como um conjunto de capacidades-potência, que podem ser otimizadas a partir de 

habilidades-aprendizado que não advém apenas da formação acadêmica, mas principalmente da 

experiência profissional. Se assim não fosse não existiriam inúmeros casos de indivíduos que de forma 

autodidática ou autopoiética constroem um saber e uma prática arquitetônica elogiável sem ter passado 

pela experiência acadêmica. Este já trazem, por muitas experiências acumuladas, capacidades e 

habilidades já bastante desenvolvidas, o que lhes confere uma maior facilidade para a aprendizagem do 

fazer arquitetônico, o que pode contribuir bastante em sua vivência profissional futura. 

  

    

2222....2222    ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROJETO:ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROJETO:ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROJETO:ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROJETO:    FORMARFORMARFORMARFORMAR    E E E E INFORMARINFORMARINFORMARINFORMAR    OU OU OU OU EXERCITAR E EDUCAREXERCITAR E EDUCAREXERCITAR E EDUCAREXERCITAR E EDUCAR????    

    

O nosso processo natural de aprendizagem é aquele que nós próprios realizamos, por interesse 

particular, sem compromissos, sem professores, sem ensino... apenas aprendizagem informal e sem regras 

pré-estabelecidas. Esta parece ser a maneira mais eficaz e mais comum de aprendermos alguns 

conteúdos teóricos que necessitaremos na vida. Do contrário, de que outra maneira poderíamos ter 

assimilado a enorme gama de conhecimentos que cada um de nós acumulou ao longo dos tempos. 

Quando a aprendizagem é informal, passamos a saber, de fato, aquilo que nos desperta o interesse, a 

motivação, e isto é um requisito fundamental para que a aprendizagem se dê, mesmo sem a participação 

muito efetiva do professor. É muito comum encontrarmos alunos a olharem, com atenção, para uma 

transparência ou um quadro-negro, com a cabeça a quilômetros de distância. Provavelmente, o mesmo 

acontecerá com estes alunos, com o livro didático que eles lerem desta disciplina, se lerem. Klas 

Mellander, em seu livro “O Poder da Aprendizagem” conta um fato que ilustra o que acabamos de 

afirmar:  

“Há muitos anos, durante um treinamento para instrutores, pedi-lhes que preparassem 
uma lição sobre como armar uma ratoeira”. Quando terminaram, convidamos alguns 
funcionários do hotel onde estávamos e pedimos que fizessem o papel de alunos. Os 
resultados foram, no mínimo, interessantes. Os funcionários do hotel ficaram totalmente 
perdidos, o que não é de se espantar, em função das instruções que receberam. [...] 
Depois de algum tempo, decidi interromper essa lição absurda e perguntei aos 
instrutores se era isso que fariam se quisessem mostrar a um dos seus filhos como armar 
uma ratoeira. “É claro que não”, responderam, “mas isso é outra coisa. Aqui deveríamos 
estar ensinando”. Conversamos muito sobre isso e observamos que a forma como 
ensinamos muda completamente quando estamos numa sala de aula. Um dos 
participantes resumiu a questão da seguinte forma: “É muito mais fácil adotar bons 
princípios educativos se você não tiver que ensinar”. (MELLANDER, 1993, p.22-23) 
 



 130

Não é sem razão que os alunos aprendem mais rápido a usar o computador do que os conteúdos 

das disciplinas teóricas, por exemplo. Com o computador a forma de aprendizagem é através da 

experimentação, pois dificilmente leem todo o conteúdo dos tutoriais antes de tentar um comando para 

saber o que ele faz. Mas se precisarem ensinar formalmente o que aprenderam, por tentativa e erro, com 

o PC para um colega terão muita dificuldade. A “instrução” que tentarão oferecer ao colega não pode ser 

comparada com o processo de aprendizagem pelo qual passaram. Logo esta dificuldade é 

diagnosticada por quem divide o papel de professor e de aluno, e este descobrirá que o ideal será evitar 

instruções e estimular o colega a descobrir os próprios caminhos de sua aprendizagem. Assim como os 

alunos que querem ensinar aos colegas os caminhos de sua prática com o computador, os professores 

também rapidamente esquecem o processo de experimentação e descoberta que vivenciaram quando 

aprenderam tudo aquilo que estão ensinando, e sua instrução será artificial, com toneladas de fatos 

desnecessários e pouca ou nenhuma oportunidade para que os alunos aprendam de fato. Não são raros, 

por esta razão, os alunos que aprendem mais com os colegas ou nos estágios do que com os seus 

professores. E, também, por estas constatações fica claro que as abordagens relacionadas ao ensino 

estão geralmente “compartimentadas”, nos planos de ensino em geral, em estruturas separadas das 

abordagens relacionadas à aprendizagem. 

O que temos de fazer é parar de nos concentrar apenas em métodos de ensino (como o que 

alguns professores têm feito) e começarmos a nos concentrar nos recursos didáticos que facilitarão a 

própria aprendizagem do aluno. Especialmente nos cursos de arquitetura, que apresenta em seus 

saberes, muitos conteúdos práticos, a experimentação dos alunos com a partilha dos seus docentes 

possui uma importância muito grande no processo de formação acadêmica. 

 
Fig.Fig.Fig.Fig.22222222    ––––    Tirinha que nos ajuda a refletir sobre as diferenças aparentemente óbvias entre ensino e aprendizagem.Tirinha que nos ajuda a refletir sobre as diferenças aparentemente óbvias entre ensino e aprendizagem.Tirinha que nos ajuda a refletir sobre as diferenças aparentemente óbvias entre ensino e aprendizagem.Tirinha que nos ajuda a refletir sobre as diferenças aparentemente óbvias entre ensino e aprendizagem.    

Fonte: Adaptada pelo autor de ilustração extraída de MELLANDER, 1993. 

 

A composição27 não se ensina, ela não se aprende a não ser através de ensaios 
múltiplos, dos exemplos e dos conselhos, e da experiência própria se superpondo à 
experiência alheia. (GUADET, 1910, p.4) 

                                                           
27 COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO - era o modo como as faculdades de arquitetura chamavam a disciplina de projeto até a década de 
1970. 
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De acordo com uma ideia profundamente enraizada, os professores são responsáveis pelo ensino 

e os alunos são responsáveis pela aprendizagem, desde que as condições assim o permitam. Esta divisão 

de papéis, ou distribuição de responsabilidades, tem levado a uma situação de acomodação em que os 

professores se escondem atrás de seus métodos de ensino e os alunos se submetem passivamente às 

instruções ou opiniões dos professores ou esperam que a palavra final seja sempre deles. Uma situação 

típica: os participantes de uma equipe estão trabalhando e o instrutor se aproxima dos membros de um 

grupo para ver o que eles estão fazendo. Um dos componentes diz: “Era assim que o senhor queria?” 

Afinal de contas, para quem estão fazendo o exercício? Ou: um professor falar detidamente sobre um 

assunto, usando transparências, textos, exemplos, e logo após concluir sua explicação um aluno fazer 

uma pergunta que revela não ter entendido absolutamente nada do que foi ensinado. É fácil concluir a 

partir disto que os alunos se comportam como se estivessem lá apenas para dar ao professor uma 

oportunidade de mostrar suas transparências ou para mostrarem seus conhecimentos. 

A abordagem da cognição inventiva como contribuição para o conceito de Inteligência 

Arquitetônica não nos serve apenas para ampliar os recursos do pensamento em seus processos de 

elaboração de projetos, mas também como um importante incremento no aproveitamento da relação 

entre ensino e aprendizagem do fazer arquitetônico durante a dita formação acadêmica. Inventar, nos 

exemplos letivos dos trabalhos dos ateliês ou disciplinas de projeto, é emancipar o potencial do ato 

criativo dos contextos invioláveis apresentados como dados dos problemas simulados em sala de aula. É 

muito comum ouvirmos alguns pais ou professores repreenderem crianças e adolescentes em suas 

“rebeldias subversivas” que fogem aos padrões convencionados com uma exclamação similar a: “Não 

invente não!” Mas não é tão comum ouvirmos repressões em relação à criatividade. Como se fosse 

factível ao aprendiz criar, mas não inventar ou mudar as regras do jogo que o desestabilizam 

positivamente, mas também desestrutura os professores e os pais que não desejam ter mais trabalho com 

isto. Dificilmente estes pais ou professores compreenderão que ao reprimirem seus filhos ou alunos sobre 

o uso de sua inventividade podem estar interferindo em sua fluidez e desinibição futura em relação à 

capacidade de problematização. Inventar é recriar as regras do jogo, mas tem seu embrião nas muitas 

quebras de regras das brincadeiras e dos jogos infantis. 

As invenções, no dizer de Guattari, são enriquecimentos da abordagem da psique. 

Enriquecimentos que podem fazer transitar as ciências humanas e as ciências sociais de paradigmas 

cientificistas para paradigmas ético-estéticos, que podem melhor fundamentar a produção de 

subjetividade. (GUATTARI, 1992) 

 
A subjetividade e fabricada apenas através das fases psicogenéticas da psicanálise ou 
dos “matemas do Inconsciente”, mas também nas grandes máquinas sociais, mass-
mediáticas, linguísticas, que não podem ser qualificadas de humanas. Assim, certo 
equilíbrio deve ser encontrado entre as descobertas estruturalistas, que certamente não 
são negligenciáveis, e sua gestão pragmática, de maneira a não naufragar no 
abandonismo social pós-moderno. [...] Encontramo-nos trajados de um inconsciente 
quando sonhamos, quando deliramos, quando fazemos um ato falho, um lapso... 
Incontestavelmente as descobertas freudianas – que prefiro qualificar de invenções – 
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enriqueceram os ângulos sob os quais se pode atualmente abordar a psique. Portanto, 
não é absolutamente em um sentido pejorativo que falo aqui de invenção! [...] De uma 
maneira mais geral, dever-se-á admitir que cada indivíduo, cada grupo social veicula seu 
próprio sistema de modelização da subjetividade, que dizer, uma certa cartografia fede 
demarcações cognitivas, mas também míticas, rituais, sintomatológicas, a partir da qual 
ele se posiciona em relação aos seus afetos, suas angústias e tenta gerir suas inibições e 
suas pulsões. (GUATTARI, 1992, P.20-21) 
 

Aplicando os fundamentos explicados por Guattari no âmbito da psicanálise à prática arquitetônica 

de projeto, podemos afirmar que durante esta atividade nas relações pessoais “somos confrontados com 

uma multiplicidade de cartografias” e “a interação destas cartografias que dará aos agenciamentos de 

subjetivação seu regime.” (GUATTARI, 1992, p.21) 

No pensamento de Foucault estudado através de Deleuze (DELEUZE, 1988) fica claro que o saber 

é uma forma de poder, que esta colocação, no ensino de arquitetura se reflete, por exemplo, no modo 

como as ideias arquitetônicas e urbanísticas de um docente são assimiladas e apropriadas pelo corpo 

discente, como se estas ideias fossem suas. Um professor de projeto tem o delicado desafio de respeitar 

o modo de fazer do aluno não orientando sobre o modo como o seu projeto pode se tornar melhor, 

mas fomentando o seu ato criativo para levá-lo a resultados melhores dentro de seu próprio fazer 

arquitetônico, de sua poética e de seu processo de subjetivação.  

As relações entre política e cultura foram inteiramente redesenhadas a partir das 
transformações do pósfordismo. A dimensão cultural ganhou uma centralidade inédita 
no quadro de um capitalismo dito “cultural” ou “pós-moderno”, a inteligência passou a 
ser prioritária no interior de um capitalismo dito “cognitivo”, a subjetividade aparece 
cada vez mais no cerne de uma economia dita “imaterial”, a própria “vida” está no 
núcleo de uma era dita “biopolítica”. 
Nesse contexto, a relação entre política, cultura, subjetividade e vida deve ser 
repensada da maneira mais “concreta” possível, isto é, no interior da revolução 
tecnológica e produtiva das últimas décadas, com os efeitos sociais e afetivos 
correspondentes, e segundo as linhas de força que essa reconfiguração libera. 
(PELBART, 2007, p.131) 
 

Não há como qualquer formação acadêmica possa prescindir de uma politização que deixe o 

estudante preparado para questionar os chamados “aparelhos de captura28” que desde a escola ou 

faculdade que estuda já aparecem, mas que também se mostram evidentes, mas nem sempre 

conscientes, nos meios políticos, econômicos, religiosos ou nas tendências de uma sociedade 

consumista cheia de gostos que não são autênticos de um mundo criado pelos próprios membros desta 

sociedade, manias que lhes são impostas ou interesses comerciais que poderiam ser considerados 

genericamente como resultantes das linhas de forças de uma sociedade de controle. Obras de fachada a 

serem projetadas e construídas em tempo recorde e respaldadas em pressupostos superficiais e por 

razões eleitoreiras, os espaços exíguos bem localizados e caros para provocarem uma venda 

superfaturada, igrejas que são verdadeiros veículos comerciais que exploram a fé de seus fiéis, 

condomínios ilegalmente fechados sem respaldo das legislações locais, são alguns exemplos de 

                                                           
28 APARELHOS DE CAPTURAAPARELHOS DE CAPTURAAPARELHOS DE CAPTURAAPARELHOS DE CAPTURA – dispositivos que definem as sociedades com Estado através de mecanismos de 
conjuração-antecipação. As sociedades urbanas, por instrumentos de polarização; as sociedades nômades, por 
máquinas de guerra; as organizações internacionais, ou antes ecumênicas, pelos englobamentos de formações sociais 
heterogêneas. (DELEUZE & GUATTARI, 1980) 
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dispositivos estratégicos dos processos capitalísticos que envolvem a arquitetura e o urbanismo, e que 

exigem, dos arquitetos e urbanistas que recebem a encomenda para projetá-los, uma reflexão sobre os 

valores éticos e sociais de seu trabalho. 

As fortes influências, quase inalienáveis ao ato de projeto, envolvendo tanto a propriedade privada 

quanto a pública controlam o ato criativo para o qual resta apenas solucionar problemas. Problemas estes 

que, estabelecidos por uma opinião ou por um senso comum (doxa) e resultantes de uma sociedade 

que tenta dar univocidade à heterogeneidade dos desejos e das necessidades individuais, não refletem 

as necessidades reais de projeto. O que acaba por exigir, dos profissionais de projeto, ações subversivas 

que permitam uma inserção política, social e ética destes profissionais em seus trabalhos e que, ao 

mesmo tempo, favoreça uma poética arquitetônica que insurge de um processo inventivo de 

subjetivação. Estas potencias inventivas e criativas exigem, portanto, uma resistência a um sistema 

hegemônico, estabelecido e já estereotipado, tanto nos processos produtivos arquitetônicos quanto no 

próprio processo educativo de ensino-aprendizagem. Para uma fluida relação entre o ensino e a 

aprendizagem um elemento parece, nesses termos, ser fundamental, tanto para o docente quanto para o 

estudante: a motivação. A célebre afirmação de Deleuze: “Dá-se um curso sobre aquilo que se busca e 

não sobre o que se sabe.” (DELEUZE, 1992) parece apontar-nos a importância de uma criação mais 

subjetiva que objetiva, que preza mais pela potencia criativa de autor do que pelos pressupostos 

impostos por uma problematização pré-estabelecida. Se usarmos os caminhos de uma cognição, 

ampliados com a invenção, para reconfigurar o mundo, ou o regime de problemas envolvido nele, e nas 

ações que executamos nele, contrariando os códigos consagrados ou sobrecodificando-os, precisamos, 

a posteriori, da inteligência para dar as soluções necessárias ao mundo das significações, que é aquele no 

qual realmente interessa avaliar hierarquicamente se a ação executada é boa ou não dentro de critérios e 

sistemas de análises preexistentes. Algumas afirmações de Robert Sternberg se aproximam desta 

conclusão sem fazer parte de seu campo conceitual uma abrangência da cognição para os campos onde 

realmente se promove o aprendizado de algo novo, mas inclui um fator de grande importância para a 

aprendizagem – a motivação. Ele afirma: “A inteligência não é quanto você é bom em algo, e sim quanto 

você é bom em se tornar bom em algo. ‘No centro de tudo, impulsionando os elementos envolvidos’, 

observou Sternberg, ‘está a motivação’” (STERNBERG apud SHENK, 2010, p.222-223) Robert Sternberg 

recalibrou o conceito de inteligência transformando-o de algo em si mesmo em um processo, e, para ele, 

a palavra em si que representa este conceito é apenas um símbolo grosseiro para um instantâneo do 

processo em movimento, e, como qualquer fotografia, capta-se parte da verdade, mas omite, de maneira 

efetiva, o procedimento em curso. (Robert Sternberg apud SHENK, 2010, p.222) Sendo um processo em 

movimento possui um antes e um depois, inalienáveis dos processos de aprendizagem e de criação. 

A chamada “formação acadêmica” como expressão usada para a educação no nível de ensino 

superior ou universitário, apresenta-se como uma enunciação mais completa e abrangente que uma mera 

busca de “informação” ou de “instrução”. Contudo, apesar de ser uma terminologia oficial que dá aporte 

conceitual ao ensino universitário, não se pode desprezar sua carga impositiva, quando desdobramos o 
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seu significado etimológico, como sendo “dar forma” a alguma coisa. Formar pressupõe a necessidade de 

uma forma ou a existência de alguém “formado” que faz alguém amorfo, indefinido e sem uma geometria 

identificável, ganhar uma forma definida. Informalmente, formar é algo comparável ao velho paradigma do 

professor que quer “fazer a cabeça” dos seus alunos. Partilhar suas habilidades, seus conhecimentos, seus 

pensamentos e suas experiências constitui um processo educacional mais efetivo, mas partilhar os seus 

agentes motivadores da criação, seus afectos e experimentos, esperando que o aluno atue mais 

ativamente sobre seus exercícios e trabalhos é fazer o aluno partilhar do ensino que a ele será ministrado. 

Sugerir caminhos, propor novos experimentos já vividos e indicar múltiplas alternativas desterritorializantes 

é fazer o professor partilhar do aprendizado do aluno. Já vimos que não basta “informar” – algo que cada 

vez se faz mais sozinho quando há interesse – nem é recomendável “se conformar” com o que lhe é 

ensinado. Antes de ser “deformado” é melhor os alunos saírem do paradigma da formação, e entrarem na 

proposta da partilha para alcançarem uma autonomia ou uma autopoiética. A informação é um conjunto 

de dados que qualquer um tem acesso, mas precisa de um mediador para ajudar nas escolhas mais 

efetivas para uma atividade profissional. A formação inclui um saber prático, exercícios e experimentações 

que são muito específicos, mas nunca serão suficientemente inovadores e precisos, que não possam ser 

remanejados ou recriados pelos próprios aprendizes. Repetir todos os anos letivos os mesmos 

problemas é abdicar da riqueza das diferenças, afinal, aprender a ser inventivo começa por ser inventivo 

no próprio aprender. 

  As ideias de Deleuze e Guattari sobre aprendizado e criação implicam numa zona movediça 

instável e fértil entre o caos e o pensamento, apesar de ser algo consagrado que estes autores não 

escreveram especificamente sobre educação. Como auxílio a uma prática criativa não há modelos, 

métodos ou regras que possam levar sempre a uma criação de alta qualidade nos muitos aspectos 

exigidos para um projeto de arquitetura, ou mesmo de urbanismo. Para todos os casos, cada um com 

suas especificidades, entendemos os processos de subjetivação como diferenças e não como 

repetições. Criações-repetições pecam pela falta de inovação e perdem sentido por serem diferenças de 

grau e não de natureza. Aprendizados-repetições perdem todo o seu potencial criativo e se tornam 

recognições, memórias ou lembranças. No livro “O Que é Filosofia?” Deleuze e Guattari afirmam que as 

três grandes potências ou caminhos do pensamento para o aprendizado e para a criação dentro deste 

ambiente de transitoriedade do caos criativo são, sem qualquer hierarquia entre eles: 1) a filosofia cujo 

domínio do pensamento se dá através de conceitos tendo como seres as variações; 2) a ciência cujo 

domínio do pensamento se dá através de funções que têm como seres as variáveis e 3) a arte cujo 

domínio do pensar acontece pelas sensações, perceptos e afectos, e têm como seres as variedades. 

(DELEUZE & GUATTARI, 1992) Determinante sobre a atividade projetual, contudo, é o domínio das artes, 

ou como muitos teóricos preferem chamar o exercício sensível. 

Embora algumas vertentes teóricas da arquitetura se aproximem de uma pragmática, 
passados quase dois mil anos, a visão de que a arquitetura está fundada nos saberes 
artísticos, técnicos, científicos e humanísticos ainda predomina e exige uma estruturação 
do aprendizado que torna imprescindível o exercício sensível. [...] formar um arquiteto 
ultrapassa o conhecimento técnico que sabe distribuir as funções de uma habitação ou 
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de uma cidade; domina os conhecimentos decorrentes das leis da estática, da 
termodinâmica e da acústica, imprescindíveis à qualidade ambiental; e aplica as 
propriedades dos materiais ao erguer seja uma cidade, seja um edifício. Formar um 
arquiteto corresponde, portanto, a dotá-lo da capacidade sensível que o permita não 
só aprender com mais profundidade os conhecimentos técnicos, como também se 
tornar apto a desenvolver as habilidades que lhe permitem ir além da resolução dos 
problemas e criar soluções arquitetônicas com os quatro saberes que lhe são 
pertinentes.  (Maria de Jesus de Britto Leite em: DUARTE, RHEINGANTZ, AZEVEDO & 
LAIS, 2007, p.121-122) 
 

Até quando se considerava estas atividades dignas de serem praticadas apenas por filósofos, 

cientistas e artistas e não em cada construção de conhecimento ou de saber, tornava-se mais difícil 

distinguir na heterogênese dos pensamentos e das práticas criativas cada um destes campos de 

produção de subjetividade que no fazer arquitetônico está toda a potência que até hoje a história 

registrou. Na atividade acadêmica é importante que estes conceitos sejam trabalhados para que se tenha 

uma real dimensão destas possibilidades, envolvendo não apenas vasta gama de conhecimentos, mas as 

formas como eles são usados para criar novos outros numa interação criativa coletiva. 

A partir da última década do século XX iniciou-se, nas faculdades brasileiras de arquitetura, uma 

tendência de ensino de projeto com base no conceito de ateliê ou de estúdio, que quando bem 

conduzida pode produzir um rico e rizomático campo de aprendizado e criação. O fundamento 

principal da prática pedagógica do ateliê nada mais é do que aprender fazendo. Nesta postura em 

relação ao ensino considera-se que os estudos, as análises e as leituras de projetos são úteis ao 

aprendizado do estudante de arquitetura, mas nada se compara à prática para se aprender, de fato, o 

fazer arquitetônico: no entanto um dos pontos fracos do ateliê, que pode ser sanado com outras 

disciplinas do currículo, é que os alunos são conduzidos a darem muita atenção ao produto final do 

trabalho deixando de refletir suficientemente sobre o processo. O que não significa refletir sobre 

procedimentos metodológicos, mas aos modos de produção de subjetividade. A filosofia da diferença 

quando se refere ao mundo da representação nos alerta sobre a grande distinção que precisamos fazer 

entre a realidade e o simulacro da representação, ou do projeto, ou dos signos que utilizamos para 

corresponder a uma realidade a ser construída. Isto adicionado à simulação de um projeto fictício ou 

fantasioso pode promover alguns vícios ou não ajudar muito a manter uma relação entre projeto e 

realidade que seja viável à utilização na prática arquitetônica. Principalmente se considerarmos a muito 

superficial e pouco desenvolvida formação social e política dos estudantes que os leva a projetar 

simulando fantasias megalomaníacas quase sempre inviáveis economicamente por uma equivocada ideia 

de que ao desconsiderar o fator econômico a criatividade poderá atuar mais livremente. O que não está 

amadurecido nestes estudantes é a ideia de quanto maior é o desafio maior será a exigência da 

criatividade e não o contrário. 

No processo de projeto, segundo Lawson, este distanciamento entre projeto e realidade tende a 

distorcer não só o balanceamento entre as habilidades necessárias ao projeto, mas também o conjunto 

de valores que os alunos pensam adquirir. Muitas vezes é difícil para alguns alunos desenvolverem um 

processo que lhes permita relacionar-se adequadamente com as outras partes interessadas no projeto. 
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Em vez disso, para eles é mais fácil desenvolver, de forma muito pessoal, processos autorreflexivos que 

visam principalmente a satisfazer a si mesmos e, muito frequentemente, aos professores. Assim é fácil a 

disciplina de projeto (ou Ateliê ou Estúdio) transformar-se num lugar fantasioso e distante das 

necessidades do mundo real onde os alunos trabalharão como profissionais. Segundo P. Hubbad em seu 

artigo “Conflicting Interpretations of Architecture: An empirical Instigation”, escrito em 1996 para o Journal 

of Environmental Psychology (Jornal de Psicologia Ambiental), a maioria dos planejadores urbanos e 

arquitetos tende a adquirir um conjunto de valores diferente do público que representam e ao qual 

servem (HUBBARD, 1996 apud LAWSON, 2011). No mesmo ano e no mesmo jornal, M. A. Wilson afirmou, 

com base em suas pesquisas experimentais, que os arquitetos por elas investigados tendem a usar 

sistemas de avaliação de edificações diferentes de outras pessoas (WILSON, 1996 apud LAWSON, 2011) 

e suas pesquisas também conseguiram concluir que essa tendência é adquirida durante o processo de 

formação acadêmica. Além disso, foi possível confirmar experimentalmente e estatisticamente que há uma 

forte correlação entre as referências de cada escola de arquitetura e que essas referências estão 

vinculadas ao estilo. (LAWSON, 2011) Se o professor se deixa influenciar pela tendência ainda vigente do 

estruturalismo, e não foi ainda “arrebatado” pelo pensamento contemporâneo, certamente alimentará uma 

progressiva cadeia reprodutiva carregada de métodos, esquemas, agenciamentos lógicos, e uma série de 

mecanismos cartesianos que dentro de seu saber-poder criará nos alunos uma conduta codificada e 

semiotizada diante da sua atividade de ensino do projeto. O ensinar fazendo é um bom caminho para 

estimular o aprender fazendo e, simultaneamente, serve ao docente como experimentação de suas 

próprias teorias pedagógicas e operacionais relativas à prática do projeto. 

Nada aprendemos com aquele que nos diz: “faça como eu”. Nossos únicos mestres 
são aqueles que nos dizem: “faça comigo” e que, em vez de nos propor gestos a 
serem reproduzidos, sabem emitir signos a serem desenvolvidos no heterogêneo. 
(DELEUZE, 1968, p.238) 
 

Segundo Virginia Kastrup (KASTRUP, 2001) a relação ensino-aprendizagem depende da existência 

de um mestre-aprendiz, ou seja, de um professor que reconheça sua participação, também, na 

aprendizagem colocando-se como alguém também aprende enquanto ensina, por promover novos 

questionamento e problematizações naquilo que em seu curso esta também em processo de 

experimentação. Sendo o processo de educação uma partilha e não um processo de “formação de 

opiniões”, o ensino e a aprendizagem se confundem quando ambas as ações se superpõem nos planos 

de ensino que estas tarefas não são separadas de forma tão definida. Este plano, por sua vez, precisa se 

retroalimentar dos acontecimentos do laboratório dos saberes a serem aprendidos buscando-se sempre, 

com flexibilidade, os melhores recursos, os melhores caminhos, em cada situação, em cada caso singular. 

O professor deve um provocador de experiências, ou “emissor de signos” que possui o potencial para o 

aprendizado de projeto. Mas esta intermediação entre o não saber e o saber, a passagem viva de um ao 

outro (DELEUZE, 1968, p.218) pode ser realizada sem o tutoramento de um instrutor, pois a relação com 

os signos, afectos e perceptos, com criatividade, podem ser ministrada e agenciada somente por aquele 

que aprende. 
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O professor não é o centro do processo ensino-aprendizagem. Situado do ponto de 
vista da arte, ele faz circular afetos e funciona como atrator. Além de um emissor de 
signos, o professor é um atrator de afetos. (KASTRUP, 2001, p.25) 
 

Mais do que inventor do sua própria aprendizagem, o estudante é inventor de sua própria 

episteme. Através da leitura de Mil Platôs, de Deleuze e Guattari, não se concebe a aprendizagem sem a 

invenção do seu próprio mundo. Portanto, o aprender não deve ser entendido como uma adaptação a 

um ambiente dado, a um meio físico absoluto, envolve, ao contrário a criação deste. Criamos o nosso 

próprio território. 

 
Segundo Deleuze e Guattari a aprendizagem também não tem no sujeito o seu centro, 
mas ocorre numa zona adjacente, situada ao lado das formas subjetivas existentes. Trata-
se de um plano impessoal e múltiplo, denominado plano de produção da subjetividade 
(Guattari & Rolnik, 1986). É composto de forças tendências heterogêneas, movimentos 
esboçados, fluxos moventes, fragmentos, multiplicidades, diferenças que coexistem 
com a forma subjetiva existente, mas sem serem subsumidos por ela. O plano de 
produção da subjetividade é o diferencial do sujeito. Justamente este plano é que é 
acionado no processo de aprendizagem. Nele se tocam o diferencial do sujeito e o 
diferencial do objeto. A aprendizagem não se dá no plano das formas, não se trata de 
uma relação entre um sujeito e um mundo composto de objetos. Ao contrário, faz-se 
num encontro de diferenças, num plano de diferenciação mútua, em que tem lugar a 
invenção de si e do mundo. Sujeito e objeto são efeitos, e não pontos de partida ou 
polos pré-existentes, pois o signo se expressa numa matéria, mas não é objetivo; afeta o 
sujeito, mas não é subjetivo. Sem ser objeto de recognição, força o movimento da 
subjetividade. (KASTRUP, 2001, p.20) 
 

Com o aprendizado do projeto existem algumas significativas diferenças. A aprendizagem de regras 

do que há de mais objetivo na atividade de projeto, em relação a propriedades físicas dos materiais, das 

técnicas construtivas e medidas da proxêmica e da ergonomia, por exemplo, só se transformam em 

aprendizado real quando os projetos, enquanto virtuais, se atualizam em objeto real construído, e passam 

então, a ser palpáveis, vivenciáveis e experienciáveis. Os custos e a expressividade da produção de uma 

obra construída torna inviável a execução de cada projeto feito por alunos em sua formação, o que cria 

um grande hiato entre a simulação do aprendizado do não situacional ou representacional e o situacional 

ou a construção como acontecimento. As maquetes costumam ser recursos que ajudam a materializar o 

projeto de um modo mais palpável, mas continua sendo uma representação do real. Alguns programas 

que transformam projetos em beneficiamentos sociais ou que se tornam obras de pequeno porte como 

stands de vendas, protótipos residenciais populares que usam e divulgam uma marca, ou habitações de 

interesse social, desde que dentro de um sistema de concurso interno com premiações justas podem ser 

boas alternativas para que projetos de pequeno porte pelo menos sejam executados como 

retroalimentação do aprendizado do projeto, mas, mesmo assim, a experiência fica limitada ao vencedor 

ou aos vencedores do concurso. 
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2222....3333    A TA TA TA TESTABILIDADE DAS INTELIGÊNCIASESTABILIDADE DAS INTELIGÊNCIASESTABILIDADE DAS INTELIGÊNCIASESTABILIDADE DAS INTELIGÊNCIAS,,,,    DA CRIATIVIDADEDA CRIATIVIDADEDA CRIATIVIDADEDA CRIATIVIDADE    E DAS HABILIDADES ESPECÍFICASE DAS HABILIDADES ESPECÍFICASE DAS HABILIDADES ESPECÍFICASE DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS    

 
        

Trata-se de algo de grande importância distinguir o teste de QI do teste de inteligência. Mesmo os 

psicólogos cognitivos e pesquisadores da inteligência humana, contrários aos testes de QI, não são 

absolutamente contra a existência de testes para avaliar a inteligência, pois as principais implicações 

experimentais e técnicas de investigação da inteligência continuam sendo testes, simulações e avaliações 

de grupos controle. O próprio Howard Gardner, apesar de crítico dos testes em questão, como vimos, 

era defensor de uma modalidade de teste que evitava a representação da realidade através de 

problemas simulados e de exercícios fictícios, dando destaque às avaliações reais, vivenciais ou práticas. 

Uma das questões cruciais das interações aqui experimentadas entre a psicologia cognitiva e a 

filosofia da diferença ou entre as teorias sobre a resolução de problemas que admite uma gestão do 

campo problemático e a política da cognição inventiva, é o fato de aquilo que os psicólogos chamam de 

“o espaço do problema” possuir um enunciado rígido ou inflexível, e representativo. Ou seja, quando os 

psicólogos cognitivos elaboram problemas didáticos para exercitarem ou avaliarem as habilidades que 

poderão ser úteis na vida cotidiana dos seus avaliados, eles criam situações problemas simuladas que não 

podem ser modificadas em seu próprio enunciado e que são consideradas bem resolvidas quando o 

sujeito testado executa as ações do modo como os psicólogos esperam, convencionalmente, 

algoritmicamente e sem criatividade ou inventividade. E estes testes possuem muitos pontos em comum 

com os exercícios didáticos formulados por professores universitários quando querem avaliar as 

capacidade e habilidades específicas de seus alunos. Mesmo quando estes testes e exercícios têm como 

meta avaliar a criatividade utilizam padrões ou referências que excluem, ou, pelo menos, não possibilitam 

a inclusão, do novo, do improviso e das aleatoriedades possíveis de ocorrer nos fatos reais e nas 

ocorrências cotidianas. Deste modo surge o dilema da elaboração de testes que simulam a realidade sem 

reproduzi-la com fidelidade, se superpõe ao dos limites da testabilidade determinados pelo 

desempenho do elaborador do teste e concluímos assim, que os testes de inteligência ou de criatividade 

nada mais são que registros de erros e acertos em uma sequência de perguntas e respostas que, de 

acordo com sua finalidade, pode estabelecer escores completamente discrepantes da realidade, pelas 

mesmas inumeráveis razões que, em muitos casos, péssimos alunos universitários se tornam excelentes 

profissionais na vida adulta. Além disso, ainda que os testes de QI, de criatividade ou de habilidades 

específicas não fossem simulações discursivas, mas simulações práticas, as capacidades que eles 

pretendem registrar e as habilidades que se propõem a avaliar, seriam um instantâneo destas aptidões, 

que, minutos depois, já seriam diferentes, graças às incessantes transformações cognitivas vividas por 

qualquer indivíduo. Vemos isso explicitado por David Shenk na seguinte afirmação: 

 
Nós podemos até nos convencer de que medir a inteligência de uma pessoa é como 
medir o comprimento de uma mesa. Mas, na verdade, fazer isso se parece mais com 
pesar uma criança de cinco anos de idade. O resultado só vale para o mesmo dia. Qual 
vai ser a medida no dia seguinte? Em grande parte, isso depende da criança – e de 
todos nós. (SHENK, 2010, p.55) 



 139

 
A semelhança que pode ser atribuída entre a pesagem de uma criança e o teste de QI se limita a 

seu caráter transitório, pois a inteligência, por ser um construto do mundo da representação, tão 

indefinida, como vimos, em seu próprio conceito, mesmo considerada como transitória, tem sua 

testagem limitada por outros vários motivos de ordem filosófica ou mesmo psicológica. O teste de QI 

apesar de contribuir muito para isto, não deve ser visto como uma confirmação de que a inteligência é 

um dom, e sim uma conquista. O teste de QI classifica o desempenho acadêmico dentro de cada faixa 

etária. O resultado é ponderado de modo que 100 sempre represente o centro exato da curva 

populacional, indicando que precisamente metade das pessoas na faixa etária em questão teve uma 

pontuação melhor do que essa, enquanto a outra metade teve uma pontuação pior. Portanto, a faixa de 

QI entre 85 e 115 corresponde à média. A faixa entre 70 e 85 é a média inferior; entre 0 e 55, inferior; 

entre 115 e 130, média superior e acima de 130 corresponde à faixa superior, como vemos na figura a 

seguir. Além dos testes de inteligência não reproduzirem fielmente as situações empíricas da realidade 

prática, estes estão sujeitos ao clássico dilema de só poderem avaliar um nível máximo de inteligência 

hipotético, similar ao de quem os elaborou. Qualquer que tenha sido o conceito de inteligência adotado 

para elaborar estes testes. Em outras palavras, um psicólogo elabora seu próprio conceito de inteligência 

construído a partir de sua vivência particular, elabora testes que avaliam esta inteligência conforme o seu 

construto teórico, e, assim sendo, por esta razão, aquele que respondesse corretamente todas as 

questões do teste revelaria, no máximo, que o sujeito avaliado respondeu bem às questões fictícias 

elaboradas, com todas as limitações contidas nelas. E com todos os limites de sua possível extensão de 

poder avaliativo da inteligência, conforme a conceituação particular do psicólogo que elaborou os testes. 

 

 
Fig.2Fig.2Fig.2Fig.23333    ––––    Curva Normal dos Valores do QI “É importante não levar muito a sério estes valores porque Curva Normal dos Valores do QI “É importante não levar muito a sério estes valores porque Curva Normal dos Valores do QI “É importante não levar muito a sério estes valores porque Curva Normal dos Valores do QI “É importante não levar muito a sério estes valores porque 

representam representam representam representam somente caracterizações vagas e não descrições científicasomente caracterizações vagas e não descrições científicasomente caracterizações vagas e não descrições científicasomente caracterizações vagas e não descrições científicassss    de desempenho.” de desempenho.” de desempenho.” de desempenho.” 

(STERNBERG, 1986)(STERNBERG, 1986)(STERNBERG, 1986)(STERNBERG, 1986) 

Fonte: Ilustração adaptada de STERNBERG, 2010. 
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James R. Flynn, para efeito de análise, agrupou os 10 subtestes WISC (ou WECHSLER) de acordo 

com suas cargas de “g” em: 1) Informação, Aritmética e Vocabulário; 2) Subtestes de Compreensão; 3) 

Subtestes de Semelhança e 4) Os 5 Subtestes de Execução (que envolvem o uso de cubos, figuras ou 

objetos). Além destes participavam de sua pesquisa as hoje familiares Matrizes Progressivas de Raven, 

muito usadas em psicotestes atuais. As Matrizes Progressivas correspondem a uma série de figuras 

geométricas que apresentam um padrão sequencial do qual falta uma figura que é propositalmente 

omitida. Aquele que realiza o teste precisa escolher, entre algumas opções, aquela que deve completar a 

sequência das figuras pré-ordenada por quem elaborou. 

Em uma política representacional de cognição o processo de resolução deste teste seria analisado 

por uma sequência de ação iniciada com um raciocínio indutivo, explorando visualmente em cada figura 

particular, um princípio ou padrão geométrico que as relaciona. E, por dedução, pesquisaria ou testaria 

apenas uma das formas que completaria a sequência se adaptando ao padrão encontrado. Pondo em 

revista todos estes instrumentos psicométricos em sua histórica aplicação de quase um século, Flynn 

descobriu que o QI resultante dos analisados cresceu significativamente, durante este período, como 

vemos no gráfico a seguir, isto passou a ser chamado por outros cientistas de “Efeito Flynn”. Mais 

importante que descobrir este efeito, para quem acredita na validade dos testes seria descobrir as razões 

para este crescimento. Uma diferença de 18 pontos na escala de QI Total a cada duas gerações, em 

média, deveria ser bastante perceptível de forma generalizada.  

                     

Fig.2Fig.2Fig.2Fig.24444    ––––    Dois exemplos do Teste das Matrizes Progressivas de Raven que exige sucessivamente o uso da indução e Dois exemplos do Teste das Matrizes Progressivas de Raven que exige sucessivamente o uso da indução e Dois exemplos do Teste das Matrizes Progressivas de Raven que exige sucessivamente o uso da indução e Dois exemplos do Teste das Matrizes Progressivas de Raven que exige sucessivamente o uso da indução e 

da dedução, do pensamento divergente e convergente, e, da dedução, do pensamento divergente e convergente, e, da dedução, do pensamento divergente e convergente, e, da dedução, do pensamento divergente e convergente, e, em todos os dois a participação dem todos os dois a participação dem todos os dois a participação dem todos os dois a participação da abduçãoa abduçãoa abduçãoa abdução, , , , 

sem a qual o problema não é resem a qual o problema não é resem a qual o problema não é resem a qual o problema não é resolvidosolvidosolvidosolvido....    

Fonte: Ilustração adaptada de STERNBERG, 2010. 

 

Se entendemos que os testes são eficientes exercícios para esta capacidade de resolver 

problemas simulados, pré-programados sempre dentro de uma mesma regra de jogo, é natural que 

qualquer pessoa tenha um melhor desempenho em um segundo teste do que no primeiro. O constante 
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exercício nas escolas de provas de múltipla escolha nas quais existe apenas uma única resposta certa e, 

mais recentemente, o uso intensivo de computadores explicam a adaptação cognitiva a este tipo limitado 

de aparato lógico concreto. Distante da realidade será, entretanto, considerar que estes testes revelam a 

capacidade geral de resolver problemas no mundo das experiências práticas. Em última instância, se não 

precisamos inventar ou problematizar, basta-nos utilizarmos algoritmos que determinam rotinas de 

solução de problemas simulados em testes e a cada problema similar, como em exercícios de 

matemática, seremos mais eficientes. 

Para a teoria que queremos construir sobre a inteligência arquitetônica, o que ocorre não é muito 

diferente. Se mantivermos a ideia de projeto, também como uma solução de problemas, as simulações 

de projetos dos exercícios acadêmicos didaticamente elaborados nos cursos de arquitetura não avaliam 

a capacidade inventiva nem tampouco a exercita, mas garante um treinamento naquilo que concerne 

exclusivamente ao escopo da inteligência arquitetônica. Não nos faculta verificar, portanto, habilidades 

específicas que podem ser afinal desenvolvidas em atividade pedagógicas adequadas a esta finalidade. 

As nuances de um problema real com todos os seus detalhes técnicos, legais, climáticos, funcionais, 

interativos com o ambiente circundante, e muitos outros aspectos que existem apenas na singularidade 

de cada projeto não podem, de forma alguma, ser simulados nos trabalhos práticos de projetos 

utilizados como avaliação nos cursos superiores de arquitetura ou de maneira ainda mais expedita nos 

testes de habilidades específicas.  

 
Fig.2Fig.2Fig.2Fig.25555    ––––    Ganhos de QI no WISC de 1947 até 20Ganhos de QI no WISC de 1947 até 20Ganhos de QI no WISC de 1947 até 20Ganhos de QI no WISC de 1947 até 2002. Os testes foram atualizados três vezes, o que significa que o 02. Os testes foram atualizados três vezes, o que significa que o 02. Os testes foram atualizados três vezes, o que significa que o 02. Os testes foram atualizados três vezes, o que significa que o 

gráfico apresenta estimativas ocorridas em três períodos de 13 a 25 anos e cobrem os seguintes países: gráfico apresenta estimativas ocorridas em três períodos de 13 a 25 anos e cobrem os seguintes países: gráfico apresenta estimativas ocorridas em três períodos de 13 a 25 anos e cobrem os seguintes países: gráfico apresenta estimativas ocorridas em três períodos de 13 a 25 anos e cobrem os seguintes países: 

Bélgica, Noruega, Holanda, Israel, GrãBélgica, Noruega, Holanda, Israel, GrãBélgica, Noruega, Holanda, Israel, GrãBélgica, Noruega, Holanda, Israel, Grã----Bretanha, Argentina e Estados Unidos.Bretanha, Argentina e Estados Unidos.Bretanha, Argentina e Estados Unidos.Bretanha, Argentina e Estados Unidos.    

Fonte: Ilustração adaptada de FLYNN, 2009. 
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Conforme assinalam sir Peter Medawar e outros, a noção de inteligência do QI como 
uma única dimensão pela qual avaliar crianças e adultos foi uma das noções mais 
prejudiciais do século XX, tanto em termos pessoais como sociais. Há muitos tipos de 
pessoas – músicos, cozinheiros, artesãos, acadêmicos, banqueiros, pintores, 
comediantes. É injusto situá-los em uma só dimensão. Felizmente existem diversos tipos 
de inteligências. (Richard Gregory apud KHALFA, 1994, p.23-24) 
 

A abordagem da teoria das inteligências múltiplas contribui para o entendimento de que as 

habilidades específicas humanas, mais desenvolvidas em uns e menos em outros, podem ser 

consideradas como parte integrante de um conjunto de inteligências ou, para um melhor entendimento, 

podem ser consideradas como protagonistas do processo intelectual evitando as discriminações de um 

intelecto que obedece a um modelo psicométrico no qual alguns indivíduos são mais inteligentes, e 

outros menos. Dentro de uma escala hierárquica construída para quantificar a Inteligência com base em 

um único sistema genérico de faculdades cognitivas centrais. A teoria das inteligências múltiplas muda o 

foco da pesquisa sobre a inteligência para afirmar que cada indivíduo é inteligente ao seu modo, por 

diferentes combinações de capacidades e habilidades que o fazem mais apto para algumas atividades 

do que para outras. Sabemos, porém, que existe um conjunto de habilidades acessórias que são 

verdadeiramente importantes para a atividade projetual ou para a prática arquitetônica, portanto, a 

inteligência arquitetônica, sem dúvida, por esta abordagem, poderia ser considerada mais uma destas 

inteligências múltiplas. Apesar destas considerações que são favoráveis à teoria de Gardner, é também um 

fato que um estudante de arquitetura ou profissional de projeto jamais terá habilidades específicas e 

acessórias satisfatórias à sua atividade, e, neste caso, a atividade do fazer arquitetônico, se não possuir, 

em condições adequadas, algumas capacidades mais básicas como: percepção, memória de curto 

prazo e de longo prazo, atenção, capacidade de visualização espacial, alguma fluidez de ideias, 

autocrítica e facilidade de reformular tudo o que pensou, entre muitas outras faculdades da cognição 

humana. Assim sendo, não se pode negar ou desprezar por completo as inferências da abordagem 

fatorial que defende a proposta de que existem capacidades das quais fariam parte todos estes e outros 

recursos cognitivos combinados necessários, mas nem sempre suficientes, às habilidades específicas, que 

foram tratadas de forma excessivamente classificatória e analítica como os inumeráveis fatores “s”. Se os 

fatores psicométricos, usados pelos pioneiros da pesquisa sobre a inteligência, não possuem requisitos 

suficientes para definir nem para avaliar quantitativamente a inteligência, isto se dá por duas razões: 

porque os testes simulam uma representação da realidade e não as experiências reais vividas, como 

vimos acima, e porque os fatores representam, mas não são de fato as estruturas cognitivas básicas que 

só existem porque foram teoricamente construídas. Mesmo assim elas devem representar situações que 

se apresentam de forma muito diferentes em cada indivíduo, nestas teorias classificadas em um só grupo 

que, portanto, não retratam com fidelidade o conjunto das atividades cognitivas que integram o intelecto 

com todos os seus possíveis desdobramentos que refletem sobre as habilidades individuais as mais 

variadas. A fatoração da inteligência dentro da abordagem psicométrica, portanto, desestratifica os 

conteúdos de enunciação coletiva nela pertinentes, a partir de uma perspectiva inventiva, pois a estratifica 
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de uma forma representacional e não fenomenológica ou pragmática. É, também, de suma importância a 

problematização sobre o aspecto ético dos testes de inteligência, de criatividade e de habilidades 

específicas, considerando o seu uso, por exemplo, em seleções de recursos humanos nas empresas, no 

ingresso de faculdades ou em qualquer outro tipo de segregação, pois sua incapacidade de medir 

precisamente qualquer forma de cognição, aqui já constatada, quando é encaminhado de forma similar a 

provas seletivas, cria uma injusta e injustificável condição irreal de classificação hierárquica e seletiva. 

Mesmo no campo pedagógico os testes seletivos ou classificatórios são considerados como um grande 

problema, especialmente em escolas pedagógicas que levam em consideração, na avaliação, fatores 

emocionais, inconscientes e as idiossincrasias daqueles que respondem aos testes. 

A inclusão da noção de inteligência emocional contribuiu um pouco para quebrar a hegemonia do 

teste de QI, mas isto pode fazer pouca diferença se considerarmos que, nesta perspectiva emocional, o 

teste de QI passa a ser apenas secundário em relação ao teste de QE. Os testes de QE como os de QI 

não são indicadores precisos, principalmente avaliando algo que não pode ser simulado com fidelidade 

em testes como os que medem as emoções. O próprio conceito de competência emocional de Daniel 

Goleman expressa uma necessidade de controlar as atividades emocionais pelas vias da própria razão 

como se em todos os casos esta última fosse a mais importante, e os testes de QE revelam esta 

supervalorização da mente analítica. Outra grande dificuldade está na própria formatação dos testes. Se 

há uma única resposta certa em cada quesito que lhe permitirá ao final alcançar um desempenho máximo, 

isto quer dizer que esta máximo desempenho é previsível (como nos algoritmos) e seria antecipada por 

quem elaborou o teste que, como já constatamos, deve ter inclusive um QI máximo. Por este 

entendimento, teoricamente separaríamos por completo o conceito de inteligência do de criatividade ou 

esta última não seria sinônimo de criação do inusitado, do novo ou do inédito. Se colocarmos em 

confronto os testes psicométricos e as teorias fatorias de Guilford, pertencentes à mesma abordagem, 

surge um paradoxo relacionado à produção divergente do intelecto e as respostas de questões objetivas 

dos testes de QI e de criatividade. Os recursos cognitivos de estimulação do pensamento divergente 

englobam os procedimentos que favorecem a criação de novas ideias considerando, de início, a 

quantidade e depois a qualidade, numa busca seletiva do pensamento convergente. Este princípio pode 

ser justificado de forma simples: estatisticamente falando, há mais chances de encontrar uma boa ideia 

entre cem do que entre três. J. P. Guilford, afirmou, como vimos em sua proposta fatorial da inteligência, 

que nosso pensamento apresenta estas duas facetas, que não devem ser, como ele afirma, uma ação 

linear e isolada de outros processos. A fase de divergência reúne um largo espectro de representações, e 

a fase de convergência, é a que tende à seleção, sem que esta precise, a princípio, se resumir a uma 

única solução. A criatividade se expressa melhor se empregamos alternadamente, repetidamente ou 

aleatoriamente estes enfoques, caso contrário, não passará de uma brincadeira divertida e pouco 

produtiva. 
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Há muitos anos, um engenheiro de uma grande empresa química fez a seguinte 
pergunta: “E se a gente colocasse pólvora na tinta para pintar parede?” Todo mundo em 
volta dele ficou apavorado com a ideia, mas ele continuou: 
“Vocês já notaram o que acontece com a pintura de uma casa, três ou quatro anos 
depois de aplicada? Ela descasca e é difícil remover. Deve existir uma forma melhor de 
retirar os restos. Se a gente adicionasse pólvora à fórmula, bastaria fazer explodir e a tinta 
saltaria da parede. A ideia do engenheiro era interessante, mas tinha um senão: não era 
muito prática.” 
As pessoas que ouviram o homem, porém, tiveram uma atitude muito louvável. Não 
avaliaram a ideia com base em suas vantagens práticas. Pelo contrário: procuraram fazer 
dela um ponto de apoio que conduzisse a uma ideia prática e criativa. Pensaram: “Será 
que existe outra maneira de criar uma reação química para remover a tinta da parede?” 
Essa pergunta abriu a cabeça deles e acabou levando à ideia de pôr aditivos na tinta. 
Esses aditivos permaneceriam inertes até que outro solvente, contendo outros aditivos, 
fosse aplicado sobre a tinta velha. Nesse momento, ocorreria uma reação entre os dois 
grupos aditivos, fazendo com que a tinta pudesse ser descolada com toda facilidade. 
(OECH, 1988, p.70-71) 
 

Este caso narrado por Roger Von Oech (OECH, 1988) corresponde ao princípio no qual se baseia 

o removedor de tintas, hoje algo usual e comum na indústria da construção. Um solvente adicionado à 

tinta em contato com o removedor, faz a tinta dissolver e se tornar líquida novamente mesmo depois de 

endurecida ficando mais fácil a tarefa de removê-la. Os conceitos de pensamento divergente e 

convergente, difuso ou abstrato e concreto são hoje muito utilizados na pesquisa cognitiva sobre a 

criatividade e possuem sua gênese nos estudos fatoriais da inteligência, como vimos. Ao consideramos 

estas informações sobre inteligência e criatividade e suas relações, e principalmente a discussão sobre o 

mundo da representação e o mundo das empiricidades, para o uso pedagógico, profissional e teórico, 

tornar-se-ia ainda mais dispensável a avaliação da inteligência arquitetônica através de improváveis testes 

de “QIA” (Quoeficiente de Inteligência Arquitetônica) como poderíamos considerar certos testes de 

habilidades específicas. Estes insinuados testes dependeriam de tantos fatores, e precisariam “quantificar” 

tantas capacidades e habilidades através de simulações que estas avaliações não poderiam, de modo 

algum, servir como parâmetro de qualificação das habilidades arquitetônicas de alguém, somente 

revelada com a prática no mundo real e a partir de algumas experiências de confronto com o próprio 

projeto e sua execução. 

Eram comuns até a década de 1980 alguns escritórios de arquitetura no Brasil usarem como recurso 

de seleção de estagiários um breve teste inspirado nas teorias de E. Paul Torrance e J. P. Guilford. Os 

arquitetos responsáveis pela seleção pediam que o candidato escrevesse em um papel todos os 

possíveis usos para uma lapiseira de grafite. E levando em conta o número de usos e a inovação 

apresentada por estes como critérios de escolha entre os candidatos, considerando os aprovados como 

mais criativos por isso, combinando este breve “teste” com uma entrevista. Atualmente os responsáveis 

por escritórios de arquitetura preferem que o estagiário permaneça em fase de experiência, produzindo 

ao longo de um mês, pelo menos, para que seja depois deste tempo admitido ou não definitivamente.  

A inteligência e a criatividade, por esta e por muitas outras razões, são condições humanas que não 

podem ser de fato avaliadas, como qualquer aptidão humana, pois nos testes são avaliados apenas 

estados psicológicos momentâneos, processos de subjetivação que dependem de muitos eventos 
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associados à vida do sujeito em análise e de disposições pessoais que variam constantemente, por ação, 

por projeto, e, ainda, podem se transformar, com a experiência e em certos momentos mais inspirados, 

de tal maneira que se conquiste resultados considerados geniais. 

Como negação da possibilidade de uma quantificação destas variedades alcançáveis pela criação 

arquitetônica a casuística tem registrado muitos profissionais de arquitetura bem sucedidos e criativos, 

que durante seu período de formação acadêmica não possuíam um rendimento muito bom. Este, aliás, é 

um dilema que não se restringe às faculdades de arquitetura, nem à formação profissional. Alcança 

também o ensino básico. 

[...] o recurso à análise fatorial exploratória e confirmatória não tem conseguido 
responder ao número, natureza e organização das aptidões humanas. Não lhe retirando 
o valor heurístico, não podemos assumir este método como “decisório” neste debate. 
Assim, longe de um consenso, parece-nos existir um acordo progressivo dos autores 
em torno de uma concepção que salvaguarda a natureza plurifacetada da inteligência 
em termos das funções ou das aptidões que integra. Defende-se, também, que tais 
funções ou aptidões não são independentes entre si, sem com isso descaracterizar a 
sua especificidade e, até, o interesse na sua avaliação independente na prática 
psicológica. (NICKERSON, PERKINS & SMITH, 1994 apud ALMEIDA, 2002, p.23) 
 

Mesmo sabendo que os testes psicométricos são ineficientes para avaliar o desempenho de uma 

inteligência que seja condizente com uma abordagem cognitiva contemporânea, sabemos que estes 

testes medem precariamente uma capacidade intelectual, criativa ou habilidades acessórias definidas da 

maneira como Charles Spearman e todos os outros que o seguiram a concebiam. Sobre esta questão 

sabemos que mais recentemente James R. Flynn, após ter confirmado experimentalmente o seu efeito 

afirmou: “98% das pessoas que fazem teste de QI atualmente alcançam uma pontuação mais alta do que 

a média dos indivíduos testados em 1900. As implicações dessa descoberta são extraordinárias. Ela 

significa que, em apenas um século, os avanços em nosso discurso social e nas nossas escolas 

aumentaram drasticamente a inteligência mensurável de quase todas as pessoas.” (Flynn apud SHENK, 

2010) Isto enfraquece muito as teorias de que a inteligência possa ser avaliada como algo imutável dentro 

de uma escala mensurável. Esta conclusão de Flynn, apesar de se apropriar de instrumentos lógico-

discursivos constata o que não é difícil de descobrir no nosso cotidiano. Nenhuma habilidade pode ser 

entendida como fixa e imutável. Não é unicamente a biologia ou a genética que traça o destino intelectual 

de alguém. Nenhum indivíduo, portanto, está preso ao seu patamar original de inteligência, qualquer que 

seja sua definição. Isto se rebate também sobre as habilidades específicas e acessórias da maioria das 

atividades profissionais, por mais complexas que sejam, como pilotar um avião, criar um software 

sofisticado ou projetar edifícios complexos, por exemplo. 

As mudanças da inteligência promovidas pelos estímulos ambientais, incluindo estes. A leitura, o 

acesso à cultura, mudanças de mentalidades familiares e escolares, fizeram alguns cientistas da abordagem 

psicométrica adotarem o paradigma do GxA que confronta as condições genéticas com as ambientais, 

com a novidade do entendimento de que ler, falar, apreciar obras de arte, criar e aprender, por exemplo, 

influenciam a expressão físico-química das características genéticas ou fenotípicas. São múltiplas e 

heterogêneas as habilidades acessórias e específicas, que são tão específicas que não podem ser 
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testadas genérica e universalmente e não são, portanto, por isso oficialmente avaliadas em qualquer dos 

testes de QI. Estas conclusões apontam, então, para uma flexibilidade no conceito de inteligência e isso é 

válido mesmo para uma concepção estruturalista e representacional da cognição, que rege a episteme 

do senso comum e das versões mais cognitivista da psicologia e das demais ciências a ela relacionadas. 

Amadurecendo ainda mais a questão podemos acrescentar que a psicologia apresenta, à luz da 

filosofia de Foucault, Deleuze e Guattari, um dilema epistemológico por ser uma ciência que utiliza 

relações, funções, functivos, proposições e prospectos e, ao mesmo tempo, lida com a subjetivação. 

Como criar, então, qualquer função considerada nos meios científicos com a rigidez de uma lei geral, que 

podem até ser temporárias pelo devir de suas atualizações, fatos que ocorrem tão distintamente de um 

indivíduo para o outro? “Nós podemos até nos convencer que medir a inteligência de uma pessoa é 

como medir o comprimento de uma mesa, mas, na verdade, fazer isso se parece mais com pesar uma 

criança de cinco anos de idade. O resultado só vale para o mesmo dia. Qual vai ser a medida no dia 

seguinte?” (SHENK, 2010) Ou seja, a inteligência não é imutável, não é uma característica geral, não é algo 

em si mesmo, ela só se justifica como um construto útil aos termos de análises do mundo, e entre estas 

análises a da prática arquitetônica, se for considerada como um processo dinâmico, difuso, em constante 

transformação, conectivo e heterogêneo. Assim, não se pode sequer afirmar quais são os fatores, as 

capacidades ou as habilidades pertinentes à inteligência, pois não pode haver uma lista única para todo 

mundo de forma universal e absoluta. 

Robert Sternberg realçou em suas pesquisas a discrepância entre habilidades incomuns, por assim 

dizer, não catalogadas, mas tão bem desenvolvidas e testes de QI extremamente baixos, pois estes testes 

não avaliavam habilidades e sim uma inteligência ficcional ou representacional, ou, ainda, porque não 

dizer, artificial, apropriando do termo de um modo mais etimológico. Mas a conclusão mais importante 

de Sternberg não foi aquela que resulta em uma crítica ao teste de QI, mas a que revela a multiplicidade 

de habilidades complexas, quase sempre desenvolvidas por uma população marginalizada e ligadas as 

tais habilidades incomuns, a exemplo das crianças esquimós dos Yup’Ik, os caçadores !Kung San do 

deserto do Kalahari, os meninos de rua brasileiros, os apostadores americanos de cavalos e os clientes de 

supermercados da Califórnia, que desenvolviam habilidades específicas motivadas por violentos e fortes 

motivos que os afetavam emocional e economicamente. Sternberg, com estes experimentos construiu 

uma convincente argumentação contrária à correlação entre as habilidades dessas pessoas e os 

resultados de seus testes de QI, o que exigiu dele, no mínimo, uma reformulação de sua definição de 

inteligência. Em 1996, Sternberg definia a inteligência como: “a capacidade para aprender a partir da 

experiência, usando processos metacognitivos para melhorar a aprendizagem, e a capacidade para 

adaptar-se ao ambiente circundante, que pode exigir diferentes adaptações dentro de diferentes 

contextos sociais e culturais.” (STERNBERG, 1996) Nove anos depois apresentou uma definição bem mais 

genérica e abrangente: a inteligência representa uma série de competências em desenvolvimento. 

(STERNBERG, 2005) 
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A jornalista Jane Jacobs em 1961 em uma importante publicação para a teoria da arquitetura e do 

urbanismo, “The Death and Life of Great American Cities”, chamou a atenção dos urbanistas que se 

consideravam aptos a propor soluções técnicas e funcionais para vários trechos das cidades grandes, 

mas não percebiam a importância de experienciar a própria vivência na cidade como usuário e observar 

outros cidadãos para que pudesse a partir daí elaborar suas propostas mais contextualizadas. Suas 

recomendações do livro “Morte e Vida de Grandes Cidades”, como foram traduzidas no Brasil, não 

podem ser entendidas como regras gerais, mas as suas advertências sobre as teorias urbanísticas e as 

“propostas de prancheta” que apontavam para que tudo desse certo e, mesmo assim as áreas onde 

estas teorias eram aplicadas degradavam-se mostraram o grande valor de estudar o urbanismo a partir da 

direta relação com os usuários e com os múltiplos recantos da cidade. 

As cidades são um imenso laboratório de tentativa e erro, fracasso e sucesso, em 
termos de construção e desenho urbano. É nesse laboratório que o planejamento 
urbano deveria aprender, elaborar e testar suas teorias. Ao contrário, os especialistas e 
os professores dessa disciplina (se é que ela pode ser assim chamada) tem ignorado o 
estudo do sucesso e do fracasso na vida real, não tem tido curiosidade a respeito das 
razões do sucesso inesperado e pautam-se por princípios derivados do 
comportamento e da aparência de cidades, subúrbios, sanatórios de tuberculose, feiras 
e cidades imaginárias perfeitas – qualquer coisa que não as cidades reais. (JACOBS, 
2000, p.5) 
 

A questão que aqui se apresenta é a existência de uma multiplicidade infinita de habilidades 

operativas que sejam úteis profissional e artisticamente, algumas delas básicas para atividades como a da 

produção arquitetônica e das propostas urbanísticas e outras que são peculiaridades que fazem a 

diferença e faz com que atividade de alguns destes profissionais tenha uma excelência criativa e valores 

únicos nascidos de seu processo de subjetivação que são singularidades que se agenciam a partir da 

combinação de uma motivação afetiva, da experiência profissional, da bagagem genética, das questões 

ambientais ou da formação acadêmica e da história de vida, mas também do modo como o autor cria 

suas propostas levando em conta os vários elementos contextuais. A inteligência arquitetônica aqui 

construída inclui todas estas formas fluidas de entender a abordagem criativa, mas não deixa de fora as 

influências do “fora” que determinam de forma significativa o processo de subjetivação daquele que 

concebe um edifício ou trechos de uma cidade. Sobre estes processos de subjetivação trataremos mais 

adiante. Cabe-nos agora ressaltar que fatores, capacidades, habilidades ou aptidões, quaisquer que sejam 

suas definições e relações com a inteligência não dão conta de representar com fidelidade o que torna 

alguém bom naquilo que faz especialmente quando este fazer é um ato criativo. 

O modo como a testabilidade da inteligência se relaciona mais proximamente com a arquitetura diz 

respeito à própria relação que hoje se estabelece entre os testes de inteligência, de criatividade, de 

aptidões, de vocações e, mesmo o mais diretamente relacionado, de habilidades específicas. 

[...] os testes utilizados na psicologia permitem obter três tipos de medidas (Quociente 
de Inteligência, fator g e aptidões), sendo que as principais implicações destes três 
tipos de testes passam pelas capacidades diferenciadas de apoiarem um diagnóstico 
de deficiências cognitivas e a análise de diferenças individuais tendo em vista as 
decisões ao nível do tratamento educativo diferenciado. Desta forma, avaliar a 
inteligência através de testes estandardizados assume que a execução de uma tarefa 
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depende de uma série de habilidades implícitas na dita tarefa, denominando as 
habilidades como fatores. (STERNBERG & PRIETO, 1997 apud SHENK, p.194) 
 

Dentro desta mesma abordagem crítica se encontram os testes vocacionais e os testes de 

habilidades específicas ou de aptidão. O primeiro utilizado por quem tem dúvidas em relação à sua 

escolha profissional e o último no caso de faculdades que decidem fazer uma avaliação prévia das 

habilidades do candidato à atividade arquitetônica considerando-o apto ou não a fazer o curso de 

arquitetura. Mais difícil e delicado que aceitar a existência de testes que podem definir um quociente 

intelectual que dirá, de forma convencional e equivocada, o grau de inteligência que uma pessoa possui 

é aceitar que existe também um teste capaz de, através de algumas perguntas e respostas, determinar as 

áreas para as quais esta pessoa tem vocação, aptidão ou competência para se desenvolver como 

profissional. Ou um teste capaz de definir a carreira para a qual o indivíduo testado possui habilidades 

específicas necessárias. 

Através de uma promessa de orientar vocações e de antecipar os níveis de satisfação futura no 

exercício das diferentes profissões ou atividades, os testes vocacionais, de atitudes e interesses, não se 

propõem, e nem poderiam, a assegurar o grau de êxito profissional, mas despertam uma esperança de 

favorecerem um melhor desempenho em um elenco menor de áreas profissionais. 

Não existe diferença qualitativa entre os vários tipos de avaliação. A maior distinção que 
há entre testes de habilidades e testes de desempenho não está nos testes em si, mas 
na maneira como os psicólogos, educadores e outros interpretam os resultados desses 
testes. 
Testes convencionais de inteligência e habilidades relacionadas avaliam níveis de 
desempenho que os indivíduos deveriam ter alcançado vários anos antes. Em outras 
palavras, avaliam o desempenho. Mesmo os testes de raciocínio abstrato avaliam o 
desempenho ao lidar com símbolos geométricos ensinados em escolas ocidentais. 
Desse modo, tanto faria usar o desempenho acadêmico para prever a pontuação em 
testes de habilidade. A visão convencional supõe alguma espécie de causalidade 
(habilidade causa desempenho) a partir da correlação, mas essa suposição não 
encontra respaldo nos dados correlacionais. (ROBERT STERNBERG, 2005 apud SHENK, 
p.218) 
 

Sternberg demonstrou em muitas ocasiões que sua maneira de entender a inteligência sofreu muitas 

mudanças a partir de seus estudos e nas versões mais recentes de sua concepção afirmou que nenhum 

teste pode avaliar esse tipo de inteligência “embutida” e que os avaliadores baseiam-se em uma lógica 

cíclica perigosa: “Alguns teóricos da Inteligência assinalam a estabilidade do supostamente geral fator g de 

inteligência humana como prova da existência de algum tipo de estrutura estável e dominante de 

inteligência humana. No entanto com formas diferentes de escolaridade, g pode ser fortalecido ou 

enfraquecido. Na verdade, os métodos educacionais do Ocidente, e outros semelhantes a ele, podem 

criar, em parte, o fenômeno g ao proporcionarem o tipo de escolaridade que ensina, conjuntamente, os 

vários tipos de faculdades avaliados por testes de habilidade intelectual.” (STERNBERG, 2005) Com isto, 

entretanto, Sternberg não quer dizer que não existe inteligência inata, mas que esse tipo de inteligência 

“não é mensurável.” 

 
A inteligência não é um conceito unitário como a altura. Como disse Horn, renomado 
especialista em psicometria: “Embora a palavra inteligência (como conceito unitário) 
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continue a ser útil no dia a dia, não representa um bom conceito científico.” 
(ANDERSON, 2004, p.265) 
 

Assim como na abordagem fatorial as capacidades cognitivas básicas correspondem a vários 

fatores ou habilidades correlatas agrupadas, e não sabemos se todas elas foram agrupadas por uma 

relação fenomenológica ou pelas atávicas identidades ou repetições e classificações do mundo da 

representação, não podemos, também, afirmar que todos os fatores da inteligência, ou capacidades 

elencados pelos vários pesquisadores da abordagem psicométrica constituem tudo o que é necessário 

desenvolver em uma subjetivação criativa não estruturada na forma de uma inteligência representacional. 

Assim, destaca-se a polêmica da validade ou não dos testes de habilidades específicas ou de 

aptidão para os cursos de Arquitetura e Urbanismo usados para admitir classificatória ou eliminatoriamente 

o ingresso de candidatos a esta área do saber e de atuação profissional. Na introdução não creditada da 

prova de Habilidades Específicas de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP de 2011 vem escrito o 

seguinte: 

Avaliar a capacidade do candidato de compreender o espaço e de se expressar com 
o uso de linguagem gráfico espacial (não verbal) tem sido preocupação recorrente nas 
provas de aptidão em Arquitetura. Como qualquer idioma, a linguagem gráfica espacial 
exige treino de leitura e de expressão, e os interessados em cursar Arquitetura e 
Urbanismo devem desenvolver desde cedo um olhar atento para o espaço ao seu 
redor, em especial para a arquitetura e para a cidade, procurando também representá-
lo através de desenhos e de composições tridimensionais. [...] Considerando que o 
trabalho do arquiteto é, de fato, a articulação de inúmeras variáveis que se materializam 
e se configuram a partir do domínio espacial, é imprescindível para quem pretende 
cursar Arquitetura e Urbanismo demonstrar habilidade mínima na manipulação de 
elementos planos e volumétricos, com sensibilidade e inventividade, mostrando 
interesse pelos estudos teóricos e práticos a serem desenvolvidos no curso. Além de 
possuir essa habilidade, é indispensável que o candidato demonstre, desde cedo, 
interesse pela paisagem, em especial a urbana. Esse interesse pode ser medido pela sua 
capacidade de apreender e representar a paisagem e seus elementos – construções, 
lugares, objetos, pessoas e seres vivos -, e retê-los na memória. Em suma, a prova de 
Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo avalia habilidades e detecta as 
capacidades potenciais dos candidatos relativas a três categorias: (1) domínio espacial 
e abstrato; (2) observação da paisagem e seus elementos, por meio de análise, crítica e 
síntese; (3) linguagem não verbal (Desenho e Expressão gráfica). 
 

Por este introito explicita-se a influência semiológica das escolas que consideram válidos os testes 

de habilidades específicas para selecionar estudantes de arquitetura, mesmo sabendo que nenhum 

professor ou coordenador de cursos de Arquitetura e Urbanismo deve considerar estes testes precisos e 

perfeitos na discriminação de competências reais. E ainda que isto fosse possível a habilidade de projetar 

seria afinal uma aptidão, uma capacidade ou uma habilidade específica a ser aprendida depois do 

ingresso no curso? Que fatores, então, poderiam ser avaliados como capacidades necessárias ao 

exercício do projeto? E, porfim, como seria possível aferir estas capacidades? Os fatores psicométricos 

que correspondem às aptidões espaciais, talvez, possam ser grandes caminhos para a elaboração de 

testes como estes, quando são realmente necessários. 

Entender a Arquitetura e o Urbanismo como uma forma de linguagem não verbal, por outro lado, 

revela a tendência estruturalista de considerar como linguagem qualquer entidade que comunique algo, 

ainda que por signos não convencionados, codificados e decodificados em significados, sem considerar 
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as outras múltiplas características ainda mais importantes da arquitetura, fora de qualquer analogia 

linguística, como seu aspecto háptico, técnico, histórico, estético, ético, apenas citando alguns entre 

muitos que não apresentam como ênfase o reducionista aspecto relacional semiótico, que se prende 

mais ao mundo da representação do que ao dos acontecimentos e das coisas, que é o mundo da 

arquitetura em si. Se a arquitetura for tratada como análoga a uma língua podemos considerar o 

aprendizado da Arquitetura e do Urbanismo como similares ao aprendizado de uma língua, que através 

de regras que coexistem na memória dos interlocutores e precisam transmitir pensamentos sem 

ambiguidades e com um único significado. Aprender a fazer Arquitetura e Urbanismo certamente todos 

concordarão que apresenta muito mais elementos bem mais complexos que relacionam a criação à 

realidade construída que distanciam a sua prática de uma interpretação pela via da analogia linguística e 

que tornam, assim, por esta e por outras razões, a testabilidade das habilidades específicas desta área do 

saber e do fazer tão inadmissíveis e imprecisas quanto à testabilidade da inteligência. 

Não foi com o pós-estruturalismo que se concluiu que existem muitas formas de se comunicar, 

através dos signos, não codificadas ou não estruturadas pela linguagem. São formas não convencionadas 

e criativas de expressão, que não exigem habilidades ou fatores isolados, mas que diferem do caminho 

analítico, com o uso de caminhos não interpretados, mas vividos, não intelectualizados, mas sentidos. 

Entretanto, é recente a noção de que a codificação não apenas serve como meio de comunicação 

objetiva, mas que acaba objetivando e limitando tarefas que precisam, por natureza, de emancipação do 

processo de subjetivação envolvido na invenção ou mesmo na criatividade. As convenções que 

produzem a relação codificação-decodificação ou significado-significante são as mesmas formulações 

logicamente ordenadas de pensamentos rigidamente aprisionados por suas próprias estruturas. Os 

recursos analíticos e cognitivos representacionais coexistem com os criativos e inventivos nos processos 

de subjetivação ocorridos tanto na heterogênese da aprendizagem quanto na da criação. A 

aprendizagem e a criação utilizam, portanto, a memória e todos os demais fatores que “estruturam” a 

cognição, mas as supera, ultrapassam os limites tornando a cognição um dos componentes do ato de 

criação. E a característica dinâmica movente e mobilizadora deste processo ganha um caráter ainda mais 

envolvente se comparado à reserche ou à busca do tempo perdido de Proust como comentado por 

Deleuze em seu livro Proust e os Signos. Isto porque esta “busca” está mais voltada para o futuro do que 

para o passado, por mais que nominalmente possa se expressar e parecer com o resgate de algo 

perdido no passado. Inventar, principalmente em arquitetura, não é algo que se realiza fundamentalmente 

para interpretar, criticar ou relembrar. É algo material de grandes proporções que se cria para vivenciar, 

experimentar ou fazer uso. A busca do tempo perdido, neste caso, é, portanto, a busca de um tempo 

fora do convencional, do repetitivo ou da rotina. 
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CCAAPP..  IIIIII  ––  IINNTTEELLIIGGÊÊNNCCIIAA  EESSPPAACCIIAALL  EE  A LÓGICA DO SENTIDO NA ARQUITETURA.  
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De acordo com as tarefas que exigem a aptidão espacial diferentes capacidades serão também 

solicitadas. De acordo com a ênfase nos diferentes aspectos dos processos implicados, certos 

pesquisadores definem capacidades diversas relativas à visualização espacial como formação, 

armazenamento, memorização e transformação da imagem. (LOHMAN, 1994)  

A capacidade de visualização é, assim como a de relações espaciais e a de orientação no espaço, 

um dos fatores mais representativos e ela é definida pelos adeptos da abordagem fatorial como a 

aptidão para manipular mentalmente figuras tridimensionais complexas. Entre as tarefas que são 

executadas como avaliação psicométrica desta capacidade de visualização destaca-se a denominada de 

“desenvolvimento de superfícies”, na qual se considera com mais ênfase a precisão da execução da 

tarefa mental do que a rapidez de resposta às questões do teste. (JUAN-ESPINOSA, 2000) 

As aptidões espaciais foram analisadas a partir de duas tradições teóricas e metodológicas: os 

enfoques correlacional-diferencialista e cognitivo-experimental. A partir do enfoque inicial da psicologia 

em suas investigações sobre as diferenças individuais, em seus construtos, os pesquisadores se orientaram 

fundamentalmente na tentativa de realizar uma classificação das aptidões espaciais mediante a análise 

fatorial das correlações entre os testes psicométricos empregados como marcadores29 (PRIETO, 2008) 

O rótulo de aptidões espaciais se refere a um conjunto heterogêneo de capacidades 
que permitem, tanto gerar, reter, recordar e transformar imagens visuais de objetos, 
como representar mentalmente o entorno e imaginar rotas para se deslocar nele. 
(KYLLONEW & GLÜCK, 2003). A partir de uma perspectiva aplicada, o teste espacial tem 
mostrado como previsores eficazes do exercício profissional de arquitetos, cirurgiões, 
dentistas, desenhistas projetistas, mecânicos, engenheiros, taxistas, controladores aéreos 
e pilotos. [...] Ainda que as associações entre os testes de aptidões espaciais e os 
critérios de rendimento acadêmico e profissional pareçam moderadas (entre 20 e 45), 
se há de considerar que estes instrumentos tem utilidade preditiva, dado que as 
correlações geralmente estão decrementadas por restrição de grau pela baixa 
fiabilidade dos critérios (qualificação de professores e supervisores). Não é de 
estranhar, [sic], portanto, que este tipo de testes havia sido integrado em baterias de 
seleção de pessoal (Geraldo Prieto em: CANDEIAS, ALMEIDA, ROAZZI, PRIMI (orgs.), 
2008, p.81). 
 

Lohman (1994) destaca que a aptidão espacial prevê eficientemente a aprendizagem e o 

rendimento em atividades de tipo técnico (engenharia, pilotagem de aviões, etc.) e artístico. (arquitetura, 

projeto gráfico, etc.) Nas últimas décadas têm aparecido algumas novidades experimentais na pesquisa 

das aptidões espaciais por este enfoque. Por um lado, se tem introduzido as tarefas dinâmicas 

informatizadas nas quais se constrói ambientes virtuais nos quais o observador precisa apreciar as 

trajetórias de objetos que se deslocam a distintas velocidades pela tela do computador (CONTRERAS, 

COLOM, HERNANDEZ & SANTACREU, 2003; HUNT, PELLEGRINO, FRICK, FARR E ALDERTAN, 1988; 

                                                           
29 Marcadores: testes com maior ponderação (saturação ou carga fatorial) 
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KYLLONEN & CHAIKEN, 2003) e por outro lado, se tem construído testes para avaliar a capacidade das 

pessoas para representarem mentalmente o entorno (edifícios, cidades, etc.) e para deslocarem-se por 

ele de maneira eficiente (HEGARTY & WALLER, 2005; JUAN-ESPINOSA, ABAD, COLOM & FERNANDEZ-

TRUCHAND, 2000). As análises destes testes têm permitido identificar novas aptidões espaciais antes 

ainda não registradas (D’OLIVEIRA, 2004; HEGARTY, MONTELLO, RICHARDSON, ISHKAWA e LOVELACE, 

2006). 

 A classificação mediante a análise fatorial exploratória dos testes psicométricos adotados para 

prognosticar o rendimento acadêmico e o êxito em profissões técnicas demais se orientou nas diferenças 

individuais em relação às aptidões espaciais. Segundo Carroll (1993) o raciocínio indutivo era de suma 

importância requerendo do observador examinar as semelhanças e diferenças entre os estímulos visuais a 

fim de extrair características, propriedades e regras gerais. Uma das tarefas mais clássicas para avaliar esta 

aptidão é o preenchimento de matrizes, base de um teste, já citado aqui quando tratamos da 

testabilidade da inteligência, conhecido com o nome de Matrizes Progressivas de Raven (RAVEN, RAVEN 

& COURT, 1998). 

A relevância dessa tarefa como indicadora da Inteligência Fluida despertou, nos últimos 
anos, o interesse dos psicólogos cognitivos gerando um amplo número de 
investigações acerca dos processos cognitivos implicados na sua execução. A 
conclusão mais importante desses estudos é que os dois fatores que contribuem à 
dificuldade da tarefa são a complexidade perceptiva das figuras e a quantidade de 
informação que tem de ser gerenciada (número de elementos e número de regras que 
os relacionam). A grande importância deste tipo de testes para prognosticar a 
aprendizagem é a execução de atividades relacionadas com conteúdos figurativos, tais 
como o desenho e o projeto gráfico. (PRIETO & VELASCO, 2006, p.71) 

 

O papel mediador das Aptidões Espaciais no rendimento em tarefas técnicas e artísticas como as 

que são executadas na atividade da arquitetura, pode justificar não a utilização destes testes como 

instrumento de avaliação psicométrica, pois nunca alcançarão com precisão este objetivo, mas podem 

servir como exercícios de estimulação da inteligência visuoespacial30 ou de visualização espacial. Os 

estudantes de arquitetura através destes exercícios devem desenvolver a habilidade de imaginar a 

aparência de objetos em distintas orientações, transladar representações bidimensionais para a ideia de 

um espaço de três dimensões e vice-versa, imaginar como veriam as partes ocultas de uma forma 

geométrica regular e irregular, etc. (PRIETO & VELASCO, 2006).  

Os primeiros testes psicológicos de aptidões espaciais se baseavam em tarefas de aplicação 

individual que implicavam na manipulação física de problemas tais como quebra-cabeças em forma de 

objetos geométricos e exercícios espaciais como cubo e outros sólidos regulares e irregulares. Alguns 

destes exercícios se assemelham aos utilizados no passado para medir a inteligência chamada não verbal 

(Weschler, 1955). Posteriormente, para tornar os testes mais viáveis e práticos às aplicações em larga 

escala, foram empregadas algumas atividades ou exercícios impressos (com papel e lápis) compostos 

por itens com figuras pequenas e estáticas. Entretanto, esta transição acarretou em muito prejuízo da 

                                                           
30 Autores como M. G. Brandt, E. T. Davies, Cristiano Mauro Assis Gomes e Oto Neri Borges preferem chamar as 
aptidões espaciais específicas da percepção visual como inteligência visuoespacial. 
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eficiência dos resultados, pois quanto mais próxima da realidade uma simulação, mais representativos são 

os resultados dos testes ou, como aqui estamos propondo, sua eficiência como exercício, ressalvando, 

apesar disto, o fato de ainda ser uma simulação da realidade e as questões de tensão emocional daquele 

que faz o teste por estar sendo avaliado, e outras questões, já citadas, ligadas à artificialidade das 

situações-problema dos testes bem conhecidas pelo indivíduo que está sendo testado, que ainda torna 

qualquer resultado de teste, e mesmo os mais reais, um tanto duvidoso e incerto. Atualmente, matrizes 

progressivas, tais como a do exemplo abaixo, têm sido consideradas como exemplo de teste de papel e 

lápis de raciocínio analógico indutivo que se relacionam ao desempenho na observação de certo número 

de elementos das figuras que precisam ser percebidos, por indução, como regras. Segundo R. Primi 

(2002) estes testes são eficientes recursos para avaliar o desempenho acadêmico no desenho técnico, 

por testar a complexidade perceptiva de estímulo visuoespaciais relacionados entre si. 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 26262626    ––––    Exemplo de Matriz Progressiva com temática arquitetônica, que segundo Exemplo de Matriz Progressiva com temática arquitetônica, que segundo Exemplo de Matriz Progressiva com temática arquitetônica, que segundo Exemplo de Matriz Progressiva com temática arquitetônica, que segundo Marshalek, Lohman e Snow (1983) Marshalek, Lohman e Snow (1983) Marshalek, Lohman e Snow (1983) Marshalek, Lohman e Snow (1983) 

junto com uma bateria de exercícios similares servem para avaliar o raciocínio indutivo e ajunto com uma bateria de exercícios similares servem para avaliar o raciocínio indutivo e ajunto com uma bateria de exercícios similares servem para avaliar o raciocínio indutivo e ajunto com uma bateria de exercícios similares servem para avaliar o raciocínio indutivo e a    inteligência inteligência inteligência inteligência fluidafluidafluidafluida, , , , 

mas se relacionam indiretamente ao desempenho acadêmico em desenho técnicomas se relacionam indiretamente ao desempenho acadêmico em desenho técnicomas se relacionam indiretamente ao desempenho acadêmico em desenho técnicomas se relacionam indiretamente ao desempenho acadêmico em desenho técnico. A opção 6 é a . A opção 6 é a . A opção 6 é a . A opção 6 é a 

considerada como correta.considerada como correta.considerada como correta.considerada como correta.    

Fonte: Ilustração adaptada de PRIETO & VELASCO, 2007. 

 

Estas matrizes progressivas usando ícones arquitetônicos exploram uma modalidade de signos 

gráficos que representam formas de um modo mais próximo à configuração do objeto que pretende 

simular diminuindo seu caráter convencional ou simbólico, mas, apesar de usar uma representação mais 

icônica que simbólica, as matrizes progressivas constituem problemas baseados em sistemas fechados, 

lógicos, nada eficientes para trabalhar a aptidão espacial pertencente a uma ordem visuoespacial, mais 

abrangente que a lógico-matemática, incluindo outros sentidos e outros perceptos que contribuem para 

o domínio efetivo do espaço tridimensional que nos cerca. 
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O exercício abaixo corresponde a uma prova extraída de um banco de dados desenvolvido ex 

professo para o diagnóstico específico da visualização espacial em estudantes de Engenharia e 

Arquitetura (PRIETO & VELASCO, 2002; 2004). Os itens do banco foram construídos a partir de 

indicadores cognitivos de visualização (EMBRETSON, 1997) e pertence a um conjunto de 20 itens gráficos 

que devem ser respondidos no tempo de 30 minutos. Os itens se baseiam em uma tarefa de 

“desenvolvimento de superfícies”. O teste-exercício apresenta um cubo desenhado com todas as suas 

faces identificadas por letras e à sua direita aparece o mesmo cubo planificado ou desdobrado com uma 

de suas faces identificada por letra e outra com um ponto de interrogação. O examinado deve identificar 

que letra, em sua posição relativa exata, corresponde à face onde se encontra o ponto de interrogação. 

Na extrema direita são apresentadas nove alternativas entre as quais deve ser escolhida a correta. 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 22227777    ––––    EEEExemplo de um item xemplo de um item xemplo de um item xemplo de um item de umde umde umde um    teste de visualização (PRIETO et.al, 2007). A opção correta é a indicada com a teste de visualização (PRIETO et.al, 2007). A opção correta é a indicada com a teste de visualização (PRIETO et.al, 2007). A opção correta é a indicada com a teste de visualização (PRIETO et.al, 2007). A opção correta é a indicada com a 

seta.seta.seta.seta.    

Fonte: Ilustração adaptada pelo autor de CANDEIAS et.al, 2008. 

 
Assim como qualquer dos testes, já discutidos, que  medem a inteligência geral (QI) e a 

criatividade, os testes de aptidões espaciais da psicologia cognitiva, aqui exemplificados, servem 

mais como exercícios ditos “neuróbicos” ou como “passatempos”, do que como fiéis 

instrumentos de inteligência visuoespacial. Uma das principais dificuldades em relação à abordagem 

psicométrica espacial é a da dependência existente entre os testes incluídos na análise e a diversidade 

de procedimentos analíticos para determinar o número de fatores da inteligência espacial. Para Prieto, 

estas limitações explicam a diversidade dos modelos fatoriais propostos por distintos autores (CARRON, 

1993; LOHMANN, 1988, MCGEE, 1979; MICHAEL, GUILFORD, FOWCHTER & ZIMMERMAN, 1957), mas os 

modelos fatoriais de aptidões espaciais que possuem maior consenso até os dias de hoje são os de 

Lohmann (1988) e o de Carroll (1993).31 

A análise fatorial chamada de exploratória, cuja função seria melhor retratada se fosse chamada de 

construto fatorial, é um método que nos permite avaliar as correlações entre um grande número de testes 

integrados e cada grupo deles verificando, de forma ponderada e subdividida, uma das aptidões 

associadas à inteligência espacial. Assim como a inteligência geral pode ser estudada a partir de um fator 

geral e outros específicos, nesta abordagem, a própria inteligência espacial pode ser também subdividida 

                                                           
31 Cf. Geraldo Prieto em: CANDEIAS, ALMEIDA, ROAZZI, PRIMI (orgs.), 2008, p.81-126 
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em fatores. Segundo Gerardo Prieto (Geraldo Prieto in: CANDEIAS, ALMEIDA, ROAZZI, PRIMI (orgs.), 2008, 

p.86), Cada fator é concebido como uma dimensão latente, cuja significação teórica se infere a partir dos 

marcadores: os testes com maior ponderação (saturação ou carga fatorial). Lohmann, em seu modelo de 

1988, descreve três grandes fatores: 1) relações espaciais ou velocidade de rotação; 2) orientação 

espacial e 3) visualização espacial. O primeiro fator se refere à rapidez e precisão para rotacionar 

mentalmente figuras simples ou complexas, regulares ou irregulares, bidimensionais e tridimensionais. Os 

testes PMA-E de Thurstone (1938) e Mental Rotation Test de Vanderberger & Kuse (1978) são os 

marcadores mais característicos deste fator. O segundo fator, da orientação espacial consiste na 

capacidade para imaginar como seria a visão de um objeto tridimensional a partir de diferentes 

perspectivas ou ângulos de visão em que se situariam distintos observadores. Os marcadores mais 

citados são o Spacial Orientation Test de Guilford e Zimmermann (1948) e o B-F Test de Eliot e Donnely 

(1978). O terceiro fator descrito por Lohman, e definido anteriormente por Guilford e Lacey (1947), é a 

visualização espacial. Este fator corresponde à aptidão para manipular, girar, torcer ou inverter imagens de 

objetos complexos sem tomar como referência a posição do observador. Este fator é, consensualmente, 

considerado o mais importante entre as aptidões espaciais. Os marcadores mais empregados são os 

quebra-cabeças, dobraduras de papel, cubos, desenvolvimento de superfícies e cortes de figuras 

tridimensionais. 

As plantas, cortes, fachadas (vistas) e perspectivas, presentes na representação gráfica de um 

projeto arquitetônico, são simples o suficiente para que se prestem a revelar os detalhes mais ocultos das 

formas arquitetônicas, e às vezes precisa ser redundante para que não haja dúvidas sobre o edifício, na 

visão do usuário e durante a obra. O que nos leva a crer, analogamente, que nossa mente possui atalhos 

que se restringem às informações estritamente necessárias ao reconhecimento das formas usando os 

atributos que esclarecem com precisão a sua volumetria que se combinam com modelos aprendidos na 

memória de longo prazo para que o reconhecimento seja mais efetivo. Parece improvável que as 

pessoas precisem ver um objeto de 129.600 ângulos diferentes (360x360) para reconhecê-lo 

posteriormente. A operação orbital que a mente precisa fazer de forma virtual para apreender a forma 

tridimensional, mesmo sem ter que dar nome a esta forma já foi muito estudada, e muitas conclusões 

foram obtidas. A principal delas é que as pessoas conseguem girar mentalmente uma forma para a sua 

posição natural, alterada para efeito de teste, e então reconhecer a imagem girada, não necessariamente 

de forma a apresentar uma identificação nominal para ela. A forma arquitetônica quase sempre tem 

facilmente expressa a sua posição natural graças às convenções de fachadas e volumetrias combinadas 

com as noções visuais da gravidade, mesmo se tratando de formas mais complexas da 

contemporaneidade. Mesmo esta capacidade sendo elementar e banal, ela compõe a inteligência 

arquitetônica, especialmente em um importante fator específico referente à aptidão espacial, a rotação 

mental. 

Este “giro”, muito familiar àqueles profissionais de arquitetura que trabalham com softwares em 3D 

permitem uma exploração completa da forma em todos os seus ângulos, inclusive aqueles que nunca são 
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vistos por um transeunte ou pelos usuários situados com os pés no chão. As pessoas poderiam 

armazenar algumas visões de formas a partir de alguns ângulos básicos, e se um objeto diante delas não 

correspondesse a uma dessas formas elas o girariam mentalmente até a correspondência. Este caminho, 

no entanto, continua a exigir muito de nossa memória de longo prazo e nos faria admitir como válida uma 

teoria chamada de Teoria dos Modelos (ou Atributos) e significaria que guardamos as formas 

tridimensionais na memória, de um modo similar ao que os computadores usam para guardar as imagens 

bidimensionais e tridimensionais. Com tantas opções para o reconhecimento de formas como as 

apresentadas pela psicologia cognitiva, como poderiam saber os estudiosos ao certo o que a mente faz 

para identificar os objetos conhecidos e mesmo os objetos novos? A única saída foi estudar seres 

humanos reais reconhecendo formas no laboratório. Um célebre conjunto de experimentos mostrou a 

importância da rotação mental.  

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 28282828 ----    Formas Tridimensionais usadas nas ExperiêncFormas Tridimensionais usadas nas ExperiêncFormas Tridimensionais usadas nas ExperiêncFormas Tridimensionais usadas nas Experiências de Michael Tarr (ias de Michael Tarr (ias de Michael Tarr (ias de Michael Tarr (TARR, TARR, TARR, TARR, 1995199519951995): A figura dentro de um círculo ): A figura dentro de um círculo ): A figura dentro de um círculo ): A figura dentro de um círculo 

corresponde ao modelo que precisa ser reconhecido após rotações de 45, 90corresponde ao modelo que precisa ser reconhecido após rotações de 45, 90corresponde ao modelo que precisa ser reconhecido após rotações de 45, 90corresponde ao modelo que precisa ser reconhecido após rotações de 45, 90, 150, 150, 150, 150    e 180 graus e outras e 180 graus e outras e 180 graus e outras e 180 graus e outras 

rotações percorrendo o espaço 3rotações percorrendo o espaço 3rotações percorrendo o espaço 3rotações percorrendo o espaço 3D, e abaixo, as mesmas rotações com aD, e abaixo, as mesmas rotações com aD, e abaixo, as mesmas rotações com aD, e abaixo, as mesmas rotações com assss    figurafigurafigurafigurassss    espelhadaespelhadaespelhadaespelhadassss....    

Fonte: Ilustração adaptada pelo autor de PINKER, 1997. 

 

Os psicólogos Lynn Cooper e Roger Shepard, a respeito da visualização espacial e a fim de 

esclarecer melhor os processos cognitivos de rotação mental, mostraram a várias pessoas letras do 

alfabeto em orientações diferentes na vertical, inclinadas em 45 graus, de lado a 90 graus, inclinadas a 

135 graus e de cabeça para baixo a 180 graus. Cooper e Shepard não queriam que as pessoas 

proferissem rapidamente o nome da letra porque estavam preocupados com atalhos: um tracinho 

distintivo, como uma volta ou um rabicho, poderia ser detectável em qualquer orientação e revelar a 

resposta. Por isso, eles forçaram os sujeitos a analisarem toda a geometria de cada letra, mostrando ou a 

letra ou sua imagem refletida no espelho e pedindo aos sujeitos que apertassem um botão se a letra 

fosse normal e outro se a letra fosse uma imagem invertida. Quando Cooper e Shepard mediram o tempo 

que as pessoas demoravam para apertar o botão, observaram uma evidente assinatura da rotação mental. 
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Quanto mais a letra estivesse distante da posição normal, mais as pessoas demoravam. Isso é exatamente 

o que se esperaria se as pessoas gradualmente girassem uma imagem da letra até a posição original. 

Quanto mais for preciso girar a letra, mais tempo leva a rotação. Mas para o reconhecimento de formas e 

uma automática confirmação visual se a forma da letra está invertida ou não, a rotação mental necessária 

não era apenas bidimensional, foram, então, obrigados a incluir no experimento rotações com eixo 

horizontal e vertical.  

O entendimento de como se dá de fato a rotação mental veio das experiências de Michael Tarr 

usando formas tridimensionais formadas por montagem de cubos e suas imagens no espelho, giradas no 

plano da figura e nos vários giros possíveis com base na profundidade. A pesquisa de Carroll, elaborada 

em 1993 é considerada com muito respeito pelos cognitivistas por apresentar quase uma centena de 

matrizes de dados procedentes dos estudos clássicos para formular um modelo fatorial com seis 

dimensões espaciais. Dois dos fatores (Relações Espaciais e Visualizações) coincidem plenamente com o 

modelo de Lohman. Mas em sua proposta incorporou três novas dimensões: Rapidez de Fechamento, 

Flexibilidade de Fechamento e Rapidez Perceptiva. As aptidões em Rapidez e Flexibilidade de 

Fechamento se referem à capacidade para identificar uma figura situada em um ponto com muitos 

estímulos distratores (ou ruídos visuais). 

Em ambos os modelos mais aceitos encontramos dois fatores em comum, como vimos, o das 

relações espaciais, que nos permite realizar movimentos mentais com objetos espaciais complexos, em 

especial a rotação; e o de visualizações espaciais que consiste na capacidade de criar imagens mentais, 

mais ou menos nítidas, em nossa mente. Estes fatores extraídos da abordagem psicométrica, são de 

extrema importância à atividade criativa arquitetônica e são fatores que, segundo os psicólogos 

cognitivos que os estudaram, podem ser avaliados de modo independente.  

A pessoa dotada de boa habilidade espacial pode mentalmente manipular, girar, torcer 
ou inverter uma figura representada. Se a figura representa um edifício, esta pessoa 
pode imaginá-lo visto de frente, de lado, secionado ou visto de um helicóptero que dá 
voltas no prédio. Ainda que os admiráveis recursos computacionais abreviem a 
representação e a modelagem virtual de figuras, permanece como privativa da mente 
humana a criação de projetos: consequentemente, o usuário do computador continuará 
a ser solicitado para compreender como algumas coisas funcionam e para tomar 
decisões, especialmente nos casos em que nem todos os dados ou variáveis estão 
disponíveis ou existem e, no entanto, uma decisão (intuitiva, por certo) deverá ser 
tomada. (MONTENEGRO, 2005, p.7) 
 

Se existem mesmo modos de avaliar estes fatores de forma eficiente isto é questionável e 

duvidoso para muitos outros autores, entretanto, se não considerarmos os testes com um caráter 

avaliativo, principalmente no caso de suas aplicações à inteligência arquitetônica, que compreende 

também outras esferas cognitivas e não cognitivas, e sim com a função de exercício ou de treinamento, 

podemos estar encontrando excelentes recursos para o desenvolvimento das habilidades espaciais 

acessórias, úteis aos estudantes de arquitetura, futuros arquitetos projetistas e para a própria reciclagem 

dos profissionais de arquitetura. O cuidado, nestas situações, deve ser, entretanto, dirigido a não 

favorecer algumas habilidades menos importantes em detrimento de outras que participam mais 

intensamente na tarefa do projeto, e, não esquecer de desenvolver sempre em maior quantidade 
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exercícios que interligam e superponham as habilidades conhecidas e outras singularidades de cada 

projeto, simultâneas e reproduzindo, o mais fielmente possível, o que ocorre na prática profissional real. 

A função espacial é um processo mental que ocorre quando o cérebro tenta interpretar 
determinados tipos de informação. [...] enquanto outros tipos de inteligência são, há 
muito tempo, apreciados pela sociedade, a habilidade espacial é provavelmente e 
silenciosamente, um dos mais vitais aspectos das capacidades mentais humanas. Sem a 
habilidade de compreender e de interpretar a informação visual, uma coisa 
aparentemente fácil, como chegar à porta da frente de nossa casa (saindo da sala), 
estaria além da nossa capacidade. [...] A habilidade espacial não é tida como específica; 
ela engloba diferentes tipos de habilidades que procuram identificar relações de 
posição, direção, tamanho, forma e distância entre objetos. Ela percebe detalhes ou 
agrupa em conjuntos; ou os monta em padrões dentro de uma base conhecida, que 
atende a um determinado uso. [...] A habilidade espacial é uma capacidade humana, 
que pode ser estimulada ou abandonada; neste caso, algumas regiões do cérebro 
tendem a deteriorar-se ou a serem utilizadas para processar outras funções. 
Inversamente, a estimulação se faz pela utilização frequente da capacidade, seja por 
aplicação direta numa atividade ou por meio de exercícios que envolvem rotação 
mental de figuras, orientação espacial, reconhecimento de rostos, leitura de mapas, 
analogia de formas, vistas ou perspectivas de outro ângulo, interpretação múltipla de 
uma mesma figura, a percepção de padrões que parecem confusos, a velocidade e 
compreensão da visualização espacial e outros aspectos. (MONTENEGRO, 2005, p.7-8) 
 

Os exercícios de ginástica mental ou cerebral específicos das aptidões espaciais, usados 

principalmente como terapia cognitiva para quem possui alguma deficiência nesta área, parecem ser 

muito artificiais e distantes da realidade ou de uma prática necessária à atividade projetual, não havendo, 

assim, uma relação contextualizada e estratificada da experiência criativa real. Apesar disso, estes 

exercícios auxiliam ao desenvolvimento das habilidades mentais espaciais a serem aplicadas em projeto, e 

a geometria descritiva, disciplina quase unanimemente considerada indispensável à formação de 

projetista, especialmente em sua capacitação em relação à percepção espacial, tem servido 

indiretamente, mas de um modo muito matemático, à formação em arquitetura como efetivo instrumento 

de desenvolvimento destas habilidades. 

Segundo John R. Anderson (ANDERSON, 2004) pessoas com uma habilidade espacial mais 

desenvolvida conseguem realizar com mais rapidez operações espaciais complexas e, muitas vezes, 

preferem solucionar os problemas matemáticos, lógicos e até verbais que lhes surgem usando 

visualizações espaciais. 

Em diversas técnicas de visualização de dados (da geometria clássica à computação 
gráfica) encontramos formas de “dar a ver” uma determinada ideia, um caminho 
explicativo ou um processo de pensamento. A imagem, neste contexto, pode contribuir 
para conduzir a imaginação por caminhos desenhados (e preparados) pelo autor da 
imagem, como se, ao dar forma visível, pudesse dar materialidade e ordenamento 
simbólico a algo antes incompreensível. (Henrique Z.M. Parra apud AMORIM, GALLO & 
OLIVEIRA JR. orgs., 2011, p.180) 

 
O computador tem auxiliado à atividade da grande maioria das profissões principalmente por sua 

virtude de possibilitar uma baixa exploração da memória de curto prazo nas simultaneidades das tarefas 

que a memória do computador, mais precisa, ajuda o seu usuário no ato criativo. A memória de longo 

prazo e os processamentos cognitivos também recebem influências por extensão das capacidades 

cognitivas através do arquivamento de banco de dados importantes a praticamente todas as profissões e 



 159

pelo uso de softwares específicos de cada área de saber que facilitam diretamente o trabalho do 

intelecto. Estas vantagens, na arquitetura ganham uma importância inestimável. Mas para a atividade de 

projeto arquitetônico, em especial, o computador beneficia ainda mais, através da previsualização e das 

possibilidades de engendrar criações com geometrias muito mais complexas que as anteriores à sua 

utilização profissional. As previsualizações promovidas pela modelagem tridimensional computadorizada 

com seus movimentos orbitais em tempo real, já citados, dentro do possível, fidedignas às condições 

físicas da área destinada ao projeto, permitem aos projetistas revisarem, otimizarem, experimentarem e 

recriarem o preexistente tendo um modelo que lhes apresenta de antemão o resultado final aparente da 

volumetria de seu projeto. Este resultado, entretanto, só será de fato confirmado por uma criteriosa e 

detalhada crítica depois de o edifício construído. A vivência ou a utilização do edifício é uma experiência 

incomparavelmente diferente e singular, que a varredura orbital não simula com precisão. Outros 

elementos não são representados, previsualizados ou percebidos com mais precisão na simulação digital 

por mais realista que ela seja, destacando-se entre estes a escala que relacionaria, proporcionalmente, o 

observador e a obra. 

Previsualização não deve, contudo, ser confundida com uma prefiguração que apresenta alguma 

semântica visual. O “Prefigurar” pressupõe que esperamos um fim específico, que nas artes pode receber 

o nome de figura, em especial nas artes pictóricas, uma vez que, do latim, pictore quer dizer figura. Existe 

a habilidade natural de previsualização, que é a própria visualização dos psicólogos da abordagem 

fatorial, mas esta habilidade, mesmo entre aqueles que têm ela desenvolvida, precisa, em etapas mais 

avançadas do processo de concepção arquitetônica, ter uma referência visual mais definida daquilo que 

foi criado, para também embasar e qualificar uma autocrítica. Maurice Grosser afirmou em seu livro The 

Painter’s Eye (1956) que “o pintor pinta com os olhos, não com as mãos”, e completou: “o que quer que 

ele veja, se o vir com clareza, será capaz de pintar.” O ato da pintura para este autor não exige do artista 

mais atividade muscular que a necessária para escrever seu próprio nome. E Kimon Nicolaides em The 

Natural Way to Draw (1990) foi mais além dizendo que “aprender a desenhar é realmente uma questão 

de aprender a ver – ver corretamente – o que implica muito mais do que ver apenas com os olhos.” 

Sabemos que os olhos do pintor por estes autores mencionados não são apenas os olhos responsáveis 

pela detecção perceptiva. Como extensão da capacidade de enxergar está a percepção artística, a 

subjetivação, que mais do que experimentar sensações visuais vincula-se às emoções e afetos e no ato 

criativo realiza obras de arte por conseguir expressar seus afetos e perceptos através das afeiçoes e 

percepções que cria. Não é sem razão que muitos artistas de rua paraplégicos, por exemplo, conseguem 

pintar com os pés e alguns tetraplégicos, com a boca. Esta habilidade pictórica se assemelha muito à 

habilidade de criar formas dos escultores e de criar edifícios dos arquitetos. Arquitetos criam suas obras 

com lápis sobre o papel em uma prancheta, com o mouse guiando o cursor em um monitor de 

computador, usando blocos de papéis de alta gramatura, palitos, ou massa de modelar em maquetes ou 

modelos tridimensionais, porque ele projeta com a mente, a emoção e a inventividade e especialmente 

com a sua inteligência arquitetônica. 
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Apesar de não haver dúvidas em relação à existência de habilidades específicas para a atividade 

da arquitetura estas são ainda mais específicas pelas diferenças individuais dos profissionais do que pelas 

peculiaridades metodológicas e estilísticas do fazer arquitetônico. Assim como no caso da abordagem 

fatorial da inteligência geral, existem capacidades básicas especificamente relativas à percepção e 

visualização espacial arquitetônica que não podem faltar a um projetista. Mais ou menos como se fosse 

um fator “g” para arquitetura, que, contudo, difere em cada indivíduo em graus e nos diferentes 

agenciamentos entre as capacidades no processo de subjetivação. Mas as habilidades acessórias são 

diferentes, em cada profissional, as experiências de vida, a visão de mundo e a prática específica, e são 

elas que podem fazer “a diferença” e, justamente, contribuir com a riqueza de produção criativa na 

concepção de edifícios inusitados e na variedade de formas e de “lugares” dentro de uma cidade. Le 

Corbusier, por exemplo, não sendo arquiteto de formação, usou suas habilidades de relojoeiro e não foi 

sem razão que defendeu a máxima da casa como “Máquina de Morar”. Christopher Alexander não era 

arquiteto até escrever “Notes on the Synthesis of Form” e usou suas habilidades de matemático para 

construir o seu método da “Linguagem de Padrões”. Jane Jacobs não era arquiteta e urbanista e usou suas 

habilidades de jornalista, socióloga e economista para construir um olhar sobre a cidade, a partir de seus 

usuários e não das esquizoides teorias urbanísticas da época, que tentavam explicar e corrigir, sem 

sucesso, a decadência de certos trechos das cidades americanas. Zanine Caldas não passou por uma 

faculdade de arquitetura, mas utilizou suas habilidades com a madeira, exercitadas na feitura de presépios 

em Belmonte, interior da Bahia na adolescência e a experiência como desenhista de construtora como 

instrumento de sua formação informal diretamente com a prática.  

Jacques Derrida, filósofo de formação, contribuiu significativamente para uma desterritorialização e 

reterritorialização do pensamento arquitetônico através de suas propostas de desconstrutivismo que 

influenciaram muitos arquitetos a partir da década de 1990. Suas ideias não foram, contudo, plenamente 

compreendidas pelos próprios arquitetos considerados desconstrutivistas.  São muitos os exemplos de 

arquitetos e teóricos da arquitetura, bem como profissionais de várias outras áreas do conhecimento que 

contribuíram com suas habilidades cognitivas, artísticas, filosóficas ou de várias ciências, confirmando que 

não é possível limitar o número de capacidades ou habilidades através de números finitos considerando 

o devir da diferença e a episteme da multiplicidade. Com sua filosofia Derrida, e também Deleuze, nos 

fizeram entender que, por mais construída e estruturada que seja uma capacidade ou habilidade, uma 

formação ou um aprendizado, uma definição ou um conceito, uma expressão ou um conteúdo, um 

saber ou um fazer, não há nada que não possa ser desconstruído e redefinido por outras vertentes. Nem 

todos os arquitetos que projetam por uma perspectiva construtivista ou desenvolvimentista/estruturalista, 

contudo, conseguem perceber que a desconstrução proposta por Derrida atua principalmente no modo 

de pensar que no modo geométrico de desenhar o projeto. Muitos projetos se perdem em “figuras de 

linguagem”, semióticas contemporâneas que se disfarçam de aleatoriedade, de multiplicidades, 

heterogeneidades e de assignificâncias, especialmente os projetos do star system e as arquiteturas que 

ganham repercussão na mídia e na crítica não acadêmica. Ainda que procuremos ambientar nossas 
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teorias sobre a arquitetura em uma episteme pragmática sempre nos deparamos com a necessidade de 

representar para nos comunicarmos, para discutirmos ou para construirmos através de aparatos 

computacionais usados em quase todas as práticas de projeto contemporâneas. Se as pesquisas dos 

psicólogos cognitivistas já não nos são mais úteis para a composição de métodos de projeto, elas 

continuam sendo necessárias para a criação morfológica no espaço auxiliada por computador ou nos 

gerenciamentos de informações ou parâmetros digitais que contribuem diretamente com a realização de 

projetos e, também, das construções. 

Os pesquisadores da Psicologia Cognitiva sempre estudaram a percepção visual das formas por 

uma perspectiva estruturalista e representacional, e ao tratarem da inteligência espacial ou das aptidões 

para lidar com o ambiente tridimensional estereoscopicamente afirmam que estas habilidades são 

importantes para a atividade de criação arquitetônica. As afirmações que envolvem aptidões espaciais e 

habilidades específicas são exemplificadas com a prática arquitetônica de forma genérica, superficial e, 

quase sempre, desconsiderando outras habilidades, que variam, inclusive, de acordo com o projeto e 

todas as circunstâncias que a ele se relacionam. Sobre isto Gardner afirma, se referindo ao caso do 

trabalho com a arquitetura, que existem ocupações nas quais a inteligência espacial sozinha poderia não 

ser suficiente para produzir competência, mas nestas mesmo, ela proporciona muito do ímpeto 

intelectual necessário. (GARDNER, 1987) William J. Mitchell em “A lógica da Arquitetura” afirma: Por meio 

da sensibilização às dimensões, nuanças e sutilezas das diferenciações espaciais é que se desenvolvem 

as habilidades de compreender, sentir-se comovido por, e, finalmente, criar arquitetura. (MITCHELL, 2008, 

p.15) Mas apesar desta abordagem mais fenomenológica as abordagens, em seu livro, sobre “mundos 

projetuais”, “linguagens de formas” e “vocabulários arquitetônicos” deixa claro que a própria teorização a 

partir da tecnologia informacional, seus comandos, as sugestões metodológicas que os próprios 

softwares apresentam, são tão cartesianos quanto seus sistemas operacionais. O que nos faz acreditar na 

existência de uma possível “estética do computador” derivada das necessidades cognitivas e 

operacionais dos softwares e seus recursos sobre o próprio desenho dos edifícios e das cidades. Esta 

estética do computador está diretamente associada e é estreitamente dependente das metódicas usadas 

na aplicação dos softwares de arquitetura que auxiliam a projetar tridimensionalmente. Seus tutoriais 

praticamente induzem os arquitetos a um método universal de projetar e um modo peculiar de ver as 

formas arquitetônicas. 

Alguns pesquisadores de psicologia da percepção espacial, a exemplo de Biederman (1987), que 

atuam nas instâncias perceptivas interpretativas (ou representacionais) afirmam que a mente “vê” os 

objetos e as suas partes componentes como sólidos geométricos que se registram na memória através 

de formas elementares, mais simples e regulares. Isso explicaria um fato curioso e de longa data 

observado a respeito da estética visual humana. Qualquer um que observe as irregularidades e as 

assimetrias da figura humana sabe que os corpos humanos reais não estão à altura de nossa organizadora 

imaginação. O que equivale dizer que a maioria de nós fica melhor de roupa do que sem ela. Na história 

da moda, o historiador de arte Quentin Bell dá uma explicação que poderia ter provindo diretamente das 
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ideias estruturalistas da inteligência espacial, mas, também, claramente esclarecedora em relação às 

limitações do mundo da representação: 

 
Se envolvemos um objeto em algum tipo de invólucro, de modo que os olhos 
deduzam em vez de verem o objeto que está envolto, a forma inferida ou imaginada 
tende a ser mais perfeita do que pareceria se estivesse descoberta. Assim uma caixa 
quadrada recoberta por papel pardo será imaginada como um quadrado perfeito. A 
menos que se dê à mente alguma indicação muito eloquente, é improvável que ela 
visualize buracos, afundamentos, rachaduras ou outras qualidades acidentais. Do mesmo 
modo, se dispomos um drapeado sobre a coxa, a perna, o braço ou o peito, a 
imaginação supõe um membro perfeitamente formado; ela não concebe, e geralmente 
não é capaz de conceber, as irregularidades e imperfeições que a experiência deveria 
nos induzir a esperar. (...) Sabemos como provavelmente é (um corpo) com base na 
experiência e, no entanto, estamos dispostos a suspender nossa descrença em favor 
das ficções dos trajes (da pessoa). De fato, penso que nos prontificamos a ir além no 
caminho do autoengano. Quando entramos em nosso melhor paletó e vemos nossos 
ombros deploravelmente insignificantes engenhosamente magnificados e idealizados, 
por um momento nós realmente ascendemos em nossa autoestima. (BELL, 1947, p.25) 

 

As formas usadas na representação na modelagem computadorizada são mais simples por serem 

formas mais “econômicas” para a capacidade de armazenamento da memória do computador e porque 

nesta instância só se constrói no virtual aquilo que se apresenta como insumo de informação, e raramente 

a imperfeição, a sujeira e as microirregularidades são inseridas no processo projetual.  O psicólogo inglês 

Irving Biederman em 1987 desenvolveu uma teoria sobre o reconhecimento cognitivo ou a recognição 

de formas complexas que ficou conhecida como “Teoria dos Géons” e consiste na ideia de que existe 

um meio pelo qual podemos configurar representações mentais tridimensionais estáveis dos objetos, 

com base na transformação e na combinação de algumas formas geométricas simples (primitivas 

geométricas) que estariam registradas na memória de longo prazo (por meio da experiência e da vivência 

com o espaço) e, por isso, estariam em condições de serem processadas mentalmente. Especificamente, 

Biederman propôs e, segundo ele, confirmou através de experiências a existência de um conjunto de 24 

géons (do inglês, geometrical íons) tridimensionais. A palavra géon foi criada como uma analogia aos 

prótons e elétrons componentes do átomo como partículas elementares. Do mesmo modo, os géons 

são partículas geométricas elementares das formas em geral. Evidentemente, que os géons não cobrem 

todas as formas possíveis, e este não é o objetivo de sua existência. Se é que podemos falar assim. Eles 

existem, segundo Biederman, para que utilizemos menos a memória de curto prazo no ato de 

reconhecermos padrões geométricos tridimensionais, recorrendo às primitivas formais registradas em 

nossa memória de longo prazo. Portanto, eles são estruturas mais gestálticas ou genéricas do que 

detalhadas ou completas. Muitos objetos da natureza, como montanhas e árvores, têm formas fractais 

complexas, mas os nossos modelos mentais as transforma em formas regulares mais simples. Para 

Biederman uma grande prova disto é a experiência, fácil de realizar, de mostrar um desenho ou forma 

complexa durante alguns segundos para alguém reproduzi-lo posteriormente de memória. O resultado 

será bastante simplificado e cada um simplificará ao seu modo o que realça as nossas diferenças 

individuais perceptivas e intelectuais, mas todas serão mais simples do que a original, pois se trata de uma 
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representação que usa signos não codificados para gerar formas como usamos as letras para produzir 

palavras. Esta operação não nos conduz a uma nomeação de objetos, pois isto não pertenceria à ordem 

linguística que associa um nome a cada objeto. O reconhecimento que a combinação dos géons 

proporciona é o que nos permite apreender a forma espacialmente ou dominar sua tridimensionalidade 

independente de que ela tenha algum nome ou apelido que a identifique verbalmente. Neste caso o 

mundo da representação, apesar de não verbal, continua a existir, porém, através de imagens mentais. 

Steven Pinker, autor de muitas obras clássicas da Psicologia Cognitiva, entre elas o famoso livro 

“Como Funciona a Mente” (PINKER, 1997), afirma que não crê que cada objeto recebe uma descrição de 

sua geometria tridimensional sem ser contaminada pelos caprichos do ponto de observação e de todos 

os elementos visíveis ou atributos que revelam a sua geometria. E completa que a maioria dos objetos é 

opaca, com algumas superfícies obscurecendo outras, dificultando a observação a partir de diferentes 

ângulos de visão do objeto e mesmo assim somos capazes de deduzir as partes não acessíveis aos 

nossos olhos mesmo sem precisarmos fazer um percurso orbital por estes objetos. 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 22229999    ----    A silhueta de um Bloco ou A silhueta de um Bloco ou A silhueta de um Bloco ou A silhueta de um Bloco ou paralelepípedoparalelepípedoparalelepípedoparalelepípedo    contém uma série de sete vcontém uma série de sete vcontém uma série de sete vcontém uma série de sete vértices, que értices, que értices, que értices, que se se se se alternam entre “L”s e alternam entre “L”s e alternam entre “L”s e alternam entre “L”s e 

setas, e um vértice interno em “Y”. Osetas, e um vértice interno em “Y”. Osetas, e um vértice interno em “Y”. Osetas, e um vértice interno em “Y”. Os limitess limitess limitess limites    visíveis visíveis visíveis visíveis da silhueta do Cilindro, por outro lado, ada silhueta do Cilindro, por outro lado, ada silhueta do Cilindro, por outro lado, ada silhueta do Cilindro, por outro lado, apresentampresentampresentampresentam    um um um um 
par de “L”s curvos e um par de tangentes em “Y” curvpar de “L”s curvos e um par de tangentes em “Y” curvpar de “L”s curvos e um par de tangentes em “Y” curvpar de “L”s curvos e um par de tangentes em “Y” curvasasasas. O vértice “Y” interno não está presente no cilindro. O vértice “Y” interno não está presente no cilindro. O vértice “Y” interno não está presente no cilindro. O vértice “Y” interno não está presente no cilindro    
(ou em qualquer (ou em qualquer (ou em qualquer (ou em qualquer forma tridimensionalforma tridimensionalforma tridimensionalforma tridimensional    com seção com seção com seção com seção transversaltransversaltransversaltransversal    curva) Estas diferenças nas características da curva) Estas diferenças nas características da curva) Estas diferenças nas características da curva) Estas diferenças nas características da 
imagem estão disponíveis de um ponto de vista geral imagem estão disponíveis de um ponto de vista geral imagem estão disponíveis de um ponto de vista geral imagem estão disponíveis de um ponto de vista geral através da percepçãoatravés da percepçãoatravés da percepçãoatravés da percepção    em nossa mente e elas são em nossa mente e elas são em nossa mente e elas são em nossa mente e elas são 
exatamente exatamente exatamente exatamente os elementos que permitem a nossa intelos elementos que permitem a nossa intelos elementos que permitem a nossa intelos elementos que permitem a nossa inteligência espacial distinguir um bloco de um cilindro, igência espacial distinguir um bloco de um cilindro, igência espacial distinguir um bloco de um cilindro, igência espacial distinguir um bloco de um cilindro, 
que são primitivas geométricas que nos ensinam a saber ou reconhecer o que se vê no espaçoque são primitivas geométricas que nos ensinam a saber ou reconhecer o que se vê no espaçoque são primitivas geométricas que nos ensinam a saber ou reconhecer o que se vê no espaçoque são primitivas geométricas que nos ensinam a saber ou reconhecer o que se vê no espaço....    
Fonte: Ilustração adaptada pelo autor de BIEDERMAN, 1987. 

 

Antes de ir para o papel, enquanto esboçamos mentalmente a forma a ser reproduzida, 

comparamos o que vemos com o que está registrado em nossa memória de curto prazo e armazenado 

de diferentes maneiras nos dois hemisférios cerebrais, mas este reconhecimento se dá a partir de cada 

percepto que, conforme o modo como se arranjam, fica definida a forma final. Ou seja, os vértices nos 

mostram que a forma é prismática, arcos ou elipses revelam as curvaturas das formas cilíndricas, cores, luz, 

sombra, perspectiva, e através de muitos outros indícios perceptivos assimilamos as forma como elas são 

tridimensionalmente, mas quando a reconhecemos comparamos com aquelas primitivas que guardamos 

em nossa memória.  
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Durante um desenho ou croqui, cada traço dado precisa ser acompanhado e avaliado por esta 

nossa capacidade de reconhecimento de formas para que formatos, proporções, angulações, curvaturas 

e medidas sejam comparados com imagens reais ou mentais, presentes em nossa memória visuoespacial. 

Se as habilidades espaciais necessárias à criação e ao desenvolvimento de projetos, mesmo os mais 

simples, precisam ser praticadas e exercitadas em um curso de arquitetura e na prática profissional, às 

capacidades, reunidas ou não em fatores, por sua vez são desenvolvidas, muito mais lentamente, ao 

longo de nossa aprendizagem visuoespacial informal ocorrida através da contínua experimentação com o 

espaço. 

Ao longo dos primeiros anos de nossas vidas automaticamente, sem consciência de que isto está 

acontecendo, comparamos o que vemos de um ângulo com o que vemos de outro, ou com o que 

experimentamos mais de perto e com isto construímos codificações visuoespaciais que nos permitem 

identificar, por exemplo, um quadrado no chão em perspectiva mesmo que ele se apresente aos nossos 

olhos de fato como um trapézio (ou um quadrado na horizontal em perspectiva). Mas para que isto 

aconteça precisamos já ter registrado na nossa memória o código “quadrado”, com quatro lados e 

quatro ângulos iguais e tenhamos em algum momento visto este quadrado se transformando conforme 

nos movemos em torno dele. Segundo Irving Biederman (BIEDERMAN, 1987), suas experiências o levaram 

a acreditar que temos várias formas primitivas e elementares em nossa memória de longo prazo que nos 

ajudam, por comparação, a reconhecermos as formas que vemos. Assim sendo, quando não estamos 

olhando uma forma complexa arquitetônica apenas com um olhar crítico ou de quem quer avaliar se 

gosta ou se não gosta do que vê, e tentamos entender ou analisar esta forma, somos cognitivamente 

obrigados a decompô-la em suas partes mais elementares.   

Da mesma maneira que a mente, supostamente, decompõe os objetos que percebe em 

fragmentos geométricos mais simples, também os utiliza para reconhecer conjuntos complexos regulares 

e irregulares no espaço a partir de formas mais simples já conhecidas ou de combinações específicas já 

armazenadas na mente por complexas operações. 

Quando olhamos uma obra de arquitetura nosso olhar percorre orbitalmente, em fração de 

segundos, todo o conjunto composto de várias outras formas mais simples geometricamente 

reconhecíveis ou não. Pois em muitos casos as formas mais simples ainda são decompostas em outras 

ainda mais simples. Estas formas mais simples fáceis de ser apreendidas e registradas na memória 

espacialmente são as chamadas primitivas geométricas, os sólidos genéricos (no caso de formas em 3D) 

ou, para Biederman, os géons. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.30303030    ––––    Aqui vemos como na teoria dos géons, decompomos as formas complexas em primitivas Aqui vemos como na teoria dos géons, decompomos as formas complexas em primitivas Aqui vemos como na teoria dos géons, decompomos as formas complexas em primitivas Aqui vemos como na teoria dos géons, decompomos as formas complexas em primitivas 
geométricas mais simples recogeométricas mais simples recogeométricas mais simples recogeométricas mais simples reconhecíveis a partir dos objetos ou formas complexas disponíveis à nhecíveis a partir dos objetos ou formas complexas disponíveis à nhecíveis a partir dos objetos ou formas complexas disponíveis à nhecíveis a partir dos objetos ou formas complexas disponíveis à 
nossa visão e, combinamos para reconhecer a totalidade fragmentária constituída por elas caso já nossa visão e, combinamos para reconhecer a totalidade fragmentária constituída por elas caso já nossa visão e, combinamos para reconhecer a totalidade fragmentária constituída por elas caso já nossa visão e, combinamos para reconhecer a totalidade fragmentária constituída por elas caso já 
conheçamos a obra. Neste caso a conheçamos a obra. Neste caso a conheçamos a obra. Neste caso a conheçamos a obra. Neste caso a Ville Savoye em Poissy, França (1928Ville Savoye em Poissy, França (1928Ville Savoye em Poissy, França (1928Ville Savoye em Poissy, França (1928----30) de Le Corbusier.30) de Le Corbusier.30) de Le Corbusier.30) de Le Corbusier.    
Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

    

 
Fig.Fig.Fig.Fig.31313131    ––––    Cada partição de uma forma relativamente complexa, em arquitetura, ainda pode ser decomposta Cada partição de uma forma relativamente complexa, em arquitetura, ainda pode ser decomposta Cada partição de uma forma relativamente complexa, em arquitetura, ainda pode ser decomposta Cada partição de uma forma relativamente complexa, em arquitetura, ainda pode ser decomposta 

em formas mais simples, as chamadas primitivas geométricas ou sólidos genem formas mais simples, as chamadas primitivas geométricas ou sólidos genem formas mais simples, as chamadas primitivas geométricas ou sólidos genem formas mais simples, as chamadas primitivas geométricas ou sólidos genéricos ou géons, que éricos ou géons, que éricos ou géons, que éricos ou géons, que 
encontram elementos de nossa memória de longo prazo que promovem a recognição e que encontram elementos de nossa memória de longo prazo que promovem a recognição e que encontram elementos de nossa memória de longo prazo que promovem a recognição e que encontram elementos de nossa memória de longo prazo que promovem a recognição e que 
imediatamente se conectam por nossa percepção permitindo que apreendamos a forma final ou imediatamente se conectam por nossa percepção permitindo que apreendamos a forma final ou imediatamente se conectam por nossa percepção permitindo que apreendamos a forma final ou imediatamente se conectam por nossa percepção permitindo que apreendamos a forma final ou 
que reconheçamos a que reconheçamos a que reconheçamos a que reconheçamos a Wall House II (1970) de Jorn Hejduk constrWall House II (1970) de Jorn Hejduk constrWall House II (1970) de Jorn Hejduk constrWall House II (1970) de Jorn Hejduk construída postumamente em uída postumamente em uída postumamente em uída postumamente em 
GroniGroniGroniGroningen, Holanda em 2001.ngen, Holanda em 2001.ngen, Holanda em 2001.ngen, Holanda em 2001.    
Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

 

Em uma versão cognitiva representacional do processo de concepção volumétrica, ainda que 

forçada pelo uso do computador, as formas nascem muito mais subordinadas à representação gráfica e 

ao uso das primitivas geométricas transformadas por operações booleanas, topológicas ou fractais são a 

materialização dessas no modo cartesiano de perceber o ato criativo. Pelo menos é o modo como os 

projetistas as representa através dos computadores operam as formas por eles concebidas. Portanto, 
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uma inevitável logicização da concepção artística acaba acontecendo com o uso do computador. Por 

uma vertente representacional de conceber a cognição é natural que se associe o método de criação 

arquitetônica ao modo combinatório como o computador gera formas. Esta lógica binária, no entanto, 

não precisa nem deve ser usada na concepção de formas.  

Se precisarmos reproduzir a forma imaginada, através da representação tridimensional, com os 

recursos computacionais de hoje, seremos obrigado a recorrer a estas primitivas geométricas. E, assim, 

somos obrigados a usar um esquematismo, uma estrutura e um cartesianismo do qual estamos querendo 

avidamente nos libertar. Fica fácil, portanto, fazer corresponder os atributos cognitivistas de uma política 

de cognição representacional associada à ideia da representação vs. criação, e à consequente influência 

que o uso de modelagem tridimensional computadorizada tem, sobre a função criação, atuante no 

espaço tridimensional e aplicada à arquitetura. Para nos acostumarmos a perceber a espacialidade de 

formas mais complexas ou mesmo para que as possamos recriar em nosso pensamento é necessário que 

observemos muitas destas formas e exercitemos estas habilidades de criação, ainda que outros recursos 

possam ser usados para que formas que não sejam derivadas de primitivas geométricas possam ser 

também concebidas. 

Muitos teóricos de arquitetura, por exemplo, interpretam a forma do Museu Guggenheim de Frank 

Lloyd Wright como resultante de uma espécie de simetria dinâmica de translação associada a uma lei de 

crescimento ascendente. Mas esta operação ou descrição normativa geométrica não foi usada no seu 

processo de criação, apenas em uma analítica discursiva posterior à sua concepção. A prova de que o 

discurso da arquitetura é sempre posterior à sua criação, vazio e incerto quando comparado à sua 

realização prática é o fato de vermos muitos edifícios complexos classificados e analisados de formas 

bem diferentes para diferentes teóricos. 

 

    
Fig. Fig. Fig. Fig. 32323232    ––––    Museu Museu Museu Museu GugGugGugGugggggenheimenheimenheimenheim    de Nova Iorque (Frank Lloyd Wright) 1935de Nova Iorque (Frank Lloyd Wright) 1935de Nova Iorque (Frank Lloyd Wright) 1935de Nova Iorque (Frank Lloyd Wright) 1935----39 fotografia e modelo 39 fotografia e modelo 39 fotografia e modelo 39 fotografia e modelo 

tridimensionaltridimensionaltridimensionaltridimensional....    

Fonte: ilustração extraída de PRINA & DEMARTINI, 2007 e Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 

3D do Google SketchUp. 
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O ato criativo, singular de cada arquiteto e particular para cada caso, não deve ser reduzido a 

rotinas que se repitam mesmo que pareçam genericamente necessárias, pois o pensamento consiste em 

fluxos de forças que, quando livres de pressupostos ou regras de conduta lógico-geométricas, e, 

quando partilham de processos de subjetivação resistentes aos pensamentos hegemônicos, conseguem 

atingir todo o seu potencial rizomático.  

O modo como representamos a forma tridimensional, dependente direto destes processos de 

subjetivação, assume grande importância sobre como esta forma será criada. Quando o recurso de 

representação é o computador ou a régua e o compasso, os traçados que constroem a representação 

serão mais rígidos e geométricos e quando a forma é representada durante o processo de projeto, 

através de croquis à mão livre, a representação se torna mais solta e potencialmente mais livre de 

racionalismos geométricos. O reconhecimento dos prejuízos causados pela tendência ao “plantismo” 

presente no início do século XX fez as escolas de arquitetura recorrerem a maquetes e ao incentivo do 

uso de croquis no processo de projeto. Hoje, contudo, esta inquietação está dando lugar a outro 

movimento para evitar o excesso de “3D Modelismo” referindo-nos aos modelos tridimensionais digitais. 

Este recurso digital corresponde a um grande reforço para o processo de projeto, mas trás consigo a 

desvantagem do crescente distanciamento do estudante e do arquiteto de todos os elementos que 

compõem a arquitetura e o urbanismo e não estão expressos em sua aparência. Com a predominância e 

o avanço dos recursos visuais de representação da arquitetura, os projetistas estão, por exemplo, 

deixando de considerar a importância que deve ser dada à maior referência que podemos ter para todas 

as formas de percepção – o corpo, que deveria se “a âncora que permite o estabelecimento de um 

plano espacial e, consequentemente, de uma orientação para os acontecimentos.” (MALARD, 2006, 

p.27). 

A espacialidade é parte integrante da natureza do ser. Ele não é apenas funcional, 
racional ou simbólico. Sendo existencial, ele é tudo isso, uma vez que incorpora as 
necessidades, expectativas e desejos que fazem parte da existência humana. A 
espacialidade da existência, por sua vez, implica na existência de um corpo e nas ações 
desse corpo em direção às coisas do mundo. [...] 
O nosso corpo – através dos nossos sentidos – estabelece as conexões entre as coisas, 
arranjando-as adequadamente à percepção e, consequentemente, à experiência 
espacial. Assim compreendido, o corpo não é uma “coisa” no espaço, mas um sistema 
de possibilidades de ação; um corpo virtual, cujo lugar fenomenal é definido pelas 
tarefas que executa. Merleau-Ponty escreve: “Meu corpo está onde há algo a ser feito.” 
A ênfase dada ao corpo marca o pensamento de Merleau-Ponty. Para ele, possuir um 
corpo implica na habilidade de compreender o espaço, porque o corpo é dirigido ao 
mundo e o mundo é tomado pelo corpo. Assim, o corpo é o sujeito do espaço. 
Entender essa relação orgânica entre o corpo e espaço é fundamental para a 
compreensão do espaço arquitetônico, pois a tomada do mundo pelo sujeito/corpo 
faz acontecer o evento e produzir o lugar. Aí certamente está a origem da Arquitetura: 
intenção, desejo, corpo e evento fazendo lugares. (MALARD, 2006, p.26-28) 
 

Alguns arquitetos em seu ato de criação volumétrica são adeptos de linhas retas, estruturas 

cartesianas, racionais e outros negam esta tendência criando mudanças de eixos angulosas, chanfros ou 

curvas. Isto os leva a gerarem alternativas formais (hexágonos, cilindros, e figuras sextavadas irregulares) a 

partir da lógica da negação binária dos retângulos e quadrados e não pela afirmação de certas formas 
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concebidas de um modo artístico arquitetônico. Ou ainda, é possível detectar tendências associadas a 

triângulos e a círculos, que não eliminam a limitação formal, apenas mudam a forma à qual o arquiteto está 

fixado. A experiência de ensino de projeto forneceu-nos uma casuística que inclui muitas situações 

explícitas de estudantes que não se sentem a vontade para projetarem com formas curvas ou que 

afirmam gostar mais de linhas retas. Isto poderia ser considerado como uma inofensiva preferência artística 

se não precisasse eventualmente ser confrontado com as preferências de usuários que possuam escolhas 

opostas ou, simplesmente, diferentes. Ter liberdade para escolher a forma que irá compor o projeto 

pode não gerar uma mistura de muitas combinações entre formas variadas e confusas, mas, teoricamente, 

o exercício acadêmico deve evitar que os arquitetos se limitem a monoideísmos formais pessoais ou a 

formas que lhe são atávicas. Recorrer a observação de obras emblemáticas que revolucionaram em sua 

estrutura volumétrica ou à observação de formas não usuais resultantes de complexas operações ditas 

randômicas podem fazer surgir não soluções, mas invenções jamais vistas e resultantes de uma 

multiplicidade de formas, de relações entre elas e de infinitas operações de transformações das primitivas 

o que torna a busca de volumes inusitados em geometrias não euclidianas não um problema fechado, 

mas uma aventura, uma invenção. 

A representação computadorizada pode apresentar o hiper-realismo que a faz confundir com uma 

fotografia valorizando um projeto em sua fase de homologação e aprovação, ou mesmo ter a aparência 

de um esboço, um sketch ou um croqui, que auxilia o próprio projetista a desenvolver sua criação, 

ambos os recursos apresentam o inconveniente de tornar a aparência da arquitetura ou a sua 

espacialidade, não apenas o principal problema a ser resolvido, mas, em muitos casos o único que exija a 

dedicação do projetista. 

A criatividade pode e deve produzir formas transformadas da geometria booleana e topológica, 

formas irregulares, formas orgânicas e até formas fractais do mesmo modo que traçados com régua e 

compasso sempre foram necessários à representação arquitetônica antes do uso do computador, 

entretanto estas devem ser inventadas antes de sua representação e não através dela. Ou, pelo menos, 

seu conceito ou plano de composição cobrir, em um primeiro momento, o alcance destas formas mais 

irregulares, e isto pode, também, tornar o seu uso uma maneira limitante de representar as formas. Mas, 

mesmo que em instâncias posteriores, considerando os vários níveis em que atuam (considerando 

operações booleanas, topológicas e fractais em muitas variantes possíveis), os géons acabam por dar 

conta de uma grande variedade de formas, no primeiro momento, de um modo mais gestáltico, a ação 

cognitiva deles parece atuar na medida certa para inspirar suas formas que precisam ser 

arquitetonicamente exequíveis e relativamente mais simples que algumas formas muito irregulares.  

O exercício de observar, detidamente, projetos ousados, em sua expressão tridimensional, ou 

mesmo apenas aqueles consagrados pela história, de certos arquitetos que enfatizam a busca de formas 

novas, pode, naturalmente, aumentar o repertório imagético de um projetista, principalmente se ele 

perceber uma reação positiva sua ao olhar de uma forma nova para ele, ou para uma forma que lhe 

agrada muito. E, deste modo, alguns arquitetos conseguem ampliar seu universo de possibilidades de 
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escolhas formais durante o processo de concepção disponibilizando uma maior quantidade de registros 

mnemônicos de formas, bem como variações e combinações entre eles. 

Utilizar, entretanto, uma quantidade e variedade muito grande de primitivas geométricas em um 

único projeto equivale à atitude infantil de colorir um desenho usando todas as cores da caixa de lápis 

de cores sem qualquer juízo crítico. Esta variação poderá acontecer se for conveniente ao projeto como 

um todo, mas não como um requisito estético. 

 

 
Fig.Fig.Fig.Fig.33333333    ––––    Sala de Concerto Walt DisnSala de Concerto Walt DisnSala de Concerto Walt DisnSala de Concerto Walt Disney (2003) de Gehry Partners LLP em Los Angeles, ey (2003) de Gehry Partners LLP em Los Angeles, ey (2003) de Gehry Partners LLP em Los Angeles, ey (2003) de Gehry Partners LLP em Los Angeles, CalifórniaCalifórniaCalifórniaCalifórnia, Estados Unidos, em , Estados Unidos, em , Estados Unidos, em , Estados Unidos, em 

modelo tridimensional e em planta baixa. Questionamodelo tridimensional e em planta baixa. Questionamodelo tridimensional e em planta baixa. Questionamodelo tridimensional e em planta baixa. Questiona----se, acerca deste projeto, se apenas através do uso da se, acerca deste projeto, se apenas através do uso da se, acerca deste projeto, se apenas através do uso da se, acerca deste projeto, se apenas através do uso da 

planta, seria possível chegar a este resultado formal.planta, seria possível chegar a este resultado formal.planta, seria possível chegar a este resultado formal.planta, seria possível chegar a este resultado formal.    

Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp e arquivo digital disponível e CD-R 

em GREGORY, 2009. 

 

A experimentação e a adequação à realidade devem ser os principais focos dos estudos de 

volumes no fazer arquitetônico, e, equivocadamente, a tabula rasa parece ser, equivocadamente, um solo 

infértil em alguns momentos para aqueles que acreditam em um processo criativo logicizado, que apenas 
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explora as possíveis operações booleanas, topológicas, ou mesmo fractais com formas elementares 

através de croquis, através de algum software de manipulação amigável em sua modelagem 

tridimensional, ou mesmo através de maquetes físicas de estudo. 

As primitivas geométricas ou mesmo os géons não devem ser entendidos como letras, palavras ou 

frases, em suas combinações formais como partículas e compostos linguísticos, porque a arquitetura não 

possui nem deve possuir pretensões linguísticas ou objetivas qualquer tipo de mensagem discursiva. São, 

diferentemente, os géons recursos de referência para a nossa limitada condição cognitiva de lembrar-se 

de toda a “formoteca” possível de ser acessada combinada e transformada para a elaboração 

volumétrica arquitetônica.  

Quando nossa meta é a criação de formas complexas como aquelas existentes em boa parte das 

obras da arquitetura contemporânea, e considerando o fato que projetar diretamente no computador 

nos faz sujeitarmo-nos ao modo como construímos as formas no computador, e neste caso, acabamos 

por nos render à linguagem dos comandos e das metodologias computadorizadas. Podemos, como no 

próprio modo de execução no computador, partir de formas primitivas geométricas já conhecidas 

combinando-as ou transformando-as, pois em muito poucos casos e situações possuímos capacidade 

cognitiva suficiente para criar formas complexas como as da arquitetura contemporânea e apreender 

criativamente toda esta criação em nossa memória de longo prazo e, especialmente na memória de 

trabalho, ou de curto prazo, sem que precisemos utilizemos utilizar os recursos das primitivas 

geométricas combinadas ou transformadas, através de croquis, de maquetes convencionais. 

Devido à grande variedade de opções de práticas para o ato de criação na produção 

arquitetônica, inclusive utilizando o processo de aleatoriedade (excluindo a fractalização que possui 

subliminarmente uma ordem implícita nos programas randômicos e no próprio conceito de fractal), é 

mais provável que usemos nossa capacidade de reconhecimento (recognição) de padrões geométricos 

inomináveis (sem precisarmos dar nomes a elas como cubos, esferas e pirâmides) a partir da percepção 

do que propriamente na elaboração de formas. Criando-se as formas por recursos de aleatoriedade 

precisamos reconhecer as formas e depois julgar seus valores estéticos. Reconhecer as formas não quer 

dizer dar nomes a elas ou significados. Muitos projetos contemporâneos, depois de construídos revelam 

em suas formas complexas e irregularidades o abandono dos sistemas geométricos na construção 

booleana ou topológica que as geraram. Em muitos casos, mesmo não ficando explícito processo de 

geração da forma, no mínimo, expressam a noção de adição, subtração, interseção ou divisão de formas 

mais simples, mas que mesmo através de operações booleanas ou topológicas não resultam em qualquer 

versão de sistematicidade entre as partes e o todo ou uma busca de algum “todo” homogêneo ou de 

geometria simples. As partes não precisam se juntar para formar um todo, nem formam uma gramática 

limitada, nem tão pouco a criação arquitetônica será sempre um processo booleano ou topológico, 

porque não devem haver métodos ou ainda, caminhos com metas, se queremos que a prática de 

projeto se coadune com a episteme da multiplicidade. A fragmentação ou a compartimentação 

considerada como adjetivos negativos para a arquitetura ou como problemas para a teoria do 
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conhecimento parece ser ao contrário uma solução no mundo do pragmatismo que se baseia na 

multiplicidade. Epistemologicamente a realidade pode ser unívoca ou múltipla. O discurso que considera 

a fragmentação ou a compartimentação do conhecimento, ou mesmo da arquitetura como um problema 

é o discurso que defende uma episteme unívoca. Se pensamos que há uma unidade no universo ou nos 

conhecimentos e esta deve existir também em tudo o que fazemos, entendemos que os conhecimentos 

estão ligados entre si, separados apenas por compartimentações, classificações e áreas do saber 

agrupadas artificialmente por um procedimento atávico do mundo da representação, vamos, de fato, nos 

sentir desconfortáveis com a fragmentação, com a descontinuidade e com o caos. 

Como representar o conhecimento é uma questão de grande importância para as teorias sobre o 

projeto, como tem sido importante para a educação. No século XVII Descartes mencionou aquilo que ele 

chamou de “árvore do conhecimento”, uma imagem criada pelo filósofo que nos marcou até hoje. 

Cartesianamente se considerava que, nas raízes estava o pensamento metafísico, no tronco a filosofia e 

nos galhos a ramificação dos saberes em suas várias ciências. Essas ciências foram subdividindo-se, 

separando-se, especializando-se, até que, no século XX, aparece uma crítica ao que seria uma 

fragmentação excessiva do “conhecimento”, e surgem propostas de rejuntar os conhecimentos. A 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade estão ligadas a esta perspectiva. A hipótese é a de que o 

real é único, é uma unidade, e que para conhecê-la devemos religar os saberes que um dia já estiveram 

unidos. Se admitirmos como verdadeira a episteme da multiplicidade, não há porque acreditar em uma 

unidade perdida a ser recuperada, pois esta nunca existiu como pretendia afirmar Platão. E esta 

multiplicidade dos conhecimentos, das coisas do mundo real e da própria representação, só é 

organizada e estruturada por uma milenar influência de uma epistemologia transcendental, mais 

recentemente “alimentada” por Immanuel Kant. 

A forma como as partes se unem para formar um conjunto arquitetônico ou urbanístico, 

contemporaneamente não precisa mais se prender a regras geométricas, e, do mesmo modo que o 

conhecimento, no campo da multiplicidade, as formas da arquitetura tornaram-se múltiplas, heterogêneas 

e fragmentadas. Não podemos, no entanto, confundir arquitetura com projeto de arquitetura. 

Inevitavelmente a atividade de projeto implica em elementos semióticos por ser este a representação de 

uma obra, o que comumente confunde os estudantes e profissionais, é o fato de muitos projetistas 

atribuírem também semiologias e linguagens à própria obra de arquitetura e, portanto, as usa de forma 

literal na sua criação.  

Se a representação ainda é um elemento supervalorizado nas esferas da cognição é difícil 

conseguir apartar sua forte influência nas concepções formais no ato de criação que tem esta como 

instrumento direto. Se por um lado a experiência criativa de formas não se dá por uma cognição 

representacional linguística e combinatória ou com o uso de operações lógico-geométricas, como as 

usadas na linguagem de máquina ou de programação de sua representação digital, por outro lado, ela 

também não é fruto de uma tabula rasa, como se o projetista estivesse com seu computador solto no 

universo de forma alienada e esquizoide, como na figura 34. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.    34343434    ––––    Representação de Representação de Representação de Representação de um Arquiteto que se isola do mundo para criar sua arquitetura.um Arquiteto que se isola do mundo para criar sua arquitetura.um Arquiteto que se isola do mundo para criar sua arquitetura.um Arquiteto que se isola do mundo para criar sua arquitetura.    

Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

 

Um exemplo bem situado na história da arquitetura que representa bem o não isolacionismo do 

arquiteto e seu entorno bem como da obra e sua envolvente é a Casa Edgar J. Kaufmann, mundialmente 

conhecida como Fallingwater ou Casa da Cascata na Pensilvânia, projeto de Frank Lloyd Wright (1935-

1939). Esta casa (Fig. 35) representa o cuidado com a integração do homem à natureza. Hoje dificilmente 

seria aprovada pelas suas características contrárias aos paradigmas preservacionistas ambientais. 

Importante, contudo, é assinalar que a sua concepção não poderia ser, pela sua relação com a realidade, 

uma mera construção geométrica isolando o processo de criação em uma mera relação entre sujeito e 

objeto. 

Sendo um dos conceitos que o senso comum associa à inteligência, a adaptação ao ambiente 

externo, como um atávico resquício da primeira utilização humana de instrumentos para modificar o seu 

entorno, combinado com o conceito de inteligência como solução de problemas, é fácil elaborar uma 

conexão da inteligência arquitetônica com a habilidade de solucionar problemas espaciais adaptando o 

espaço para o seu uso de outros, com diferentes propósitos e desejos. A capacidade de solucionar 

problemas, quase sempre é atribuída à inteligência geral e a de soluções espaciais parece ao leigo ser 

uma especialização da inteligência, mas esta é uma capacidade que não pode faltar em ninguém, ainda 

que exista em maior e menor grau em cada um de nós. Vimos que a mesma abordagem que fatora a 

inteligência é a que considera válido mensurá-la, ou em outras palavras, atribuir diferentes graus para ela. 

Mas ao fazerem isto os teóricos da abordagem psicométrica estão, indiretamente, admitindo que não 

exista apenas uma resposta para cada pergunta ou uma única solução para um mesmo problema.  
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Fig. Fig. Fig. Fig. 35353535    ----    Casa Edgar J. KaufmCasa Edgar J. KaufmCasa Edgar J. KaufmCasa Edgar J. Kaufmann ann ann ann ––––    Fallingwater, Mill Run, Pensilvânia (Frank Lloyd Wright) 1935Fallingwater, Mill Run, Pensilvânia (Frank Lloyd Wright) 1935Fallingwater, Mill Run, Pensilvânia (Frank Lloyd Wright) 1935Fallingwater, Mill Run, Pensilvânia (Frank Lloyd Wright) 1935----39393939    acima uma fotografia acima uma fotografia acima uma fotografia acima uma fotografia 

e abaixo uma representação em modelagem tridimensional mostrando como seria planejada e e abaixo uma representação em modelagem tridimensional mostrando como seria planejada e e abaixo uma representação em modelagem tridimensional mostrando como seria planejada e e abaixo uma representação em modelagem tridimensional mostrando como seria planejada e 

esquematizada hoje a inserção da “Casa da Cascata” no bloco de pedra modeladesquematizada hoje a inserção da “Casa da Cascata” no bloco de pedra modeladesquematizada hoje a inserção da “Casa da Cascata” no bloco de pedra modeladesquematizada hoje a inserção da “Casa da Cascata” no bloco de pedra modelado através de edros o através de edros o através de edros o através de edros 

irregulares.irregulares.irregulares.irregulares.    

Fonte: Ilustração extraída de PRINA & DEMARTINI, 2007 e Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do 

Google SketchUp. 

 

Ainda que se trate de um problema criado com intenções didáticas em uma sala de aula. E se a 

criatividade é uma espécie de qualitativo inalienável da inteligência, como defendia Sternberg, apesar de 

ser usada com mais ou menos efeito em cada situação, o ápice do uso da inteligência pode ser o uso do 

poder de criação produzindo resultados inovadores e úteis. Contudo voltando à relação adaptativa em 

relação ao entorno, quando está nos faz criar e construir um edifício o principal problema a ser resolvido 

é o da necessidade de proteção, mas não é o único. O que a cognição inventiva apresenta como 

contribuição para o ato de criação arquitetônica é o reconhecimento de que tanto mais inovador será o 

ambiente ou espaço criado, quanto mais inventivos forem os problemas criados, não deixando de fora 

questionamentos convencionalmente aceitos como imutáveis não apenas referentes à obra arquitetônica, 

mas também às relações submissas de poder-saber da “sociedade de controle” para qual se está 
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elaborando o projeto. E enquanto abordagens estruturalistas defendem a existência de habilidades 

específicas e aptidões isoladas passíveis de avaliação quantitativa, uma abordagem pragmática derruba 

estas hipóteses com a simples consideração da natural instabilidade transformadora do intelecto e da 

cognição humana, a propósito, tão importante de ser explorada na atividade criativa. 

Se os testes de inteligência geral não são fiéis às condições reais e singulares para cada indivíduo e 

em cada circunstância, o que nos levaria a evitar uma generalização tão determinante quanto um QI ou 

“QIA”, por outro lado, os testes de habilidades específicas e de aptidões isoladas acrescentariam ainda 

mais uma ficção aos métodos de avaliação cognitiva: a artificialidade de conceber o uso de uma 

habilidade ou uma aptidão que atue separada das demais, em um teste ou em qualquer condição em 

que nossas habilidades sejam postas à prova no cotidiano de criações de pensamentos e de 

aprendizagem. 

    

    

3.23.23.23.2    A A A A INTELIGÊNCIA LÓGICOINTELIGÊNCIA LÓGICOINTELIGÊNCIA LÓGICOINTELIGÊNCIA LÓGICO----MATEMÁTICA E O SEU REGIME REPRESENTACIONAL DE SIGNOSMATEMÁTICA E O SEU REGIME REPRESENTACIONAL DE SIGNOSMATEMÁTICA E O SEU REGIME REPRESENTACIONAL DE SIGNOSMATEMÁTICA E O SEU REGIME REPRESENTACIONAL DE SIGNOS    

 

A inteligência lógico-matemática é uma construção presente entre as múltiplas inteligências de 

Howard Gardner, mas, segundo este autor ela era considerada no passado como a própria inteligência 

por excelência, apenas agregando-se a ela também a inteligência linguística e outros fatores que aos 

poucos foram sendo combinados. E esta construção é, por sua vez, decorrente da valoração dada a 

estas duas áreas (linguagem e matemática) pela educação em quase todas as culturas. Segundo o filósofo 

Edmund Husserl a lógica e a matemática usam princípios independentes, e não pertencentes à psicologia. 

O que o leva a afirmar que se esses princípios fossem psicológicos ou do psiquismo humano, eles não 

teriam a função de princípios32. (ARAÚJO, 2012)  

Gardner, por sua vez, que uniu estas duas modalidades de inteligência em uma apenas, questiona 

se os psicólogos da abordagem fatorial não teriam subdividido a inteligência em outro conjunto de 

fatores relacionados às faculdades cognitivas se ao invés de psicólogos fossem empresários, políticos, 

militares ou pessoas do ramo do entretenimento. Acredito que não precisariam ser de áreas tão distintas 

para que os fatores fossem diferentes, pois, cada psicólogo que estudou tecnicamente apresentou 

diferentes hipóteses em relação aos chamados fatores do intelecto. Se, contudo, um dos 

desenvolvedores das teorias sobre a inteligência fosse um teórico da arquitetura, incluiria ele o fator 

específico verbal em uma abordagem psicométrica? Ou incluiria a inteligência linguística entre as mais 

relevantes se escolhesse a abordagem global? Afirma-se com muita frequência a existência de uma lógica 

arquitetônica. E entre os que afirmam está William J. Mitchell, que escreveu um livro sobre o tema. Mas a 

pergunta que se seguiria a esta problemática seria “o que podemos chamar de lógica arquitetônica?”. 

                                                           
32 Segundo Husserl, as regras e princípios lógicos e matemáticos não dependem da experiência para serem 
conhecidos, são estabelecidos a priori, são cognoscíveis por todos da mesma forma [sic], não são sujeitos à evolução 
como ocorre com os organismos naturais, nem podem ser reduzidos à constituição psicológica. Portanto, para ele, o 
lógico e o psicológico são inconfundíveis. (ARAÚJO, 2012) 
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Lógica, do verbete grego “logos”, quer dizer razão ou raciocínio discursivo e em um sentido mais 

amplo, é o estudo da estrutura e dos princípios que fazem uma argumentação ser considerada como 

válida, sobretudo a partir de cânones e métodos clássicos de prova e demonstração. A lógica, ao longo 

do tempo, não deixou de lado as limitantes estruturas propositivas ou linguísticas para representar o 

raciocínio, mas flexibilizou o modo de pensar a validade dos argumentos revelando que as regras não são 

absolutas, ou seja, estruturas argumentativas coerentes não são suficientes para gerar raciocínios válidos, e 

que existem muitos caminhos informais e até ilógicos que levam a pensamentos mais inusitados e criativos.  

Segundo Aristóteles a lógica pode ser formal (ou menor) e material (ou maior). A lógica formal é a 

que estabelece as regras ou operações do pensamento. Essa lógica é justamente a que apresenta 

métodos que nos ajudam a identifica os argumentos válidos, distinguindo-os dos que são inválidos. A 

lógica material, por sua vez, trata da aplicação das operações do pensamento segundo a matéria ou a 

natureza dos objetos a conhecer. Enquanto a lógica formal se ocupa com a estrutura do pensamento, a 

lógica material investiga a adequação do raciocínio à realidade. É também chamada frequentemente de 

metodologia e como tal estuda o método próprio de cada saber, e pela via da filosofia estuda os 

métodos usados nas ciências e nas artes. 

   
Fig.3Fig.3Fig.3Fig.36666    ––––    Exemplo de falácia que explicita a fragilidade do pensamento lógico Exemplo de falácia que explicita a fragilidade do pensamento lógico Exemplo de falácia que explicita a fragilidade do pensamento lógico Exemplo de falácia que explicita a fragilidade do pensamento lógico clássico clássico clássico clássico sujeito a equívocos e o sujeito a equívocos e o sujeito a equívocos e o sujeito a equívocos e o 

Wonderworks Pigeon Wonderworks Pigeon Wonderworks Pigeon Wonderworks Pigeon Forge Forge Forge Forge TTTTN EUA, um exemplo de arquitetura dita bizarra que explora a ruptura dos N EUA, um exemplo de arquitetura dita bizarra que explora a ruptura dos N EUA, um exemplo de arquitetura dita bizarra que explora a ruptura dos N EUA, um exemplo de arquitetura dita bizarra que explora a ruptura dos 

padrões codificados de uma possível lógica da arquitetura.padrões codificados de uma possível lógica da arquitetura.padrões codificados de uma possível lógica da arquitetura.padrões codificados de uma possível lógica da arquitetura.    

Fonte: adaptação do autor de charge da internet “A Lógica do Pinguim” Nesta charge, um pinguim tenta estabelecer 

um silogismo e acaba chegando a conclusões equivocadas. 

(http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2010/ingles/penguin.jpg) e foto do site 

“Unusual Bizarre Building Designs” (http://www.noupe.com/photography/unusual-and-bizarre-building-

architectures.html) ambos acessados em 07/05/2012. 

 

A lógica formal, apesar de ser assunto estudado desde os sofistas e Platão, nas pesquisas sobre a 

retórica, e de ter se desenvolvido com as ideias de Parmênides, os cânones de sua utilização foram 

definidos e sistematizados com a obra ÓRGANON de Aristóteles, e tem como três principais leis as 

seguintes: 1) O Princípio da Identidade, que afirma que “se qualquer proposição é verdadeira, então uma 

proposição idêntica também será verdadeira”; 2) O Princípio de Contradição (ou de Não contradição) 
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que afirma que “nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo” e 3) O Princípio do 

Terceiro Excluído, que afirma que “uma proposição ou é verdadeira, ou é falsa, não há uma terceira 

alternativa.” Com estas três leis ou princípios, o raciocínio lógico aristotélico permaneceu muitos séculos 

como a forma oficial de aferir pensamentos e argumentar de forma válida sobre ideias novas. O Princípio 

da Bivalência é, portanto, derivado dos três acima apresentados, e os sintetiza afirmando que se uma 

proposição é verdadeira, sua negação é falsa e se a afirmação é falsa a negação é verdadeira. Estes três 

princípios aristotélicos, com o saber de hoje, podem ser facilmente negados, pois, em primeiro lugar não 

existe nada idêntico a nada no mundo dos acontecimentos e, se no mundo da representação, afirmamos 

algo que não corresponde à realidade que utilidade terá, por exemplo, para a arquitetura? Ou para a 

vida? O princípio da contradição pode ser negado pelo próprio devir de Heráclito ou pela relatividade 

de qualquer verdade, que não se sustenta de uma pessoa para outra ou para uma mesma pessoa de um 

momento para outro. Assim, algo que é verdade agora para mim, pode não o ser no segundo seguinte. E, 

finalmente, o princípio do terceiro excluído fica automaticamente negado com a negação do anterior. A 

sustentação de uma teoria do projeto que se baseia na lógica, se esta não for considerada como uma 

leitura representacional posterior aos acontecimentos criativos e até mesmo construtivos conduz 

fatalmente aquele que mantém esta filosofia a uma prática de projeto dependente de um método. Se 

acreditamos, realmente, que existe uma arte de “pensar bem” universal e teoricamente infalível, existe uma 

sequência de procedimentos e aparatos lógicos determináveis através desta arte para se realizar cada 

atividade humana. 

Métodos previamente estabelecidos, como procedimentos algorítmicos, são estruturas ou 

representações de caminhos a serem seguidos ou rotinas que são adotadas apenas quando já sabemos 

o que procuramos antecipadamente de forma previsível e, quando se trata de uma busca, não de uma 

criação ou uma experimentação que incita o acontecimento de ideias inteiramente novas e criativas. 

Podemos estabelecer como premissa a colocação de sanitários de um andar superior de um projeto, 

exatamente sobre os sanitários situados no andar térreo, ou optarmos por projetar um edifício com 

“paredes sobre paredes”, abrindo mão da conquista modernista da “planta livre”. Nestes casos não 

estaremos, como poderia parecer, utilizando uma lógica indutiva ou dedutiva, porque os pressupostos 

não cabem em uma única proposição ou em incontáveis termos enunciáveis através de silogismos. 

Mesmo que cada ação desta, de projeto, fosse traduzida em termos propositivos, perceberíamos ainda 

melhor que não é por estes termos que se costuma pensar a arquitetura no ato de sua criação. Estas 

operações cognitivas podem ser consideradas racionalizações, no sentido de buscarem uma economia 

na construção. E são, por outro lado, questões espacializáveis parcialmente passíveis de uma analítica 

lógica, mas suscetíveis de enrijecimentos geométricos. Igualmente ameaçadores à invenção, por mais que 

tenha sido utilizado por toda a produção arquitetônica ao longo da história sob a égide da criatividade. 

Seria, mesmo, este procedimento de melhor aproveitamento do espaço um raciocínio lógico, e, 

portanto, atributo da inteligência lógico-matemática, ou uma boa intervenção espacial tridimensional, 

atributo da inteligência espacial? Ou de uma habilidade ainda mais específica relacionada à arquitetura? Se 
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essa dúvida existe é devido aos problemas que o mundo da representação possui para separar aquilo 

que se encontra conectado no mundo das empiricidades e na episteme da multiplicidade. Mas utilizando 

a linguagem e as classificações da representação, podemos afirmar com essa mesma dúvida, que nem 

tudo o que consideramos inteligente pertence aos domínios da lógica, portanto, é fundamental 

entendermos como devem ser de fato concebidos os aparatos lógicos no mundo da representação, e 

como eles, por vezes, sequer representam aquilo que acreditamos significar. Quando destacamos a 

abordagem do raciocínio, ou mesmo da inteligência arquitetônica no estudo da lógica, estamos, 

evidentemente, deixando de lado uma infinidade de variáveis que participam do processo criativo, 

decisório e projetual. Fatores relacionados ao arquiteto e aos destinatários do projeto, como 

sensibilidade, desejos, interesses político-econômicos, momento histórico, perfil psicológico e social, e 

muitos outros devires da vida, que afetam as escolhas, a validade das proposições e os resultados 

arquitetônicos, que são desprezados pelo âmbito generalizador e alienador da lógica formal clássica. 

 

Fig.Fig.Fig.Fig.33337777    ––––    Ilustrações que explicitam a afirmativa de que os agenciamentos arquitetônicos que estabelecem a Ilustrações que explicitam a afirmativa de que os agenciamentos arquitetônicos que estabelecem a Ilustrações que explicitam a afirmativa de que os agenciamentos arquitetônicos que estabelecem a Ilustrações que explicitam a afirmativa de que os agenciamentos arquitetônicos que estabelecem a 

necessidade, já superada pela tecnologia, de dispor as parednecessidade, já superada pela tecnologia, de dispor as parednecessidade, já superada pela tecnologia, de dispor as parednecessidade, já superada pela tecnologia, de dispor as paredes de um andar sobre a oes de um andar sobre a oes de um andar sobre a oes de um andar sobre a outra do outroutra do outroutra do outroutra do outro    para para para para 

diminuir os custos e diminuir os custos e diminuir os custos e diminuir os custos e simplificar simplificar simplificar simplificar a estrutura e a estrutura e a estrutura e a estrutura e a rede hidráulica, são decisões mais geométricas do que a rede hidráulica, são decisões mais geométricas do que a rede hidráulica, são decisões mais geométricas do que a rede hidráulica, são decisões mais geométricas do que 

lógicaslógicaslógicaslógicas, mais de economia para os incorporadores que de vontade dos usuários, mais de economia para os incorporadores que de vontade dos usuários, mais de economia para os incorporadores que de vontade dos usuários, mais de economia para os incorporadores que de vontade dos usuários    ou de limitação ou de limitação ou de limitação ou de limitação 

estruturalestruturalestruturalestrutural....    

Fontes: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

 

A lógica na arquitetura além de ser costumeiramente um ato de racionalização de espaços, 

respaldada em experiências empíricas mais quantitativas que qualitativas, transforma friamente uma obra 

de arte em geometria e possíveis vivências emotivas em números ou proposições. Estudam-se 

preliminarmente as dimensões e as formas adequadas às funções sem que seja necessário fazer uso de 

silogismos ou proposições formais. Um estudo superficial da lógica, no entanto, encanta por parecer que 

ela nos revela segredos de como pensar eficientemente, e, mais do que isto, como argumentar em favor 
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de suas ideias, em especial a chamada Lógica Port-Royal33. Considerada por educadores, da idade média 

até o início do século XX como “a arte de pensar”, é utilizada de forma emocionalmente neutra, absoluta, 

imparcial, fria e universal. Deixando de lado fortes recursos que os gregos da antiguidade tentaram suprir 

com a retórica34 e com o uso da ética na argumentação e no discurso filosófico. Mas mesmo assim muitos 

elementos ad hoc de uma interlocução dialética qualquer, ou de uma discussão em grupo, ficam de fora 

por depender de muitas circunstâncias específicas jamais previstas nos aparatos lógicos, ou mesmo 

linguísticos. Para a tarefa da criação arquitetônica a importante interlocução com o usuário é permeada de 

argumentações, que, quanto mais livre de lógicas bivalente e de retórica melhores serão os resultados 

práticos. Talvez o exemplo mais icônico da retórica na arquitetura clássica, ainda dentro dos moldes do 

pensamento da Grécia antiga, sejam as ilusões de ótica utilizadas no templo Parthenon em Atenas, que 

cria efeitos visuais de correção para as deformações de perspectiva a partir dos ângulos específicos por 

onde o templo é observado, preservando uma imagem de regularidade e de estabilidade, que serviam 

como fortes instrumentos de poder e de captura dos fieis. Proselitismo e uso retórico do saber-poder 

até hoje verificado em muitos templos religiosos dos dias atuais.  A retórica das correções óticas 

encontra-se na atitude de maquiar a arquitetura, para ela parecer aquilo que não é, para uma finalidade 

estética ou de alguma intenção plástica de aparência ou de superfície. Esta atitude em arquitetura os 

teóricos de arquitetura tem chamado de “cenografia” que se opõe àquilo que poderíamos considerar 

uma espécie de verdade fenomenológica, estrutural ou material em arquitetura, que é a “tectônica”. 

O raciocínio lógico, como foi dito, se apoia na noção básica de que proposições podem ser 

verdadeiras ou falsas com base no princípio da bivalência e nas três leis da lógica e de Aristóteles. E de 

acordo com as regras de cada modalidade de raciocínio os argumentos podem ser válidos ou não. E se 

são válidos tornam-se universalmente válidos no tempo e no espaço. 

O modo como opera o raciocínio no ato de projetar não precisa ficar preso a esta lógica muito 

limitada do válido ou não válido, do certo ou errado e do verdadeiro ou falso. Nossa mente é muito mais 

                                                           
33 A Lógica de Port-Royal é um modo de entender esta disciplina que a concebe como arte de pensar, estabelecida a 
partir de uma reflexão sobre as obras dos oradores e dos poetas, fortificada pelo exercício proporcionado pelos 
problemas que se apresentam efetivamente na vida, e coroada finalmente por uma metodologia. Também conhecida 
como “La Logique” ou “L’art de pensar” teve sua origem em um importante tratado ou manual sobre lógica publicado 
anonimamente em 1662 por Antoine Arnauld e Pierre Nicole, dois componentes do movimento jansenista centrado em 
Port-Royal, daí o nome que recebeu. Um dos membros famosos desse movimento, Blaise Pascal, participou da 
elaboração do manual. Antes desta lógica também foi concebida uma Gramática Port-Royal (1660). A Lógica Port-
Royal foi uma grande divulgadora da lógica aristotélica, sendo quase sempre totalmente fiel à sua estrutura, e 
introduzindo a esta alguns fortes elementos cartesianos em sua metafísica. A Lógica de Port-Royal alimentou por muitos 
anos os conteúdos da lógica ensinados no “Trivium”, divisão disciplinar utilizada nas Universidades desde a Idade 
Média, que incluía os estudos da Lógica, da Gramática e da Retórica. A Lógica de Port-Royal é concebida como uma 
disciplina especulativa, não como uma ciência, mas como uma arte, e não uma arte de combinar palavras ou 
fórmulas, mas uma arte pela qual se aprenderia além das fórmulas verbais os caminhos para se pensar melhor. A 
lógica não seria uma questão de teoria, é uma disciplina prática. Tanto a lógica quanto a gramática de Port-Royal 
receberam esse nome em referência ao monastério de Prot-Royal-des-Camps onde os seus autores trabalhavam. A 
Gramática foi fortemente influenciada pela Regulae de René Descartes e foi considerada como um exemplo típico da 
linguística cartesiana por Noam Chomsky. 
34 Retórica (do latim rhetorica, originado no grego ῥητορικὴ τέχνη [rhêtorikê], literalmente a «arte/técnica de bem 
falar», do substantivo rhêtôr, «orador») é a arte de usar a linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. 
Segundo Schiappa, apesar de ter surgido na Sicilia, no século V AC. e ser introduzida em Atenas pelo sofista Górgias, 
Platão muito provavelmente cunhou o termo rhetorikê, que se encontra em Górgias e Fedro, e sugere ainda que foi 
Platão também que inventou os termos eristikê, dialektikê e antilogikê como parte de seu esforço para distinguir a 
filosofia da sofística. (MCCOY, 2010) 
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vasta, complexa e informal que os sistemas de raciocínio que a lógica consegue abarcar. O 

aprisionamento criado por uma lógica binária no processo criativo arquitetônico pode ser particularmente 

verificado através da obra “A Construção do Sentido na Arquitetura” de J. Teixeira Coelho Netto. Este livro 

se estrutura de tal modo sobre um pensamento dicotômico composto de várias polaridades de análise e 

definição dos espaços arquitetônicos que culmina com sete eixos organizadores do sentido do espaço. 

 

     
Fig.Fig.Fig.Fig.38383838    ––––    O Parthenon, projeto dos arquO Parthenon, projeto dos arquO Parthenon, projeto dos arquO Parthenon, projeto dos arquitetos gregos Ictino e Calícrates (447itetos gregos Ictino e Calícrates (447itetos gregos Ictino e Calícrates (447itetos gregos Ictino e Calícrates (447----444430 a.C.) no qual foram utilizadas várias 30 a.C.) no qual foram utilizadas várias 30 a.C.) no qual foram utilizadas várias 30 a.C.) no qual foram utilizadas várias 

ilusões de ótica (a) O aspecto que pretendiam dar ao templo e (b) compensações da perspectiva, ilusões de ótica (a) O aspecto que pretendiam dar ao templo e (b) compensações da perspectiva, ilusões de ótica (a) O aspecto que pretendiam dar ao templo e (b) compensações da perspectiva, ilusões de ótica (a) O aspecto que pretendiam dar ao templo e (b) compensações da perspectiva, 

exageradas para que sejam perceptíveis, considerando os ângulos principais de suexageradas para que sejam perceptíveis, considerando os ângulos principais de suexageradas para que sejam perceptíveis, considerando os ângulos principais de suexageradas para que sejam perceptíveis, considerando os ângulos principais de sua visualização.a visualização.a visualização.a visualização.    

Fontes: Imagem da Internet e ilustração redesenhada pelo autor a partir de uma figura de STERNBERG, 2010. 

 
Os sete eixos de Coelho Netto (interior/exterior; privado/comum; construído/não construído; 

artificial/natural; amplo/restrito; vertical/horizontal; geométrico/não geométrico) eram uma proposta para 

flexibilizar, caracterizar e, principalmente, ordenar a arquitetura dando a ela um sentido. A ideia de 

flexibilização estava contida na existência de não apenas um ou dois eixos, mas na proposta de sete 

eixos e na ideia de que estes eixos estão associados ao conceito de escala ou variação gradual. Em 

trechos da obra citada de Coelho Netto, como os que se seguem, percebemos que o autor via nas 

“oposições binárias” dos eixos por ele propostos uma alternativa mais eficiente que as inúmeras tríades 

utilizadas como definição do sentido da arquitetura, como a mais famosa, “Firmitas, Utilitas e Venustas” de 

Vitrúvio; “Firmitas, Comoditas e Voluptas” de Alberti; “Construção, Distribuição e Decoração” de Blondel; e 

outras. 

E só mais recentemente o esforço de definição da arquitetura abandonou essas e outras 
trindades consagradas para adotar um binarismo, no entanto, não menos mistificador, o 
famoso Forma e Função. (NETTO, 1979, p.18-19) 
 

Segundo Coelho Netto, o processo mais simples do conhecimento humano e, simultaneamente de 

manipulação de informações é aquele baseado na oposição binária do sim x não (1x0, aceso x 

apagado). Afirma ainda, conclusivamente, que “uma coisa é ela mesma ou o seu contrário”. 
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[...] toda informação recebida por um sujeito é por este entendida (e só é entendida 
deste modo) num primeiro instante, em oposição com aquilo que esta informação 
exclui, num processo frequentemente inconsciente. Se digo “hoje é quinta-feira”, o 
sentido dessa informação é percebido inicial e automaticamente pelo receptor como 
sendo “hoje não é nenhum outro dia da semana”. O primeiro processo é sempre a 
exclusão por oposição. (NETTO, 1979, p.28) 

 
Estes dualismos, entretanto, podem ser considerados, como o fazem os filósofos Deleuze e 

Guattari, inimigos necessários ou o móvel que não paramos de deslocar (DELEUZE & GUATTARI, 1980). 

São inimigos porque, como já foi dito, criam limitações quando usados em nosso pensamento, 

reduzindo-o a caminhos duais, ainda que graduais, mas excludentes entre si, quando poderíamos vagar o 

pensamento erraticamente por muitas esferas e contextos diversos. Para entendermos esta limitação 

podemos considerar que a negação de um objeto preto não é um objeto branco e sim um objeto não 

preto. Ou seja, qualquer cor que não seja preta. Para chegarmos até a cor azul teremos que fazer uma 

espécie de pergunta do tipo “a cor é amarela?”, “a cor é verde?”, “a cor é vermelha?”. Após várias 

respostas negativas, saberemos que a cor escolhida é azul quando, e somente quando, a pergunta for “a 

cor é azul?”. Evidentemente que nós não raciocinamos naturalmente assim como neste exemplo, mas 

quando nossas tomadas de decisão se limitam, de forma metodológica, a escolhermos um espaço mais 

privado ou mais comum, somos forçados a isto. Como proposto no segundo eixo de Coelho Netto, se 

seguirmos esta conduta tutorial algorítmica, estaremos abrindo mão de muitos outros agenciamentos de 

ideias que fariam o conceito dual e gradual de Privado/Comum apresentar variações múltiplas e resultar 

em uma complexidade e riqueza muito mais próxima das condições de nossa relação perceptiva e 

vivencial com o ambiente construído. Entretanto, dificilmente conseguimos evitar que este tipo de 

raciocínio apareça e, não raro, dentro de certos limites, ele proporciona algumas ideias aceitáveis como 

solução final de alguns projetos. Fica claro, assim, porque, apesar de “inimigo”, este modo de pensar 

pode ser, em alguns casos, também, necessário em uma coexistência com os recursos mais autênticos e 

artísticos. Com uma proposta mais lógica e metodológica de estrutura de pensamento Coelho Netto 

parece defender a antítese do que propõem Deleuze e Guattari em seus princípios filosóficos da 

diferença e, principalmente, da ideia de uma forma de pensar rizomática. A própria busca de um 

“sentido” para a arquitetura ou de uma organização para este sentido que Coelho Netto propõe é algo 

que não parece coerente com as buscas mais recentes da filosofia contemporânea, em especial com os 

conceitos de “rupturas assignificantes35”, de “multiplicidade” e de “heterogeneidade” de Deleuze e 

Guattari. (DELEUZE & GUATTARI, 1980) e com o desconstrutivismo de Jacques Derrida que propõe a 

desconstrução ou o desmontar das oposições fundamentais (binárias) em que se assentam a linguagem e 

o significado. (NESBITT, 2008) O procedimento escolhido por Coelho Netto dos eixos que constroem o 

sentido na arquitetura por um processo de oposição ou gradação binária, é, sem dúvida, o modo mais 

simples de raciocinar sobre a arquitetura e, justamente por esta razão, é o modo mais escolhido por 

quem pretende utilizar um pensamento mais sistematizado e organizado, tão ordenado quanto o 

                                                           
35 RUPTURA ASSIGNIFICANTERUPTURA ASSIGNIFICANTERUPTURA ASSIGNIFICANTERUPTURA ASSIGNIFICANTE - conceito utilizado por Deleuze e Guattari na qual há uma territorialização (linha do 
conhecimento) onde não há somente uma significação, pode haver várias linhas de fuga e outros devires. 
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caminho dos algoritmos dos processamentos computacionais, entretanto estes não produzem ideias 

novas, é limitado em relação às variedades das questões e opções de escolhas associadas à arquitetura e 

não conseguem dar conta dos processamentos mentais mais complexos de uma linguagem diferente da 

computacional, que é mental, multifocal, múltipla e rica em conexões. Para atender a um nível de 

conexionismo mais complexo do que o do raciocínio o projetista precisa potencialmente garantir esta 

mesma densidade de conexões em sua aplicação no fazer arquitetônico. 

Sabemos hoje que a ciência da Inteligência Artificial, por mais que tente se aproximar do modo 

como o homem raciocina, para que consiga reproduzir este modo em suas máquinas, não tem 

conseguido resultados plenos. Determinados autômatos com Inteligência Artificial são capazes de registrar 

informações, processá-las e até simular raciocínios mais elementares, e mesmo que a lógica binária seja 

usada apenas em sua linguagem de máquina e não nas simulações de raciocínios ela seria sempre usada 

nos registros e processamentos de informações sobre o mundo, pois se existe uma coisa que falta aos 

autômatos, e que é muito difícil lhe dar, é a vivência, a experiência empírica humana e o senso comum. 

Estes elementos podem parecer outros “inimigos” do modo de pensar, mas são também muito 

“necessários” à inteligência humana. Se considerarmos que a operação cognitiva pode ser comparada ao 

processamento de dados dos computadores, estes seriam imbatíveis quando comparados a nós em 

tarefas que podem ser guiadas por algoritmos, mas o que nos faz ainda mais superiores são as situações 

que pertencem a atividades menos complexas, para nós, que as atividades cognitivas, como as nossas 

experiências de vida e o nosso senso comum, adquiridos naturalmente ao longo de nossa vida. A 

ausência do senso comum nos autônomos deixa-os a mercê de rotinas algorítmicas para assimilarem 

simples noções como a de que para entrar em uma casa é necessário, antes, abrir a porta. Muitos 

cientistas cognitivos que estudam a inteligência artificial tentam construir uma megamemória contendo 

dados básicos que se assemelhariam a esta condição humana. Entretanto, este problema parece estar 

sendo atacado às avessas, pois o senso comum não é sinônimo de inteligência, nem é ele que a 

“provoca”. Ao contrário, tudo nos leva a crer que é a inteligência, por meios mais fenomenológicos do 

que lógicos e longe de serem algorítmicos, que consegue acumular o conhecimento responsável pelo 

senso comum. Pelo menos a parte sígnica que cabe a estas experiências. 

Sem o senso comum dificilmente os projetistas teriam em mente informações suficientes para 

imaginarem o que pode ser melhor para os futuros usuários de seus projetos. Evidentemente, que o 

caminho da consulta ou entrevista que permite saber deles próprios estes desejos e necessidades é 

tarefa obrigatória. Mas esta sensibilidade permite, inclusive, entender com maior clareza, respaldados em 

suas próprias vivências, aquilo que desejam e necessitam. O profissional de arquitetura, portanto, precisa 

fazer uso destes dados empíricos para tornar mais completa e eficiente a consulta a estes futuros usuários 

e a tornar melhor a participação deles no projeto. A inovação no modo de materializar os desejos dos 

usuários é sempre bem-vinda. As inovações que mudam desejos e hábitos, porém, precisam ser 

partilhadas e participadas, pois entram numa instância da retórica arquitetônica, nem sempre fácil de 

equacionar. Depois de assumir o insucesso de sua tese sobre a Linguagem de Padrões, mas sustentando a 



 182

opinião de que o arquiteto não precisa deter todo o poder sobre as ideias arquitetônicas em um projeto 

que precisa absorver muito mais as ideias dos usuários que as do projetista, Christopher Alexander 

resolveu desenvolver um software com o objetivo de permitir aos leigos elaborarem seus projetos a partir 

de sequências de ações algorítmicas que funcionam como um passo a passo ou receita de bolo, a que 

chamou de “Sequências Gerativas”. O grande problema das Sequências Gerativas de Alexander é que 

elas são lógicas demais e não incluem toda a diversidade de questões e variedades, ao invés de variáveis, 

arte, ao invés de ciência, e experiências ao invés de padrões, que só uma Inteligência Natural 

(contrapondo-se ao conceito de Inteligência Artificial) é capaz de alcançar. Além disso, como vimos 

anteriormente, a lógica binária, mesmo que utilizada como linguagem computacional em softwares que 

pretendem substituir a Inteligência, proporciona recursos extremamente limitados mesmo para as 

vertentes cognitivistas ou representacionais. Porque limitam o sujeito, como agente exclusivamente 

racional-analítico sem senso comum, expressividade, criatividade e emoção, e limita o objeto a um 

mundo da representação, universal, atemporal e indiferenciado de cultura para cultura e de opinião para 

opinião. Ou, pelo menos, sujeito às opiniões presentes nos bancos de dados de uma inteligência artificial. 

Apesar das limitações do raciocínio lógico, dificilmente conseguimos nos libertar totalmente deste 

caminho. Os modelos de lógica mais avançados, as formas ilógicas de pensar que usam a aleatoriedade e 

a ausência de métodos, bem como os caminhos fenomenológico e pragmático, são muito 

desestruturantes, desterritorializantes (para usarmos a terminologia de Deleuze e Guattari) e criam 

insegurança aos que não exercitaram formas não convencionais de pensar e criar, mas mesmo assim, 

sabe-se há muito tempo que todas as formas lógicas de pensar, mesmo as mais avançadas, são 

necessárias, mas não suficientes para darem conta de tudo o que precisamos para o exercício de nossa 

inteligência criativa. Assim, para que possamos fundamentar melhor o modo criativo como os arquitetos 

processam mentalmente suas ideias de projeto no âmbito mais racional de sua criação, precisamos 

entender como poderíamos aplicar, como pensamento arquitetônico, as duas formas aristotélicas de 

raciocínio lógico: o dedutivo e o indutivo. Dos dois tipos de raciocínio lógico aristotélico, o dedutivo é o 

mais simples e menos criativo, porque não adiciona nada ao conhecimento já existente, e era 

considerado como um recurso para provar a veracidade de alguma ideia. Parte de regras gerais e aplica a 

casos particulares concluindo com aquilo que chamamos de dedução. Parte sempre, portanto, do geral 

para o particular.  Uma tentativa de resgate de caminho lógico e racional na arquitetura pode nos levar, 

por exemplo, a conclusões como a de Le Corbusier em seu livro “Por uma Arquitetura” (Vers une 

Architecture, 1923): 

Todos os homens têm o mesmo organismo, mesmas funções 
Todos os homens têm as mesmas necessidades. 
O contrato social que evolui através das idades determina classes, funções, 
necessidades padronizadas, gerando produtos de uso padronizado 
A casa é um produto necessário do homem. (LE CORBUSIER, 1923, p.89) 
 

Proposições tão universais como as de Le Corbusier são, sem dúvida, fundamentadas nos 

princípios da lógica clássica que considera, por uma visão transcendental, possível afirmar algo 

respaldado no princípio da identidade em sua premissa de que “Todos os homens têm o mesmo 
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organismo, mesmas funções” e, completando, ainda, que “Todos os homens têm as mesmas 

necessidades”. Não é difícil entender porque Le Corbusier foi responsável pelo paradigma modernista da 

Casa como Máquina de Morar. 

A arquitetura age sobre padrões. Os padrões são coisas de lógica, de análise, de 
estudo escrupuloso. Os padrões se estabelecem a partir de um problema bem 
formulado. A arquitetura é invenção plástica, é especulação intelectual, é matemática 
superior. A arquitetura é uma arte muito digna. (LE CORBUSIER, 1923, p.87) 
 

Na prática arquitetônica a utilização de normas técnicas, o atendimento às legislações construtivas e 

aos manuais técnicos são formas aparentemente dedutivas por partirem de pressupostos genéricos que 

devem ser aplicados de forma particular nos projetos. Apesar disso, não usamos, efetivamente, o aparato 

lógico dedutivo de premissas e conclusões ou, sequer, de proposições expressas, de forma linguística 

ou verbal, no ato de criação, ou mesmo de decisão sobre o atendimento das exigências normativas. Mais 

recentemente, as inferências apresentadas por Christopher Alexander em seu livro “A Pattern Language” 

(1977), em cada padrão, descrevem através de experimentações empíricas, uma série de constatações, 

normas pessoais que são defendidas como verdades, assimiladas empiricamente por ele. Estes padrões 

são por ele sujeridas, como pressupostos gerais a serem também adotados dedutivamente pelos leitores, 

quando elaborarem seus projetos e enfrentarem as mesmas problemáticas. Evidentemente esta proposta 

de linguagem, fortemente influenciada pelo estruturalismo e pelo cognitivismo, expressa, nesta rotina 

metodológica, a tendência para admitir significados, premissas universalistas, cristalizadas e generalizadas 

por aparatos lógicos, ainda que desenvolvidos pela experimentação, mas em dado momento e por um 

certo profissional. Distante, portanto, de uma filosofia que prioriza as diferenças e de uma política de 

cognição revista por uma versão mais inventiva que representacional. A exemplo do que Alexander afirma 

em seu pattern nº 127, chamado “Gradiente de Intimidade”: 

A menos que os espaços de uma edificação sejam distribuídos em uma sequência que 
corresponda a seus graus de privacidade, as visitas feitas por desconhecidos, amigos, 
convidados, clientes ou familiares sempre serão um pouco incômodas. [...] Portanto, 
organize os espaços que inicia na entrada e nas partes mais públicas da edificação e 
então leve para áreas um pouco mais privativas e, por fim, à zona mais íntima. 
(ALEXANDER, 2013, p.610-613) 

 
Neste argumento de Alexander fica explícito que sua generalização indutiva expressa através da 

afirmação de que as visitas de hóspedes, estranhos ou familiares sempre serão molestações, 

desconsiderando realidades particulares e as diferenças pessoais, e esta regra se transforma em sugestão, 

em forma de uma dedução, que recomenda uma sequência crescente de privacidade das partes mais 

sociais até as partes mais íntimas de uma residência. 

O pensamento Indutivo, ou sintético, parte de uma ou mais premissas menores para uma maior. A 

indução é a inferência de uma regra geral a partir de várias situações específicas. Sendo assim, ela ocorre 

quando generalizamos, a partir de certo número de casos, que algo é verdadeiro e inferimos que a 

mesma coisa será verdadeira na totalidade dos casos. A indução é o caminho mais utilizado pela ciência 

quando realiza experimentos que levarão a conclusões mais genéricas. Parte sempre, portanto, do 

particular para o geral. O conceito de indução envolve a pretensão da criação de regras gerais ou leis, 
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apesar de suas premissas proporcionarem provas convincentes da verdade de sua conclusão, mas de 

que somente forneçam algumas provas disso. Os argumentos indutivos não são considerados válidos ou 

inválidos como os dedutivos. Estes argumentos quando avaliados são considerados como melhores ou 

piores, segundo o grau de verossimilhança ou probabilidade que as premissas proporcionem às suas 

respectivas conclusões. 

O problema fundamental da indução, além da ausência de novidades e de inovações nas 

inferências por ela obtidas, reside na necessidade da validade das afirmações iniciais que, 

obrigatoriamente, terão que ser verdadeiras para que seja possível que a conclusão também seja correta. 

(NICOLA, 2005) 

Uma advertência a todos: existem problemas que podem ser resolvidos simplesmente 
com evidências – por exemplo, se certos cisnes são pretos. No entanto, existem 
problemas mais profundos que representam paradoxos. As vezes, as evidências que os 
resolveriam se encontram em um passado inacessível. Isso significa que devemos 
retroceder do nível científico de explicação para o nível histórico, em que exigimos 
apenas uma plausibilidade que seja compatível com os fatos conhecidos. (FLYNN, 2009, 
p.13) 
 

Tem-se a indução dita perfeita quando se examinam todos os casos em que um fenômeno pode 

verificar-se e a imperfeita quando isso não é possível. No primeiro caso, segundo Ubaldo Nicola, as 

conclusões são evidentes; no segundo, possuem apenas um valor estatístico. Como, então, aceitar uma 

conclusão baseada na maioria se não experimentamos nossas próprias indagações ou problematizações? 

E se as regras gerais que impomos a nós mesmos como formas cristalizadas de pensamento forem 

desmentidas pela experiência, teremos humildade suficiente para admitir isto, ou nos aprisionamos nas 

próprias leis que criamos? E, em vários casos, o bem estar de muitos usuários depende disto. 

Imaginemos a seguinte afirmação sobre o universo dos gansos: ‘todos os gansos são 
brancos’. Esta afirmação pretende ser verdadeira para todas as aves em questão. E se 
aparecer um ganso verde? Neste caso a teoria cai por terra. Basta um ganso verde para 
liquidar com o todo. (...) Mas há um jeito de contornar esta dificuldade. Frente ao bicho 
verde eu digo: “isto não é um ganso, mas sim um fanso”. (ALVES, 1986, p.36) 
 

O raciocínio por analogia, que é uma das formas de lógica indutiva, é aquele que se estrutura 

tendo como referência comparativa, pelo menos, um primeiro par de itens, e, a partir desses dois itens, 

podemos induzir uma ou mais relações. Por exemplo, o edifício Turning Torso construído em 2005 em 

Malmö, na Suécia, projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava foi inspirado em uma escultura feita 

pelo próprio Calatrava, chamada “Twisting Torso” é um entre muitos exemplos de analogia, e, nesta, o 

arquiteto se referenciou em um tronco humano retorcido, especialmente sua espinha dorsal para criar 

uma forma topologicamente deformada para seu projeto. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.33339999    ––––    Edifício Turning Torso: Croquí do Projeto e da Escultura. Ambos de autoEdifício Turning Torso: Croquí do Projeto e da Escultura. Ambos de autoEdifício Turning Torso: Croquí do Projeto e da Escultura. Ambos de autoEdifício Turning Torso: Croquí do Projeto e da Escultura. Ambos de autoria de Santiago Calatrava e duas ria de Santiago Calatrava e duas ria de Santiago Calatrava e duas ria de Santiago Calatrava e duas 

fotosfotosfotosfotos    do Edifíciodo Edifíciodo Edifíciodo Edifício    em diferentes ângulos e planosem diferentes ângulos e planosem diferentes ângulos e planosem diferentes ângulos e planos....    

Fontes: Imagens da Internet obtidas em: http://yourenvironmentoftheweek.blogspot.com.br/2011/04/turning-

torso.html (acesso em: 12/02/2013). 

 

A analogia é utilizada em muitos processos de projeto e servem como ponto de partida para o 

desenvolvimento de ideias bastante criativas. O cuidado que o arquiteto deve ter é o de ficar atento aos 

limites aplicativos de sua analogia. Uma analogia tem sempre um limiar tênue e difícil de ser detectado, em 

alguns casos, entre até onde ela pode ser útil como referência criativa e a partir de onde ela começa a ser 

prejudicial ao projeto. Principalmente se ela se tornar mais um aprisionamento para o surgimento de ideias 

novas, sem referências, não convencionais e realmente criativas. Outro cuidado necessário ao uso de 

analogias no processo de projeto é o de evitar que ela seja usada de forma muito literal, como 

compensação da ausência de ideias abstratas e artísticas. Ou seja, não há dúvidas que é, quase sempre, 

necessário evitar que se utilizem as analogias de um modo muito óbvio. Por exemplo, fazer uma loja de 

materiais de construção em forma de tijolo ou um templo cristão em forma de cruz. Em alguns casos os 

símbolos geométricos utilizados como referência analógica nunca são vistos por observadores situados 

no percurso natural do usuário, quase sempre são percebidos apenas por que vê a planta baixa ou por 

alguém que observasse o edifício de avião. 

Geoffrey Broadbent em Design in Architecture: Architecture and the Human Sciences, alerta 

também para os cuidados em relação ao uso do desenho analógico quando este se refere a 

similaridades que criam uma espécie de “armadilha” para aquele que a usa. Similaridades que podem ser 

úteis para inspirar formas novas na arquitetura a partir de referencias de formas apropriadas de outros 

campos conceituais e de outros estratos teóricos. O perigo está em não se saber até quando uma 

analogia pode ser útil como recurso criativo e a partir de quando ela passa a ser perniciosa. Se aplicarmos 

uma mesma regra a diferentes situações ou usarmos a imitação ou a referência formal na criação 

arquitetônica, sem que se caracterize como plágio, estaremos adotando um desenho ou uma forma que 

não foi totalmente pensada para o contexto ao qual ela deveria ser projetada. 

O que é certo para a analogia em linguagem, o é também para qualquer classe de 
análogo, modelo, mapa ou simulação, se trata de um projeto, uma maquete, uma 
descrição escrita ou um programa de computador. Distorcerá os mesmos conceitos 
que pretende esclarecer. A razão principal disso é que nenhuma analogia, análogo, 
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mapa, modelo ou simulação pode apresentar uma relação unívoca completa em todos 
os seus detalhes, com o representado. Haveriam poucos problemas importantes se 
pudesse fazê-lo. (BROADBENT, 1976, p.36) 
 

A analogia é o aparato lógico mais usual na arquitetura, que persiste desde os períodos mais 

remotos e atravessou a contemporaneidade. Existe nos mais variados graus que se inicia por uma mimesis, 

como a imitação da natureza, por exemplo, e, em outro estremo, apenas uma referência formal usada 

como “gatilho” para novas soluções formais. 

O Hotel Burj Al Arab Jumeirah em Dubai é um exemplo de utilização do recurso analógico no 

processo de elaboração de projeto, estabelecendo uma referência com a vela de um barco tensionada 

pelo vento. Analogia que ganha muito mais força como justificativa posterior criando uma significação que 

produzirá por um “aparelho de captura” ou de “marketing” sirva para criar uma familiaridade dentro da 

complexidade. O que nos leva a considerar que numa análise formal arquitetônica, entram as questões 

analógicas devido ao fato de que uma análise exige um instrumental representacional, neste caso, lógico. 

Numa crítica pragmática, que inclui um paradigma ético-estético com interesses de ordem social e 

político, é possível apreender as reais finalidades deste recurso analógico, não apenas no projeto de Tom 

Wright, mas em toda a região de Dubai onde se situa nos Emirados Árabes Unidos. A soberba econômica 

capitalista transforma a arquitetura em uma mercadoria para as chamadas “cidades criativas” ou, em 

terminologias menos recentes, para uma “sociedade do espetáculo”. E, assim sendo, a analogia é um 

caminho que aproxima o turista que poderia se sentir distante de sua realidade cultural, étnica e 

econômica. 

 
[...] sempre que possível o Estado empreende um processo de captura sobre fluxos de 
toda a sorte, de populações, de mercadorias ou de comércio, de dinheiro ou de 
capitais etc. Mas são necessários trajetos fixos com direções bem determinadas, que 
limitem a velocidade, que regulem as circulações, que relativizem o movimento, que 
mensurem nos detalhes os movimentos relativos dos sujeitos e dos objetos (DELEUZE & 
GUATTARI, 1997, p. 59). 
 

Não apenas do ponto de vista de sua abrangência para os interesses sociais, mas também em 

relação às questões produtivas artísticas, para que soluções, de fato inovadoras, sejam possíveis, em 

quase todas as áreas do saber, já foi possível constatar que os aparatos lógicos aristotélicos são muito 

ineficientes. O filósofo Charles Sanders Peirce, no final do século XIX, propôs como uma nova forma de 

pensar, a abdução, que, pode ser um excelente caminho para representar o processo criativo, sem 

necessariamente ser expresso silogisticamente. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.40404040    ––––    O Hotel Burj Al Arab Jumeirah em Dubai, Emirados Árabes Unidos projetado por Tom Wright da WS Atkins O Hotel Burj Al Arab Jumeirah em Dubai, Emirados Árabes Unidos projetado por Tom Wright da WS Atkins O Hotel Burj Al Arab Jumeirah em Dubai, Emirados Árabes Unidos projetado por Tom Wright da WS Atkins O Hotel Burj Al Arab Jumeirah em Dubai, Emirados Árabes Unidos projetado por Tom Wright da WS Atkins 

PLC.PLC.PLC.PLC. 

Fontes: Imagens da Internet obtidas em: http://personales.csagustin.net/2011-12/3eso/01/index3.html; Ilustração do 

autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp e http://www.allthingsabroad.com/2012/04/30/part-

one-of-my-48-hours-in-dubai/ (acesso em: 22/02/2013). 

 

A inspiração abdutiva acontece em nós num lampejo. É um ato de insight, embora 
extremamente falível. É verdade que os elementos da hipótese estavam antes em nossa 
mente; mas é a ideia de associar o que nunca antes pensáramos em associar faz 
lampejar a inspiração abdutiva em nós. (…) a inferência abdutiva dissolve-se 
gradualmente nas sombras do juízo perceptivo, sem uma linha nítida de demarcação 
entre os dois. (…) Assim o juízo perceptivo é o resultado de um processo, não 
suficientemente consciente para poder ser controlado, ou, antes, não controlável, e, 
portanto não plenamente consciente. Se tivéssemos que submeter este processo 
subconsciente à análise lógica, veríamos que ele desemboca numa inferência abdutiva 
baseada por seu turno em outra inferência abdutiva e assim ad infinitum. (PEIRCE, 1989. 
p.25) 
 

Charles Sanders Peirce, nos seus escritos intitulados “A Grande Lógica”, único texto seu, não 

publicado, que conseguiu concluir, defendeu a ideia de que os resultados lógicos são sempre 

provisórios, sujeitos a mudanças contínuas. Perseguindo o objetivo de estudar a Lógica, Peirce buscou 

uma alternativa à lógica aristotélica, assumindo, entre outras coisas, o processo de concepção de 

hipóteses ou de inferências abdutivas como mais um tipo de inferências lógicas, um raciocínio lógico que 

antecede as inferências dedutivas e indutivas nos testes de validade e de coerência dos argumentos 

lógicos. Influenciado pelas ideias de Immanuel Kant, Peirce conceituou a abdução como uma operação 

sobre os dados, resultando numa cognição ou explicação fenomenológica através de hipóteses; ou seja, 

abdução é o raciocínio inicial do processo lógico, a partir da adoção e classificação provisória de 

hipóteses em forma de proposições explicativas que respondem questões, que provam fatos ou que 

introduzem ideias novas e criativas capazes de serem submetidas à verificação experimental posterior, 

inclusive usando a dedução e a indução. 

Segundo Peirce, abdução é o tipo mais importante de raciocínio. A abdução é importante na 

medida em que, dá origem às hipóteses numa investigação ou soluções potenciais, contribui incluindo 



 188

um elemento não objetivo nos processos criativos de subjetivação, o que constitui um papel relevante 

nas formas de pensar e criar ao longo da história. Além disso, seria a essência do primeiro pragmatismo (o 

americano), entendido por Peirce como a “Lógica da Abdução”. 

 
Peirce considera que, além da dedução e da indução, existe uma terceira modalidade 
de inferência, a abdução, sendo esta diversa na medida em que não é propriamente 
demonstrativa. A abdução é uma espécie de intuição que procede passo a passo para 
chegar a uma conclusão. Mais importante ainda, a abdução é a procura de uma 
conclusão a partir da interpretação racional de sinais, de indícios, de signos. Um espírito 
observador é extremamente importante, já que dificilmente deixará escapar qualquer 
indício que possa ter interesse para uma investigação. Será com base na recolha do 
maior número de indícios ou sinais que todo o raciocínio abdutivo poderá operar. 
Adquirido um determinado "material" de trabalho, a abdução sugere hipóteses 
explicativas. Trata-se de uma atividade de intensa imaginação e criatividade. Neste 
sentido, o investigador é verdadeiramente um espírito inventivo. (SENA, 2007, p.14).36 

 

O modo de pensar Abdutivo não parte necessariamente do geral para o particular, nem do 

particular para o geral, parte de um Insight ou de uma intuição ou ainda de uma ideia criativa que 

solucione algum problema ou que contribua de alguma maneira inovadora com a atividade para a qual o 

raciocínio está sendo exigido. Apesar de ser uma ideia que surge repentinamente ela não nasce de uma 

“tabula rasa”, pois é fruto de muito acúmulo de insumos que não se agenciam de modo satisfatório até 

que algo faz a ideia surgir. É um raciocínio que foge às regras da lógica aristotélica, por justamente ser 

considerado um modo de pensar que antecede o raciocínio lógico e faz conexão com ele, portanto, 

depende muito da operação do “pensamento divergente” de Guilford para que muitas ideias possam 

surgir a fim de serem testadas empiricamente. Em alguns casos o raciocínio abdutivo surge como 

consequência de induções ou deduções, que depois retomam seus papeis de verificadores e de 

recursos sintéticos e analíticos. Thomas Edson partiu do raciocínio indutivo para depois usar o abdutivo 

na descoberta da Luz Elétrica. Arquimedes usou o raciocínio analógico e depois o abdutivo no momento 

que gritou “Eureka” ao descobrir um modo de medir o volume de um sólido irregular usando água 

inspirado na água que transbordava de sua banheira. Pelo que já vimos, os raciocínios abdutivos não 

dependem de recursos sistemáticos criativos do pensamento que promovem as ideias e os insights, pois 

isto seria as heurísticas. A abdução é a própria hipótese para a solução. A aposta de um bom resultado. 

Em arquitetura pode ser o partido adotado. Mesmo sendo algo que se conecta tão bem aos silogismos, 

é muito fácil de perceber porque a abdução não foi incorporada à lógica formal depois dos escritos de 

Peirce, pois a sua natureza não se assemelha aos raciocínios propositivos clássicos. Esta abdução parece 

ser apenas um nome que se escolheu para identificar aquilo que não é da ordem da lógica. E que é 

necessário aos raciocínios para eles trabalharem, pois a lógica não é capaz Em muitos casos, como a 

maior parte dos relacionados com a arquitetura, os testes das abduções são realizados através de 

                                                           
36 Extraído do artigo “Sherlock Holmes: Dedução, Indução e Abdução”  
[http://221-bbakerstreet.blogspot.com/2007/08/sherlock-holmes-deduo-induo-e-abduo.html] postado em 6 de agosto 
de 2007 por Ana Paula Sena e acessado no dia 05 de agosto de 2009. 
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diagramas ou croquís, que, como veremos adiante, podem ser considerados como instrumentos de uma 

espécie de raciocínio dedutivo. 

A abdução não pertence à mesma ordem das lógicas clássicas (dedutiva e indutiva), ainda que por 

uma perspectiva representacional, apesar disso, ela também não pode ser elevada ao status de inventiva, 

pois permanece no campo da pesquisa das soluções para problemas previamente elaborados. Favorece 

a criatividade, mas não à invenção. Usando estratégias heurísticas, que tanto podem servir à criatividade 

quanto à invenção, aplicadas como recursos ou técnicas pessoais de criação o resultado não serão 

raciocínios ou análises, mas ideias, hipóteses ou abduções. O que nos leva a firmar que a lógica 

aristotélica, ou mesmo de Port-Royal, seria responsável por projetos elaborados a partir de metodologias 

ou sistematicidades propositivas ou geométricas, enquanto que, o pensamento abdutivo, por sua vez, 

dentro desta mesma perspectiva é o único aparato, anterior ao processamento intelectual, com o qual 

algo de realmente novo pode surgir, por uma motivação, uma atenção e uma afecção fortes o suficiente 

para provocarem pensamentos novos, menos presos a pressupostos ou a premissas, qualquer que sejam 

elas. O pensamento, como é concebido por Deleuze (DELEUZE, 1968) diferencia-se durante os 

processos criativos de subjetivação, e não pode ser estruturalmente descrito, ou mesmo, univocamente 

classificado, pois assim o fosse o seu potencial seria limitado apenas a sua representação cognitivista e 

não abrangeria suas características rizomática e heterogênea em uma episteme da multiplicidade.  

Em uma classificação reducionista, porém aqui inevitável, sugerimos, em contraponto a uma lógica 

das sistematicidades e das proposições no processo de projeto, uma outra vertente de pensamento que 

só se inclui nominalmente como lógica por sua relação opositiva, porém, não identitária, designada como 

lógica das aleatoriedades, das arbitrariedades, do sentido, da sensação ou da diferença, que teria sua 

origem conceitual no conceito de multiplicidade, que se apresenta no pragmatismo contemporâneo. Esta 

lógica estaria bem mais em consonância com uma inteligência arquitetônica que se apresenta associada à 

pretensão de não mais assujeitar o processo de criação a uma episteme estruturalista e cognitivista. E que 

não tem a pretensão de abarcar em sua “estrutura” todas as funções necessárias à criação arquitetônica, 

dando espaço para habilidades não cognitivas, metacognitivas e atitudes que exigem uma expansão do 

próprio conceito de cognição abarcando a invenção. Apenas a mudança de lógica, é Importante que se 

afirme, não é suficiente para se alcançar o ato de criação que consiga escapar dos enlaces de um 

contexto social controlador, capitalista e hegemônico, e que interfere diretamente sobre as decisões 

projetuais. É necessário, portanto, usar esta lógica, modificada pelos conceitos contemporâneos, de 

forma inventiva, mais do que criativa. 

Se a matemática pode ser reduzida à lógica, como afirmaram, no início do século XX, Bertrand 

Russel e Gotlob Frege, dois dos mais proeminentes filósofos de sua época. E a arquitetura, enquanto 

forma geométrica representável em muitas instâncias projetivas é estrutura física redutível a atributos 

informacionais. Pode ser traduzida em linguagem matemática como se costuma fazer, sem muita 

consciência, quando um projeto é representado digitalmente, através de softwares de sistema CAAD37 ou 

                                                           
37 CAAD (Computer-Aided Architectural Design) - Projeto Arquitetônico Auxiliado por Computador 
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BIM. Conclui-se que a arquitetura, igualmente, pode ser convertida à linguagem da lógica simbólica ou à 

lógica de primeira ordem, e é o que defende William J. Mitchell em seu livro “A Lógica da Arquitetura”. 

Esta conclusão tem respaldos ainda mais convincentes quando consideramos a existência da Arquitetura 

Paramétrica, uma espécie de processo de produção projetual na qual todo o projeto e a execução dele 

é algoritimizada ou parametrizada, e, finalmente, automatizada, com a mínima participação de seres 

humanos na execução da construção, ainda com muitos limites no que se refere a formas curvas e muito 

irregulares. 

Descrever com precisão matemática e com linguagem simbólica, em lógica binária e propositiva, 

um projeto de arquitetura que pode definir uma espécie de lógica arquitetônica pertinente 

especialmente aos estudos de informática aplicada à arquitetura é algo que não se pode duvidar. Já vem 

sendo realizado há mais de 20 anos sistematicamente, em substituição da arquitetura toda produzida 

sobre uma prancheta. E esta lógica vem sendo considerada pelos próprios teóricos e práticos que a 

utilizam como um “neo-estruturalismo”. Entretanto, há outra espécie de lógica arquitetônica que ocorre 

informalmente nos processos de projeto e que pode ser melhor avaliada a medida que ela é utilizada 

pelo próprio arquiteto através de uma autocrítica que tem como objetivo melhorar o modo como é 

praticado o fazer arquitetônico. 

Mesmo se tratando de uma lógica diferente da lógica de máquina utilizada nos softwares de 

representação gráfica, a lógica da arquitetura, pode ser mais inventiva do que criativa, mais sensorial que 

informacional, ao receber uma forte influência dos, já comentados, recursos heurísticos proporcionados, 

inclusive, pelo computador nos processos de elaboração de projeto, o que pode fazer da máquina mais 

do que uma ferramenta de representação, um instrumento de auxílio ao projeto, tanto mais eficaz quanto 

maior é o domínio do arquiteto sobre este instrumento. 

Os sistemas cognitivos humanos podem então transferir para o computador a tarefa de 
construir e atualizar representações que eles teriam que elaborar com os fracos recursos 
da sua memória de trabalho ou com os recursos rudimentares e estáticos do papel e 
do lápis. Os esquemas, mapas ou diagramas interativos figuram entre as interfaces 
capitais das tecnologias intelectuais de suporte informático. 
Devido à natureza da mente humana, nós compreendemos e retemos muito melhor 
aquilo que está organizado segundo relações espaciais. Repetimos que o domínio de 
qualquer âmbito do saber implica quase sempre que disponhamos de uma rica 
representação esquemática. (LÉVY, 1990, p.51) 

    

Os sistemas CAAD e BIM que auxiliam os processos de projeto tornam-se, assim, extensões da 

inteligência arquitetônica, que como o croqui e a maquete física, funcionam como heurísticas que 

dependem apenas das habilidades acessórias associadas ao domínio dos comandos dos softwares cada 

vez mais “amigáveis”. O aprendizado do uso de softwares que proporcionam uma mobilidade fluida 

entre a criação e a representação é um aprendizado bem mais fácil, e possível de proceder de um modo 

autodidático, do que o exercício do croqui, especialmente considerando os novos programas criados 

exatamente com esta finalidade. 

A informática é binária? Sem dúvida, a um certo nível de funcionamento dos seus 
circuitos. No entanto, há muito tempo que a maioria dos utilizadores não tem qualquer 
relação própria com essa interface. Em que medida é “binária” uma aplicação de 



 191

hipertexto ou de desenho? [...] A informática não tem uma identidade estável, porque, 
longe de serem exemplares materiais de uma ideia platônica imutável, os computadores 
são redes de interfaces abertas a conexões novas, imprevisíveis, que podem transformar 
radicalmente a sua significação e a sua utilização. O aspecto da informática mais 
determinante para a evolução cultural e para as atividades cognitivas é sempre o mais 
recente, decorrente da última envolvente técnica, da última ramificação possível, de 
camada de software mais externa. (LÉVY, 1990, p.130) 

 
A transição do uso de sistemas CAD na arquitetura, para sistemas CAAD representou um avanço 

pela melhor adaptação dos softwares ao uso da arquitetura e não apenas ao desenho técnico, que 

divide espaço com a engenharia, contudo, maior avanço se deu na transição dos sistemas CAAD para os 

sistemas BIM, porque o foco deixou de ser o desenho ou o projeto. Considerando que o objetivo final 

do projeto é aquilo que a arquitetura pode proporcionar através dos ambientes construídos, o foco nos 

sistemas BIM, passou a ser a própria construção, e todos os recursos que, mesmo durante sua execução, 

podem otimizar seus resultados. A mudança de direção do foco do software sem sombra de dúvida 

muda também em muito os paradigmas dos caminhos do fazer criativo arquitetônico, tornando o ato de 

projetar mais voltado à realidade, ainda que através de representações. 

A metáfora que relaciona a cognição humana e a informática pode não ser tão precisa como 

instrumento de esclarecimento didático de nossas funções intelectuais, mas a abordagem conexionista do 

pensamento nos faz elaborar a hipótese de que a inteligência não é um conceito no qual se possa 

considerar o indivíduo como ser isolado. Baseado no pensamento de Pierre Lévy, cujo texto é, inclusive, 

anterior à grande explosão das redes informáticas, a mente humana e suas atividades cognitivas só são 

entendidas como inteligência quando ela interage com o mundo ou com outras pessoas, neste caso 

formando uma rede de intelecto relacionando pensamento e acontecimento. A inteligência arquitetônica, 

portanto, nada mais é do que interações entre arquitetos, usuários, objetos, materiais, texturas, 

construções em processo de representação por signos e códigos (os desenhos de apresentação e de 

execução) inseridos no caos da multiplicidade de fatores que se relacionam em muitos estratos, sendo 

que entre eles se encontram os históricos, culturais, sociais, políticos, econômicos, artísticos e criativos. 

A inteligência ou a cognição são resultados de redes complexas, nas quais interage um 
grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. Não sou “eu” que sou 
inteligente, mas “eu” com o grupo humano de que sou membro, com o meu idioma, 
com toda uma herança de métodos e tecnologias intelectuais (entre elas o uso da 
escrita). Para citar apenas três elementos entre milhares de outros, sem o acesso às 
bibliotecas públicas, sem o emprego de diversas aplicações muito úteis e sem inúmeras 
discussões com amigos, o signatário deste texto teria sido incapaz de o redigir. Isolado 
do coletivo, desprovido de tecnologias intelectuais, “eu” não pensaria. O pretenso 
sujeito inteligente é apenas um dos microatores de uma ecologia cognitiva que engloba 
e o limita. (LÉVY, 1990, p.173) 
 

As reflexões de Pierre Lévy sobre como a inteligência se expressa coletivamente e, através desta 

expressão, segundo o autor, passa a se tornar um construto cognitivo sem uma existência independente 

destas constelações humanas, desta contextualização cultural, da representação e das conexões que 

ultrapassam as convencionais relações sujeito-objeto presentes na versão usual da cognição. Este mesmo 

autor, além de expandir os horizontes da cognição para fora do indivíduo, amplia esse conceito através 

da inclusão de muitos processos automáticos e involuntários ou fora do controle da vontade deliberada. 
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As percepções, as emoções, os afectos, mas também as interações sociais humanas, de todos os graus e 

espécies, são exemplos de intercorrências que criam processos e geram pensamentos. Pensamentos que 

depois são racionalizados no regime da representação, e que, enfim, direcionam os caminhos a serem 

seguidos pela cognição e pela inteligência. 

Illya Prigogine, físico, químico e biólogo russo, é o cientista que talvez tenha mais contribuído para 

o entendimento destas conexões em um regime de indeterminação, comparáveis às relações rizomáticas, 

caóticas e dentro de uma realidade que mais se aproxima do conceito deleuziano de multiplicidade, 

através de sua Teoria das Estruturas Dissipativas. 

Anunciando uma renovação da filosofia da natureza, Illya Prigogine e Isabelle Stergers 
tentaram provar que não havia um corte absoluto entre o universo físico inerte, 
submetido a leis, e o mundo inventivo e matizado do ser vivo. As noções de 
singularidade, de acontecimento, de interpretação e de história encontram-se no centro 
dos últimos desenvolvimentos das ciências físicas. A ciência clássica excluía a história e a 
significação do universo físico e remetia este para o ser vivo, ou mesmo apenas para o 
sujeito humano. Várias correntes científicas contemporâneas estão, porém, a redescobrir 
uma netureza na qual os seres e as coisas já não se encontram separados por uma 
cortina de ferro ontológica. (LÉVY, 1990, p.175) 
 

Estas conectividades internas e externas, não mais metafóricas ou representacionais, nos tempos 

atuais já atingem proporções impressionantes, pois nas novas vertentes paramétricas de produção 

arquitetônica podemos afirmar que a busca de uma automação da atividade de projeto está sendo 

tentada em paralelo a outra automação na qual os algoritmos podem ser muito mais eficazes – na 

execução da obra – diferente da eficiência que eles podem proporcionar no ato da criação ou do 

projeto. Enquanto o binômio CAD-CAM38 tem auxiliado mais a produção do desenho industrial o BIM-

CAM promete revolucionar não apenas na prototipagem rápida das “impressoras tridimensionais” de 

maquetes, mas na ação automatizada da construção predial. O uso de softwares novos para novas ideias, 

tem sido cada vez mais frequentes, tornando-se ainda comum a apropriação dos chamados scripts que 

redesenham o próprio software de acordo com as necessidades criativas dos projetos identificadas 

pelos projetistas. A inteligência arquitetônica com pretensões de abarcar a criação de formas de 

geometria complexa exige da produção arquitetônica contemporânea uma ampliação de seus limites 

cognitivos fazendo-se uso de tecnologias da informação cada vez mais sofisticadas, que foram 

denominadas por Pierre Lèvy, por isto mesmo, de tecnologias da inteligência. 

Tanto os processos de representação quanto os recursos tecnológicos de construção estão em 

constante devir, mas os meios auxiliados por computador já nos habilitam a produzir formas 

tridimensionais tão complexas que mesmo com a mais avançada tecnologia construtiva não poderiam 

ainda ser executadas. O avanço da arquitetura paramétrica tem, aos poucos, se desenvolvido no sentido 

de reduzir esta dificuldade, pois hoje já podemos contar com softwares que utilizam os sistemas BIM 

capazes até de acusar a não exequibilidade de um projeto quando determinada a sua geometria em 

confronto com os materiais adotados, a carga própria e a acidental, considerando a resistência dos 

materiais, os momentos de inércias das peças estruturais e as configurações de seu desenho, por 

                                                           
38 CAD-CAM – Computer Aided Design – Computer Aided Manufatured 
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exemplo. Isto se assemelha ao que acontece com softwares musicais que acusam a impossibilidade de 

execução de certos acordes no piano ou no violão, por exemplo, por não ser admissível pela condição 

humana – ou seja, com o uso de duas mãos, 10 dedos, sendo 5 em cada mão, e com as distâncias que 

estes podem alcançar. Na música, a superação destes limites pela via da sintetização ou sampleamento 

computacional pode ser favorável por soar inovador e experimental pela situação super-humana que se 

cria, mas na arquitetura a não exequibilidade consiste em não existência de arquitetura no mundo dos 

acontecimentos, apenas no mundo da representação. Peter Eisenman já explorou estas limitações entre o 

real e o virtual projetando no hiperespaço, mas tornou-se um projeto conceitual que vale como obra de 

arte, mas não como objeto de uso. 

Desde 1964, Christopher Alexander, em seu enfoque sistêmico sobre o processo de criação do 

projeto (ALEXANDER, 1964) buscava simplificar os problemas através de uma análise detalhada do 

contexto, seguida de uma “síntese da forma”, sendo que ambas as tarefas eram representadas por 

gráficos em árvore. Complementando ou corrigindo em 1965, com seu artigo A City is not a Tree, passou 

a representar a atividade de projeto, em qualquer escala, através de um gráfico semirreticulado. Esta sua 

proposta, muito popular, mas raramente aplicada pelos seus admiradores, foi uma das formas teóricas de 

representar o processo de criação dentro de uma linha metodológica, analógica e sistêmica, derivada de 

analogias matemáticas, biológicas e linguísticas complexas, arborescentes e reticulares, mas não 

rizomáticas. Esta proposta de Alexander, de considerar a visão sistêmica, através de um gráfico de 

ligações de probabilidades (em forma de “tronco” ou “árvore”), foi adotada por muitos teóricos da 

arquitetura e do urbanismo nas décadas de 1960 e 1970, apenas como modelo teórico para representar 

o modo modernista de comparar os sistemas urbanos e edilícios, com organismos vivos. Enquanto 

Alexander, por uma forte influência cognitivista e estruturalista, considerava em 1965 (ALEXANDER, 1965), 

como alternativa aos esquemas em árvore, os sistemas em semirretícula, Deleuze e Guattari, por uma 

vertente filosófica pragmática e pós-estruturalista, preferiu o rizoma. Esta abordagem, com Alexander, em 

tempos remotos, contudo, deu lugar a um modo menos limitado de conexões, que, por serem 

sistêmicas, apresentavam outras limitações mais epistemológicas que conectivas. 

                
Fig. Fig. Fig. Fig. 41414141    ––––    Representações em Diagrama de Venn e em Graphos do SistemaRepresentações em Diagrama de Venn e em Graphos do SistemaRepresentações em Diagrama de Venn e em Graphos do SistemaRepresentações em Diagrama de Venn e em Graphos do Sistema    em Árvorem Árvorem Árvorem Árvore e e e e e e e do Sistema em do Sistema em do Sistema em do Sistema em SemirretículaSemirretículaSemirretículaSemirretícula....    

Fonte: Adaptada pelo autor de ilustração extraída de ALEXANDER, 1964. 

 

Potencialmente a semirretícula é uma estrutura muito mais complexa que a árvore. Para comprovar 

isto, Alexander demonstra que uma árvore composta por vinte elementos pode conter, no máximo, 
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dezenove subconjuntos, além dos vinte constituídos por cada elemento isolado. Uma semirretícula 

constituída pelos mesmos vinte elementos engloba mais de um milhão de subconjuntos distintos. 

O título do artigo de Christopher Alexander, “Uma Cidade não é uma Árvore” (A City is Not a Tree) 

é cativante embora um tanto discrepante de seu conteúdo, pois, essencialmente, o que seu artigo 

informa é que as cidades planejadas pelos arquitetos, especialmente modernistas, são projetadas através 

de um processo sistêmico que pode ser representado, matematicamente, por um diagrama em árvore. 

Como resultado das suas propriedades geométricas, as cidades-árvore modernas não estão vivas no 

sentido de manterem uma estrutura mais de acordo com as complexas e nada sistêmicas necessidades 

dos usuários. Alexander opina que uma cidade viva é modelada por semirretículas matemáticas, 

contrastando com uma cidade morta, que seria modelada por um gráfico em árvore. Nikos Salingaros, um 

matemático seguidor das ideias de Alexander, considera mais prático evitar a terminologia da árvore e da 

semirretícula, de qualquer modo e, em seu lugar, abordar o assunto do ponto de vista dos sistemas 

hierárquicos das linguagens de padrões que correspondem à geração seguinte da abordagem de 

Alexander, considerando ser uma cidade viva um sistema complexo e coerente que pode ser 

decomposto em módulos. Para Salingaros, expandindo as ideias de Alexander, se uma cidade, ou 

mesmo um edifício, não pode ser fruto de um raciocínio muito linear ou arborescente, por 

impossibilidades de esquematização e de competência cognitiva, então a complexidade dos fatos e atos 

associados à criação de uma cidade ou edifício deve ter uma representação, no mínimo em uma rede 

tridimensional de complexas interconexões. Para este matemático as interconexões possuem como base 

atos urbanos e humanos que podem ser ordenados ou configurados em forma de redes de informações 

ou de uma “Linguagem de Padrões”, formando um complexo sistema com o contexto, com a forma e 

com os usuários.  

 
Fig.Fig.Fig.Fig.    44442222    ––––    Uma Representação da Estrutura Tridimensional em Rede da Linguagem de Padrões: Uma Representação da Estrutura Tridimensional em Rede da Linguagem de Padrões: Uma Representação da Estrutura Tridimensional em Rede da Linguagem de Padrões: Uma Representação da Estrutura Tridimensional em Rede da Linguagem de Padrões: a. Conexões a. Conexões a. Conexões a. Conexões entre entre entre entre 

padrões em um mesmopadrões em um mesmopadrões em um mesmopadrões em um mesmo    planoplanoplanoplano; b. Grupos de padrões ou subsistemas se conectam a outros grupos através ; b. Grupos de padrões ou subsistemas se conectam a outros grupos através ; b. Grupos de padrões ou subsistemas se conectam a outros grupos através ; b. Grupos de padrões ou subsistemas se conectam a outros grupos através 

de um ou mais padrões; c. Conexões de padrões dede um ou mais padrões; c. Conexões de padrões dede um ou mais padrões; c. Conexões de padrões dede um ou mais padrões; c. Conexões de padrões de    um meum meum meum mesmosmosmosmo    planoplanoplanoplano    e de e de e de e de planosplanosplanosplanos    diferentes (l1, l2, l3, l4 diferentes (l1, l2, l3, l4 diferentes (l1, l2, l3, l4 diferentes (l1, l2, l3, l4 

e l5); d. Quatro padrões de l1 podem se conectar a dois padrões de l5); d. Quatro padrões de l1 podem se conectar a dois padrões de l5); d. Quatro padrões de l1 podem se conectar a dois padrões de l5); d. Quatro padrões de l1 podem se conectar a dois padrões do planoo planoo planoo plano    l5, mas, apenas através de l5, mas, apenas através de l5, mas, apenas através de l5, mas, apenas através de 

padrões de padrões de padrões de padrões de planosplanosplanosplanos    intermediáriintermediáriintermediáriintermediários; e. os; e. os; e. os; e. OOOOs s s s planos inferiores apresentamplanos inferiores apresentamplanos inferiores apresentamplanos inferiores apresentam    quase sempre um número maior de quase sempre um número maior de quase sempre um número maior de quase sempre um número maior de 

padrõepadrõepadrõepadrões, pois os padrões “filhos” detalham as situaçõess, pois os padrões “filhos” detalham as situaçõess, pois os padrões “filhos” detalham as situaçõess, pois os padrões “filhos” detalham as situações----problemas dos padrões “pais”. problemas dos padrões “pais”. problemas dos padrões “pais”. problemas dos padrões “pais”.     

Fonte: Ilustração adaptada de SALINGAROS, 2000. 

 

Um padrão ou pattern, como no original, é um conceito complexo que corresponde a ideias, 

pressupostos, conjunto de soluções conceituais que se estruturam criativamente, conectados a outros, 
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antes mesmo de se conceber formalmente a estrutura arquitetônica. Ainda que no âmbito apenas 

conceitual, Alexander, sugere que se crie uma rede de conexões entre estes patterns para que o projeto 

“se resolva”, pelo menos preliminarmente, antes do projeto poder ter sequer um primeiro traço. 

 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 44443333    ––––    EsquemaEsquemaEsquemaEsquemassss    das alas de luz das alas de luz das alas de luz das alas de luz ––––    PatternPatternPatternPattern    nº 107. As curvasnº 107. As curvasnº 107. As curvasnº 107. As curvas    mostradas nos esquema são as chamadas curvas de mostradas nos esquema são as chamadas curvas de mostradas nos esquema são as chamadas curvas de mostradas nos esquema são as chamadas curvas de 

isolux, que mostram as linhas das zonas de iguais quantidades de lux no ambienteisolux, que mostram as linhas das zonas de iguais quantidades de lux no ambienteisolux, que mostram as linhas das zonas de iguais quantidades de lux no ambienteisolux, que mostram as linhas das zonas de iguais quantidades de lux no ambiente    e as e as e as e as manchas cinzamanchas cinzamanchas cinzamanchas cinza,,,,    as as as as 
zonas mais sombreadaszonas mais sombreadaszonas mais sombreadaszonas mais sombreadas....    

Fonte: Adaptação de ilustração de ALEXANDER, 2013. 

O pattern 107, “Alas para Luz Natural” (Fig.43), segundo o qual os cômodos dos edifícios devem 

estar integrados por alas largas e estreitas por onde devem passar a luz, é um bom exemplo para o 

entendimento da ideia dos patterns. Ele se baseia na necessidade humana de luz natural. Amos Rapoport 

(1967) demonstrou que as pessoas apresentam uma predisposição mental mais positiva em cômodos 

com janelas que em cômodos sem elas, o que, obviamente, não é difícil de constatar empiricamente 

mesmo sem aparatos experimentais muito rigorosos. O ciclo da luz natural ao longo do dia exerce um 

papel vital na manutenção de nossos ritmos biológicos e mentais, ao passo que, como foi confirmado, o 

excesso de luz artificial abre um fosso entre a pessoa e seu entorno e perturba a fisiologia do homem. De 

fato, isto tudo expressa apenas teoricamente, algo que todos nós já sabemos: que é muito mais 

agradável permanecer em um edifício iluminado por luz natural que em outro que não é. Porém, o 

problema tem origem no fato de que são construídos muitos edifícios com alguns cômodos sem luz 

natural para alcançar a densidade habitacional desejada, com os edifícios compactos e com paredes 

comuns, valendo-se da tendência capitalista de que é necessário sacrificar a luz diurna para obter 

elevadas densidades e maior rendimento do solo construído.  
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O argumento mais convincente para o uso de Alas de Luz nos edifícios que proporcionam 

iluminação natural eficiente em cada cômodo durante a elaboração de um projeto é o da 

sustentabilidade ecológica e econômica: quanto menos luz artificial for usada pelo usuário, maior 

economia de energia será alcançada. O arquiteto não é obrigado a desenhar as janelas dos cômodos de 

seu projeto exatamente como no desenho da Figura abaixo, representando o padrão através de uma 

planta baixa, tão cartesiana quanto possível. O conceito das aberturas de luz lateral e/ou zenital, segundo 

Alexander e Salingaros, fiéis ao conceito de pattern, pode se encaixar em qualquer linguagem de projeto 

escolhida. Não estando, portanto, sujeita à forma, usada no seu livro Uma Linguagem de Padrões 

(ALEXANDER, 2013), como exemplo. Qualquer arquiteto tem em mente que existem muitas 

possibilidades para desenhar uma mesma ideia de projeto com este princípio solar passivo, priorizando a 

iluminação natural, com volumetrias muito variadas mesmo com formas contemporâneas e complexas. 

Quando os padrões são enumerados, textualmente descritos e, principalmente, entendidos a partir dos 

esquemas ou croquis ilustrativos, grande parte das ideias que poderiam ser criadas deixam de ser por 

pregnantes influências das formas apresentadas por Alexander como exemplo. Trata-se de uma influência 

similar à que ocorre com os funcionogramas, fluxogramas e pré-dimensionamentos executados durante a 

elaboração do partido volumétrico na etapa de estudos preliminares do projeto. A influência do 

esquema em planta da proposta das Alas de Luz é um exemplo de como uma gama de potencialidades 

criativas podem ser inventadas, sem a influência cognitiva de uma “linguagem de arquitetura” que 

reduziria, e muito, a obra de arquitetura a uma solução cartesiana apenas pela influência de um modelo 

usado em um pattern de Alexander. 

O projeto de Herzog & De Meuron para a residência chamada por eles de Vitrahaus na Alemanha 

inaugurada em março de 2010 (Fig.44) possui uma configuração bem diferente da proposta cartesiana de 

Christopher Alexander para atender ao padrão nº 107, Alas para Luz Natural, apesar de atender muito 

bem aos pressupostos de projeto solar passivo com iluminação natural suficiente, na medida para as 

condições locais. A superposição reversa de estruturas similares remetendo a formas básicas arquetípicas 

de casas extrudadas horizontalmente e prensadas verticalmente criam a necessária condição de 

superfícies periféricas para criarem aberturas que proporcionam a iluminação natural requerida para os 

espaços internos.  

O mesmo exercício pode ser feito com todos os patterns de Alexander que criam vários 

pressupostos de projeto transformados em padrões que se conectam e que seriam simplificados, por um 

nome ou um número, numa suposta “estrutura” do pensamento criativo, mas, em seguida, conectados a 

muitos outros patterns gerando um sistema que contextualizaria a elaboração do projeto. Entretanto, a 

“estrutura”, o “sistema” e a algoritimização do processo criativo do projeto são os principais problemas 

do caminho proposto por Alexander para a “síntese” ou geração da forma arquitetônica através de uma 

“linguagem de padrões”. 
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Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 44444    ––––    Vitrahaus, Um Projeto de Herzog & De Meuron que mesmo não se baseando no pattern 107 de Vitrahaus, Um Projeto de Herzog & De Meuron que mesmo não se baseando no pattern 107 de Vitrahaus, Um Projeto de Herzog & De Meuron que mesmo não se baseando no pattern 107 de Vitrahaus, Um Projeto de Herzog & De Meuron que mesmo não se baseando no pattern 107 de 

Christopher Alexander atende bem ao requisito apresentado neste padrão, que busca uma condiChristopher Alexander atende bem ao requisito apresentado neste padrão, que busca uma condiChristopher Alexander atende bem ao requisito apresentado neste padrão, que busca uma condiChristopher Alexander atende bem ao requisito apresentado neste padrão, que busca uma condição ção ção ção 
interna solar passiva, necessária à qualidade lumínica dos ambientes internos.interna solar passiva, necessária à qualidade lumínica dos ambientes internos.interna solar passiva, necessária à qualidade lumínica dos ambientes internos.interna solar passiva, necessária à qualidade lumínica dos ambientes internos.    
Fonte: Architecture Now 7 - TASCHEN (JODIDIO, 2010). 

 

O rizoma poderia ser comparado à linguagem de padrões, como uma espécie de “mapa mental” 

que pretende apresentar mais conexões que um diagrama em árvore, se a conceituação de uma Pattern 

Language não fosse considerada uma forma de linguagem, se não fosse ainda limitada como semirretícula 

com características cartesianas, se não apresentasse planos hierárquicos e nem uma totalidade unívoca, 

pois o conceito de rizoma pertence a um plano de imanência que admite apenas totalidades 

fragmentárias cujas partes não constituem “todos” particulares como ocorre com as totalidades 

transcendentes preexistentes e orgânicas.  

Partindo-se de um conceito arbóreo ou arborescente de organização do conhecimento - como 

nas taxionomias e classificações das ciências – existe uma hierarquia entre as partes e o que ocorre com 

os elementos de um nível acima não é necessariamente verdadeiro para os elementos subordinados ou 

de níveis abaixo no sistema. No pensamento arborescente todos os argumentos são organizados em 

torno de um eixo central e têm como função sustentar uma ideia, partindo de um ponto prefixado e 

usando um método bem definido. Os sistemas lógicos não podem gerenciar um pensar sobre mundo 

senão como uma grande unidade oculta sob a aparente diversidade das coisas e é moldado com 

hierarquias de pensamento, que reivindicam para si a verdade (ao menos alguma verdade) e é destinado 
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a defender as bandeiras que sustenta. Este sistema exclui a diferença porque é obrigado a criar 

homogeneidades e classificações e, a pretexto de representar o mundo em um sistema, termina por 

inventar um simulacro, feito de abstrações coerentes, mas irreais que excluem as irregularidades, a 

complexidade e a espontaneidades da vida. Deleuze & Guattari continuam sua metáfora considerando a 

radícula ou raiz fasciculada na qual a raiz principal se destruiu em sua extremidade enxertando-se nela 

muitos ramos. Este sistema promove um nível maior de conexões, mas ainda não o suficiente para a 

múltipla capacidade cognitiva de conectividade entre as ideias, os perceptos e os conceitos. Este sistema 

é comparável à semirretícula de Alexander. Já num modelo rizomático, qualquer afirmação que incida 

sobre algum elemento poderá também incidir sobre outros elementos da estrutura, sem importar a sua 

posição dentro do sistema. Rizoma é um modelo descritivo proposto por Deleuze e Guattari que se 

desenvolve sem um centro fixo, em que cada unidade afirma sua diferença. Neste modelo de sistema, a 

organização dos elementos não segue linhas de subordinação hierárquica - com uma base ou raiz dando 

origem a múltiplos ramos - mas, pelo contrário, qualquer elemento pode afetar ou incidir em qualquer 

outro. A noção de rizoma foi adotada da estrutura de algumas plantas que se ramificam em qualquer 

ponto, assim como se engrossam e se transformam num bulbo ou tubérculo.  

                                                                                                                                       
Fig.Fig.Fig.Fig.44445555    ––––    Representação de Representação de Representação de Representação de duas possibilduas possibilduas possibilduas possibilidades de pidades de pidades de pidades de pensamentoensamentoensamentoensamento: a: a: a: a    aaaarborescente e rborescente e rborescente e rborescente e a ra ra ra rizomáticizomáticizomáticizomáticaaaa    propostas por propostas por propostas por propostas por 

Deleuze e GuattariDeleuze e GuattariDeleuze e GuattariDeleuze e Guattari    em Mil Platôs (DELEUZE & GUATTARI, 1980), mas, particularmente entre em Mil Platôs (DELEUZE & GUATTARI, 1980), mas, particularmente entre em Mil Platôs (DELEUZE & GUATTARI, 1980), mas, particularmente entre em Mil Platôs (DELEUZE & GUATTARI, 1980), mas, particularmente entre arquitetosarquitetosarquitetosarquitetos    e e e e 

artistas plásticos, comumente, este modo de agenciar o pensamento é confundido com o caos ou a artistas plásticos, comumente, este modo de agenciar o pensamento é confundido com o caos ou a artistas plásticos, comumente, este modo de agenciar o pensamento é confundido com o caos ou a artistas plásticos, comumente, este modo de agenciar o pensamento é confundido com o caos ou a 

complexidade formal de suas obrascomplexidade formal de suas obrascomplexidade formal de suas obrascomplexidade formal de suas obras....    

Fonte: Ilustração do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

 

O rizoma da botânica, que tanto pode funcionar como raiz, talo ou ramo, independente de sua 

localização no desenho da planta, serve para exemplificar um sistema onde não há raízes - ou seja, 

proposições ou afirmações mais fundamentais do que outras - que se ramifiquem segundo dicotomias 

estritas. Isto não implica que uma formação rizomática seja necessariamente flexível ou instável, porém 
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exige que qualquer campo dela pertencente possa ser modificado: existem, no rizoma, linhas de solidez 

e organização fixadas por grupos ou conjuntos de conceitos afins. Tais conjuntos definem territórios 

relativamente estáveis dentro do rizoma.          

O ato criativo que explora toda a rede rizomática de conexões sem bloqueios cognitivos e 

limitações lógicas pode produzir um pensamento não convencional suficientemente rico e complexo 

para cobrir as necessidades relativas aos processos de projeto arquitetônico e urbanístico. Principalmente 

considerando que este modo de pensar criaria as necessárias conexões da criatividade na medida 

necessária a uma melhor contextualização e elaboração de formas que atendam às necessidades reais do 

projeto, sem deixar de lado aspectos genéricos importantes bem como os mais peculiares. Para isto o 

pensamento rizomático deixa de ser uma sugestão para ser uma necessidade. O pensamento rizomático 

presta-se a mostrar que a estrutura convencional das disciplinas epistemológicas não reflete simplesmente 

a estrutura da natureza, mas sim que é um resultado da distribuição de poder e autoridade no corpo 

social. A organização rizomática do conhecimento é um modo de resistir a um modelo hierárquico que 

reflete, na epistemologia, uma estrutura social opressiva. A complexidade do ato criativo arquitetônico 

mesmo antes de toda a tecnologia contemporânea já exigia a coparticipação de muitos profissionais, o 

que torna o pensamento rizomático uma heterogênese que combina as experiências de vida de muitos, 

em um emaranhado, ainda mais entrelaçado, do que costumamos imaginar.  

“O otimismo ilusório sobre a própria racionalidade que nós humanos, possuímos vem da 
imagem distorcida proporcionada pelo sucesso da Revolução Industrial. O orgulho por 
ter criado a ciência e a tecnologia é legítimo no âmbito da espécie, mas – se nos 
permitirem uma metáfora - não é admissível que o servente de pedreiro ou o arquiteto 
que participam da construção de uma catedral ignorem que essa obra é fruto da 
cooperação e se atribuam a ilusão de poder fazer, por si sós, tantas catedrais quantas 
quiserem.” (AGÜERA, 2008, p.145). 
 

Isso se potencializa quando se considera que além de todo o conhecimento técnico exigido por 

vários profissionais e especialidades para a criação arquitetônica, é também necessário saber de quem de 

fato usará o edifício a ser projetado quais são as suas peculiaridades ou singularidades, tornando 

necessária a partilha da criação com os importantes insumos frutos do processo subjetivação resultante 

da discussão com os próprios futuros usuários. 

A criação começa pela fabricação de intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser 
pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas [...] Fictícios ou reais, animados ou 
inanimados, é preciso fabricar os seus próprios intercessores [...] sempre se trabalha 
com vários, mesmo quando isso não se vê. (DELEUZE, 1992, p.156) 

 
A crítica de Foucault à verdade utilizada no logos ou na lógica das condições transcendentais e 

infinitas se respalda na noção de que esta lógica se organiza através de uma disposição discursiva no 

momento em que os seres, as coisas e as palavras são pensados a partir da Representação, e não 

conhecidos a partir de sua história finita. Há, portanto, jogos de verdade teóricos e científicos, e são 

designados mecanismos e procedimentos, estratégias e táticas de poder que atuam na produção de 

discursos qualificados como verdadeiros ao invés de verdades transcendentes e universais.  Aquilo que 

se chama de verdade é estabelecido pelo jogo de regras, pela ordem do discurso que condiciona os 
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saberes, e não pela ordem das coisas, que não correspondem fielmente à das palavras produzindo 

verdades universais e atemporais como defendem a maior parte dos sistemas lógicos. (CANDIOTTO, 

2010) 

Na atividade criativa arquitetônica, a conscientização das diferenças entre o mundo da 

representação e o mundo das coisas é de fundamental importância, incluindo, em um primeiro momento, 

também as representações típicas da profissão, como as peças gráficas e as modelagens tridimensionais. 

Mas, em seguida, é nítida a constatação de que as grandes discrepâncias ocorridas entre o que um 

arquiteto concebe, ainda sob a forma de conceito, e o que de fato é construído, também podem ser 

minimizadas por esta conscientização dada pela filosofia de Foucault. Isto pode ocorrer tanto na 

transição entre o conceito – puramente intelectual, abstrato, virtual, mental ou subjetivo – e a definição do 

partido arquitetônico, como na “atualização” do projeto em forma de construção – puramente material, 

concreto, corporal, real ou objetivo. E, mais do que evitar discrepâncias entre o que foi pensado ou 

desejado por um usuário, e o que se realizará em objeto edificável, esta conscientização promove a 

grande contribuição de possibilitar ao arquiteto, usuário de uma metodologia de projeto convencional ou 

resultante de uma influência acadêmica muito determinante, superar as limitações do pensamento, que 

quando preso aos tradicionais paradigmas lógicos, mesmo aqueles mais flexíveis e conexionistas, 

estabelecem uma relação tão forte com o discurso e com o símbolo e suas operações linguísticas, que 

interfere significativamente nos processos mentais utilizados para estes profissionais elaborarem sua obra, 

nos vários estágios de sua concepção. 

 Vemos, então, proliferar nas realizações arquitetônicas, desde os primórdios de sua história, as 

analogias, as comparações, os métodos indutivos e as ordenações geométricas, como proporções 

canônicas, sequências gerativas, progressões ditas harmônicas, traçados reguladores, simetrias dinâmicas, 

ou, o que se costumou hoje chamar, sistematicidades39. Muito comuns como justificativas teóricas 

extremamente racionais e cartesianas para as práticas criativas de projeto ganham um aspecto 

aprisionador, pouco espontâneo e pouco sensorial e, por demais estruturalistas, quando considerados a 

partir da crítica de Foucault ao mundo das representações. O que nos leva a objetar qualquer prática 

projetual que se prenda a pressupostos discursivos, metodológicos e teóricos que, ainda em sua 

conceituação, estabeleçam regras formais, ordenações dimensionais, geométricas, analogias semiológicas, 

que tratam a arquitetura como uma arte figurativa ou como um manifesto com pretensões linguísticas, 

ainda que com características não verbais. 

 
E é nisto justamente que consistem o método e o seu “progresso”: reduzir toda a 
medida (toda a determinação pela igualdade e a igualdade) a uma série que, partindo 
do simples, faça aparecer as diferenças como graus de complexidade. O semelhante, 
depois de ter sido analisado segundo a unidade e as relações de igualdade ou de 
desigualdade, é analisado segundo a identidade evidente e as diferenças: diferenças 

                                                           
39 SISTEMATICIDADES – critérios ordenadores ou regularizante das formas arquitetônicas, perceptíveis, mais 
característicos de um modernismo tardio, contrapondo-se à arquitetura “orgânica”, “informe”, “líquida” ou a qualquer 
outra denominação de arquitetura que, segundo Edson Mahfuz, termina por confundir seus usuários, que não 
conseguem relacioná-la a nada conhecido. 
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que podem ser pensadas na ordem das inferências. No entanto, esta ordem, ou 
comparação generalizada, só se estabelece a partir das conexões do conhecimento; o 
caráter absoluto que se reconhece ao que é simples não concerne ao ser das coisas 
mas à maneira como elas podem ser conhecidas. De maneira que uma coisa pode ser 
absoluta sob certo aspecto e relativa sob outros; a ordem pode ser ao mesmo tempo 
necessária e natural (em relação ao pensamento) e arbitrária (em relação às coisas), 
porque uma coisa, consoante a maneira como a consideramos, pode ser colocada num 
ponto ou noutro da ordem. (FOUCAULT, 1966, p.108-109) 
 

De todos os aparatos do pensamento representacional e da lógica, a analogia provavelmente é a 

ferramenta mais utilizada nos processos de elaboração de projetos. Neste caso a crítica mais importante 

da filosófica contemporânea é a que atinge estes recursos de comparação ou de referência criativa 

interna ou externa à própria teoria da arquitetura. Em uma crítica bem clara às analogias, às comparações e 

as relações de igualdade utilizadas na comunicação Foucault afirma que existem dois tipos de 

comparações: a que julga a semelhança entre medidas e a que põe em confronto a ordem hierárquica 

entre dois ou mais elementos. Mas as medidas comparadas são baseadas em convenções ou referências 

tomadas por empréstimo, como as unidades clássicas: pés, jardas, metro, segundo, e outras. A 

ordenação, do mesmo modo, toma como parâmetro algumas grandezas convencionadas para 

estabelecer, assim, uma sequência tão convencional quanto às grandezas utilizadas. Não se pode 

conhecer a ordem das coisas na sua natureza isolada, mas sim descobrindo a mais simples e em seguida 

a que estiver mais próxima para que se possa ascender necessariamente, a partir daí, às coisas mais 

complexas por uma criação do conhecimento catalográfico humano.  

O semelhante, que fora durante muito tempo categoria fundamental do saber – a um 
tempo forma e conteúdo do conhecimento - dissocia-se numa análise feita em termos 
de identidade e de diferença; além disso, quer indiretamente por intermédio da 
medida, quer diretamente e com pé de igualdade, a comparação é referida à ordem; 
enfim, o papel da comparação já não é renovar a ordenação do mundo, pois ela 
processa-se de acordo com a ordem do pensamento e vai naturalmente do simples ao 
complexo. (FOUCAULT, 1966, p.109) 

 
Assim como a de Foucault, a crítica da verdade de Deleuze é bem contundente e, ao mesmo 

tempo criativa. Em seu livro “Proust e os Signos”, de 1964, no qual utiliza muitas referências ao Recherche 

du temps perdu (Em Busca do Tempo Perdido) de Marcel Proust, Deleuze afirma que o homem não 

procura a verdade sem uma razão muito forte, uma razão concreta: quando sofremos uma espécie de 

violência que nos leva a essa busca. Um exemplo citado foi o de um ciumento que quer saber se sua 

amada está lhe traindo. A verdade, segundo Deleuze, não é alcançada por afinidade, nem com boa 

vontade, ela se trai por signos involuntários. 

 
O erro da filosofia é pressupor em nós uma boa vontade de pensar, um desejo, um 
amor natural pela verdade. A filosofia atinge apenas verdades abstratas que não 
comprometem, nem perturbam. "As ideias formadas pela inteligência pura só possuindo 
uma verdade lógica, uma verdade possível, sua seleção torna-se arbitrária." Elas são 
gratuitas porque nascidas da inteligência, que somente lhes confere uma possibilidade, e 
não de um encontro ou de uma violência, que lhes garantiria a autenticidade. As ideias 
da inteligência só valem por sua significação explícita, portanto convencional. Um dos 
temas em que Proust mais insiste é este: a verdade nunca é o produto de uma boa 

vontade prévia, mas o resultado de uma violência sobre o pensamento. (DELEUZE, 
1964, p.15) 
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Não como mais um incremento nas teorias sobre a lógica, mas como uma reformulação de sua 

natureza e das fontes de sua existência, a Lógica do Sentido (DELEUZE, 1969) é uma outra maneira de 

conceber a lógica sustentada pelo empirismo, mas um empirismo que ultrapassa as dimensões 

experimentais do visível, sem cair nas ideias ou nas proposições. A lógica do sentido pode ser definida 

como uma espécie de fenomenologia do sentido-acontecimento: acontecimento dos corpos que se 

manifestariam na linguagem, até o ponto extremo e visível de suas afetações empíricas. Apesar de não 

poder ser considerado, por qualquer análise, um estruturalista, Deleuze, em seu livro “Lógica do Sentido”, 

parte em busca da “estrutura objetiva do próprio acontecimento”, surgindo assim uma ontologia que é 

também a do sentido. Nesta lógica as dualidades são apresentadas com o principal objetivo de sua 

superação, o seu ultrapassamento ou sua dissolução a partir do seu “esticamento”. A compatibilidade, 

validade ou a verdade não precisa ser demonstrada ou discursivamente provada através da razão, mas 

empiricamente vivenciada especialmente através dos sentidos e dos afetos. Uma lógica feita sobre 

medida para a prática arquitetônica que pode ser facilmente iludida pela falácia da representação, ao 

invés de ter sempre focada a meta construtiva que se materializa no mundo dos acontecimentos. Esta é a 

lógica que coexiste em melhores condições com a política de cognição criativa do pragmatismo 

contemporâneo, citada no primeiro capítulo. Política esta na qual o pensamento inventivo, parafraseando 

Irene Simões, (SIMÕES, 1988) tem a capacidade de "desinventar" o inventado, ultrapassar a sonolência e 

fugir à esclerose dos lugares comuns, escanchar a lógica, propondo-nos outra realidade e “dimensões 

para novos mágicos sistemas de pensamento” (ROSA, 2001). Esta lógica, no mínimo, se apresenta como 

um forte subsídio, com muitos conceitos e enunciados para respaldarem uma postura mais livre do 

pensamento criativo arquitetônico, menos preso a proposições e a imagens transcendentais do que aos 

sentidos e à percepção, bem como todos os impactos emocionais e afetivos destes decorrentes, 

portanto, saindo de uma representação transcendente para admitirmos uma realidade imanente e 

autoconstruída, por uma espécie de “autopoiese”. 

O conceito de autopoiese foi elaborado pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco 

Varela para atender a uma exigência, que eles próprios se impuseram a encontrar uma melhor definição 

para os seres vivos como tais, ou seja, como fugir do pensamento dominante à época de que os seres 

vivos são como sistemas de processamento de informação, como máquinas cibernéticas. Os biólogos 

chilenos propuseram o entendimento dos seres vivos em constante processo de produção de si em 

incessante engendramento de sua própria estrutura. (VIRGINIA KASTRUP em KASTRUP, TEDESCO & 

PASSOS, 2008, p.47) Se os seres vivos se assemelhassem a máquinas eles deveriam se adequar ao 

modelo de entrada e saída (input/output) de informações ou dados e isto deixaria de fora o aspecto de 

autocriação permanente que era para a dupla de pesquisadores o objeto da biologia, distinto do da 

cibernética e de sua Inteligência Artificial, por exemplo. Esta formulação parece ser inofensiva para as 

demais teorias biológicas, mas é de tal maneira radical que restaura de forma diferente o criacionismo, 

que já havia sido há muito tempo execrado pela ciência através das teorias da evolução. 
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Através desses autores [Maturana & Varela] o criacionismo ressurge, mas trata-se agora 
de um criacionismo ateu, sem instância criadora: autocriação, autoposição, autopoiese, 
é justamente essa modalidade de criacionismo que desperta o interesse de Deleuze e 
Guattari. (Virginia Kastrup em KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008, p.48). 

 
Torna-se importante esclarecer que o fato de um sistema cognitivo ser autopoiético e não 

cibernético não quer dizer que seja fechado. Significa que o resultado de sua criação situa-se no interior 

das fronteiras do sistema e não que o sistema não tenha relações com o exterior. Grosso modo, o 

mesmo ocorre com o ato criativo arquitetônico, que inclui os caminhos autopoiéticos das experiências 

prévias, das habilidades desenvolvidas e das capacidades presentes devido ao binômio da herança 

genética e do ambiente. Para está contextualizado com a realidade o sistema, porém, não pode ser 

fechado, e precisa incluir as exigências que tornaram o edifício a ser projetado necessário. Este exemplo 

contém tanto o aspecto autopoiético jamais imitável pela inteligência artificial da experiência de vida 

acumulada, da vivência da cidade e do censo comum para as mínimas tarefas nas entrelinhas das 

elaborações criativas, ainda que seja para negá-lo. Mas o processo depende também de dados sobre o 

edifício, bem como ainda as necessidades da cidade onde este edifício estará inserido e de seus 

usuários. Todo ato criativo é um processo autopoiético e não apenas cognitivo maquinal. Com certeza 

maquínico, mas não maquinal ou cibernético. 

    O ato de criação está submetido ao jogo de estratificações já existentes, deixa de lado uma 

inoperante função ordenadora e harmonizadora para dar lugar a uma lógica completamente diferente 

comprometida apenas com as empiricidades a serem construídas. A cognição criativa não pode criar 

vínculos muito estreitos com a representação porque não é uma forma de cognição que se compromete 

com a descrição do real, e nem mesmo deve utilizar os mesmos instrumentos desta ação, pois seu 

compromisso é com a produção da realidade. Porém essas produções estão sujeitas às configurações 

historicamente condicionadas, e, portanto, precisam sair de um regime de recognição e de redundância, 

aceitações de direções esboçadas nos estratos de conteúdo e de Expressão. (KASTRUP, TEDESCO & 

PASSOS, 2008). Se os signos usados na linguagem já devem ser destituídos de uma função atribuída ao 

enunciado, sua unidade elementar, de servir de palavra de ordem, de poder ou de controle, bem como 

da inalienável condição de traço característico da inteligência humana, a despeito do que defende Noam 

Chomsky, por exemplo, o que podemos dizer do ato de criação, que deve sofrer o mínimo possível a 

intervenção de velhos paradigmas e de ultrapassadas propostas processuais e metodológicas submetidas 

a um regime de cognição estruturalista e representacional. A inteligência há muito tempo não é mais 

associada à linguagem, considerando os homens como seres inteligentes porque são capazes de se 

comunicar e, apesar do tom ridículo que pode aparentar hoje, não é mais aceitável acreditar que a 

linguagem nos confere também capacidade de pensar. Segundo a pragmática, se os signos instauram 

uma realidade, eles o fazem devido à eficácia que lhe conferem as convenções e os ritos sociais, mas 

não havendo a vinculação entre significado e significante naquilo que é produzido rompe-se assim com 

um regime de signos e paradigmas que estruturariam e que ordenariam as ideias a partir de conteúdos a 

serem comunicados de forma semiológica, no sentido do convencional ou do que foi codificado. 
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Um dos principais problemas que surgem quando associamos a lógica alguma espécie de 

raciocínio arquitetônico é a necessidade de objetividade e de formalidade do pensamento lógico, além 

das outras inúmeras limitações a ele associadas, já citadas, sobre a não conformidade entre o discurso e a 

prática. Na elaboração de um projeto, contudo, em boa parte de seu processo esta objetividade da 

lógica pode ser útil, ainda que esta só seja percebida através do caminho do mundo da representação 

que ordena, classifica pela semelhança e regulariza o que ocorre de forma espontânea e elabora aparatos 

lógicos, por vezes inexistentes ou imperceptíveis na prática. Durante a etapa de criação, entretanto, a 

objetividade do “vá direto ao assunto” (MCINERNY, 2009) pode inibir ideias que fogem do formalismo da 

ordem da lógica e pertencem à informalidade e ao caos da arte e da criatividade. Neste caso, a melhor 

alternativa é dar lugar à subjetividade, à aleatoriedade, à arbitrariedade, e aos pensamentos bivergentes e 

conexionistas. 

Dentro de uma perspectiva de cognição inventiva esta afirmação ganha ainda mais veracidade, pois 

mesmo a gênese do pensamento racional passa a ser vista como imanente, perceptual, afetiva, 

emocional, ou, por vezes com grande dose de conteúdo inconsciente. 

Segundo Deleuze e Guattari os conceitos lógicos são figuras ou representações e a lógica não 

passa de uma ideografia. 

 
É como uma deformação regrada, oblíqua, da referência com relação a seu estado 
científico. A lógica tem o ar de debater eternamente na questão complexa de sua 
diferença com a psicologia; todavia, é-lhe concedido facilmente que ela erige, em 
modelo, uma imagem de direito do pensamento, que não é de maneira alguma 
psicológica (sem por isso ser normativa), a questão reside antes no valor desta imagem 
de direito, e no que ela pretende nos ensinar sobre os mecanismos de um pensamento 
puro. (DELEUZE & GUATTARI, 1991, p.181) 

 

Quem leu o livro “O Que é Filosofia” de Deleuze e Guattari teve a oportunidade de constatar que 

não se trata de um livro elementar que define a filosofia de forma simplória para atender a leigos ou 

iniciantes na pesquisa desta área de conhecimento. Este livro, ao contrário, apresenta outra maneira bem 

própria dos autores e do pragmatismo contemporâneo, de entendimento da Ciência, da Filosofia e da 

Arte, que provoca uma forte ruptura em relação aos modos anteriores de conceber estas três grandes 

disciplinas. Neste livro fica claro que são três as potências ou ideias criativas do pensamento e do 

aprendizado dentro deste ambiente de transitoriedade da multiplicidade: os conceitos criados pela 

filosofia e suas variações; as funções produzidas pela ciência e suas variáveis e os perceptos e afectos 

gerados pela arte e suas variedades. 

Estas três formas de criar são consideradas como três frentes de combate entre o caos e o 

pensamento. Elas se cruzam, se entrelaçam, mas sem síntese nem identificação e os pontos culminantes 

destes cruzamentos de pensamentos são evidenciados pela possibilidade de existir conceito de função 

ou de sensação; função de conceito ou de sensação e mesmo sensação de conceito e de função. Esses 

pontos de culminância dos cruzamentos permitem acolher a ideia do pensamento como heterogênese, 
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uma vez que cada elemento criado sobre um plano recorre a outros elementos heterogêneos, que 

acabam por criar sobre outros âmbitos criativos. 

 

A lógica é reducionista, não por acidente, mas por essência e necessariamente: ela quer 

fazer do conceito uma função, segundo a via traçada por Frege e Russel, mas para tanto 

é necessário, de início, que a função não se defina somente numa proposição 

matemática ou científica, mas caracterize uma ordem mais geral de proposição, como 

exprimido das frases de uma língua natural. É preciso, pois, inventar um novo tipo de 

função, propriamente lógica. (DELEUZE & GUATTARI, 1991, p.177) 

 

A Psicologia Cognitiva utiliza como objeto de pesquisa e de experimentação elementos que estão 

em uma ordem diferente daquela trabalhada pela filosofia, portanto, em muitos casos, aqui discutidos, a 

inteligência e a lógica serão referenciadas em acontecimentos que são mais efeitos que causas. Tão 

variáveis quanto a ciência permite que elas sejam em suas limitadas e equacionáveis funções. Precisamos 

ter cuidado para não confundirmos o modo como descrevemos ou traduzimos discursivamente uma 

obra de arquitetura com todas as suas justificativas e todas as suas principais razões de existência, com o 

modo como as ideias são concebidas construtiva e criativamente na mente do arquiteto. Se repetirmos 

padrões de desempenho utilizados em experiências projetuais anteriores por existirem muitas decisões 

dimensionais ou formais que não podemos avaliar com precisão senão empiricamente, para, assim, 

enquadrarmos este processo como uma lógica indutiva, não podemos esquecer que as experiências 

pregressas não podem ser reduzidas a proposições, ou premissas, principalmente se considerarmos que 

a “matéria prima” do processo de projeto não são as formas em si, ou as proposições que as descrevem, 

mas as vivências, as percepções e afeições que temos em relação a elas. A univocidade dentro da 

multiplicidade expressa na lógica dos sentidos faz com que não exista nada incompatível no mundo dos 

acontecimentos, por serem verdades ontológicas e não lógicas. Uma vez que são coisas que de fato 

acontecem, as obras arquitetônicas, não apresentam as incompatibilidades e paradoxos do mundo da 

representação que o projeto apresenta. O que nos leva a considerar que os principais problemas de 

projeto estão entre as necessidades e desejos transformados em discussões carregadas de significâncias 

e de proposições, verdadeiras ou falsas, a respeito das soluções criadas que são verdadeiras “palavras 

de ordem” usadas para orientar, mas também para restringir, conduzir e controlar as realizações artísticas 

arquitetônicas.  

 
 
 

3333.3.3.3.3    SISISISISTEMATICIDADES STEMATICIDADES STEMATICIDADES STEMATICIDADES EEEE    ALEATORIEDADES: A COMPLEXIDADE COM APARÊNCIA DE CAOSALEATORIEDADES: A COMPLEXIDADE COM APARÊNCIA DE CAOSALEATORIEDADES: A COMPLEXIDADE COM APARÊNCIA DE CAOSALEATORIEDADES: A COMPLEXIDADE COM APARÊNCIA DE CAOS    

    

A mesma sistematicidade adotada na criação de esquemas e métodos organizados e estruturados 

geometricamente, a mesma estrutura hierárquica arborescente das lógicas tradicionais, permanece em 

uso, até os dias atuais, também para a geometria das formas criadas na maioria dos processos de projeto. 
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Algo que desde os tempos mais remotos nos tratados clássicos de arquitetura, herdados do passado e 

aplicados no historicismo e também, com outra configuração, no modernismo continua sendo utilizado 

na arquitetura contemporânea. Tudo indica que a ânsia de comunicar algo, por uma tendência 

representacional, através de traços ou formas não discursivas, foi responsável pela criação de uma 

pseudolinguagem visual que não comunica mensagens, mas cria padrões de estética, de preferência 

sígnicas e associações de experiências perceptivas com os forçados significados impostos às formas 

abstratas e destituídas de mensagens e, portanto, de linguagens visuais impostas à arquitetura. As formas 

dos edifícios e a morfologia da cidade não devem ser vistas como insignificantes, mas sim assignificantes, 

por não terem nelas e na sua arquitetura (que não se resume a formas e à aparência) nenhum 

compromisso em transmitir qualquer espécie de discurso, sua razão de ser se traduz, principalmente, em 

pretensões de provocar perceptos e afetos em seus usuários como forma de arte que são, quando 

consideramos a atividade arquitetônica e urbanística como suas qualificadoras. 

As sistematicidades aqui tratadas, frutos de uma tendência a admitir a existência de uma espécie de 

linguagem ou de comunicação visual abstrata, correspondem a qualquer forma de regularidade, lei de 

crescimento, regra geométrica, proporcional, tipológica ou analogia literal e mimética, que aprisiona o 

processo de concepção arquitetônica em aspectos geométricos ou estéticos sem que estes sistemas ou 

padrões que norteiam o desenho do edifício sejam garantia de resultados qualificados dentro de um 

nível de excelência arquitetônica, exceto através daquilo que se costumou chamar de “gosto da época” 

ou devido ao estilo hegemônico no tempo e no local em questão.  Apesar de negar os adornos e as 

regras clássicas o modernismo, como foi dito, apresenta sistematicidades tipológicas, semiológicas, 

modulares, ou, às vezes, miméticas, buscando analogias com a natureza ou com o mundo figurativo. As 

obras rotuladas de pós-modernistas, desconstrutivistas ou contemporâneas, como seguem caminhos 

cada vez mais variados, tanto apresentam obras nascidas de sistematicidades quanto aquelas que surgem 

de criações arbitrárias ou aleatórias. A escolha entre um caminho ou outro, também não é garantia de 

unanimidade na apreciação estética, pois há quem sinta falta até hoje dos adornos clássicos preservados 

apenas em restaurações, com outra abordagem em neoecletismos ou nos falsos históricos que escapam 

ou são negligenciados pela fiscalização dos órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultural. Os 

gostos e as preferências são determinantes e devem ser respeitados exigindo uma grande versatilidade 

dos projetistas, quando se transformam em exigências inegociáveis com os usuários ou proprietários do 

futuro edifício em fase de projetação.  

Em projetos cuja sistematicidade é inevitável, sua elaboração comumente exige o uso de todo o 

talento artístico de seu autor para vencer a rigidez geométrica contida na aparência e causada por estas 

chamadas regras estéticas. O mesmo ocorre quando a opção é trabalhar com a instabilidade, a 

desordem e o caos, localizados ou em todo o conjunto construído. A habilidade artística nestes casos é 

exigida para que a desordem produza resultados esteticamente dentro de padrões aceitáveis ao seu 

público ou que choquem tanto quanto o desejado pelo artista/arquiteto. Ainda que a criação aleatória 

seja mais livre de mecanismos aprisionadores haverá sempre um crivo de crítica que faz o autor, 
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prudentemente, pensar sobre o custo-benefício e nos efeitos de sua obra sobre a cidade no caso de ser 

execrada pela crítica ou polemizada pelos acadêmicos. 

         

  

             

Fig.Fig.Fig.Fig.46464646    ––––    Sistema de Formas proposto por Wilhelm Ostwald usando módulos, simetrias e padrões geométricos de Sistema de Formas proposto por Wilhelm Ostwald usando módulos, simetrias e padrões geométricos de Sistema de Formas proposto por Wilhelm Ostwald usando módulos, simetrias e padrões geométricos de Sistema de Formas proposto por Wilhelm Ostwald usando módulos, simetrias e padrões geométricos de 

repetição, esquadrias desenhadas por Frank Lloyd Wright urepetição, esquadrias desenhadas por Frank Lloyd Wright urepetição, esquadrias desenhadas por Frank Lloyd Wright urepetição, esquadrias desenhadas por Frank Lloyd Wright usando um padrão estilístico seu, marca registrada sando um padrão estilístico seu, marca registrada sando um padrão estilístico seu, marca registrada sando um padrão estilístico seu, marca registrada 

de sua estética e alguns exemplos de exercícios de alunos aplicando os princípios de geometria fractal em de sua estética e alguns exemplos de exercícios de alunos aplicando os princípios de geometria fractal em de sua estética e alguns exemplos de exercícios de alunos aplicando os princípios de geometria fractal em de sua estética e alguns exemplos de exercícios de alunos aplicando os princípios de geometria fractal em 

seus projetos arquitetônicosseus projetos arquitetônicosseus projetos arquitetônicosseus projetos arquitetônicos....  

Fonte: Ilustração adaptada de GERSTNER, 1986; Armazém 3D do Google SketchUp e de SEDREZ & PEREIRA, 2009. 

 

Os sistemas de forma até os dias de hoje adotados por artistas visuais como recurso criativo de 

obtenção de padrões bidimensionais de design e tridimensionais de arquitetura, como os apresentados 

na figura 46, são caminhos nitidamente algorítmicos, que exploram operações geométricas passíveis de 

variantes e que não dão ao artista uma ideia claramente definida da solução, mas tentam inovar no 

processo. Esta proposta de sistematicidade cria uma ilusão de que o resultado final foi fruto de uma 

aleatoriedade ou de alguma espécie de caos. Este é o típico momento em que confundimos 

complexidade sistêmica com caos. O caos é assistemático, heurístico, abdutivo e não algorítmico ou 

sistêmico é heterogêneo e pertence ao domínio da multiplicidade e ao mundo da indeterminação. Se 

outros arquitetos adotarem um mesmo sistema de formas ou regime semiótico chegará objetivamente a 
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soluções similares, padrões ou tipos. Ao contrário, por um processo de subjetivação não há como um 

projetista chegar a uma solução similar, pois não haverá qualquer sistema referencial, conceitual ou 

compositivo que possibilite alguma forma de repetição entre as soluções. 

Não se pode afirmar que a sistematicidade, a significação  e as leituras semiológicas feitas com a 

arquitetura sejam um erro ou não possam coexistir com um pragmatismo, mas estes caminhos 

estruturalistas e cogitativos (ou racionalistas) deixam escapar boa parte da potencia criativa alcançável em 

uma política de cognição inventiva. Com base em uma epistemologia da multiplicidade que, por natureza 

nos habilita a criar uma variedade infinita de leitmotiv's40 ou motes, ou ainda, ritornelos41, as abordagens 

sistêmicas, tipológicas, analógicas, estilísticas e semiológicas limitam o potencial criativo construindo 

planos compositivos algorítmicos, lógicos ou feitos de regras geométricas que nascem, enfim, de um 

campo de concepção arborescente e não rizomático. Mesmo as construções sistêmicas baseadas em 

operações fractais, comumente atribuídas a uma matemática do caos, são formadas por leis de 

construção algorítmicas que tentam simular o acaso a aleatoriedade e a incerteza, mas não conseguem de 

fato. 

Wilhelm Ostwald, um dos primeiros químicos a ganhar o prêmio Nobel, famoso por criar um 

sistema de notação de cores, também criou um sistema de formas em 1922, que se fundamenta em 

módulos estruturais geométricos (triângulos, quadrados, hexágonos, etc.) que por sucessivas operações 

de simetrias e rotações regulares produzem estampas e motivos ditos euclidianos para receberem cores 

formando padrões gráficos decorativos de uso pictórico. Estes recursos algorítmicos fazem o artista 

perder parcialmente a autonomia sobre sua criação participando conscientemente apenas da escolha do 

módulo e, posteriormente, utilizando o seu juízo crítico que aceita ou rejeita o produto final, dando uma 

ilusão de um processo randômico, mas altamente geométrico e sistêmico. O mesmo ocorre na arquitetura 

com os clássicos padrões proporcionais e o Preceituário da Boa Arquitetura de De Architectura de 

Vitrúvio, as normativas do Tratado “Os Quatro Livros da Arquitetura” de Andrea Palladio, os traçados 

reguladores de Le Corbusier, as regras da “Arquitetura Orgânica” e os traçados dos vitrais de Frank Lloyd 

Wright e, mais recentemente, as aplicações da geometria fractal nos partidos volumétricos arquitetônicos. 

A forte e determinante influência histórico-filosófica do pensamento clássico da transcendência e 

univocidade, reforçado pelo cartesianismo do pensamento moderno, mantém uma atávica relação 

                                                           
40 LEITMOTIVLEITMOTIVLEITMOTIVLEITMOTIV (do alemão, motivo condutor) - em música, é uma técnica de composição introduzida por Richard 
Wagner em suas óperas, que consiste no uso de um ou mais temas que se repetem sempre que se encena uma 
passagem da ópera relacionada a uma personagem ou a um assunto. Wagner usou o leitmotiv pela primeira vez na 
ópera O Holandês Voador, Der fliegende Holländer, sendo que todas as suas óperas seguintes também o utilizaram. 
Esta técnica foi utilizada também por outros compositores do período romântico como Giuseppe Verdi, em suas óperas 
Nabucco e La Traviata, e Georges Bizet, na ópera Carmen. Atualmente, o uso do leitmotiv não se restringe à ópera. 
Também é utilizado largamente no cinema e em telenovelas. O primeiro filme a utilizar este conceito, que veio a se 
tornar amplamente difundido entre os filmografistas, foi o expressionista alemão Fritz Lang no filme "M - Eine Stadt 
sucht einen Mörder" (BR: M - o Vampiro de Düsseldorf). No filme, a presença do assassino é sempre ornada com o 
Leitmotiv de "I Dovregubbens hall" (mais conhecido pelo título em inglês, "In the Hall of the Mountain King"), de Edward 
Grieg. 
41 “Criamos ao menos um conceito muito importante: o de ritornelo. Para mim, o ritornelo é esse ponto comum. Em 
outros termos, para mim, o ritornelo está totalmente ligado ao problema do território, da saída ou entrada no território, 
ou seja, ao problema da desterritorialização. Volto para o meu território, que eu conheço, ou então me desterritorializo, 
ou seja, parto, saio do meu território?” (Deleuze,1997). 
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objetiva entre o sujeito e os signos produzindo uma tendência, construída pela educação formal e pelo 

senso comum, à busca de um “sentido de ordem”. Sentido este herdado da linguística, da semiologia e 

largamente aplicado, também, nas artes visuais e na arquitetura. 

Foi primeiro em animais e crianças, e mais tarde em adultos, que observei a imensamente 
poderosa necessidade de regularidade – a necessidade que os faz procurar por 
regularidades. (K. R. Popper, Objective Knowledge apud GOMBRICH, 2012). 
 

Esta determinística afirmação de Karl Poper sobre uma necessidade de regularidade, um sentido de 

ordem que assola os animais não resistiu ao pensamento pós-estruturalista que desconstrói, inclusive, os 

discursos científicos que tentam demonstrar falaciosamente, através de enunciados universalistas, a 

hipotética necessidade de uma estrutura. A natureza e os padrões geométricos construídos por regras 

proporcionais, traçados reguladores e regularizantes ou sistemáticas criativas quaisquer ou configurações 

impostas como mimetismo de plantas, animais ou figuras humanas tornam-se modelos repetidos de 

formas diferentes, por quase todos os artistas plásticos, que são fortemente influenciados pelo 

estruturalismo. Este “sentido de ordem” no dizer de Gombrich (GOMBRICH, 2012) deriva da teoria da 

percepção que considera a percepção visual, como as outras, um fenômeno mais ativo que passivo. 

Sendo a visão um processo ativo, teoricamente, quando não há ordem, a visão ativa força os processos 

cognitivos usados para interpretar a percepção a enxergar esta ordem onde não existe e, com isto, cria-

se um desconforto, teoricamente, segundo a Gestalt, por um caminho de aguçamento ou nivelamento42 

que expressam uma busca perceptiva para ordenar o que parece caótico.  A pesquisa gestáltica, ainda 

que experimental, tinha como fundamento a percepção e, se não distinguimos os aspectos perceptivos 

dos interpretativos incorremos no equívoco de tomar os recursos fisiológicos que nos ajudam a alcançar 

uma maior nitidez e uma melhor legibilidade dos perceptos com as preferências artísticas e estéticas.  

Na percepção visual os movimentos involuntários dos olhos e os movimentos sacádicos se 

destinam a posicionar as diferentes partes de uma imagem na fóvea para um exame mais detalhado e 

preciso e, de alguma forma, esta imagem não se “organiza”, apenas se compõe no cérebro para que seja 

identificada. O entendimento da formação de uma imagem no cérebro como uma organização apresenta 

uma diferença muito sutil que se relaciona muito de perto com o modo de pensar estruturalista. Uma 

apreensão assígnica dos signos, ou seja, sem qualquer relação de significante e significado é o que se 

espera de um paradigma estético fenomenalista e pragmático fundamental para o ato de criação 

arquitetônica e urbanística, que se baseia principalmente na vivência do construído e não exclusivamente 

em seu aspecto visual. 

Os edifícios e construções de todos os tipos são máquinas enunciadoras. Elas 
produzem uma subjetivação parcial que se aglomera com outros agenciamentos de 
subjetivação alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas estruturas 
visíveis e funcionais. [...] Mas se é verdade que as interações entre o corpo e o espaço 
construído se desdobram através de campos de virtualidade cuja complexidade beira o 

                                                           
42424242    Segundo os psicólogos da Gestalt, a estabilidade e a harmonia são polaridades daquilo que é visualmente 
inesperado e daquilo que cria tensões na composição. Esses opostos são chamados de nivelamento e aguçamento. 
Num campo visual retangular, uma demonstração simples de nivelamento seria colocar um ponto no centro 
geométrico de um traçado estrutural. A posição do ponto, não oferece nenhuma surpresa visual; é totalmente estável. A 
colocação do ponto ligeiramente à direita do centro provoca um aguçamento. 
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caos [...], talvez caiba aos arquitetos e aos urbanistas pensar tanto a complexidade 
quanto o caos segundo caminhos novos? (GUATTARI, 1992, p.140-141) 
 

O “delírio sistemático” identificado e criticado por Guattari presente nas teorias psicanalíticas 

também aparece nas atividades artísticas respaldadas retoricamente nas teorias da arquitetura e nas 

metodologias de projeto, mesmo nas práticas mais contemporâneas. Guattari considera, ainda, importante 

“situar a incidência concreta da subjetividade capitalística [...] no contexto de desenvolvimento contínuo 

dos mass media, dos Equipamentos Coletivos, da revolução da informática que parece chamada a 

recobrir com sua cinzenta monotonia os mínimos gestos, os últimos recantos de mistério do planeta.” 

(GUATTARI, 1992, p.34). 

Josep Maria Montaner divide os tipos de sistemas presentes na arquitetura contemporânea, entre 

outros, em sistemas racionais e orgânicos, sendo os primeiros mais cartesianos, mais mecanicistas e os 

últimos inspirados na natureza e metaforicamente relacionados a organismos vivos. Apesar de ficar claro, 

para quem tem como base conceitual a filosofia contemporânea, que estes últimos, de um modo 

diferente, também podem ser considerados como cartesianos, ou mesmo platônicos ou kantianos, por 

sua “estrutura” sistêmica baseada na imitação da natureza. Montaner ainda conceitua sistema arquitetônico 

como uma forma de articulação de cada parte com o todo, que tem como método a Teoria Geral dos 

Sistemas consolidada na década de 1960 em uma evolução próxima à de outras teorias gerais como a 

Psicologia da Gestalt, que analisava os sistemas segundo a percepção das formas, ou como o 

estruturalismo, que tem suas raízes na análise sistemática da linguagem (MONTANER, 2009, p.10) Para 

Montaner, aplicar a teoria dos sistemas à arquitetura contemporânea é, em primeiro lugar, opor-se a todo 

reducionismo e mecanicismo e tentar aproximar-se da ideia de complexidade e de redes. (MONTANER, 

2009, p.11). Entendendo, portanto, que um sistema é um conjunto de elementos heterogêneos 

(materiais ou não), em distintas escalas, relacionados entre si, com uma organização interna que tenta 

estrategicamente adaptar-se à complexidade do contexto, construindo um todo que não é explicável 

pela mera soma de suas partes, Montaner apenas enumera os diferentes sistemas sem se posicionar 

criticamente, mesmo quando se trata de movimentos e escolas de arquitetura e urbanismo já superadas 

por outras mais atuais. Assim os sistemas são expressos com as razões de sua existência como 

defendidas pelos próprios autores das obras, portanto, são consideradas como favoráveis às ideias de 

que cada parte do sistema esteja em função de outras, que não existam elementos isolados, e os 

diversos sistemas que podem ocorrer na arquitetura e no urbanismo são, também, classificados por 

Montaner como: funcionais, espaciais, construtivos, formais e simbólicos. (MONTANER, 2009, p.11) 

Para estes sistemas, segundo Montaner, há uma escala que vai da arquitetura às morfologias 

urbanas, e estes correspondem a critérios para interpretar as estruturas situadas no contexto das 

metrópoles e do território. Ou seja, podemos entender que quando estes sistemas não são frutos de um 

processo metodológico que se evidencia na aparência do que foi construído, ele corre a uma 

interpretação posterior que analisa teoricamente a arquitetura e o projeto urbano. Trata-se de uma 

sistematicidade que se constrói a partir de uma atávica necessidade humana alimentada pelo 
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estruturalismo, mas herdada dos clássicos de “por em ordem” ou “criar significados” ainda que não 

semânticos para as formas. Logo, fica evidente que, assim como os sistemas cognitivos foram construídos 

por uma forte influência de um pensamento estruturalista que prioriza a lógica e a organização e precisa 

se libertar destes aprisionamentos para que compreendamos melhor seu funcionamento.  

 

                                                
Fig.Fig.Fig.Fig.44447777    ––––    American Telephone and Telegraph Building American Telephone and Telegraph Building American Telephone and Telegraph Building American Telephone and Telegraph Building em Nova York em Nova York em Nova York em Nova York (1982) de Philip Johnson,(1982) de Philip Johnson,(1982) de Philip Johnson,(1982) de Philip Johnson,    DyDyDyDynnnnamic Tower em amic Tower em amic Tower em amic Tower em 

Dubai (2010) deDubai (2010) deDubai (2010) deDubai (2010) de    David FisherDavid FisherDavid FisherDavid Fisher    e à direita e à direita e à direita e à direita o Aurora Tower em Culiacán, Califórnia cada um deles com um o Aurora Tower em Culiacán, Califórnia cada um deles com um o Aurora Tower em Culiacán, Califórnia cada um deles com um o Aurora Tower em Culiacán, Califórnia cada um deles com um 

tipo diferente de sistematicidade de complexidade crescente chegando até a uma aparência de tipo diferente de sistematicidade de complexidade crescente chegando até a uma aparência de tipo diferente de sistematicidade de complexidade crescente chegando até a uma aparência de tipo diferente de sistematicidade de complexidade crescente chegando até a uma aparência de 

aleatoriedadealeatoriedadealeatoriedadealeatoriedade....    Estes Estes Estes Estes três três três três exemplos fazemexemplos fazemexemplos fazemexemplos fazem----nos ver que a sistematicidade e a aleatoriedade se nos ver que a sistematicidade e a aleatoriedade se nos ver que a sistematicidade e a aleatoriedade se nos ver que a sistematicidade e a aleatoriedade se confundem confundem confundem confundem 

e são constatadas por diferentes vias no processo e na aparência dos edifícios póse são constatadas por diferentes vias no processo e na aparência dos edifícios póse são constatadas por diferentes vias no processo e na aparência dos edifícios póse são constatadas por diferentes vias no processo e na aparência dos edifícios pós----modernos e modernos e modernos e modernos e 

contemporâneoscontemporâneoscontemporâneoscontemporâneos....    

Fonte: Ilustrações do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

 

A própria criação formal também sofreu esta influência e, portanto, também precisa passar por uma 

radical flexibilização ou completa mudança de paradigmas para fugir de uma subordinação metodológica 

e da, quando se espera em uma arquitetura contemporânea, principalmente, soluções que não se fixam 

em métodos e sistemas podendo alcançar uma aleatoriedade, muito mais coerente com o pensamento 

que se desenvolve com mais ênfase da década de 1990 em diante. As sistematicidades, como chama 

Mahfuz, ou os sistemas contemporâneos, como chama Montaner, podem ser verificados, de diferentes 

maneiras, nas cinco regras corbusianas, na arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright, nos métodos de 

Broabdbent, Jones e Alexander, nas tipologias de Argan, Colquhoun e Rossi, e mesmo nas situações mais 

extremas do historicismo e do neoecletismo, que até hoje permeiam as propostas arquitetônicas. 

No urbanismo, o zoneamento, as unidades de vizinhança, a hierarquia dos sistemas viários, a 

geometria regular das malhas urbanas, as redes do desenho das quadras, dos parques e das praças bem 

como seu traçado regular ainda que diferentes dos desenhos clássicos de jardins, que mesmo nos dias 
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atuais são ainda predominantes. Mas mesmo quando camuflados por uma falsa contemporaneidade 

vemos ainda os velhos modelos sistemáticos nos chamados novos léxicos urbanos que buscam uma 

inalcançável identidade, uma criatividade de interesses econômicos e uma aparência destacável por 

interesses político-eleitoreiro ou para fins turísticos. Estas sistematicidades urbanas são sustentadas por 

arquitetos e urbanistas cujo pensamento sobre a cidade, sem o respaldo do paradigma estético 

proposto por Guattari em seu livro Caosmose (GUATTARI, 1992), por exemplo, não passou por uma 

emancipação dos modelos cartesianos de um modo “classicista foucaultiano” de pensar. A critica que se 

faz à abordagem tipológica, que atinge tanto a arquitetura quanto o urbanismo, não é propriamente a 

existência de repetições em detrimento das diferenças criativas ou, em outras palavras, a contraposição 

entre permanências e inovações, mas do retorno às velhas soluções como imitação de um passado por 

uma nostalgia descolada das necessidades reais do projeto e que se expressa na tentativa de “reviver”, 

de “reescrever” ou “redesenhar” um passado através de outra suposta “linguagem” contemporânea, 

existente apenas em uma sistemática estilística forçada para se construir nela significados e significantes. 

O que Montaner chamou de “dispersões” ou “fragmentações”, ou “propostas arquitetônicas 

inspiradas no caos” ou, ainda, de “a nova abstração formal”, são prenúncios de uma influência pós-

estruturalista em má formação, pois anunciam o amadurecimento da emancipação de uma ordenação 

aprisionante, indiretamente, como uma “saída do foco”, com um termo que até então poderia assumir um 

tom pejorativo, como “caos” e com a atribuição à arquitetura de um valor artístico que já lhe era 

pertinente como a abstração. Mas o “caos” do pós-estruturalismo é um conceito que se relaciona muito 

mais à velocidade, à multiplicidade epistemológica em que se insere a cidade e à dinâmica de suas 

transformações do que com desordem e complexidade. A tendência de expressar este caos na forma 

construída ou na sua geometria parece ser fruto de outra tendência do arquiteto e do urbanista de 

representar as ideias em desenhos, esquemas, diagramas, sistemas, linguagens ou estruturas que 

geometrizam o que é bem mais livre quando é apenas conceitual ou virtual. 

Após a Segunda Guerra Mundial o pensamento que passou a predominar em uma parte 
da Europa e da América foi o existencialismo, com suas diversas variantes. A 
consequência dessa insistência no humano e na supremacia da existência foi a 
produção de uma autêntica eclosão das ciências dedicadas ao homem e um 
direcionamento da arquitetura para o humano e para as arquiteturas vernáculas. 
Este mesmo pensamento, porém, foi derivando para o estruturalismo, uma maneira 
rigorosa de interpretar ideologicamente, anti-humanista e anti-historicista, onde os 
sistemas seriam mais importantes que os sujeitos. 
O estruturalismo gerou os pós-estruturalismos e diversas teorias pós-modernas e 
desconstrutivistas. Sugestões que estão presentes nos escritos contemporâneos de 
Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jean Baudrilhard, Jean-François Lyotard, Jacques 
Derrida, Gilles Deleuze ou Gianni Vátimo, tentam encontrar expressão nas formas 
arquitetônicas contemporâneas. Um antidiscurso do método cartesiano que descobre 
fraturas e descontinuidades na historia gerará uma arquitetura de autores como Peter 
Eisenman, Bernard Tschumi ou Rem Koolhaas, que buscam sua poética na conjunção de 
fragmentos, na estética da descontinuidade, na recriação de formas autônomas e 
estranhas às coordenadas do sujeito, na sugestão de espaços dinâmicos totalmente 
novos e na desconstrução da realidade convencional. (MONTANER, 2001, p.246) 
 

A forma de pensar dos filósofos pós-estruturalistas não deveriam se desdobrar diretamente sobre 

as formas arquitetônicas, mas sobre o modo como elas são criadas, apreendidas, conceituadas e 
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inventadas, gerando, realmente, uma maior fluidez, descontinuidades, fragmentações, indeterminações 

propositais que, no entanto, não devem ser entendidas como “estranhas às coordenadas do sujeito” 

porque estas coordenadas foram, em certo momento, fabricadas e forçadas a uma sujeição, que ao 

longo dos séculos transformou-se, e por um amadurecimento cognitivo capaz de superar a influência de 

um pensamento baseado em uma lógica binária que inibe as verdadeiras invenções, que se caracterizam 

pela diferença. Esta superação de um pensamento arborescente, porém, como já foi dito, não garante 

uma real ruptura, ou uma obra paradigmática, que seja de fato diferente. Para galgar mais este nível de 

excelência resta ainda a existência de uma condição de grande importância para o processo de 

subjetivação do projeto, a capacidade criativa. E, como já vimos, nem mesmo os avançadíssimos 

recursos possibilitados pelo uso do computador são capazes de superar esta importância. 

Em seus sistemas lógicos binários a aleatoriedade gerada pelo computador é tão artificial quanto a 

sua inteligência, pois consiste em sistemas randômicos que exploram um máximo de complexidade 

criando uma simulação de acaso. Tudo indica que a casualidade é uma experiência, entre muitas outras 

que só pode ser conquistada por assistematicidades provenientes de uma inteligência humana, capaz de 

ir além dos algoritmos, e, até mesmo das heurísticas inventivas. Frank Gehry, com a finalidade de “driblar” 

as sistematicidades costuma elaborar as formas de seus projetos usando vários caminhos que permitem a 

fuga dos padrões convencionais, e, entre eles a maquete física, usada como “esboço”, na qual papeis 

rasgados e colados em um conjunto amorfo se produz através de uma montagem coletiva, que inclui 

quase todos os membros de seu escritório. Estas maquetes, produzidas a partir de uma espécie de 

“brainstorm formal” são scaneadas e digitalizadas para que sejam ainda trabalhadas no âmbito digital, 

obtendo assim um resultado que não se limita aos caminhos metodológicos geradores de formas ou de 

modelos tridimensionais baseados em primitivas geométricas ou “géons”. O método de Frank Gehry, não 

muito convencional, deu origem a caricaturizações humorísticas, como a que foi feita em um dos 

episódios da série “Os Simpsons”, que satirizou o processo de criação com base na aleatoriedade 

considerando que Frank Gehry poderia se inspirar simplesmente no papel que ele mesmo amassou 

convidando-o para conceber a sala de concertos de Springfield. (Fig.48) Este caminho pode ser 

responsável por um alto grau de aleatoriedade e um distanciamento significativo da lógica binária e uma 

aproximação da lógica do sentido relacionada com a criação arquitetônica. Entretanto, faltará sempre ao 

projeto que atribui seu valor principal à sua forma e à sua aparência, uma politização que faça o projetista 

elaborar suas obras com muito mais ética e interesse para os anseios e desejos de seus usuários de 

arquitetura. 

O grande equívoco dos arquitetos contemporâneos é o de confundirem a complexidade 

intrínseca e não representável do “pensamento rizomático” com a complexidade de suas próprias 

criações. Não são estas criações que são rizomáticas. Os processos de subjetivação e seus produtos 

podem ou não resultar de toda a potência criativa, e até inventiva, das capacidades artísticas de um 

projetista, mas estes produtos não precisam, necessariamente, ter a complexidade formal de um rizoma. 



 214

A obra de arquitetura não precisa ser uma obra de grande repercussão midiática para ter a excelência 

que o título de arquitetura enseja.  

 

    
Fig.Fig.Fig.Fig.48 48 48 48 ––––    CenaCenaCenaCenassss    do edo edo edo episódio 349 (2005) pisódio 349 (2005) pisódio 349 (2005) pisódio 349 (2005) do do do do dedededesenho animadosenho animadosenho animadosenho animado    ““““Os SimpsonsOs SimpsonsOs SimpsonsOs Simpsons””””    no qual aparece o arquiteto Frank O. no qual aparece o arquiteto Frank O. no qual aparece o arquiteto Frank O. no qual aparece o arquiteto Frank O. 

Gehry e dentro da característica de humor do desenho animado Gehry e dentro da característica de humor do desenho animado Gehry e dentro da característica de humor do desenho animado Gehry e dentro da característica de humor do desenho animado simula que este, asimula que este, asimula que este, asimula que este, ao receber uma carta o receber uma carta o receber uma carta o receber uma carta 

convidandoconvidandoconvidandoconvidando----o o o o para projetar o auditório de Springfieldpara projetar o auditório de Springfieldpara projetar o auditório de Springfieldpara projetar o auditório de Springfield,,,,    amassa a carta e amassa a carta e amassa a carta e amassa a carta e observandoobservandoobservandoobservando    o papel amassado ele o papel amassado ele o papel amassado ele o papel amassado ele 

lhe serve lhe serve lhe serve lhe serve como inspiração ecomo inspiração ecomo inspiração ecomo inspiração e, finalmente,, finalmente,, finalmente,, finalmente,    resolve aceitar o convite. Esta insinuação com papel amassado resolve aceitar o convite. Esta insinuação com papel amassado resolve aceitar o convite. Esta insinuação com papel amassado resolve aceitar o convite. Esta insinuação com papel amassado 

auditório se assemelha muito ao Disney Concert Hallauditório se assemelha muito ao Disney Concert Hallauditório se assemelha muito ao Disney Concert Hallauditório se assemelha muito ao Disney Concert Hall    e deixa tre deixa tre deixa tre deixa transparecer a caricata visão do senso comum ansparecer a caricata visão do senso comum ansparecer a caricata visão do senso comum ansparecer a caricata visão do senso comum 

de que a arquitetura contemporânea nasce de irregularidades aleatórias encontradas no acasode que a arquitetura contemporânea nasce de irregularidades aleatórias encontradas no acasode que a arquitetura contemporânea nasce de irregularidades aleatórias encontradas no acasode que a arquitetura contemporânea nasce de irregularidades aleatórias encontradas no acaso....    

Fontes: Ilustração obtida em: http://en.wikipedia.org/wiki/File:WaltDisneyConcertHall.jpeg e http://projets-architecte-

 urbanisme.fr/architectes/frank-gehry/frank-gehry-caricature-simson/ 

 

Considerar que a arquitetura contemporânea precisa ter uma “aparência” rizomática para que esteja 

em consonância com o momento em que vivemos é recorrer, equivocadamente, ao caminho da analogia 

antes de adotar um processo que se pautaria nas necessidades e desejos dos futuros usuários de sua 

obra. Para esta intenção os processos rizomáticos de criação são quase inevitáveis, mas o rizoma, numa 

perspectiva conceitual, com base em Deleuze e Guattari, é ainda uma feliz metáfora dos processos não 

exclusivamente lógicos de criar. 

Faz parte de nossa filosofia acreditar que até mesmo os mais ousados conceitos em 
arquitetura e planejamento urbano são viáveis graças aos recursos da tecnologia 
moderna. Isso é o que se encontra por trás de sua busca de algo que se assemelhe a 
naves espaciais, caixotes para embalagens, sistemas de arquivamento, refinarias ou ilhas 
artificiais. [...] 
Esses arquitetos futuristas podem perfeitamente ter o mérito de levar a tecnologia a suas 
conclusões lógicas, mas o mais comum é que sua atitude termine em tecnolatria. 
(SCHNAIDT, 2004, p.25) 
 

Os avanços da tecnologia foram, sem dúvida, importantes para o surgimento de forma que 

procuram escapar da sistematicidade das estruturas convencionais e tentam alcançar o qualificativo de 
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aleatoriedades, a exemplos de obras como as de Renzo Piano, Santiago Calatrava, Zaha Hadid, Daniel 

Liberskind, Norman Foster, Jean Nouveal, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, Peter Eisenman e Frank Gehry. O 

que não significa que a tecnologia seja suficiente para fazer, arquitetos como estes citados, e muitos 

outros contemporâneos, desistirem da sistematicidade e escolherem a aleatoriedade. As novas 

tecnologias são aportes para que algumas aleatoriedades, antes estruturalmente inviáveis possam se 

materializar, mas estes mesmos instrumentos acabam por estruturar a execução e a própria criação 

arquitetônica em regras geométricas novas mantendo-se na criação pela repetição ou por sistemas 

construtivos geométricos. Apenas com a diferença de serem construídos com o auxílio do computador. 

Assim metaforicamente poderíamos afirmar que novas estruturas permitem que o pós-estruturalismo 

desestruture o estruturalismo, mas os atavismos estruturalistas nos fazem, quase sempre, apenas 

reestruturar com graus de complexidade mais avançados que escapam a nossa recognição. Assim 

fazendo o mais complexo apenas possui uma “aparência” de assistemático, obedecendo ainda à 

sistematização que nossa percepção e processamento cognitivo não detectam.  

Um dos movimentos nascidos do pós-estruturalismo, que corrobora com estas afirmações, é o 

desconstrutivismo, e nasceu da mente de um dos filósofos desta escola: Jacques Derrida. 

Consideremos o pensamento arquitetônico. Não pretendo sugerir com isso que a 
arquitetura seja uma técnica apartada do pensamento e, por esta razão, talvez 
apropriada a representá-lo no espaço, constituindo quase que sua materialização; antes 
procuro expor o problema da arquitetura como uma possibilidade do próprio 
pensamento que não pode ser reduzida à categoria de representação do pensamento. 
[...] podemos começar nos perguntando como aconteceu essa divisão de trabalho. 
Penso que, no momento em que distinguimos a theoría da práxis, percebemos a 
arquitetura como uma mera técnica, descolada do pensamento. Quem sabe, não 
haverá, talvez, um caminho de pensamento, ainda por descobrir, que faça parte do 
momento da concepção da arquitetura, do momento do desejo da invenção. [...] O 
caminho não é um método; isso deve ficar bem claro. O método é uma técnica, um 
procedimento para obter o controle do caminho e torná-lo viável. [...] Volto a referir-me 
a Heidegger, que afirma que odos, o caminho, não é méthodos, isto é, que existe um 
caminho irredutível à definição de método. A definição do caminho como método foi 
interpretado por Heidegger como uma época da história da filosofia, iniciada com 
Descartes, [Gottfried] Leibnitz e [G.W.F] Hegel, que escondeu a natureza do método 
como caminho, lançando-a no esquecimento; enquanto ele, na verdade, indica a 
infinitude do pensamento: o pensamento é sempre um caminho. Se o pensamento não 
se eleva acima do caminho, se a linguagem do pensamento ou o sistema de 
pensamento da linguagem não são entendidos como uma metalinguagem sobre o 
caminho, isso significa que a linguagem é um caminho e que, portanto, sempre teve 
certa relação com a habitabilidade e com a arquitetura. Esse constante “estar em 
movimento”, a habitabilidade do caminho que não nos oferece qualquer saída, enreda-
nos em um labirinto sem nenhuma escapatória mais precisamente, em uma armadilha, 
um dispositivo planejado como o labirinto de Dédalo de que fala James Joyce. 
(Jacques Derrida em: NESBITT, 2008, p.166-167) 
 

O desconstrutivismo não foi o único movimento contemporâneo posterior ao modernismo que 

promoveu uma ruptura na aparência e no modo de produção da arquitetura a partir da segunda metade 

do século XX, mas talvez tenha sido o mais importante e influente para as inúmeras transformações 

ocorridas desde seu surgimento no cenário da teoria do projeto, porque propõe uma 

desterritorialização da teoria da arquitetura até então produzida graças à própria desconstrução do 

pensamento que a alimenta, com fortes rebatimentos sobre a forma. Os vários caminhos trilhados pela 
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contemporaneidade na arquitetura desde então foram recebendo diferentes rótulos, como 

transarquitetura, arquitetura líquida, fluida, digital, paramétrica, e muitos outros associando os novos 

pensamentos aos novos recursos tecnológicos se insurgindo, assim, como arquitetura contemporânea. 

 
Somente agora que chegamos ao fim do século XX podemos apreender o clássico 
como um sistema abstrato de relações. A razão desse reconhecimento recente é que o 
arquiteto do início do século XX passou a ser visto como parte da história. Por isso, hoje 
é possível perceber que a arquitetura “moderna”, apesar de estilisticamente diferente 
das arquiteturas anteriores, ostenta um sistema de relações semelhante ao clássico. [...] 
Hoje podemos considerar o período de tempo dominado pelo clássico como 
“episteme”, para usar o conceito de Foucault – um período ininterrupto da história do 
conhecimento que inclui o início do século XX. (Peter Eisenman em: NESBITT, 2008, 
p.233). 
 

O desconstrutivismo, contudo, ainda é um recurso da criatividade, que, através de um retorno aos 

sistemas lógicos computacionais, resolvem problemas de forma algorítmica e sistemática complexa, 

atingindo, no máximo, a semirretícula de Alexander, havendo, ainda um potencial entre as obras 

contemporâneas, de uma aleatoriedade assígnica e rizomática, que não se expressa propriamente na 

aparência da arquitetura, mas no modo como esta é concebida. Incluir uma forma de pensar e criar 

baseada na vida dos seus usuários ao invés de respaldar-se nas formas e nas suas leis geométricas ou 

algorítmicas de construção, representa a própria assistematicidade e a aleatoriedade formal, mas a 

garantia de um atendimento das estratificações antropomórficas do projeto e do paradigma ético-

estético a este relacionado. O que nos leva a completar que a aleatoriedade no âmbito da inteligência 

arquitetônica ou na ordem da solução de problemas formais, consiste numa relação muito mais do que 

complexa, rizomática em seu compromisso com uma problematização inventiva que cria novos 

problemas a serem resolvidos subvertendo a ordem de um pensamento hegemônico em várias vertentes 

e campos da ação. 

A partir destes diferentes respaldos históricos, teóricos e filosóficos, que explicitaram as muitas 

estruturas que aprisionam o pensamento e junto com ele a produção arquitetônica, ainda temos, 

naturalmente, o poder de decidir, mesmo diante de muitas circunstâncias que interferem consciente e 

inconscientemente nesta decisão, se escolhemos continuar utilizando sistematicidades que alimentam 

uma forma de pensar a arquitetura com raízes clássicas ou estruturalistas, ou se optamos por enfrentar o 

caminho sem métodos, com o desbravamento de uma nova trilha, uma aventura que inscreve rastros sem 

se saber exatamente aonde eles vão levar, mas com muito mais possibilidade de obter um resultado 

inovador e adequado às necessidades e desejos de quem vai usar sua obra. 

As formas criadas em um projeto arquitetônico, quer sejam de origem sistemática ou aleatória, por 

processos algorítmicos ou heurísticos, não são apenas matérias de estudo das artes visuais, mas 

produzem incomensuráveis relações fenomenológicas, envolvendo os sentidos, os sentimentos, as 

experiências pessoais de quem os observa e vivencia. Como o diagrama de forças que afetam a criação 

não se restringe ao âmbito artístico e formal, saindo do circuito intelectual do problema-solução por uma 

linha de fuga inventiva elaborando nossos próprios sistemas, abdicando deles ou avançando em um 

“fora” capaz de reformular as próprias relações dos usuários e sua obra, conseguindo figurar nossas 
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arquiteturas entre as máquinas de guerra que não resistem apenas aos padrões artísticos consagrados 

pelo senso comum, mas, também aos padrões sociais, políticos, econômicos e éticos. 

Não sendo pertinente a utilização recorrente de métdos que pré-estabelecem as metas para os 

caminhos a serem trilhados pelas criaçãoes, é inevitável considerar a necessidade de invertermos os 

termos desta “equação”, expressando a existência de um caminho seguido “ad hoc” ou 

circunstancialmente, sem regras pré-definidas, construindo seus passos a medida que estes são 

percorridos. A meta surge, então como consequência do ato criativo. Os autores Eduardo Passos, Virginia 

Kastrup e Liliana da Escossia (2010) propõem para esta situação que, com base na etimologia da palavra 

método, o “metá-hódos” dê lugar ao “hódos-metá”. 

A metodologia, quando se impõe como palavra de ordem, define-se por regras 
previamente estabelecidas. Daí o sentido tradicional de metodologia que está impresso 
na própria etimologia da palavra: metá-hódos. Com essa direção, a pesquisa é definida 
como um caminho (hódos) predeterminado pelas metas dadas de partida. Por sua vez 
a cartografia propõe uma reversão metodológica: transformar o metá-hódos em hódos-
metá.  Essa reversão consiste numa aposta na experimentação do pensamento – um 
método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude. 
Com isso não se abre mão do rigor, mas esse é ressignificado. [...] A precisão não é 
tomada como exatidão, mas compromisso e interesse, como implicação na realidade, 
como intervenção. (PASSOS, KASTRUP & DA ESCÓSSIA, 2010) 

 

  SSeegguuiinnddoo  oo  pprriinnccííppiioo  ddaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  aapprreesseennttaaddoo  ppoorr  DDeelleeuuzzee  ee  GGuuaattttaarrrrii  nnoo  ccaappííttuulloo  II  ddee  MMiill  

PPllaattôôss,,  rreeffeerriinnddoo--ssee  aaoo  ccoonncceeiittoo  ddee  rriizzoommaa,,  ppooddeemmooss  aaffiirrmmaarr  qquuee  oo  ccaammiinnhhoo  ddoo  aarrttiissttaa,,  nnôômmaaddee  ee  

eemmaanncciippaaddoo  ddee  cceerrttaass  aammaarrrraass  llóóggiiccaass  ee  mmeettooddoollóóggiiccaass,,  nnããoo  ppooddee  sseerr  jjuussttiiffiiccaaddoo  ppoorr  nneennhhuumm  mmooddeelloo  

eessttrruuttuurraall  oouu  ggeerraattiivvoo..  ((DDEELLEEUUZZEE  &&  GGUUAATTTTAARRII,,  11998800))  BBaasseeiiaa--ssee  nnaa  iiddeeiiaa  ddee  uumm  mmaappaa  qquuee  nnããoo  ddeetteerrmmiinnaa  oo  

ttrraajjeettoo,,  mmaass  ddee  ffoorrmmaa  aabbeerrttaa  aapprreesseennttaa  uummaa  mmuullttiipplliicciiddaaddee  ee  hheetteerrooggeenneeiiddaaddee  ddee  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  aa  sseerreemm  

ccrriiaattiivvaammeennttee  eessccoollhhiiddaass  ccoommoo  ppeerrccuurrssoo  ssiinngguullaarr,,  sseemm  sseemmaallhhaannççaass  ccoomm  oouuttrrooss  qquuee  ddiiffeerreemm  eemm  ttooddaass  aass  

ssuuaass  cciirrccuunnttâânncciiaass  ee  eessttrraattiiffiiccaaççõõeess..  OO  mmééttooddoo  éé  uumm  ddeeccaallqquuee,,  vvaalliiddoo  nnooss  ccaassooss  eemm  qquuee  nnããoo  hháá  lliivvrree  

aarrbbííttrriioo  oouu  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ccrriiaattiivvaass,,  mmaass  mmuuiittoo  lliimmiittaaddoorr  nnooss  pprroocceessssooss  ddee  iinnvveennççããoo  aarrttííssttiiccaa,,  ccoommoo  nnoo  ccaassoo  

ddoo  pprroojjeettoo..  EEssttee  ppoossssuuii  oo  mmoommeennttoo  ddoo  ppeennssaammeennttoo  ccoonnvveerrggeennttee  oouu  aallggoorrííttmmiiccoo  rroottiinneeiirroo  ee  oo  mmoommeennttoo  

ddiivveerrggeennttee  oouu  hheeuurrííssttiiccoo  iinnvveennttiivvoo..  TTrraaffeeggaarr  eeffiicciieenntteemmeennttee  ppoorr  aammbbaass  aass  ffoorrmmaass  ddee  ppeennssaarr  ee  ccrriiaarr  

ddeemmaannddaa  mmaaiiss  eexxeerrccíícciioo  qquuee  oo  pprróópprriioo  aattoo  ddee  ccrriiaaççããoo..  QQuuaannddoo  vviiaajjaammooss  ee  tteemmooss  eemm  mmããoo  uumm  mmaappaa  

ssoommooss  lliivvrreess  ppaarraa  ddeecciiddiirr  eemm  qquuaall  ppoonnttoo  ddaa  cciiddaaddee  ddeesseejjaammooss  iirr  pprriimmeeiirroo,,  ee  ttooddaa  aa  sseeqquuêênncciiaa  ddeeppooiiss  

ddiissssoo  sseerráá  ffuunnççããoo  ddaa  vvoonnttaaddee  ee  ddooss  aaccoonntteecciimmeennttooss,,  ee  nnããoo  ddee  uumm  rrootteeiirroo  ttrraaççaaddoo  ddee  vviiaaggeemm  ttuurrííssttiiccaa..  
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CCAAPP..  IIVV  ––  IINNTTEELLIIGGÊÊNNCCIIAA  ARTÍSTICA, A CRIATIVIDADE E A INVENÇÃO DO PROJETO 
    
    

4444.1 .1 .1 .1 UMAUMAUMAUMA    ESTÉTICA ESTÉTICA ESTÉTICA ESTÉTICA INVENTIVAINVENTIVAINVENTIVAINVENTIVA    DA INTELIGÊNCIA ARQUITETÔNICA: CRIATIVIDADE E INTELIGÊNCIADA INTELIGÊNCIA ARQUITETÔNICA: CRIATIVIDADE E INTELIGÊNCIADA INTELIGÊNCIA ARQUITETÔNICA: CRIATIVIDADE E INTELIGÊNCIADA INTELIGÊNCIA ARQUITETÔNICA: CRIATIVIDADE E INTELIGÊNCIA 

 
Ainda é uma questão mal resolvida teoricamente a relação entre inteligência e criatividade, como o 

é também a relação que a primeira estabelece com as artes, a imaginação e a invenção. A grande maioria 

das definições e experimentações sendo sujeitas a uma forma de pensar estruturalista e representacional 

somos obrigados mais uma vez a recorrer aos filósofos contemporâneos e a psicólogos que se 

respaldam neles, não para que seja posto um ponto final na questão. Mas para que esta questão seja aqui 

estudada, em sua aplicação no projeto arquitetônico, por uma vertente mais criativa que representacional, 

enriquecendo e atualizando o discurso e, principalmente, a prática de ensino e o fazer arquitetônico 

profissional nesta área do saber.  Se a capacidade ou sensibilidade artística é o que de fato habilita um 

artista a criar, a inteligência faz esta criação ganhar “nome”, “conteúdo” e “significação”. Nem sempre tão 

necessários, e às vezes até inibidores da própria criação, mas importantes para a teoria, a análise e a 

crítica. 

Apenas a ação e a interação podem mudar ou refazer objetos. A analogia com o hábil 
artista ainda pode ser sustentada. Sua inteligência43 é um fator na formação de novos 
objetos que resultam em algo acabado. Mas isso é porque a inteligência é encarnada na 
ação aberta, que usa coisas como meio para realizar outras coisas. “Pensamento”, razão, 
inteligência, qualquer palavra que se escolha usar, é existencialmente um adjetivo (ou 
melhor, um advérbio) e não um substantivo. É uma disposição da atividade, uma 
qualidade do tipo de conduta que prevê consequências dos eventos existentes, e que 
usa o que é previsto como um plano e um método para administrar situações. (John 
Dewey apud ARAÚJO, 2012, p.91) 
 

A inteligência só parece estabelecer alguma relação com a arte quando ela inclui em seu construto 

o qualificativo da criatividade. Apesar de serem questões que se relacionam muito de perto, contudo, 

não devemos confundir habilidades artísticas com criatividade. A criatividade é uma habilidade necessária, 

presente em todos os indivíduos, mas não suficiente, às práticas artísticas, pois se inclui entre outras 

habilidades acessórias fundamentais como, por exemplo, percepção espacial, habilidade no manejo com 

formas, texturas e cores, sensibilidade no convívio social, além de muitos outros talentos específicos para 

uma ou várias modalidades artísticas. Criatividade, porém, entra quase sempre na atividade artística como 

um qualificativo e, no caso da arquitetura, como um dos fundamentos para a sua existência, que pode ser 

considerada como sinônimo de inovação ou originalidade, dentro de um campo problemático. Em suma, 

a arte, ainda que seja difícil de definir e mesmo sendo polemicamente conceituada, definitivamente não é 

definida apenas pela inovação necessária a uma obra artística. 

No estudo de Deleuze sobre a obra do pintor Francis Bacon, Logique de la Sensation, ele aborda a 

distorção na aparência das imagens como uma singularidade expressa pelo privilégio das forças em 

detrimento das formas. A deformação é considerada a insubordinação das forças às formas. O devir 

                                                           
43 John Dewey considerava inteligência um modelo usado não só na ciência, mas também na vida criativa, na arte e na 
imaginação. 
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sensível dos perceptos e afetos imprescindíveis para o entendimento da abordagem estética de 

Deleuze/Guattari está estreitamente ligado ao conceito de força, entendida como instância diretamente 

responsável por desencadear a sensação naquele que entra em contato com a obra de arte. Estes 

filósofos, portanto, enunciam que o principal objetivo da arte está em criar forças ou tornar sensíveis às 

forças presentes no mundo. 

Havíamos encontrado dois eixos: um de significância e outro de subjetivação. Eram duas 
semióticas bastante diferentes, ou mesmo dois estratos. Mas a significância não existe 
sem um muro branco sobre o qual inscreve seus signos e suas redundâncias. A 
subjetivação não existe sem um buraco negro onde aloja sua consciência, sua paixão, 
suas redundâncias. Como só existem semióticas mistas ou como os estratos nunca 
ocorrem sozinhos, havendo pelo menos dois, não devemos nos surpreender com a 
montagem de um dispositivo muito especial em seu cruzamento. É, entretanto curioso, 
um rosto: um sistema muro branco-buraco negro. Grande rosto com bochechas 
brancas, rosto de giz furado com olhos como buraco negro. (DELEUZE & GUATTARI, 
1980, p.35-36) 
 

Através de suas obras Francis Bacon praticamente exemplifica por um contraponto ao problema 

levantado no platô44 “Ano-Zero – Rostidade”: como escapar dos rostos? Este rosto não proporciona uma 

realidade individual, e sim um dispositivo especial da diferença, o mais observado de todos, contendo 

uma semiótica mista, que consegue determinar uma zona de probabilidade que produz um campo 

antecipadamente neutralizador das expressões e conexões rebeldes às significações dominantes e, ao 

mesmo tempo, cria um lugar de ressonância, pois seleciona o sentido tornando-o conforme com a 

realidade dominante, e escavam o espaço da subjetivação, sem o qual a subjetividade não se constituiria 

como criação, desejo, afeto, ou mesmo, resistência.  

O rosto não é nenhuma essência para a apreciação de uma obra pictórica dita figurativa, ele deriva 

de sistemas de poder, de uma máquina abstrata de rostidade, máquina que procede por determinação e 

com respeito a um rosto padrão qualquer. Na arquitetura este conceito dicotômico que se mistura e se 

superpõe a muitas outras semióticas, existe no processo de subjetivação/significação experimentado 

durante a invenção ou o ato criativo, mas também na própria materialidade construtiva, no muro branco 

das paredes – os chamados cheios e o buraco-negro das esquadrias – os chamados vazios. De acordo 

com Deleuze e Guattari, Francis Bacon teria sido um dos maiores coloristas desde van Gogh e Gaugin. A 

carne "dos seus rostos" se constrói a partir de “tons quebrados” de muitas cores. Azuis, vermelhos ou 

ocre-violeta, que acompanham a contorção da carne, escavam, mutilam e expressam o sangue, enquanto 

os brancos e outros tons de azul sublinham as deformações.  

 

                                                           
44 Sobre o conceito de “platô”: “tomado de empréstimo de Bateson, designa uma estabilização intensiva e, no caso, 
uma multiplicidade conceitual. Pois os conceitos, para Deleuze e Guatarri, devem determinar não o que é uma coisa, 
sua essência, mas suas circunstâncias”. A citação foi extraída de ABREU FILHO, 1998, p. 143-146. 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 50505050    ––––    Primeiro dos muitos Primeiro dos muitos Primeiro dos muitos Primeiro dos muitos AutorAutorAutorAutorrrrretratoetratoetratoetratossss    feitos porfeitos porfeitos porfeitos por    Francis Bacon Francis Bacon Francis Bacon Francis Bacon (19(19(19(1958585858) ) ) ) e o Retrato de George Dyer diante do e o Retrato de George Dyer diante do e o Retrato de George Dyer diante do e o Retrato de George Dyer diante do 

Espelho (1968) que exemplificam as forças de uma expressão presente em retratos carregadosEspelho (1968) que exemplificam as forças de uma expressão presente em retratos carregadosEspelho (1968) que exemplificam as forças de uma expressão presente em retratos carregadosEspelho (1968) que exemplificam as forças de uma expressão presente em retratos carregados    de de de de 

emoções e de afectos que tornam as percepções ainda mais diferentes dos perceptos.emoções e de afectos que tornam as percepções ainda mais diferentes dos perceptos.emoções e de afectos que tornam as percepções ainda mais diferentes dos perceptos.emoções e de afectos que tornam as percepções ainda mais diferentes dos perceptos.    

Fonte:    FARTHING, 2009 

 

A anatomia explode, além da geometria subversiva do rosto, ela também será sacrificada no 

processo a golpes de pano desferidos pelo pintor sobre a tela. É assim que Bacon tem amputadas sua 

testa nos Três Estudos de Retrato (um autorretrato), de 1969; a metade de sua boca no Autorretrato, 

também de 1969; uma bochecha no Autorretrato, de 1976, enquanto a outra está hipertrofiada no 

Autorretrato, de 1973, e no Estudo para um Autorretrato, de 1982. Encontramos também queixos 

fraturados, metades rasgadas de seu rosto, etc. Apesar de tudo isso, pelo menos um elemento do rosto 

sempre irá se repetir: o cabelo. Joëlle Moulin se questiona sobre o que Francis Bacon estaria desejando 

mostrar com esses rostos feridos e desfigurados até a monstruosidade. Sem incluirmos a semiótica na 

obra de arte, ou sem considerá-la uma forma de linguagem, a pergunta que se segue é se temos afinal 

que desejar alguma coisa retratável junto com a obra de arte que realizamos. “Bacon quer apenas pintar o 

rosto tal como o vê, sabendo que na era da fotografia o pintor está livre da obrigação da similaridade. 

Seu objetivo está em outro lugar. Quer arrancar uma parcela de verdade da fisionomia do modelo. Ora, 

este é sempre diferente, sempre instável [...]. E Bacon deforma, cerca, rasga, risca para melhor apreender 

esse instante de vida, esse movimento da aparência". (MOULIN, 199945) 

[...] O Rosto constrói o muro do qual o significante necessita para ricochetear, constitui o 
muro do significante, o quadro ou a tela. O rosto escava o buraco de que a 
subjetivação necessita para atravessar, constitui o buraco negro da subjetividade como 
consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho. [...] É certo que o significante não 
constrói sozinho o muro que lhe é necessário; é certo que a subjetividade não escava 
sozinha seu buraco, mas tampouco estão completamente prontos os rostos concretos 
que poderíamos nos atribuir. Os rostos concretos nascem de uma maquina abstrata de 
rosticidade, que irá produzi-los ao mesmo tempo que der ao significante seu muro 

                                                           
45454545    Texto obtido em: http://corpoesociedade.blogspot.com.br/2010/07/os-auto-retratos-de-francis-bacon.html - acesso 
em: 12 de agosto de 2012.    
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branco, à subjetividade seu buraco negro. O sistema buraco negro-muro branco não 
seria então já um rosto, seria a máquina abstrata que o produz, segundo as 
combinações deformáveis de suas engrenagens. Não esperemos que a máquina 
abstrata se pareça com o que ela produziu, com o que irá produzir. (DELEUZE & 
GUATTARI, 1980, p.36) 
 

Os traçados de Le Corbusier e as regras de proporções das ordens clássicas vitruvianas são 

máquinas abstratas de rostidade para a arquitetura, que dão à configuração de um edifício o “muro 

branco” de uma suposta linguagem moderna e clássica, respectivamente, criando significantes para esta 

forma de arte. Contudo, o tempo nos mostrou que o buraco negro da subjetividade está sempre 

presente, sempre que as regras e convenções semiológicas são abandonadas ou intencionalmente 

transgredidas através do talento, da criatividade e da resistência. A caixa-preta da subjetividade sempre 

foi, em maior ou menor grau, e ainda é, na linguagem dos teóricos da década de 1960, o meio pelo qual 

as grandes obras de arquitetura se produzem. Se um traçado regulador ou uma configuração 

proporcional entre os elementos arquitetônicos em uma obra clássica produziu um resultado estético 

singular em algumas obras que as tornaram obras de arte dignas de serem lembradas pela história, isto se 

deve à própria subjetividade que, com maestria, proporcionou o devido agenciamento de signos, de 

convenções e de uma semiologia qualquer, para criar uma obra de arte independente de um significado 

que não pertence ao escopo da arte, e, portanto, não é parte da obra de arquitetura. O poder-saber 

que fazia muitos arquitetos modernistas adotarem regras de traçado geométrico de fachadas em suas 

obras era o mesmo saber-poder que estabelecia de forma dominante os critérios a serem usados para se 

julgar, em um dado momento, a qualidade estética destas obras. Livre de parte destes crivos, tentando 

estabelecer um caminho menos aprisionante alguns arquitetos, ditos contemporâneos, abandonaram as 

regras estéticas geométricas, proporcionais, semiológicas e, em muitos casos, até o programa de 

necessidades da edificação, mas, vez ou outra são flagradas na criação, eles próprios, de um novo 

instrumental de rostidade que faz o muro branco da significação prevalecer sobre o buraco negro da 

subjetividade, ainda que estas duas condições apareçam simultaneamente, em muitas obras da 

contemporaneidade. 

Ao criar sua própria máquina abstrata de rostidade, a diferença, a inovação e a inventividade 

podem ser satisfeita, mesmo que por limitações de recursos tecnológicos e morfológicos tão abundantes 

para a escolha dos arquitetos na atualidade. Este diagrama de rostidade, contudo, será ainda mais 

aceitável se preservada a sua singularidade, ou seja, se não for repetido indiscriminadamente como 

elemento tipológico ou estilístico, utilizado sem se considerar as peculiaridades de cada caso. 

No “rosto” da obra de arquitetura não precisa prevalecer uma ou outra modalidade dentro da 

máquina abstrata da rostidade ou do sistema de forças que permeia o ato criativo na arquitetura, é 

importante ressaltar apenas, que o “muro branco” quase sempre é consequência de uma forte influência 

externa, ou de um pensamento dominante que impede o artista de criar mais livremente a rostidade de 

sua obra. Esta busca de dar mais “asas à imaginação” equivale a resistir aos muros brancos da significação 

impostos por um “gosto de época”, por uma suposta “identidade da comunidade”, por um “estilo 

internacional”, por uma “moda” ou uma “tendência”, e deixar o buraco negro da subjetividade, do 
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“dentro”, da “criatividade que gerencia seus próprios problemas” ou a “inventividade” prevalecer. A 

própria subjetividade já pode estar inebriada pelas ações de forças externas à sua inventividade, mas, 

especialmente, sabemos que a inventividade, por sua vez, pode ser um forte recurso para uma máquina 

abstrata ainda mais ampla e influente envolvendo não mais o pragmatismo dos perceptos e afectos 

artísticos, mas adotando uma abordagem de ação política, social, econômica de interesses particulares 

que atuam quase sempre radicalmente em confronto com a rosticidade ou com um plano de 

composição pretendido em uma obra de arte que prima pela ética, inclusive, acima das qualidades 

estéticas, em última análise. 

 
O que conta não é a individualidade do rosto, mas a eficácia da cifração que ele 
permite operar, e em quais casos. Não é questão de ideologia, mas de economia e de 
organização de poder. Não dizemos certamente que o rosto, a potência do rosto, 
engendra o poder e o explica. Em contrapartida, determinados agenciamentos de 
poder tem necessidade de produções de rosto, outros não. [...] 
O rosto é assim uma ideia completamente particular em sua natureza, o que não o 
impede de ter adquirido e de exercer uma função mais geral. É uma função de 
biunivocização, de binarização. Existem aí dois aspectos: a máquina abstrata de 
rosticidade, tal como é composta por buraco negro-muro branco, funciona de duas 
maneiras: uma concerne às unidades ou elementos, a outra às escolhas. (DELEUZE & 
GUATTARI, 1980, p.48-49) 
 

O hipotético gradiente que existe entre uma obra extremamente vinculada a regras geométricas, de 

ordem, estilo, tipo ou de traçados de fachada sistematizados por alguma lei de formação ou de 

construção; e uma obra livre destas normas, resultante da inspiração ou do insight subjetivo, criativo ou 

inventivo, consiste na própria máquina abstrata da rostidade do ato criativo arquitetônico, mas o que 

favorece uma persistente oscilação ou mesmo coexistência que qualquer ponto deste gradiente em uma 

mesma época é o fato de toda cristalização ou aprisionamento estético possuir também seus graus de 

liberdade, assim como toda liberdade possui também seus graus de aprisionamento. Se as regras 

estéticas não fossem experimentadas ao seu tempo com muita criatividade em muitos casos, nas várias 

épocas da história da arquitetura, logo seus ditames e efeitos finais perderiam sua força ou seu caráter 

inovador e deflagrariam uma mudança do gosto da época ainda que este dependa de uma conjuntura 

diagramática de forças muito mais complexa na qual o gosto popular é apenas um de seus elementos. O 

fazer arquitetônico não pode ser entendido como uma prática que se dá a partir de uma tabula rasa, de 

um papel em branco a ser preenchido, ou de uma tela de computador a ser ocupada com formas 

tridimensionais elaboradas e absolutamente inovadoras e nascidas do nada. Isto não é o principal ou 

fundamental recurso para a inovação, porque “a página ou tela estão já de tal maneira cobertas de clichês 

preexistentes, preestabelecidos, que é preciso de início apagar, limar, laminar, mesmo estraçalhar para 

fazer passar uma corrente de ar, saída do caos, que nos traga a visão.” (DELEUZE & GUATTARI, 1992, 

p.262). 

As figuras estéticas (e o estilo que as cria) não tem nada a ver com retórica. São 
sensações: perceptos e afectos, paisagens e rostos, visões e devires. (DELEUZE & 
GUATTARI, 1992, p.229) 
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Segundo Deleuze e Guattari o devir sensível da arte, ou mesmo, no nosso estudo, a arquitetura, é o 

ato pelo qual algo ou alguém não para de produzir um devir outro continuando a ser o que é. Diferente 

do devir conceitual da filosofia que é o ato pelo qual o acontecimento comum se esquiva do que é. 

“Este é heterogeneidade compreendida numa forma absoluta, aquele a auteridade empenha numa 

matéria de expressão” (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p.229). 

 
[...] se fala da beleza intrínseca de uma figura geométrica, de uma operação ou de uma 
demonstração, mas esta beleza nada tem de estética na medida em que é definida por 
critérios tomados da ciência, tais como proporções, simetria, dissimetria, transformações 
[...] É preciso que a função seja captada numa sensação que lhe dá perceptos e afectos 
compostos pela arte exclusivamente, sobre um plano de criação específico que, arranca 
de toda a referência (o cruzamento de duas linhas negras ou as camadas de cor ou 
ângulos retos em Mondrian, ou então a aproximação do caos, pela sensação de 
atratores estranhos em Noland ou Shirley Jaffe). (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p.278) 
 

O que faz uma obra de arte visual qualquer ser mais do que um simples amontoado de cores, 

formas e texturas não é uma linguagem, um estilo, um conjunto de regras estéticas, o muro branco da 

significação, é aquilo que Deleuze e Guattari chamam de “plano de composição”, mas que poderia ter 

qualquer nome para designar perceptos e afectos que se agigantam como fontes de emoção e de 

prazer para quem os observa ou contempla ou, ainda, que vivencia, em se tratando de arquitetura. O 

plano estético da arquitetura, contudo, não pode incluir interesses, afectos e qualificativos apenas no 

âmbito visual, pois arquitetura além de arte visual é também arte vivencial, háptica e composta de muitas 

interfaces sensórias e afetivas entre edifício, paisagem, cidade e usuários. Este “plano de composição” 

está longe de ser um tratado, um cânone ou regras de ordem como se considerou no passado teórico 

da arquitetura. Este plano se constrói com a inventividade artística, com o devir sensível, com um 

agenciamento artístico da máquina de rostidade com o próprio ato criativo. Não se trata de um método, 

mas de um caminho, uma escolha criativa. O termo comumente usado em arquitetura para as primeiras 

escolhas – partido arquitetônico – carrega uma significação que pouco contribui para o entendimento 

deste conceito de plano de composição, pois cria um corpo absoluto, fechado e inerte de escolhas, 

não dando espaço para as naturais transformações do processo. 

 
O monumento não atualiza o acontecimento virtual. Mas o incorpora ou o encarna: dá-
lhe um corpo, uma vida, um universo. [...] Numa palavra, o ser de sensação não é carne, 
mas o composto das forças não humanas do cosmos, dos devires não humano do 
homem, e da casa ambígua que os toca e os ajusta, os faz turbilhonar como os ventos. 
A carne é somente o revelador que desaparece no que revela: o composto de 
sensações [...] A arte começa não com a carne, mas com a casa; é por isso que a 
arquitetura é a primeira das artes. [...] E, limita-nos à forma, a arquitetura mais sábia não 
deixa de fazer planos, extensões, e de juntá-los. É por isso que se pode defini-la pela 
“moldura”, um encaixe de molduras diversamente orientadas, que se imporiam às outras 
artes, da pintura ao cinema. (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p.229-230; 240-241) 
 

Sendo um ser de sensação a própria obra de arte ou a casa, o edifício, o monumento, faz-se 

planos para a execução de tal obra de arte e que ela produza paixões, que ela seja o próprio percepto 

e afecto que a tornará esta obra gigante, não necessariamente em tamanho, mas em emoção. Não 

havendo como determinar objetivamente ou antecipar com precisão o que os observadores irão sentir e, 
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mais do que isso, não devendo se achar no compromisso de criar uma linguagem visual, estilística, 

identitária e semiótica, o fazer arquitetônico consiste de um modo artístico de agenciar paredes, pisos, 

tetos, materiais de construção, janelas, portas, cores e texturas em um rico composto de pontos e 

contrapontos definidos em um plano de composição, fruto da subjetivação, um bloco de sensações. E 

se tudo o mais, além do muro branco da significância, está entregue ao buraco negro da subjetividade a 

esta estaria entregue a capacidade necessária ao fazer arquitetônico, abrangendo, em um plano de 

consistência e de referência da cognição inventiva, a inteligência arquitetônica. Estas capacidades 

somadas às habilidades que possam ser desenvolvidas pela experiência, e pelo próprio ato criativo 

singular em cada projeto, envolvendo as peculiaridades e diferenças daquilo que se projeta naquele 

instante temporal e contextualizado com as forças invisíveis de um saber-poder atuante neste processo 

constituem uma inteligência que antes de ser chamada de arquitetônica pode ser considerada como 

artística, e, torna-se notória, nos termos aqui descritos, em quase todas as modalidades de arte. Mas para 

que esta abrangência de conceitos e referenciais de processos incluídos na pesquisa atual filosófica e 

científica sobre a inteligência. E possamos desconstruir por completo a noção convencional dada ao 

termo ao longo do tempo, a inteligência deve abarcar também outras querelas que não podem ficar de 

fora porque interferem no fazer arquitetônico por integrarem uma multiplicidade heterogênea de 

acontecimentos que não podem ser isolados ou ignorados. Estas querelas são as relações sociais, as 

interferências sóciopolíticas, os fatores econômicos, os ditames da sociedade e da cultura local, o 

processo de formação histórica e geográfica do local onde se planeja construir e seu entorno, para citar 

apenas questões que são mais fáceis de relacionar diretamente ao ato de criação arquitetônica. E, quase 

todas estas querelas são, geralmente, abolidas ou omitidas no processo de formação acadêmica do 

futuro profissional da área. Percebe-se que nas abordagens que tratam das artes de forma indistinta, a 

arquitetura tem sempre alguma peculiaridade, como todas as outras com suas especificidades, e uma 

delas, que faz uma grande diferença é a grande facilidade que a arquitetura apresenta de enfatizar a sua 

“logicidade” no dizer de Adorno, ou de ser entendida mais nos seus aspectos hápticos, ergonômicos, 

programáticas, dimensionais, tipológicos e tantos outros que são típicos da racionalidade ou do 

funcionalismo.  

O funcionalismo hoje, prototipicamente na arquitetura, teria levado a construção tão 
longe que ela ganha valor de expressão por meio de sua recusa às formas tradicionais e 
semitradicionais. A grande arquitetura recebe sua linguagem suprafuncional onde ela, 
puramente a partir de seus propósitos os anuncia com seu conteúdo também 
mimeticamente. (ADORNO, 1970, p.233) 

 

Adorno, em sua teoria estética inaugura uma nova abordagem para a tradicional mimesis, antes vista 

como um procedimento reprodutivo de figuras existentes externamente à obra. Tendo vivido na época 

em que as artes abstratas eram designadas como contemporâneas, ele dá à obra uma maleabilidade 

diante das forças exteriores a ela, o que torna a arte figurativa um caso particular da mímese.  Segundo 

Deleuze nenhuma arte é figurativa, pois na figuração ilustra-se um objeto através da reprodução de suas 

formas, e para o autor as artes em geral, inclusive as plásticas, entre as quais a arquitetura se inclui, são 
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“instrumentos para traçar as linhas na vida” e para produzir “devires reais” que estão presentes na vida. 

(Adriane da Silva Cavalcanti em ORLANDI, 2005). 

A gente tem uma ideia, mas essa ideia não é realmente um pensamento muito filosófico 
nem conceitual. Na verdade, ela é uma expressão da nossa experiência, que é 
promovida pela questão. Acho que as grandes edificações não têm muito pensamento 
simbólico por trás. Deixo para os jornalistas e críticos de arquitetura a tarefa de achar um 
significado simbólico profundo, porque acho que quem olha as edificações não 
consegue mesmo ler o pensamento que está por trás, e para mim, isso é simples e 
totalmente inútil. (BRYAN LAWSON, 2011, p.105) 
 

Especialmente na arquitetura que dificilmente provocará no autor de seu projeto a vontade de 

retratar ou representar na obra em si uma coisa ou objeto identificável, a figuração em certos casos se 

torna a singularidade ou a inovação criativa e diferente que em repetição perde todo o seu poder. Fazer 

desta figuração uma regra ou uma prática comum é o mesmo que abandonar os principais recursos da 

estética fenomenológica, enquanto sensação, que residem nas forças e na possibilidade de devires 

criados por ela. Assim como o que Deleuze expressa sobre a pintura, que a figuração equivale à 

representação e corresponde ao aspecto “sensacional” de uma imagem, o projeto de Frank O. Gehry 

para o Chiat/Day Main Street Venice seria um bom exemplo arquitetônico desta figuração. Mas, em 

oposição ao projeto do sensacional sugere-se projetar a sensação ou projetar obras de arquitetura que 

“não tem modelo a representar nem história a contar.” A exemplo do que está por trás do que o pintor 

Francis Bacon afirma sobre “pintar mais o grito do que o horror.” Pintar o horror seria contar uma história 

horripilante com sua pintura, o que caracterizaria a figuração, e pintar o grito como resposta sensorial do 

horror ou a reação imediata a ele por parte das emoções é buscar a verdade da sensação ou a lógica do 

sentido através dos perceptos e dos afectos. (Adriane da Silva Cavalcanti em ORLANDI, 2005). 

 
As casas são construídas para serem vividas em e não observadas. (Francis Bacon apud 
FARTHING, 2009, p.424) 
 

Quando falamos de figura ou de figuração é importante esclarecer qual o conceito que 

pretendemos dar a estas palavras. Se a figura for entendida como uma forma reconhecível, com 

significado e significante ou mesmo com um nome com o qual se pretende identificar uma forma, esta 

figura está longe de pertencer ao campo da arte da arquitetura que é uma arte, antes de tudo, abstrata, 

ultrapassando, portanto, a ideia objetiva de figuração e, principalmente, de significação. A arquitetura, 

assim como a pintura, exige que seu autor organize um novo bloco de sensações. E a necessidade de tal 

construção decorre do simples fato de não haver figura signica, ou, pelo menos figuração, não haver 

necessidade de significante e significado, pois o regime de signos da arte não afeta a nossa razão e sim a 

nossa sensação através de seus signos peculiares – os perceptos e os afectos.  
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Fig. Fig. Fig. Fig. 51 51 51 51 ––––    Chiat Chiat Chiat Chiat Day Main Street Venice (1986Day Main Street Venice (1986Day Main Street Venice (1986Day Main Street Venice (1986----91) de Frank O. Gehry sendo a forma do binóculo desenhada por91) de Frank O. Gehry sendo a forma do binóculo desenhada por91) de Frank O. Gehry sendo a forma do binóculo desenhada por91) de Frank O. Gehry sendo a forma do binóculo desenhada por    seus seus seus seus 

colaboradores Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen.colaboradores Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen.colaboradores Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen.colaboradores Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen.    

Fonte: JODIDIO, 1997. 
 

A forma de nos afetar escolhida por Francis Bacon não deve ser entendida como um modelo, mas 

como um exemplo singular, criativo de transgredir a figuração pelo non sense caótico das forças 

expressivas que substituem as formas de uma esperada figura. Exemplos de figuração a seguir (vistos nas 

figuras 64 e 65) são propostas que afetam de forma artística, por sua singularidade, que passariam a ser 

questionáveis se incluídas como uma prática projetual constante que venha a fazer escola. Convém 

ressaltar, entretanto que, enquanto na pintura a lógica da sensação a ela atrelada tem como substrato os 

perceptos e afectos ligados especialmente à visão, a arquitetura apresenta muitos outros campos 

perceptivos e afetivos no bloco de sensações que relacionam fenomenologicamente a obra e seu 

usuário.  

    
    

FigFigFigFig. . . . 55552222    ––––    O Basket Building (Ohio, EUA) e a Biblioteca Pública de Kansas City (Missouri, EO Basket Building (Ohio, EUA) e a Biblioteca Pública de Kansas City (Missouri, EO Basket Building (Ohio, EUA) e a Biblioteca Pública de Kansas City (Missouri, EO Basket Building (Ohio, EUA) e a Biblioteca Pública de Kansas City (Missouri, EUA)UA)UA)UA)    ambas são obras cujo ambas são obras cujo ambas são obras cujo ambas são obras cujo 

muro muro muro muro brancobrancobrancobranco    da significância predomina sobre o buraco negro da subjetivação, o que as torna, nestes da significância predomina sobre o buraco negro da subjetivação, o que as torna, nestes da significância predomina sobre o buraco negro da subjetivação, o que as torna, nestes da significância predomina sobre o buraco negro da subjetivação, o que as torna, nestes 

casos específicos, muito literais e codificadas em relação ao seu uso.casos específicos, muito literais e codificadas em relação ao seu uso.casos específicos, muito literais e codificadas em relação ao seu uso.casos específicos, muito literais e codificadas em relação ao seu uso.    

Fonte: fotos da internet: (http://alfarquitetura.wordpress.com/2012/01/24/arquitetura-criativa-ou-bizarra) a cessada em 
07/05/2012 
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O ato arquitetônico com seu bloco de sensações precisa, portanto, empreender o ato criativo 

entre o caos e o gérmen que expresse uma singularidade não figurativa e não sistemática, fortalecida em 

sua singularidade pela diferença, aleatoriedade ou, como os teóricos tem chamado, pelas “dispersões 

formais”. 

Se não fosse possível, como aqui fazemos, relacionar o conceito de inteligência às habilidades 

artísticas ou às capacidades mais sensíveis do ato da criação, considerando uma política de cognição 

que não se respalda no estruturalismo, teríamos que descartar a inteligência como o fundamento da 

construção teórica e crítica do escopo deste trabalho. Mas a constante utilização de termos como 

inteligência sensível, e a aceitação de psicólogos da existência de uma inteligência artística além da 

possibilidade declarada de se poder executar com arte ou não as várias inteligências, na abordagem 

global, nos leva a crer que para o senso comum, as habilidades artísticas não podem faltar à composição 

conceitual da inteligência ou que este construto tem uma tão vaga e flexível determinação conceitual que 

“permite” incluir muitas possíveis vertentes e variantes de seu conteúdo e continente. 

A apreciação de uma obra pictórica, escultórica ou arquitetônica, ou mesmo a criação de uma 

obra de arte qualquer nos remete a lembranças de nossas experiências emocionais, afetivas e perceptivas 

independentes de qualquer significado explicitável verbalmente. São vivências claramente classificadas 

como “subjetivas”, ou seja, aquelas que fazem parte de uma “subjetividade” particular ou individual. O 

saber arquitetônico se encontra em uma condição tal de amadurecimento teórico filosófico que não 

poderíamos mais admitir qualquer espécie de unanimidade ou “objetividade” em relação ao gosto e à 

estética das obras de arquitetura. Isto vale tanto para quem a avalia quando para quem cria. O subjetivo 

pode nos assegurar de que não sejamos obrigados a nos sujeitar à opinião da maioria, mas isto não 

significa que não existam agenciamentos maquínicos – no dizer de Deleuze e Guattari – que sutilmente 

influenciem nossas escolhas e as escolhas disponibilizadas para a nossa contemplação. 

O termo subjetividade vem sendo usado tanto para qualificar quanto para desqualificar. Quando 

afirmamos, acertadamente, que é necessário levar em conta a subjetividade dos usuários quando se 

elabora uma obra de arquitetura a eles destinada, estamos qualificando esta expressão. Mas quando se 

afirma, porém, “a subjetividade das criações artísticas não nos conferem segurança científica”, o termo 

passa a ganhar um aspecto desqualificativo. Eis porque é importante ter cuidado quanto à possibilidade 

de entendimento ambíguo do conceito de subjetividade. 

 
[...] eu intuí que há duas formas de você criar. Uma delas é que você só cria com um 
cachorro preto atrás. O que significa o cachorro preto? É a urgência, é a necessidade 
concreta, o prazo estourando. É aquele negócio assim. Você está doente, com o joelho 
arrebentado, mas vem um cachorro preto, um dobermann atrás de você. E aí você 
corre e, se preciso, até pula n’água sem saber nadar. Se for para subir num poste, você 
sobe. A urgência, a necessidade, é a mãe da criação. Isso tem a ver com uma frase do 
técnico de futebol Gentil Cardoso aos seus jogadores: “eu quero que vocês vão na 
bola como num prato de comida”. A necessidade é um negócio essencial. Eu fiz alguns 
exercícios em relação a isso. Eu pegava, de repente, e dizia: vamos desenhar agora, tem 
dois minutos para acabar. Então, as coisas saíam e eles até se assustavam. Mas, claro que 
saíam: eu acabei mostrando que você só cria em alta tensão. Mostrando que às vezes a 
pessoa tem um mês para criar um cartum e fica 29 dias sem criar, só cria no último dia. 



 228

Realmente você entra, acaba sendo uma coisa superelaborada e vem a overdose: você 
passa do ponto que precisa. Agora quando você não tem tempo, aí você cria.46 
(HENFIL, 1990, p.23). 
 

Os psicólogos cognitivos insistem em associar em um mesmo plano de referência a ideia criativa e 

o que eles chamam de pensamento divergente ou, ainda, de pensamento produtivo. E consideram este 

de suma importância para a criação de algo inovador. Roger Von Oech afirma que uma pessoa criativa 

quer saber de tudo um pouco, mesmo sobre assuntos que estão fora de sua área de atuação 

profissional, pois nunca sabe quando estes assuntos do qual ele sabe se unirão para formar uma ideia 

nova. O pensamento criativo requer uma perspectiva que nos permite procurar sempre novas ideias 

criativas construídas por outros e quando precisa consegue fazer sua mente efervescer de forma 

inquietante e instável a fim de criar condições para a criação de inovações ou invenções. Mas esta não é 

a atitude mais comum, pois temos muitos mecanismos nos processos de subjetivação e na micropolítica 

à qual estamos submetidos que nos induzem à inércia, ao convencional e à repetição sem a necessária 

inventividade. 

SSeegguunnddoo  AAggüüeerrrraa,,  ddee  ffoorrmmaa  ssiimmiillaarr  àà  ccllaassssiiffiiccaaççããoo  ddee  BBaarrttlleetttt,,  ooss  pprroobblleemmaass  ppooddeemm  sseerr  aabbeerrttooss  oouu  

ffeecchhaaddooss,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  oo  úúllttiimmoo  aaddmmiittiirriiaa,,  hhiippootteettiiccaammeennttee  uummaa  úúnniiccaa  rreessppoossttaa,,  mmaass  jjáá  vviimmooss  qquuee  

rreettóórriiccaa  oouu  ccrriiaattiivvaammeennttee  ppooddeemmooss  sseemmpprree  eennccoonnttrraarr  nnoovvaass  ssoolluuççõõeess..  MMaass,,  nnããoo  hháá  ddúúvviiddaa  qquuee,,  mmeessmmoo  

ccoomm  eessttaa  rreessssaallvvaa  ooss  pprroojjeettooss  aarrqquuiitteettôônniiccooss  qquuaassee  sseemmpprree  tteerrããoo  eennttrree  sseeuuss  pprriinncciippaaiiss  pprroobblleemmaass  ooss  

pprroobblleemmaass  aabbeerrttooss,,  qquuee  aaddmmiitteemm  vváárriiaass  ssoolluuççõõeess,,  iinncclluussiivvee  aaqquueellaass  qquuee  rreeeessttrruuttuurraamm  oo  pprróópprriioo  eennuunncciiaaddoo  

ddoo  pprroobblleemmaa..  PPrroobblleemmaass  hhiippootteettiiccaammeennttee  ffeecchhaaddooss  eexxiisstteemm  ssiimmuullaaddooss  aappeennaass  nnoo  mmuunnddoo  ddaa  

rreepprreesseennttaaççããoo..  EE  ppooddeemm  sseerr  uussaaddooss  nnaa  aarrqquuiitteettuurraa  aappeennaass  eennqquuaannttoo  pprroojjeettoo,,  qquuee  ttaammbbéémm  ppeerrtteennccee  aaoo  

mmuunnddoo  ddaa  rreepprreesseennttaaççããoo..  OOeecchh  ccoonnttaabbiilliizzaa  qquuee  ddeennttrroo  ddaa  ccoonncceeppççããoo  ddee  qquuee  eemm  ccaaddaa  pprroobblleemmaa  hháá  

aappeennaass  uummaa  rreessppoossttaa  mmuuiittooss  jjoovveennss  eessttuuddaanntteess  qquuaannddoo  tteerrmmiinnaamm  aa  ffaaccuullddaaddee  tteerrããoo  ffeeiittoo  eemm  mmééddiiaa  22..660000  

pprroovvaass,,  tteesstteess  oouu  eexxeerrccíícciiooss  ccoomm  eessttee  ppaaddrrããoo  ppeerrgguunnttaa  rreessppoossttaa  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  PPeeddaaggooggiiaa  qquuee  

pprroovvaavveellmmeennttee  oo  iinnfflluueenncciiaarráá  eemm  ccoonnssttrruuiirr  uumm  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  qquuee  aalliimmeennttaa  eessttee  ppaarraaddiiggmmaa..  EE  ppaarraa  

aajjuuddaarr--nnooss  aa  pprroovvooccaarr  uummaa  mmuuddaannççaa  ddee  ppaarraaddiiggmmaass  nneessttee  sseennttiiddoo  eellaabboorroouu  uumm  eexxeemmpplloo  ddee  eexxeerrccíícciiooss  

ccoommoo  eessttee  qquuee  nnooss  ffaazz  ppeennssaarr  ddiiffeerreennttee  aattrraavvééss  ddaass  ddiiffeerreennççaass..  

  

EEvviiddeenntteemmeennttee,,  ccaaddaa  ffiigguurraa  éé  ddiiffeerreennttee  ddaass  ddeemmaaiiss  ppoorr  aallgguummaa  ppeeccuulliiaarriiddaaddee  qquuee  aa  ffaazz  ddiiffeerreennttee..  

Quem elabora um problema didático, de geometria, por exemplo, desde início tem em mente a 

sua solução o modo como solucioná-lo, e, mais do que isto, quase sempre o elabora a partir da solução. 

                                                           
46 “Criatividade e potencialidade: a inspiração é um cachorro preto, um doberman bem aí atrás de você.” Texto 
extraído da Revista de Psicologia, out/1982, ano V, n. 28, p. Grupo Editorial Spagat. 
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Apesar de ele não ser útil para testar qualquer inteligência ele pode ser útil para exercitar algumas 

habilidades cognitivas utilizadas no campo representacional que lidam com simulações, não situações 

incompletas e irreais, portanto, só parcialmente úteis. Na realidade muitos fatores, não considerados, no 

exercício-problema precisariam ser levados em conta, e não o são porque didaticamente são 

considerados insignificantes e, por isso, refletem a característica fundamental deste universo de relações 

restritas entre sujeito e objeto. 

Quando entra na escola, a criança é um ponto de interrogação; quando sai, é um ponto 
final.” (Neil Postman apud OECH, 2011, p.27). 

 

Se nos fosse proposto um problema como este, que tivesse alguma relação com a arquitetura, 

como o do dono de uma casa com uma piscina quadrada e quatro árvores, uma em cada ângulo, e este 

dono da casa resolvesse ampliar esta piscina para que ficasse com o dobro do tamanho, continuasse 

quadrada e não precisasse derrubar árvore alguma. Aquele que superasse as “fixações ortogonais” 

também presentes naqueles que não conseguiram resolver o problema dos nove pontos, conseguiria 

resolver o exercício através da solução que a figura a seguir sugere. Porém, para a nossa abordagem, mais 

importante que a solução é a oportunidade que este problema nos oferece de compararmos a 

simulação com a realidade e a fácil constatação de que muitos pressupostos dos dados do projeto 

precisam ser rigidamente considerados como enunciados absolutos e inalteráveis como as proposições 

da lógica clássica.  

[...] A cognição intelectual não é limitada à função puramente lógica, dedutiva, indutiva, 
abdutiva ou racionalizante, em geral, ou seja, ela não exclui qualquer uso efetivo ou 
possível dos símbolos linguísticos, qualquer “jogo de linguagem”. (LÉVY, A Inteligência 
Possível do Século XX). 

 

                
    

FigFigFigFig. . . . 55553333    ––––    Exemplo de ExercíciExemplo de ExercíciExemplo de ExercíciExemplo de Exercício de Inteligência Espacial.o de Inteligência Espacial.o de Inteligência Espacial.o de Inteligência Espacial.    

Fonte: Ilustração do autor adaptada de AGÜERRA, 2008. 
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A forma quadrada poderia não ser a melhor em relação à estética, a piscina poderia não ter 

exatamente o dobro da anterior e uma das árvores poderia ser transportada, mas para um problema, 

teste ou exercício didático estas modificações sequer são cogitadas por serem invariáveis. O mesmo 

costuma acontecer com o nosso modo de pensar quando abandonamos a simulação e enfrentamos a 

realidade. A sujeição a regras impostas ao projeto, pressupostos da sociedade, das tipologias, do 

entorno, das escolas de arquitetura locais, enfim, são tantos pressupostos que a partir de dados tão 

irrevogáveis, é bem possível que optemos por uma solução tão convencional que pareceria ser a única. 

Se tratamos até agora dos modos de pensar o projeto com base em algum tipo de lógica filosófica ou 

pessoal como sendo as formas de que dispomos para pensar sobre o projeto de arquitetura, cabe-nos 

agora lembrar que o raciocínio lógico não é o único modo de pensarmos e talvez não seja, na maioria 

dos casos, o modo mais eficaz para ser utilizado nos processos criativos arquitetônicos, especialmente 

como ponto de partida. Os caminhos ilógicos, difusos, aleatórios ou não racionais podem não conseguir 

coexistir muito bem com a razão, por causarem estranhamentos aos nossos sistemas paradigmáticos de 

pensamento, mas parece ser o caminho que mais liberdade produz à mente humana para que esta atue 

com criatividade, ou, ainda melhor, com inventividade. 

As chamadas conexões forçadas são as técnicas que fazem as chances do acaso se tornar o 

“motor do acaso”. São técnicas que provocam a “violência”, sugerida por Deleuze, necessária para nos 

obrigar a pensar ou a criar. Esta pode não ser tão forte quanto as que ocorrem naturalmente pelas 

motivações emocionais que mais nos afetam, mas, de certa forma, conseguem incrementar o ato criativo. 

Matrizes de ideias, a dinâmica do “e se?”, o “brainstorm” e muitas outras técnicas são verdadeiros 

estímulos ao inusitado que criam uma provocação de fora para dentro. Ou a chamada “dobra” da 

subjetivação foucaultiana. Considerando um famoso teste de criatividade que exige de nós a solução para 

o problema de descobrirmos como seria possível, com apenas quatro traços retos passar por nove 

pontos disposto em um quadrado 3x3 feito de ponto. Sabemos que a solução só pode ser obtida 

quando esquecemos que os pontos formam gestalticamente um quadrado e fazemos a linha sair deste 

quadrado. Esta solução, simbolicamente, costuma ser utilizada como representação do indivíduo que 

consegue ultrapassar os limites do raciocínio convencional e consegue “sair do quadrado”. Este tipo de 

pensamento é chamado de “meta-quadrado”. (ALBRECHT, 2008) Em uma versão tridimensional, mais 

condizente com a nossa aplicação à arquitetura, o pensamento que nos permite conseguir soluções 

arquitetônicas que fogem do convencional e até do consagrado, poderia ser chamado de pensamento 

“meta-cubo” que, em outras palavras, significaria “pensar fora da caixa”. 

O enunciado do problema é: 

Ligar todos os nove pontos com apenas quatro linhas retas sem tirar o lápis do papel.Ligar todos os nove pontos com apenas quatro linhas retas sem tirar o lápis do papel.Ligar todos os nove pontos com apenas quatro linhas retas sem tirar o lápis do papel.Ligar todos os nove pontos com apenas quatro linhas retas sem tirar o lápis do papel.    
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Figs. Figs. Figs. Figs. 55554444    ––––    O Teste dos Nove Pontos e as várias soluções chamadas de metaquadradas que quebram o O Teste dos Nove Pontos e as várias soluções chamadas de metaquadradas que quebram o O Teste dos Nove Pontos e as várias soluções chamadas de metaquadradas que quebram o O Teste dos Nove Pontos e as várias soluções chamadas de metaquadradas que quebram o 

paradigmas do quadrado gestáltico. paradigmas do quadrado gestáltico. paradigmas do quadrado gestáltico. paradigmas do quadrado gestáltico.     

Fontes: CLAXTON & LUCAS, 2004. 

 

Mesmo considerando um exercício cujo foco é explicitar a dificuldade de resolver um problema 

específico, devido a fixação que criamos em relação a uma forma geométrica que sequer existe, mas é 

gestalticamente insinuada, a capacidade exploratória da mente divergente de Guilford e, principalmente, 

do pensamento rizomático na visão de Deleuze, não se daria por satisfeita diante de uma solução e 

encontraria alternativa como as que aparecem a seguir, ainda que reformulando e gerindo o próprio 

problema para que em uma realidade mais compexa fique claro que não precisamos nos sujeitar a 

questões que nos são impostas nos limitando apenas a usar nossa criatividade na solução. 

Aprender com, e através de, uma relação mais ampla entre o sujeito e objeto, envolvendo os 

estratos que a filosofia contemporânea considera imprescindíveis para o entendimento real de uma 

subjetivação é um fato, e de grande valor para a não alienação, e para possibilitar o uso de um 

pensamento mais rizomático que arborescente nas necessidades de uma criação inventiva. Entretanto, 

assim como em um teste médico ou em uma avaliação visual de um oftalmologista, os psicólogos isolam 

o entorno, e focalizam o olhar sobre um objeto ou um percepto, deixando muitos fatores de fora. Como 
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instrumento de avaliação revela-se, portanto, impreciso e, mesmo, desnecessário. Mas muitos testes 

usados como avaliação podem ser úteis como exercícios, que, ao lado dos exercícios práticos que 

envolvem todo o contexto que a realidade possui, se usados com habilidade podem ajudar no processo 

de aprendizagem. A utilização de exercícios chamados “neuróbicos” e dos testes (formatados como 

exercícios) de criatividade, ou de geometria descritiva, podem ser utilizados na formação de arquitetos, 

por exemplo, mesmo tendo o principal objetivo de praticar especificamente uma capacidade humana, 

como a capacidade de visualização espacial, considerada em algumas abordagens como um dos fatores 

da inteligência espacial. Desde que estes exercícios apenas antecedam uma prática de projeto que simule 

mais proximamente possível o ato de projetar, servirão de forma positiva a um desenvolvimento da 

ampliação da percepção espacial a ser integralizada na prática direta da atividade de projeto.  

A Arte do Arbitrário ou o Pensamento Não convencional chamado por Edward De Bono de 

Pensamento Lateral é a arte de criar ações que provocam uma ruptura das formas mais convencionais de 

pensar. Se o pensamento convencional procura conhecer se aprofundando em algum tema considerado 

importante o pensamento lateral percorre lateralmente o campo temático do assunto a fim de explorar os 

possíveis pontos de conexão da meta almejada. A solução de problemas é comparada por ele à procura 

de um tesouro pela escavação de um terreno. Se já existe um poço, tendemos a escavá-lo mais 

profundamente. Quanto mais fundo o poço, mais difícil enxergar o que está acontecendo em outras 

partes do terreno. Quanto mais cavamos, mais comprometidos ficamos com o poço que escolhemos. 

Abandonar o poço não é uma decisão fácil. Entretanto, a filosofia de Deleuze/Guattari nos informa que as 

ideias não existem em um “mundo das ideias”, como acreditava Platão, reservando a nós a tarefa de 

alcançá-las em sua transcendência ou em qualquer lugar onde poderia ser encontrada, como no caso do 

tesouro a ser descoberto. As ideias só existirão se forem criadas. 

 
A categoria de invenção, se a palavra conserva o seu antigo significado de descoberta 
de tesouros arqueológicos ou de relíquias, pode permitir evitar decidir a priori entre o 
subjetivo e o realista. “Inventa-se” um tesouro porque se decidiu cavar num 
determinado local, com base em lendas, em tradições, numa convicção “subjetiva”. Mas 
se, cavando, se encontra, o que se encontra existe “objetivamente”, seja qual for o 
contexto cultural que determinou o seu aparecimento e que continua eventualmente a 
fazer parte de sua interpretação. O que foi feito, e neste caso efetivamente inventado, 
dificilmente pode ser desfeito. Seja qual for a razão por que se cavou, a ciência 
arqueológica pode, eventualmente no fim, ver-se irreversivelmente abalada. (PRIGOGINE, 
1993, p.185) 

 

Durante a elaboração de projetos arquitetônicos, os arquitetos costumam insistir em uma primeira 

solução ou na que lhe pareceu melhor, não se permitindo reiniciar o processo evitando equívocos 

presentes desde os primeiros traços ou naqueles mais estruturantes. 

Entre as inúmeras técnicas úteis para fazer o pensamento perambular “lateralmente” por um espaço 

de possibilidades bem amplo, está a chamada técnica da informação ao acaso. A ideia é simplesmente 

escolher algo ao acaso e relacioná-lo à tarefa em questão, no nosso caso ao projeto. Pode-se abrir 

arbitrariamente uma página de um livro qualquer, escolher uma palavra e ver como ela poderia se 

relacionar com a questão. Uma forma adaptada ao processo de projeto, talvez mais objetiva, seria abrir 
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um livro de arquitetura e ao acaso procurar formas que inspirem o processo de projeto, confiando nas 

múltiplas possibilidades da mente de realizar conexões através dos recursos cognitivos de nosso 

pensamento. 

Os teóricos do método de projeto na década de 1960 citaram as duas técnicas mais famosas, e 

praticamente as únicas, de criatividade que mereciam destaque até aquela época: o Brainstorm 

(Tempestade de Ideias) criado em 1953 por Alex F, Osborn e o Synectics47 (Sinética) criado em 1961 

por William J. Gordon. Além destas duas técnicas foram elaboradas dezenas de outras apresentadas nas 

pesquisas sobre a criatividade nas décadas seguintes, ainda que com as naturais restrições associadas à 

vertente de política da cognição aqui escolhida, a exemplo dos Mind Maps (Mapas Mentais) criados em 

1970 por Tony Buzan; os Diagramas de Análise de Forças e Diagramas Sistêmicos; o Psicodrama ou 

Sociodrama (Role Play) criado em 1946 por Jakob Moreno e adaptada em 1975 por Paul Torrance como 

um processo grupal de resolução de problemas; o RESCOMAR48, criado em 1960 por Alex F. Osborn e 

adaptada em 1970 por B. Eberle, a técnica do Pensamento Lateral, criada em 1970 e reformulada em 

1992, pelo próprio autor, Edward De Bono; a Técnica dos Seis Chapéus do mesmo autor; a Análise 

Morfológica criada em 1974 por Fritz Zwicky e a Técnica da Inventividade Sistemática (TRIZ) criada por 

Genrich Altshuller. 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 55555555    ––––    Exemplos de Diagrama de Análise de Forças, à esquerdaExemplos de Diagrama de Análise de Forças, à esquerdaExemplos de Diagrama de Análise de Forças, à esquerdaExemplos de Diagrama de Análise de Forças, à esquerda    e e e e dededede    Esquema da Técnica TRIZEsquema da Técnica TRIZEsquema da Técnica TRIZEsquema da Técnica TRIZ, , , , à direitaà direitaà direitaà direita. . . .     

Fonte: Ilustração do autor 

 

Algumas destas técnicas resultavam em esquemas algorítmicos, do mesmo modo que os diagramas 

da abordagem fatorial e dos mapeamentos de processos dos teóricos dos métodos de projeto, sempre 

                                                           
47 SYNECTICS – a palavra “sinética”, de origem grega, significa a união de elementos diferentes e aparentemente 
irrelevantes. A sinética é um método que leva ao uso consciente dos processos psicológicos pré-conscientes que, como 
sabemos, existem em nós, com o fito de obter maior probabilidade de resultados inivadores e, originais. (ZINGALES, 
1978) 
 
48 RESCOMAR – Corrresponde a R= Reverter, E=Eliminar, S=Substituir, C=Combinar, O=Outros usos, M=Modificar, 

A=Adaptar e R=Rearranjar. 
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por uma notória influência do estruturalismo. A seguir vemos como duas delas se expressam graficamente. 

O Diagrama de Análise de Forças é uma forma elementar de análise na qual se desenha uma linha vertical 

que representa o projeto a ser executado. Do lado esquerdo desenham-se setas indicando as várias 

forças (subproblemas ou atividades parciais) que beneficiam a realização do projeto ou a resolução dos 

seus problemas. Do lado direito estão as setas que representam as forças antagônicas ou aquelas que 

prejudicam a resolução dos problemas. O Esquema da Teoria da Resolução Inventiva de Problemas (TRIZ) 

apresenta a decomposição de problemas análogos que servem, parte por parte, de subsídio para obter 

as soluções parciais e assim alcançar a Solução Ideal. 

A procura de técnicas de criatividade constitui um movimento similar ao dos teóricos dos métodos 

utilizando recursos gráficos para esquematizar, em cada técnica de um modo diferente não 

proporcionando qualquer inovação à semelhança dos já comentados aparatos lógicos binários. Vale a 

pena, entretanto, estabelecer as diferenças entre estas técnicas ditas algorítmicas e as heurísticas. 

    

4444....2222    AAAA    CRIAÇÃO ARTÍSTICA EM UM CÉREBRO BIPARTIDOCRIAÇÃO ARTÍSTICA EM UM CÉREBRO BIPARTIDOCRIAÇÃO ARTÍSTICA EM UM CÉREBRO BIPARTIDOCRIAÇÃO ARTÍSTICA EM UM CÉREBRO BIPARTIDO: O ANALÓGICO E O DIGITAL: O ANALÓGICO E O DIGITAL: O ANALÓGICO E O DIGITAL: O ANALÓGICO E O DIGITAL    

 

Se a aptidão para o desenho artístico ou para o croqui arquitetônico não pode ser ensinada e 

constitui mais uma capacidade que uma habilidade, portanto, de difícil desenvolvimento, através do 

aprendizado ou da prática, mesmo assim defrontamos com a promessa de uma pedagogia mais atual e 

apropriada ou, que atinge o cerne do problema, evitando um processo didático de ensino semelhante 

ao adotado para as demais formas discursivas ou verbais de aprendizado, de um saber-conhecimento. 

Importa-nos saber quão eficaz seria esta pedagogia que tem sido adotada em muitas faculdades de 

arquitetura para o aperfeiçoamento do traçado dos croquis muito comumente usados nos processos de 

concepção volumétrica de projetos. Foi em 1836 que Marc Dax, um médico francês do interior 

apresentou uma comunicação sobre suas intrigantes observações em um dos encontros da Sociedade 

Médica de Montpellier, na França. Dax percebeu, por sua longa experiência como clínico geral que certos 

pacientes por danos ocorridos no cérebro apresentavam uma perda da fala ou alguma outra espécie de 

afasia ou agnosia. Esta descoberta não era, contudo, uma novidade da ciência. A novidade, porém, 

estava no fato de que em mais quarenta casos de pacientes com afasia todos tinham lesão localizada no 

hemisfério esquerdo do cérebro. No seu relato à Sociedade Médica ele apresentou suas conclusões e 

“cada metade do cérebro controla diferentes funções: a fala é controlada pela metade esquerda” Não 

houve grande repercussão e Dax morreu no ano seguinte sem saber do seu pioneirismo na questão da 

lateralidade do cérebro. 

Anatomicamente, cada hemisfério parece ser, de modo aproximado, uma imagem 
especular do outro, de forma muito semelhante à simetria geral dos lados direito e 
esquerdo do corpo humano. Funcionalmente, o controle de movimentos e sensações 
básicos do corpo está dividido de maneira uniforme entre os dois hemisférios cerebrais, 
Este controle ocorre de forma cruzada: o hemisfério esquerdo controla o lado direito 
do corpo (mão direita, perna direita, e assim por diante) e o hemisfério direito controla 
o lado esquerdo. [...] 
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A simetria física esquerdo-direita do cérebro e do corpo, contudo, não implica que os 
lados direito e esquerdo sejam equivalentes em todos os aspectos. Basta examinarmos 
as habilidades de nossas duas mãos para notar assimetria de funções. Poucas pessoas 
são realmente ambidestras; a maioria possui uma dominante. (Em muitos casos, a 
capacidade manual de uma pessoa pode ser usada para prognosticar muita coisa sobre 
a organização das mais altas funções mentais em seu cérebro. Nós destros, por 
exemplo, quase sempre verifica-se que o hemisfério que controla a fala.) (SPRINGER & 
DEUTSCH, 1993, p.18). 
 

Durante as décadas de 1950 e 1960, no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Cal Tech) os 

cientistas Roger W. Sperry e seus associados aprofundaram a pesquisa sobre a divisão cerebral. Em 

poucas palavras, o grupo da Cal Tech tinha verificado que ambos os hemisférios do cérebro humano 

estão relacionados com as funções cognitivas superiores, mas que cada hemisfério emprega 

modalidades diferentes de processamento de informações. Segundo Sperry, essas duas modalidades de 

pensamento dos hemisférios esquerdo e direito são, respectivamente, a lógico-verbal e a visuoespacial, e 

nosso sistema educacional, bem como a ciência em geral, tendem a desprezar a forma não verbal do 

intelecto. Por este motivo a grande maioria das pessoas não consegue se desvincular facilmente dos 

processos racionais de ensino e ficam privadas de usar todo o seu potencial cerebral e aprender algo 

mais pelas vias perceptivas, afetivas e artísticas do hemisfério direito do cérebro. Alguns estudiosos do 

assunto, após estas descobertas, conseguiram formular inúmeros exercícios que servem para 

desenvolvermos e intensificarmos o uso do hemisfério direito e com isso melhorarmos também nosso 

desempenho, por exemplo, no desenho à mão livre, nos trabalhos manuais e na nossa capacidade de 

perceber formas geométricas no espaço. São instrumentos pedagógicos muito proveitosos para 

desenvolverem atividades que podemos muito bem sobrevivermos sem elas desde que desenvolvamos 

o hemisfério esquerdo com a escrita a fala e todas as demais manifestações verbais e linguísticas. 

Educadores influenciados pelas experiências dos cientistas da Cal Tech concluíram, por exemplo, 

que certos assuntos podem ser muito melhor assimilados por nossa mente se trabalhados de maneira 

diferente. Assim o assunto logaritmos, em algumas das Universidades dos Estados Unidos, é aprendido 

articuladamente com o Instituto de Música estabelecendo relações matemáticas entre um tom musical e 

outro, e os resultados do aprendizado são sensivelmente melhores, pois, com este modo de ensinar, 

participam os dois lados do cérebro na tarefa. Ficando óbvio que o uso integral do cérebro atende ao 

ensino de assuntos do currículo tradicional, (ratio e lógos), não se pode deixar de concluir que as 

habilidades artísticas são melhor desenvolvidas fazendo-se uso dos dois hemisférios do cérebro, em 

especial após o exercício do direito, menos utilizado justamente pelas características do ensino 

convencional das escolas. 

De todos os mitos ou teorias aceitas sem muito critério ou, ainda, construídas a partir do 

estruturalismo, a lateralização cerebral é uma das poucas que foi desmitificada apenas parcialmente.  

 
A motivação de psicólogos populares em atribuir determinadas capacidades mentais a 
um único compartimento cerebral, esquerdo ou direito, provavelmente se deve mais a 
vantagens políticas, a valores sociais e a interesses comerciais do que propriamente à 
ciência. Os que se opõem a ela chamaram essa visão extrema de “dicotomania”, devido 
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à tendência dos psicólogos populares de dividir as funções dos dois hemisférios. 
(Corbális apud LILIENFELDER, LYNN, RUSCIO & BEYERSTEIN, 2010, p.36). 
 

Apesar disso persiste o fato de que existe uma especialização que produz diferentes condições 

que podem se alterar, mas que se usadas em benefício do ensino pode trazer resultados favoráveis 

como vemos na afirmação dos mesmos psicólogos: 

Se o pesquisador mostrar a fotografia de um homem nu ao hemisfério direito de uma 
mulher com o cérebro dividido, ela poderá rir. Porém, ao lhe perguntarem do que está 
rindo, ela (quer dizer, o seu hemisfério esquerdo) não será capaz de dizer. Em vez 
disso, poderá inventar um motivo plausível (Essa foto me faz lembrar do meu tio 
George, que é realmente muito engraçado). Pessoas com o cérebro dividido podem 
até fazer alguma coisa com sua mão direita, como montar um conjunto de blocos de 
acordo com um padrão, completamente alheias ao fato de que apenas alguns 
segundos depois sua mão esquerda desfará todo o trabalho. Tudo isso está 
perfeitamente comprovado. A controvérsia diz respeito à singularidade dos tipos de 
tarefas realizadas pelos dois hemisférios e como eles operam. Nesse sentido, os 
pesquisadores do cérebro têm se tornado mais cautelosos nos últimos anos, enquanto 
muitos psicólogos populares não têm demonstrado os mesmos princípios.  
Usando a técnica de Sperry, os pesquisadores confirmaram que os hemisférios 
esquerdos e direito mostram desempenho relativamente melhor em diferentes 
atividades mentais. Observe, porém, que utilizamos o termo “relativamente melhor”. As 
duas metades do cérebro diferem na maneira como processam as tarefas, e, não no 
que elas processam. (processo McCrone, 1999) Tomemos a linguagem como exemplo. 
O hemisfério esquerdo é melhor em aspectos do discurso, como a gramática e a 
geração de palavras, enquanto o hemisfério direito é melhor em entonação e ênfase 
(conhecidos como “prosódia”). Embora o hemisfério direito seja melhor em funções 
não linguísticas que envolvem complexos processos visuais e espaciais, o hemisfério 
esquerdo também tem o seu papel nessas capacidades se lhe dermos uma 
oportunidade. O cérebro direito é melhor em lidar com o sentido geral do espaço, ao 
passo que as áreas correspondentes no lado esquerdo do cérebro se tornam ativas 
quando a pessoa localiza objetos em lugares específicos. Em muitos casos, a questão 
não é que um ou outro hemisfério não possa realizar uma determinada tarefa; a questão 
é que um deles é capaz de realizá-la mais rapidamente e melhor que o outro. Dessa 
maneira, ele tende a agarrar a tarefa primeiro. (LILIENFELDER, LYNN, RUSCIO & BEYERSTEIN, 
2010, p.34-35). 

 

Gazzaniga e Sperry criaram muitos exercícios com tarefas chamadas por eles de visuoespaciais a 

serem realizadas por pacientes comissurotomizados ou com o hemisfério direito do cérebro separado 

do esquerdo e, entre estes, o exercício dos Desenhos-Blocos. Neste exercício eram apresentados vários 

cubos com dois lados vermelhos, dois lados brancos e dois lados divididos diagonalmente sendo uma 

metade vermelha e a outra metade branca. O objetivo era distribuir os blocos de tal forma que repitam o 

desenho mostrado bidimensionalmente em uma série de cartões. Os pacientes geralmente distribuem 

com facilidade os blocos com a mão esquerda formando o desenho correspondente ao cartão. Usando 

a mão direita a experiência era realizada com muito mais dificuldade. Levando-se em conta que a mão 

direita realiza o que é ordenado pelo hemisfério esquerdo, confirma-se a limitada competência deste 

hemisfério para as comparações formais, em indivíduos com o corpo caloso estirpado. Apesar de se 

tratar de um problema que exige um pensamento em sistema fechado, conforme a classificação de 

Bartlett, apresentada no capítulo 2, estes são suficientes para uma verificação, pelo menos sobre de onde 

partem as atividades cerebrais relacionadas a cada ação ou tarefa executada. Provavelmente a atuação 

do cérebro em atividades ou problemas que usam o pensamento aventureiro ou que usam habilidades 
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artísticas, é bem menor por exigir uma menor ação cognitiva e por ser a atividade de baixa intensidade 

que ocorre se distribuir pelo cérebro inteiro, especialmente considerando a cognição representacional. 

Sabe-se hoje que a atribuição dada ao hemisfério direto de lado mais criativo se refere à topografia 

do cérebro, bem como o maior número de conexões neurais, tanto nele quanto nas ligações dele com o 

resto do cérebro. E, com uma maior precisão de análise ou diagnósticos eletrônicos atuais, é possível 

considerar que esta área, desde 1970 atribuída a atividades mais intuitivas ou criativas, não se concentra 

no hemisfério direito, porque este lado se lança sobre o outro através de suas conexões, mas as 

experiências provocaram esta conclusão por ser este lado estruturalmente mais amalgamado 

relacionando-se com todo o cérebro: esquerdo-direito-acima-abaixo. E, conforme o estado do cérebro 

criativo acessa uma extensa rede de conexões. (GOLEMAN, 2012) 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 55556666    ––––    Exercício do DesenhoExercício do DesenhoExercício do DesenhoExercício do Desenho----Bloco no qual a pessoa é solicitada a organizar os blocos colocados de forma qBloco no qual a pessoa é solicitada a organizar os blocos colocados de forma qBloco no qual a pessoa é solicitada a organizar os blocos colocados de forma qBloco no qual a pessoa é solicitada a organizar os blocos colocados de forma que ue ue ue 

obtenha padrão mostrado no cartão. obtenha padrão mostrado no cartão. obtenha padrão mostrado no cartão. obtenha padrão mostrado no cartão. Neste caso, mais importante que resolver corretamente é o tempo Neste caso, mais importante que resolver corretamente é o tempo Neste caso, mais importante que resolver corretamente é o tempo Neste caso, mais importante que resolver corretamente é o tempo 

de execução.de execução.de execução.de execução.    

    Fonte: ilustração do autor adaptada de SPRINGER & DEUTSCH, 1998.    

 
[...] há usos propriamente picturais da geometria. Chamamos um desses usos de 
“digital”, não em referência direta à mão, mas em referência às unidades de base de um 
código. Lembremos que essas unidades de base ou formas visuais elementares são 
estéticas e não matemáticas, na medida em que interiorizaram completamente o 
movimento manual que as produz. Acontece que elas formam um código da pintura e 
fazem da pintura um código. É neste sentido, próximo da pintura abstrata, que é 
preciso compreender a frase de Sérusier: “A síntese é, portanto, uma Analítica dos 
elementos.” [...] O diagrama ou motivo seria analógico, enquanto o código é digital. 
Diz-se que a “linguagem analógica” pertence ao hemisfério direito, ou melhor, ao sistema 
nervoso, enquanto a “linguagem digital” pertence ao hemisfério esquerdo do cérebro. 
A linguagem analógica seria uma linguagem de relações, que comporta os movimentos 
expressivos, os signos paralinguísticos, os sopros e os gritos, etc. Pode-se indagar se 
trata de uma linguagem propriamente dita. (DELEUZE, 2002, p. 115) 
 

Estudos experimentais sobre criatividade acusaram o que acontece no exato momento do “insight” 

criativo, comumente chamado de “aha!”, quando temos uma ideia repentina, ou quando todo o trabalho 

construtivo da criação encontra sua culminância. Quando mediram as ondas de um eletroencefalograma 

durante um momento criativo, descobriram uma atividade gama muito elevada que surgia trezentos 
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milissegundos antes da solução ou da ideia ser criada. A atividade gama representa uma maior 

quantidade de ligações entre neurônios, especialmente quando extensas células cerebrais de conectam 

em uma nova rede neuronal – assim que uma nova associação emerge. (GOLEMAN, 2012) Estudos 

experimentais sobre criatividade acusaram o que acontece no exato momento do “insight” criativo, 

comumente chamado de “aha!”, quando temos uma ideia repentina, ou quando todo o trabalho 

construtivo da criação encontra sua culminância. Quando mediram as ondas de um eletroencefalograma 

durante um momento criativo, descobriram uma atividade gama muito elevada que surgia trezentos 

milissegundos antes da solução ou da ideia ser criada. A atividade gama representa uma maior 

quantidade de ligações entre neurônios, especialmente quando extensas células cerebrais de conectam 

em uma nova rede neuronal – assim que uma nova associação emerge. (GOLEMAN, 2012) Essa atividade 

intensa verificou-se que se concentra na área temporal, um centro na lateral do neocórtex direito. 

Segundo os pesquisadores da neuroanatomia cerebral essa é a mesma área que fica ativada quando se 

interpreta metáforas e “entende” as piadas. Para quem expande ainda mais a interpretação das 

experiências esta área é, ainda, a que lida com a linguagem dos poemas, da arte e dos mitos. É onde se 

dá a lógica dos sonhos, na qual tudo acontece e o impossível é possível. (GOLEMAN, 2012) 

Quando, então, os cientistas cognitivos criam ânimo sobre mais uma esperança de poder utilizar 

suas conclusões em algo efetivo sobre a grande incógnita cérebro-cognitiva e buscam uma maneira de 

criar condições pelas quais seja possível amplificar o pico gama para favorecer o “cenário cerebral” na 

tarefa criativa, descobrem que o pré-trabalho para o pico gama inclui definir o problema, depois 

mergulhar nele. (GOLEMAN, 2012) Ou seja, é um momento singular, incontrolável, construído ao longo de 

um tempo e que constitui um estado no qual a ideia é afinal criada por um processo de subjetivação 

para ser transformada em acontecimento.  

   
Figs. Figs. Figs. Figs. 55557777    ––––    Lateralização Lateralização Lateralização Lateralização ccccerebral: erebral: erebral: erebral: llllado ado ado ado ddddireito considerado mais ireito considerado mais ireito considerado mais ireito considerado mais vvvvisuoisuoisuoisuoespacialespacialespacialespacial    e artísticoe artísticoe artísticoe artístico    e e e e llllado ado ado ado eeeesquerdo ao qual se squerdo ao qual se squerdo ao qual se squerdo ao qual se 

atribui uma ativatribui uma ativatribui uma ativatribui uma atividade mais idade mais idade mais idade mais llllógicoógicoógicoógico----matemático e matemático e matemático e matemático e vvvverbal.erbal.erbal.erbal.    

Fonte: http://www.superatual.com/curiosidades/cerebro-lado-direito-vs-lado-esquerdo/ (acesso em: 29/04/2013) 
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Depois há aquele estágio, a implementação, no qual uma boa ideia se afundará ou 
nadará. Lembro-me de conversar com o diretor de um enorme laboratório de pesquisa. 
Tinha cerca de 4 mil cientistas e engenheiros trabalhando para ele. Ele me disse: “Temos 
uma regra quanto ao insight criativo: se alguém oferece uma ideia inédita, em vez de a 
próxima pessoa a falar abatê-la – o que acontece frequentemente na vida 
organizacional -, a pessoa seguinte que falar tem de ser uma ‘advogada dos anjos’, 
alguém que vai dizer: ‘essa ideia é uma boa ideia e eis porque’.” As ideias criativas são 
como um frágil botão de flor – têm de ser nutridas para que possam florescer. 
(GOLEMAN, 2012, p.35-36) 
 

A criatividade, segundo Virginia Kastrup em sua construção conceitual, e principalmente a invenção, 

não pode ser definida como um processo psicológico capaz de promover novas soluções, ou como a 

obra de um sujeito psicológico, segundo a psicóloga e professora, a invenção surge de um fundo 

arqueológico ou temporal. (KASTRUP, 2007) A própria etimologia da palavra invenção nos ajuda a 

entender isto. Ou seja, invenire, que quer dizer “encontrar relíquias ou restos arqueológicos” (STENGERS, 

1983) 

 
Tal etimologia indica o caminho a ser seguido: a invenção não opera sob o signo da 
iluminação súbita, da instantaneidade. Esta é somente sua fenomenologia, a forma como 
ela se dá à visibilidade. A invenção implica uma duração, um trabalho com restos, uma 
preparação que ocorre no avesso do plano das formas visíveis. Ela é uma prática de 
tateio, de experimentação, e é nessa experimentação que se dá o choque, mais ou 
menos inesperado, com a matéria. Nos bastidores das formas visíveis ocorrem 
conexões com e entre os fragmentos, sem que este trabalho vise recompor uma 
unidade original, à maneira de um puzzle. O resultado é necessariamente imprevisível. A 
invenção implica o tempo. Ela não se faz contra a memória, mas com a memória, como 
indica a raiz comum a “invenção” e “inventário”. (KASTRUP, 2007, p.27) 
 
 

Diante desta reconstrução do que entendemos sobre criatividade e de uma proposta ainda mais 

paradigmática de invenção, não nos cabe mais objetivar e localizar onde se manifestam as soluções ou as 

ideias criativas, ou mesmo em que parte do cérebro nasce uma invenção, porque ela não é sequer um 

processo cognitivo se visto por um entendimento da representação. Mesmo nestas condições, como 

vimos, a atividade a ela associada se expande e não se limita a condicionantes e localizadas condições 

neurofisiológicas. Mais do que isto a invenção é construída pela subjetividade e sua história no tempo, no 

espaço e em todas as suas dimensões inalienáveis da potencia na função de cria. 

 
4.3 A FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO ESPACIAL: A ARQUITETURA E OS SENTIDOS4.3 A FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO ESPACIAL: A ARQUITETURA E OS SENTIDOS4.3 A FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO ESPACIAL: A ARQUITETURA E OS SENTIDOS4.3 A FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO ESPACIAL: A ARQUITETURA E OS SENTIDOS  

 
 

A abordagem fenomenológica da arquitetura é de suma importância para caracterizar a ênfase que 

o fazer arquitetônico deve dar à obra em si, em detrimento do projeto. Esta importância se reforça pela 

eloquência da relação da obra de arquitetura com a percepção, com o corpo e, em uma instância ainda 

mais efetiva a tatilidade de todos os sentidos. Por esta tatilidade e pela corporiedade fisiológica da 

relação usuário-obra, esvanecem-se todas as possíveis semióticas construídas em nome de uma possível 

linguagem arquitetônica. 

Todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do tato; os sentidos são 
especializações do tecido cutâneo, e todas as experiências sensoriais são variantes do 
tato e, portanto, relacionadas à tatilidade. [...] 
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[A pele] é nosso órgão mais antigo e mais sensível, nosso primeiro meio de 
comunicação e nossa protetora mais eficiente... Até mesmo a córnea transparente dos 
olhos é coberta por uma camada de pele modificada... O tato é pai de nossos olhos, 
nosso nariz, nossa boca. Ele é o sentido que se especializou e gerou os demais, algo 
que parece ser reconhecido pelo fato de ser considerado há muito tempo “o pai de 
todos os sentidos”. (MONTAGU, 1986 apud PALLASMAA, 2011, p.10). 
 

A primazia que é dada à visão sobre os demais sentidos e sua consequente predileção nos 

estudos da cognição foi acusada por Juhani Pallasmaa em seu livro “Os Olhos da Pele: A Arquitetura dos 

Sentidos”. 

Nosso conceito de objeto vem de um conhecimento total dele, um conhecimento 
adquirido pela experiência dos nossos sentidos, conhecimento tátil, conhecimento dos 
seus materiais, seu volume, seu perfil, de todas as suas propriedades. E a visão 
perspectiva habitual apenas age como o libertador de obturador para a memória destas 
experiências. (Le Corbusier apud GARDNER, 1987, p.152). 
 

As rígidas determinações de um plano de composição clássico que tomou a arte e a arquitetura, 

desde seus primeiros passos, ganharam forças com os tratadistas de arquitetura, tais como Vitruvio, 

Alberti, Palladio, modernamente representadas por Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, por exemplo, com 

suas cinco regras do modernismo e o modulor; e os princípios de uma arquitetura orgânica, 

respectivamente. Os centros visuais das obras, segundo Arnheim, tem grande analogia com os centros de 

gravidade, que exercem influência dinâmica através da geometria das formas como campos de força que 

direcionam o olhar como se tratasse de uma espécie de “lógica visual”. Esta, lógica como vimos, 

reaparece disfarsada de sistematizações e alternativas semiológicas, ou mesmo, de uma ideia equivocada 

de “conceito”. 

Um centro dinâmico está invariavelmente presente em qualquer campo visual. Pode 
estar explicitamente definido ou ser criado apenas indiretamente, por indução 
perspectiva. O sentido da visão estabelece-o intuitivamente, por indução perceptiva – 
um processo que pode ser compreendido por analogia com um processo físico 
correspondente. [...] diriamos que o centro meramente determinado pela indução 
perceptual. (PRADISMA, 2005, p.155) 

 
Em seu livro “Fenomenologia da Percepção”, Merleau-Ponty nos faz ver como é importante a 

filosofia, ou mais especificamente, a epistemologia, que da suporte ao que pensamos sobre a percepção 

e como esta torna bastante diferente a conclusão que tiramos sobre como percebemos o que está à 

nossa volta. Em linhas gerais a oposição filosófica renascentista entre o racionalismo francês de Renè 

Descartes e o empirismo inglês de John Locke e Francis Bacon, levou ao surgimento de duas modalidades 

de percepção. A primeira delas de caráter intelectualista e a segunda baseada na experiência vivencial 

corporal. A visão racionalista, intelectualista cartesiana concebe que toda percepção visual, por exemplo, 

se limita apenas a registrar o itinerário das excitações da retina, funcionais como uma “síntese aditiva” do 

entendimento perceptivo, que reune racionalmente os dados sensoriais dispersos em nossa experiência 

dando sentido e interpretação a eles. 

Uma segunda versão de compreensão da percepção é a que hoje é defendida pelo empirismo 

contemporâneo, mas que teve suas origens no pensamento opositor ao de Descartes no século XVII, 

defendido por Francis Bacon e John Locke, e que afirmava serem a sensação e a percepção causadas 
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pelos estímulos dos objetos dos objetos externos, agindo sobre nosso sistema nervoso e, em última 

instância sobre o cérebro. Neste outro modo de conceber a percepção, então, o processo perceptivo 

teria similares com a mera associação de sensações numa percepção. A sensação, portanto, ocorre de 

maneira localizada, factual, experimental, corporal, já que um ponto do objeto externo exerce influência 

direta ou toca um de nossos órgãos sensoriais, percorrendo, nessa extensão, todo o nosso corpo, que 

de fato percebe. Dessa maneira de ver, não é um raciocínio, um pensamento, uma interpretação e não 

possui um significado ou significante, é apenas um fenômeno que se manifesta através das várias possíveis 

sensações: visuais, táteis, auditivas, olfativas e gustativas. Os signos que nos imprimem a experiência 

perceptiva não precisam ser decifrados por uma decodificação sentencional ou previamente elaborada 

por uma linguagem código, mas apenas temporariamente reconhecidos pela experiência e pela memória 

perceptiva. 

Como se dá a sensação e a percepção do calor? A experiência nos mostra, a todo 
tempo, que a baixa umidade do ar e as altas temperaturas excitam uma sensação 
ofegante, quente em nossa pele, vivida em nosso corpo desse modo, absorvemos 
sensorial e passivamente, mediante o tato, uma série de sensações ou de qualidades 
exteriormente pontuais, dispersas, elementares e independentes, desencadeando em 
nós a própria sensação de calor. Por força do hábito ou das inúmeras repetições do 
mesmo evento, associamos, numa relação causal, tais estímulos externos, formando, 
desse modo, a ideia de calor. Nessa associação, a percepção das coisas não passa de 
uma “sintese passiva” que ajustaria a própria constelação de sensações enquanto 
acontecimentos corporais na natureza numa “simples recepção de qualidades.” (DA 
SILVA, 2005, p.127) 
 

Merleau-Ponty, por sua vez, em sua, já citada, Fenomenologia da Percepção, apesar de pender 

muito mais para o empirismo, considera que estamos habituados a “construir a percepção em lugar de 

revelar seu funcionamento próprio; mais uma vez, deixamos escapar a operação primordial que impregna 

o sensível de um sentido e que toda mediação lógica assim como toda causalidade psicológica 

pressupõe.” (MERLEAU-PONTY, 1945, p.43) Nessas condições fenomenológicas, portanto, não 

construimos a percepção como se constri uma casa, reunimos materiais empregados da memória, não 

podemos explicá-la como um acontecimento da natureza, situando-a na confluência de várias séries 

causais – mecanismos sensoriais e mecanismos mnemônicos. (MERLEAU-PONTY, 1945, p.214) 

Com a fenomenologia, Merleau-Ponty apresenta uma terceira via de entendimento filosófico da 

percepção, que afirma chegar a nós, antes de tudo, em nossa percepção, não por elementos 

justapostos, previamente constituídos de significados, mas sim conjuntos a partir dos quais construimos, 

por nossa vivência, a nossa percepção. Em nosso campo perceptivo, “sensação” e “percepção” não 

mais se distinguem pois  nunca temos sensações parciais, mas o que “sentimos” e “percebemos” é um 

fenômeno de organização, isto é, um sistema de configurações, uma totalidade, uma forma ou estrutura. 

 
O que se revela ai, em última análise, é um sentido radicalmente novo da “percepção”: 
não existem percepções que despertam representações, mas conjuntos que se 
compõem atualmente, dotados de uma fisiologia típica ou familiar. Acima de tudo, o 
que se aprende é um sentido imanente só sensível antes de qualquer juizo. (MERLEAU-
PONTY, 1945, p.44) 
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A percepção, sob a compreensão da fenomenologia de Merleau-Ponty, passa a exprimir, 

basicamente, um ato que cala, com a constelação de dados e a multiplicidade de experiências sensórias 

simultâneas e não estanques, o sentido que os une – que não apenas alcança o sentido que eles têm, 

mas ainda faz com que tenham sentido. Assim, pela experiência do próprio corpo “situado aqui e agora” 

somos reenviados ao “tufo das percepções”, isto é, somos guiados sob a ação de uma “iniciação ao 

mundo”. uma comunicação ou uma comunhão. (MERLEAU-PONTY, 1945). 

Por uma perspectiva pragmática e fenomenológica, o corpo e sua capacidade de percepção e 

sensação é responsável por uma lógica estoicista que nãp propõe qualquer profundidade discursiva ou 

interpretativa nos efeitos de superfície dos acontecimentos ligados ao corpo e ao estado das coisas, o 

que Gilles Deleuze considerou como “Lógica do Sentido”. Na profundidade dos corpos passam a 

manejar misturas, e acontecimentos incorporais, estados de coisas qualitativos e quantitativos que já não 

poderiam mais ser chamados de estados de coisas por pertencer ao centro da reflexão, da linguagem ou 

da discussão. 

 
Do ponto de vista de meu corpo, nunca vejo iguais as seis faces do cubo, mesmo se 
ele é de vidro, e todavia a palavra “cubo” tem um sentido: o cubo ele mesmo, o cubo 
na verdade, para além de suas aparências sensíveis, tem suas seis faces iguais. A medida 
que giro em torno dele, vejo a face frontal, que era um quadrado, deforma-se, depois 
desaparecer, enquanto os outros lados aparecem e tornam-se cada um, por sua vez 
quadrados. Mas para mim o desenrolar dessa experiência é apenas a ocasião de pensar 
o cubo total com suas seis faces iguais e simultâneas, a estrutura inteligível que lhe dá 
razão e, mesmo para que minha caminhada em torno do cubo motiva o juizo “eis um 
cubo”, é preciso que meus deslocamentos estejam eles mesmos localizados no espaço 
objetivo e, longe da experiência do movimento próprio condiciona a posição de um 
objeto, ao contrário é pensando meu próprio corpo como um objeto móvel que possa 
decifrar a aparência perspectiva e construir o cubo verdadeiro. (MERLEAU-PONTY, 
1945, p.273-274) 

 
Se considerarmos como válida a forma fenomenológica de interpretar a percepção entendemos 

também que a percepção em si, enquanto fenômeno, não seria entendida por convenções linguísticas 

ou por significantes e significados, mas pelo que os próprios agenciamentos dos signos vivenciados têm a 

dizer a partir de nossa experiência. A forma de pensar do observador ou perceptivo a esta experiência e 

expressão a partir de lógicas ou semiológicas que podem seguir as mais variadas possibilidades 

escapando do mundo funcionalista e renegando o universo estruturalista. Se, portanto, obedecermos a 

uma lógica do sentido, seremos mais capazes de produzir uma subjetivação menos alheia a estes 

fenômenos do que aos agenciamentos maquínicos engendrados por pensamentos que se estabelecem 

apriore, de forma equivocadamente transcendente ou de um modo política e socialmente disciplinar. 

A lógica do computador, tão ou mais usual ainda que as sistematicidades, por uma perspectiva 

fenomenológica se opõe à lógica do sentido. A formação acadêmica e a experiência profissional terá, 

portanto, que promover um efetivo caminho na direção contrária, abandonando uma visão tão focada do 

nosso universo criativo, em lugar de uma visão mais periférica e integrada com os demais sentidos, como 

expressa o esclarecedor desabafo de Juhani Pallasmaa: 
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O computador geralmente é considerado uma invenção somente benéfica, que libera a 
fantasia humana e facilita o trabalho de projeto eficiente. Gostaria de expressar minha 
séria preocupação com essa ideia, pelo menos ao considerar o papel atual da 
computação no processo de projeto. A criação de imagens por computador tende a 
reduzir nossa magnífica capacidade de imaginação multissensorial, simultanea e 
sincrônica, ao transformar o processo de projeto em uma manipulação visual passiva, em 
um passeio na retina. O computador cria uma distância entre o criador e o objeto, 
enquanto o desenho à mão livre e a elaboração de maquetes convencionais põem o 
projetista em contato tátil com o objeto ou o espaço. Na nossa imaginação, o objeto 
está simultaneamente em nossas mãos e dentro de nossa cabeça, e a imagem física 
projetada e criada é modelada por nossos corpos. Estamos ao mesmo tempo dentro e 
fora do objeto. [...] 
Essas observações sugerem que uma das razões pelas quais os contextos arquitetônicos 
e urbanos de nossa época tendem a nos fazer sentir como forasteiros, em comparação 
com o extremo envolvimento emocional provocado pelos contextos naturais e 
históricos, é uma pobreza em termos de visão periférica. A visão periférica nos integra 
com o espaço, enquanto a visão focada nos arranca para fora do espaço, nos tornando 
menos espectadores. (PALLASMAA, 2011, p.12) 
 

 

Fig. Fig. Fig. Fig. 49494949    ––––    Modelagem tridimensional de uma rModelagem tridimensional de uma rModelagem tridimensional de uma rModelagem tridimensional de uma residência em Simões Filho e a sensação, no uso de instrumentos de esidência em Simões Filho e a sensação, no uso de instrumentos de esidência em Simões Filho e a sensação, no uso de instrumentos de esidência em Simões Filho e a sensação, no uso de instrumentos de 

elaboração de projeto em 3D, de que o projetista constroi a casa em um mundo virtual, simulando os elaboração de projeto em 3D, de que o projetista constroi a casa em um mundo virtual, simulando os elaboração de projeto em 3D, de que o projetista constroi a casa em um mundo virtual, simulando os elaboração de projeto em 3D, de que o projetista constroi a casa em um mundo virtual, simulando os 

problemproblemproblemproblemas geométricos e estéticos que o edifício apresentaria, em seu exterior e interior, servias geométricos e estéticos que o edifício apresentaria, em seu exterior e interior, servias geométricos e estéticos que o edifício apresentaria, em seu exterior e interior, servias geométricos e estéticos que o edifício apresentaria, em seu exterior e interior, servinnnndo esta do esta do esta do esta 

modelagem como um excelente recurso para evitar alguns equívocos antes mais difíceis de detectar.modelagem como um excelente recurso para evitar alguns equívocos antes mais difíceis de detectar.modelagem como um excelente recurso para evitar alguns equívocos antes mais difíceis de detectar.modelagem como um excelente recurso para evitar alguns equívocos antes mais difíceis de detectar.    

 Fonte:    Projeto e    ilustrações do autor, utilizando arquivos do armazém 3D do Google SketchUp. 

  

PPoorr  oouuttrroo  llaaddoo  oouu  ccoommppuuttaaddoorr  ppooddee  sseerr  uumm  bboomm  aauuxxiilliiaarr  ddee  uumm  pprroojjeettoo  ccuujjaa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddoo  

uussuuáárriioo  éé  ffuunnddaammeennttaall..  OO  pprroojjeettoo  ddee  uummaa  rreessiiddêênncciiaa  ccoonnssttiittuuii  uumm  ggrraannddee  eexxeerrccíícciioo  ppaarraa  oo  aattoo  ddee  ccrriiaaççããoo  

aarrqquuiitteettôônniiccaa..  OOss  nnoovvooss  rreeccuurrssooss  ddee  mmooddeellaaggeemm  ttrriiddiimmeennssiioonnaall  ppooddeemm,,  ssee  bbeemm  uuttiilliizzaaddooss  pprroodduuzziirr  uummaa  

rreettrrooaalliimmeennttaaççããoo  ((ffeeeeddbbaacckk))  ddee  ggrraannddee  vvaalloorr  ppaarraa  aaqquueellee  qquuee  pprroojjeettaa  ee  ppaarraa  aa  mmaanniiffeessttaaççããoo  ddaa  ooppiinniiããoo  

ddee  qquueemm  vvaaii  mmoorraarr  nnoo  eeddiiffíícciioo  qquuee  ppooddeerráá  ccoonnffiirrmmaarr  oouu  nneeggaarr  aass  ddeecciissõõeess  ssoobbrree  ccaaddaa  ssoolluuççããoo  aattrraavvééss  ddee  

uummaa  ssiimmuullaaççããoo  mmaaiiss  rreeaalliissttaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  nnaass  ppeerrssppeeccttiivvaass,,  qquuee  aanntteess  ddoo  uussoo  ddoo  ccoommppuuttaaddoorr  

rreepprreesseennttaavvaamm  oo  eeddiiffíícciioo  ccoomm  ddiissttoorrççõõeess  oouu  eeffeeiittooss  vviissuuaaiiss  qquuee  aa  sseennssiibbiilliiddaaddee  aarrttííssttiiccaa  aaccrreesscceennttaavvaa  

ffuuggiinnddoo  mmuuiittoo  ddaa  rreeaalliiddaaddee..  OOss  ssooffttwwaarreess  uussaaddooss  ppaarraa  mmooddeellaaggeemm  ssiimmuullaamm  oo  aassppeeccttoo  vviissuuaall  
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ttrriiddiimmeennssiioonnaall,,  aallgguunnss  aassppeeccttooss  ttééccnniiccooss  eessttrruuttuurraaiiss  ee  ggeeoommééttrriiccooss,,  mmaass  nnããoo  ssiimmuullaamm  aass  vviivvêênncciiaass  ccoomm  oo  

eessppaaççoo  ccoonnssttrruuííddoo,,  qquuee  ddeevveemm  sseerr  ppaauuttaaddaass  nnaa  eexxppeerriiêênncciiaa  ddooss  uussuuáárriiooss  ccoomm  aa  ddeevviiddaa  ttrraadduuççããoo,,  

ppaarrcceerriiaa  ee  aappooiioo  ttééccnniiccoo  ddee  qquueemm  pprroojjeettaa..  

OO  ggrraannddee  ccuuiiddaaddoo  qquuee  pprreecciissaa  eexxiissttiirr,,  ppaarraa  aaqquueellee  qquuee  pprroojjeettaa  uummaa  rreessiiddêênncciiaa,,  éé  oo  ddee  nnããoo  ttrraannssffeerriirr  

iinnccoonnsscciieenntteemmeennttee  ooss  sseeuuss  ddeesseejjooss  ppaarraa  sseeuuss  pprroojjeettooss..  UUmm  eeffeettiivvoo  eexxeerrccíícciioo  aaccaaddêêmmiiccoo  ppaarraa  eevviittaarr  éé  

ffaazzeerr  oo  aalluunnoo  eessbbooççaarr  aallgguunnss  eessttuuddooss  pprreelliimmiinnaarreess  ddee  ccaassaass  ppaarraa  eellee  mmeessmmoo  aattéé  eessggoottaarr  ttuuddoo  oo  qquuee  

ddeesseejjaa  eemm  uummaa  ccaassaa  aauuttoopprroojjeettaaddaa  ee  ddeeppooiiss  ffaazzeerr  uummaa  oouuttrraa  ccaassaa  tteennddoo  oo  ccoolleeggaa  ccoommoo  cclliieennttee  ssee  

ddeessiiddeennttiiffiiccaannddoo  ddaass  ssuuaass    pprrooppoossttaass  ppaarrttiiccuullaarreess,,  tteennddoo  ooss  ddeesseennhhooss  ffeeiittooss  ppeelloo  ccoolleeggaa//cclliieennttee  ee  

ffaazzeennddoo  uumm  pprroojjeettoo  ddiiffeerreennttee  ddaaqquueelleess  qquuee  eellee  ffeezz  ppaarraa  ssii  mmeessmmoo  uussaannddoo  ssuuaa  pprróópprriiaa  ppooééttiiccaa  

aarrqquuiitteettôônniiccaa..  CCoomm  eessttee  eexxeerrccíícciioo,,  ccaaddaa  aalluunnoo  eexxppeerriimmeennttaa,,  ppeelloo  mmeennooss  uummaa  vveezz,,  oo  qquuee  sseerriiaa  uummaa  

ttrraannssffeerrêênncciiaa  ee  ccoonnttrraattrraannssffeerrêênncciiaa,,  qquuee  eemm  aannáálliissee,,  ffaazz  ttooddooss  ooss  ppssiiccóóllooggooss  sseerreemm  ttaammbbéémm  ppaacciieenntteess  ppaarraa  

tteerreemm  uumm  ppoouuccoo  mmaaiiss  ddee  aauuttooccoonnhheecciimmeennttoo  nnoo  mmoommeennttoo  ddee  rreeaalliizzaarr  oo  sseeuu  ttrraabbaallhhoo  ddee  aannáálliissee  ccoomm  uummaa  

oouuttrraa  ppeessssooaa..  TTaallvveezz  uumm  pprroojjeettoo  ccoomm  ttaannttaa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ee  rreeccoorrrrêênncciiaass  ddoo  qquuee  jjáá  ffooii  vviivveenncciiaaddoo  nnããoo  sseejjaa  

uummaa  oobbrraa  ddeessttaaccáávveell  ppaarraa  aa  hhiissttóórriiaa  ddaa  aarrqquuiitteettuurraa,,  mmaass,,  ppoorr  cceerrttoo,,  vvaaii  sseerr  mmuuiittoo  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  oo  ffuuttuurroo  

ddee  qquueemm  vvaaii  mmoorraarr  nneellaa..  
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
PPOORR  UUMMAA  AARRQQUUIITTEETTUURRAA  MMEENNOORR: SUBVERSIVA E TRANSGRESSORA 
    
    

Não é difícil de entender que uma cognição que se baseia em um plano de coerência pragmático 

contemporâneo ou, mais especificamente, nas leituras de Foucault, Deleuze e Guattari, tenha toda a sua 

estrutura teórica e paradigmática transformada, ocorrendo com ela um exemplo exato daquilo que estes 

filósofos chamariam de desterritorialização. E, nem deve ser uma surpresa que, em sua característica 

inventiva de recriar os problemas da arquitetura e do urbanismo, esta política de cognição se transforme 

deliberadamente em uma transgressão ou uma subversão em relação às práticas projetuais convencionais. 

As imposições de limites econômicos das construtoras e incorporadoras, as racionalizações de áreas 

comuns sujeitas ao regime de fração ideal nos conjuntos habitacionais, nos condomínios e nas 

urbanizações integradas para reduzir custos de áreas não comercializáveis ou para redução de custos em 

obras públicas, as propostas convenientemente reduzidas para a habitação de interesse social, a 

especulação imobiliária priorizando a repetição das soluções em planta mais vendidas, os cálculos de 

viabilidade econômica que reduzem a área de apartamentos ou de casas de condomínios fechados, 

entre muitas outras, são restrições que submetem o projeto a uma série de regras comerciais que 

somadas às legais, hápticas e circunstanciais ao projeto, limitam muito a opção de soluções não 

convencionais que a habilidade artística dos arquitetos poderia dispor em seu ato de criação. Estes são 

exemplos bem palpáveis e comuns do processo de subjetivação capitalístico, como chamava Felix 

Guattari. 

Na atual condição da arquitetura, os arquitetos debatem uma estética acadêmica e 
abstrata enquanto estão dominados, na realidade, pelos desenvolvimentistas imobiliários 
que estão arruinando as nossas cidades e expulsando as pessoas da classe trabalhadora 
de suas casas... O novo arranha-céu de Philip Johnson... é um prédio de 
desenvolvimentistas, a que se aplicaram uns poucos enfeites, imposto a uma vizinhança 
que não precisa particularmente de mais um arranha-céu. (CRIMP, 1987 apud HARVEY, 
1989, p.110). 
 

Esta colocação de Douglas Crimp nos leva a considerar que as teorias desenvolvidas pela maioria 

dos arquitetos e urbanistas sobre o que pode ser melhor para as construções e para a população da sua 

cidade não podem estar desconectadas das reais necessidades desta população e dos interesses 

sociais que afligem esta cidade. A inteligência arquitetônica revista através de uma cognição inventiva dá à 

atividade de projeto uma perspectiva melhor de entender os caminhos para o ato de projetar como algo 

mais do que uma mera solução de problemas, incluindo uma revisão destes problemas que se 

consagraram como sendo considerados os únicos a serem resolvidos em um projeto, como em um 

catálogo, uma rotina ou um check list. Mesmo considerando que muitos conceitos deste pragmatismo 

específico da filosofia da diferença não são passíveis de interagir ou interferir positivamente na 

concepção convencional de cognição, podemos arriscar colocar em contato também, rizomaticamente 

ou por um agenciamento maquínico estratificado, outras questões de expressão e de conteúdo, que, 

especialmente se tratando de um estudo epistemológico sobre a inteligência, seria cabível relacionar. 
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Assim experimentamos a interação de outros conceitos filosóficos, não apontados pelos psicólogos 

partidários da cognição representacional, e que percebemos poderem trazer muita contribuição 

favorável a uma mudança paradigmática ainda maior envolvendo também aspectos éticos, sociais e 

políticos em contraposição a uma cognição tão alienada e tão restrita à biunivocidade entre o sujeito e o 

objeto. Ainda que nossa defesa recaia sobre o entendimento de que a arquitetura não é uma linguagem, 

que necessite de significante e significado, fazemos aqui uma alusão proveitosa àquilo que Deleuze e 

Guattari, inspirados em Kafka, chamaram de “Literatura Menor”, e a partir deste conceito podemos dar ao 

produto de uma inteligência arquitetônica a construção resultante de uma cognição inventiva 

contemporânea engajada e contextualizada, com uma relação sujeito-objeto não limitada pela 

objetividade e pela linguagem-representação. Cria-se, assim, na perspectiva de uma arquitetura fora de 

um star system, um caráter expressivo, com um espectro de manifesto ou de coerência ideológica social 

considerando a possibilidade de existência também de uma “Arquitetura Menor”. (DELEUZE & GUATTARI, 

1975) Não uma arquitetura menor por ser menor em qualidade, em atrativo, em criatividade ou em 

caráter artístico, mas por ser destinada a uma minoria e fortalecida por interesses que não podem ser 

atribuídos a um “Bem Maior” que o senso comum costuma considerar. Assim como a literatura menor, a 

arquitetura menor tem como primeira característica o fato de ter sido fruto de uma transformação e ao 

mesmo tempo ser causadora dela, a ponto de promover uma desterritorialização ou uma transgressão 

por uma reterritorialização inovadora e resistente às hegemonias sobrecodificadas e às unanimidades 

impensadas e dogmáticas de uma sociedade de controle. Paradoxalmente a “arquitetura menor” é a que 

está disponível para uma maioria populacional destituída de recursos econômicos que lhe favoreceriam o 

luxo, o supérfulo e o aceitável, como criativo e confortável, pelo senso comum. 

A “Arquitetura Maior” poderia ser considerada como aquela que é fruto de ações maiores dentro 

da atividade profissional, comercial, política e midiática, comumente considerada como obras de grande 

porte ou “Arquitetura do Espetáculo” tendo como referência os escritos de Guy Debord e a Internacional 

Situacionista. O próprio movimento dos métodos de projeto, os textos teóricos que se estabeleceram 

como clássicos desde os tratadistas até os artigos acadêmicos mais recentes, o movimento dos estilos 

artísticos, das escolas de arquitetura e tudo o que poderia ser comparável a instituições associadas aos 

atos projetuais fomentam uma prática que se relaciona ao que aqui estamos chamando de arquitetura 

maior. Estas obras geralmente são associadas ao poder comercial, empresarial, político ou religioso, antes 

de serem obras de importância para indivíduos com necessidades e desejos bem mais simples, 

específicos e fáceis de resolver artística e arquitetonicamente a partir de uma cognição inventiva. 

A arquitetura menor é a que ocorre à margem “disso tudo”, apesar de fazer parte “disso tudo” ou 

de uma maneira inevitável coexistir com a arquitetura maior. A arquitetura menor seria o trabalho efetivo 

que um projetista poderia realizar sem sujeição às imposições de um jogo de poderes soberanos, 

disciplinares e controladores, das mais variadas espécies, exercendo sua atividade através de um 

processo de subjetivação politizado, socializado, ético, estratificado e, ao mesmo tempo, inventivo. A 

coexistência com o mundo do “Maior”, da Sociedade de Controle ou dos aparelhos de captura, exige a 
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inteligência que estamos propondo para a arquitetura na medida necessária para criar maquinicamente 

“versões menores” do que se apresenta no mundo ou no senso comum ou mesmo nos “desejos 

coletivos” se é que isto existe. Isto pode ser uma boa prática para o ensino, fazendo os alunos 

subverterem a ordem instituída bem como transgredirem as palavras de ordem consagradas pela história, 

pelos regimes político-econômicos e pela sociedade como um todo, sendo, por isso, um processo de 

resistência criativa. Subverter aqui se entende no sentido de fazer um “verso”, uma “versão” diferente, 

“menor” e “sub” por vir “de baixo para cima”, mas valendo-se de poéticas visuais e vivenciais, diferentes 

das deste universo maior, por buscar novos problemas, não apenas novas soluções. 

Uma arquitetura menor pode não ser necessariamente uma obra de habitação de interesse social 

ou uma construção destinada à baixa renda, mas uma arquitetura que não se deixa levar por uma 

inteligência discriminadora, classista e fruto de uma cognição-representação, para a qual valem mais a 

aparência de superfície, o sucesso econômico e o status social, do que propriamente a arte e as 

possibilidades que ela apresenta para satisfazer os desejos, as necessidades e as qualidades de uma vida 

superficial e banal. Por isso a segunda característica da literatura menor também apresenta grande 

contribuição para o nosso desenvolvimento de um conceito de arquitetura menor. Trata-se de tudo nela 

ser político, e, portanto, tudo nela fazer parte de uma relação de poder. Nem de Estado, nem partidário, 

nem de movimentos revolucionários, mas de manifesto, enquanto realidade criada, nunca como 

representação de algo ou significando alguma coisa, mas criando novas realidades e não discursos, 

resistindo através de criações ou invenções. 

Sabe-se que a inteligência não possui, em seu escopo teórico conceitual, uma ética a ela 

associada, pois se costuma considerar o mau uso e o bom uso da mesma dentro de perspectivas 

questionáveis de avaliação de condutas, mas construindo algum tipo de juízo de valores a respeito de 

uma valoração de seu uso não indiferente às consequências das estratégias de ação que dela decorre 

esta ética se constrói de forma inventiva, sempre antes, na problematização e não apenas nas soluções. 

Com a inteligência arquitetônica não pode ser diferente, ainda que este mal ou bom uso seja técnica e 

artisticamente questionado, pois este maniqueísmo não passa de uma armadilha linguística que nada quer 

dizer sem contextualizações e atualizações em relação à concretude do objeto construído, que só a 

utilização material desta obra de arte pode fornecer. O uso da inteligência arquitetônica para interesses 

comerciais, políticos, promocionais ou mesmo semiológicos constitui um grande equívoco 

considerando-se que estas metas escapam da ordem dos interesses que competem à própria arquitetura 

como arte e como objeto de uso humano. Por uma política cognitiva inventiva, nem mesmo convém criar 

expectativas sígnicas ou interesses representacionais ou semiológicos sobre as formas arquitetônicas a 

serem criadas, pois estas se restringem ao discurso analítico e crítico relativo às obras construídas. 

Discurso que agrega à obra, ainda em projeto, interesses diversos daqueles que têm origem na arte e na 

finalidade real do edifício, e induz a uma criação na qual a representação do acontecimento ou da forma 

arquitetônica e a semiologia, exerce forte influência sobre a realidade a ser construída e vivenciada por 

seus usuários. 



 248

Dentro da abordagem cognitiva inventiva não tem cabimento esperar que as formas arquitetônicas 

transmitam uma mensagem cognoscível e traduzível em linguagem verbal ou em qualquer outra forma de 

linguagem, pois qualquer tentativa neste sentido gerará resultados que escapam de caminhos 

fenomenológicos e pragmáticos extremamente úteis à atividade de projeto e às relações entre programa 

ou diagrama de necessidades e obra construída. A arquitetura, por este viés de interpretação 

contemporâneo, não é uma forma de linguagem mesmo que se deseje transformá-la em uma espécie de 

manifesto sociopolítico ou cultural, por exemplo. Pois, nesta última circunstância, o manifesto se dá não 

por significação, mas pela própria experiência de uma construção que resulta de necessidades e desejos 

de seus usuários. A arquitetura, do modo mais genérico possível, em circunstâncias livres de condições 

adversas, deve ser consequência de um interesse social e de uma transgressão em relação às influências 

diretas e indiretas de uma “Sociedade de Controle” – utilizando a terminologia apresentada por Deleuze. 

Projeto e obra de arquitetura como instrumentos de saber/poder, com intenções comerciais, 

publicitárias, especulativas ou para trabalhos que consideram a obra como um “cartão de visitas” para 

profissionais e escritórios de arquitetura são recursos convencionais que costumam superar as intenções 

artísticas, e estas posturas podem resultar em uma “arquitetura maior”. Entretanto, esta se produz a partir 

de uma inteligência arquitetônica respaldada em uma política de cognição representacional e em uma 

política de criação arquitetônica que enfatiza a aparência e não a vivência da arquitetura. O ensino 

acadêmico deve considerar em seu escopo de conteúdo estas questões para que esta realidade 

filosófica faça parte do mundo da subjetivação e entre nas problematizações da prática profissional do 

futuro arquiteto de forma efetiva. Segundo Deleuze em relação à Sociedade de Controle “não nos cabe 

tentar ou esperar, mas criar novas armas.” E este é o papel do professor e do arquiteto no que se refere à 

formação e à atividade profissional de arquitetura, o que torna suas tarefas criativas uma atividade ainda 

mais complexa porque ultrapassa os limites de sua criação e atinge o mundo por um processo de 

resistência maquínica estratificada. Diante do exposto pode ser imediata a conclusão de que a hipótese 

de trabalho, aqui apresentada, da inteligência arquitetônica, considerada a partir de uma abordagem 

pragmática necessária a uma atuação profissional ética e política deve abarcar, portanto, também os 

meios hábeis para a formação acadêmica e profissional de indivíduos aptos à realização de projetos de 

interesse social, ou, que, no mínimo, este interesse permeie todos os projetos a serem realizados por 

eles. O processo de subjetivação que ocorre nestes projetos pode desdobrar-se em formas de 

resistência criativas desterritorializantes, em qualquer circunstância que se lhe apresente, e em vários 

domínios que o desafiem. Porém, em situações profissionais reais nas quais o campo problemático não 

coadune com os, já mencionados, paradigmas ético-estéticos dos autores do projeto, o próprio 

problema pode ser, de forma inventiva, reformulado, ou a condição extrema da recusa nos casos em 

que os problemas não forem passíveis de reformulação. Por uma perspectiva teórica da filosofia da 

diferença somada à análise e aos dados experimentais da psicologia das diferenças individuais, 

submetidos não propriamente a uma validação teórico-científica, mas a uma vivência pessoal e prática, 

não seria de modo algum exagero admitir que existem tantas inteligências quanto o número de pessoas 
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no mundo. Cada indivíduo, portanto, tem uma inteligência diferente ou muitas delas combinadas, 

conforme a abordagem que se admita, porque estas são construídas, teoricamente, analiticamente, 

fatorialmente, globalmente, mas também pela realidade prática a partir da vivência profissional, das 

relações sociais, das oportunidades de vida às quais este indivíduo se submeteu, enfim com base nas 

formações ou estratos históricos relacionados a esta pessoa. O que nos faz confirmar a célebre máxima 

tão usual quanto popular que afirma ser “cada cabeça um mundo” diferente, repleto de variadas nuances 

e diversas idiossincrasias. 

A inteligência arquitetônica como uma forma subversiva alternativa de criar através da resistência 

deve ser capaz, estrategicamente, de se contrapor a um processo de subjetivação capitalística. A 

imposição de limites econômicos para os projetos determinada pelo lucro e não apenas pela 

disponibilidade de recursos, as análises de viabilidade econômica dos edifícios que limitam as condições 

humanas e de conforto ainda na concepção dos projetos, são apenas alguns exemplos concretos das 

muitas influências do gerenciamento capitalista sobre a produção de obras de arquitetura e de 

urbanismo, vistas como objetos de lucro. Se a cognição deve se expandir para abarcar a invenção ou a 

problematização que antecede a solução do problema, a inteligência deve se expandir buscando incluir 

em seu conceito a criatividade esta criatividade associada a uma postura ética e a um interesse social e ao 

incluir tudo isso a inteligência deve ser capaz de solucionar os problemas cada vez de um modo 

diferente e inusitado. E, mais do que isto, a inteligência e a criatividade devem estar a serviço de um “bem 

menor” com menos recursos de sobrevivência, um bem que atinge os que parecem estar à margem da 

sociedade ou tentam lutar contra as convenções impostas por esta sociedade. 

Hoje – afirmou o arquiteto gaúcho Hugo Roberto Salvo – o que se procura é a exploração máxima 

do espaço, mas em termos de lucro, em detrimento da beleza. Por isso, eu diria que a verdadeira 

arquitetura acabou, se esgotou. O que temos é uma adaptação ao consumismo. O que resta são 

construções para fins comerciais e de especulação. (HUGO SALVO em AU Arquitetura e Urbanismo, ano 

1, nº3, novembro de 1985) Corroborando parcialmente com esta sua opinião, o que pretendemos com 

a proposição do conceito de “arquitetura menor” é resgatar do limbo de construções destruídas pelos 

interesses particulares ou por um significativo controle político-econômico, a arquitetura que nasce de 

paradigmas ético-estéticos contemporâneos, de um plano de imanência pragmático e que 

fenomenologicamente pode ser entendida como um bloco de sensações resultante de desejos, afetos, 

que tem como matéria prima os perceptos que se elaboram, enquanto produção criativa em forma de 

percepções que se expressam em obras artísticas que resistem às sujeições de um saber-poder 

controlador e influente. A principal pergunta, então seria: em termos práticos, o que estaria ao alcance da 

produção criativa arquitetônica, entendida como forma de subjetividade, e dentro de um paradigma 

ético que não se deixa subordinar pelas fortes influências do processo de produção capitalística? Uma 

boa resposta entre muitas possíveis, como singularidades, e que gostaríamos de usar aqui pode ser a de 

Maurício Lissovski resultante da conclusão de um debate em 1982: 
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Uma das grandes questões atuais da prática política é de como investir 
“desejantemente” os processos de produção capitalista da subjetividade. Essa questão 
costumava tradicionalmente ser ligada à noção de ideologia. Se lembramos de Brecht, 
seu projeto envolve uma crítica que parte de uma consciência do político-ator para 
atingir a conscientização das massas. Mas, se pretendemos subverter a subjetividade, 
temos de agir criticamente e abandonar propostas como as de Brecht. Temos de 
abandonar a noção de ideologia e, junto com ela, a problemática da consciência. 
Uma prática política que persigna a subversão da subjetividade de modo a permitir um 
agenciamento de singularidades desejantes deve investir o próprio coração da 
subjetividade dominante, produzindo um jogo que a revela, ao invés de denunciá-la. 
Isso quer dizer, ao invés de pretendermos a liberdade (noção indissoluvelmente ligada 
à de consciência), temos de retomar o espaço da farsa, produzindo, inventando 
subjetividades delirantes que, num embate com a subjetividade capitalística, a façam 
desmoronar. (Maurício Lissovski em: GUATTARI & ROLNIK, 2011, p.38-39). 
 

Os principais exemplos de subversão na arquitetura não consistem em obras vistas como 

manifestos ideológicos políticos sociais que incorporariam simbolicamente, na própria obra, as intenções 

subversivas, a ela destinada, diminuindo a força da própria subversão em si por uma representação 

sígnica. Estes exemplos também não devem ser manifestos subversivos, por estarem expondo 

discursivamente o comercialismo ou mercantilismo implícito aos sistemas de produção da arte 

arquitetônica, pois estariam fazendo isso através da representacional relação significante-significado. Uma 

subversão assígnica através da ruptura com os códigos convencionalmente associados à sujeição criada 

pelo poder econômico, bem como com as sobrecodificações das máquinas abstratas, é o que de fato 

nos importa fomentar. A crítica do pragmatismo não é discursiva ou belicosa, consiste apenas nas 

próprias ações subversivas. A própria criação arquitetônica como objeto de resistência, não por sua 

significação, mas por seu modo de produção inventivo e transgressor de regras estabelecidas, incluindo 

cada ação e cada ator associado ao ato de criação da arquitetura. 

Em resposta a uma entrevista feita pela revista AU ao arquiteto Sérgio Ferro estas questões são 

tratadas com tamanha atualidade que não parece ter acontecido em 1985, como podemos constatar no 

extrato a seguir: 

Acho que cada projeto pode ser um pequeno combate, a possibilidade de uma 
experiência. Isso é raro, mas pode acontecer e deveria ser sempre assim. É claro que 
não resolveria todos os problemas, mas se considerarmos a saúde do trabalhador, por 
exemplo, haveria um avanço importante se a obra cuidasse de certos parâmetros de 
segurança. Hoje, todos sabem, há produtos que causam problemas de saúde 
irreversíveis, como o cimento que causa silicose nos pulmões e dermatose na pele dos 
operários que o manipulam. Os projetos poderiam trazer pequenas modificações que 
reduzissem seu uso ao mínimo indispensável e os arquitetos, numa atitude educativa, 
explicariam o porque das alterações. (Sérgio Ferro em: AU Arquitetura e Urbanismo, ano 
1, nº3, novembro de 1985). 
 

Um exemplo clássico de subversão na história da arquitetura, sem precedentes e casos similares, 

até os dias de hoje, é o da considerada primeira casa modernista do Brasil (ver Fig. 58) a casa de Gregori 

Warchavchik construída entre 1927 e 1928, porque seu arquiteto, o próprio Warchavchik, desafiou a 

legislação das construções na época utilizando um ardil ao afirmar que não havia recursos financeiros para 

executar os adornos clássicos após ter tentado aprovar seu projeto destituído deles e de ter 

redesenhado uma versão clássica alternativa. Sua versão final, ainda que não inovadora por ser o 
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modernismo um caminho da arte já adotado na arquitetura em outras partes do mundo, mas subversivo 

por ser uma versão de arquitetura não convencional, não oficial e não admissível pelas leis locais da São 

Paulo, na época em que a casa foi construída. 

   
Fig. Fig. Fig. Fig. 58585858    ––––    Casa Modernista da Rua Santa Cruz (1927/28) de Gregori WarchavchikCasa Modernista da Rua Santa Cruz (1927/28) de Gregori WarchavchikCasa Modernista da Rua Santa Cruz (1927/28) de Gregori WarchavchikCasa Modernista da Rua Santa Cruz (1927/28) de Gregori Warchavchik    e uma versão com adornos feita em e uma versão com adornos feita em e uma versão com adornos feita em e uma versão com adornos feita em 

croqui apenas para a aprovaçãocroqui apenas para a aprovaçãocroqui apenas para a aprovaçãocroqui apenas para a aprovação....    

Fonte:http://www.archdaily.com.br/17010/classicos-da-arquitetura-casa-modernista-da-rua-santa-cruz-gregori-
warchavchik/acessado em 07/05/2012. 

 

Exemplos históricos de subversão social na arquitetura e no urbanismo são vistos na chamada 

“cidade da suada equidade49”, classificação feita por Peter Hall em Cidades do Amanhã. (HALL, 2007, 

p.287-321) Subversões estilísticas são vistas, por exemplo, nas reações ao modernismo de movimentos 

como o expressionismo alemão; o futurismo italiano; o grupo de dissidentes dos CIAM o team tem; e o 

próprio movimento pós-moderno, mas a subversão aqui sugerida é aquela que pode ser feita dentro de 

um mesmo movimento e não envolve apenas questões legais, estilísticas ou formais, mas também sociais e 

políticas. Atua sobre os vários aspectos do que chamamos de inteligência arquitetônica para desdobrar 

os influxos de subjetivação resultantes de processos maquínicos implícitos em um diagrama de forças 

abstrato, mas atuante em diversas questões do binômio ético-estético. Aspectos adaptativos 

independentes das legislações urbanísticas, mais ou menos restritivo às leis construtivas e urbanísticas de 

acordo com as necessidades. Aspectos sociais de uma micropolítica onipresente, que favorecem a 

criação de novas versões de uma “arquitetura menor” que nasce “de baixo para cima” ser excluir as 

próprias “superversões” em vigor nas cidades e nas relações profissionais, convencionais, simples, 

sistemáticas, complexas ou com aparência de aleatórias que envolvem e são determinados pelos 

projetos de arquitetura e de urbanismo. 

                                                           
49 Principalmente mobilizada por uma reação à cidade corbusiana das torres que destrói o existente para a construção 
de um novo no qual não há qualquer escolha ou participação de seus futuros usuários. 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 59595959    ––––    Basketball Court Basketball Court Basketball Court Basketball Court nºnºnºnº6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e 6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e 6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e 6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e Esquema para uma Casa de Deficientes em Esquema para uma Casa de Deficientes em Esquema para uma Casa de Deficientes em Esquema para uma Casa de Deficientes em 

CopenhagenCopenhagenCopenhagenCopenhagen    (2007) do escritório (2007) do escritório (2007) do escritório (2007) do escritório PLOT (NOW PLOT (NOW PLOT (NOW PLOT (NOW BIGBIGBIGBIG    & & & & JDSJDSJDSJDS))))....    

Fonte:    http://roryhyde.com/blog/?p=294/ acessado em 22/05/2012. 

 
Uma ação que poderia ser uma polêmica forma de subversão arquitetônica, que tanto pode ser 

usada para o benefício de profissionais em início de carreira como para o benefício de uma cidade, 

ocorre com a chamada “Arquitetura não solicitada50”. Prática na qual alguns arquitetos adotam terrenos 

desocupados de investidores em uma cidade e desenham sem compromisso propostas arquitetônicas 

para estes lugares na tentativa de insentivarem os seus donos a comprarem a ideia e com ela o seu 

projeto. Como indivíduo da cidade o arquiteto poderá também, sustentado por paradigmas ético-

estéticos e com o pensamento voltado para o coletivo, conceber propostas sobre a cidade e apresentá-

las aos órgãos públicos que cuidam do planejamento da cidade. Se a prefeitura aceitar as ideias não 

precisará promover licitações para elas, por ter sido fruto de uma doação de um profissional atuante e 

reconhecido. Esta será necessária apenas para desenvolver e executar os projetos. Os arquitetos autores 

de produções não solicitadas, quando aceitas pelo poder local e pela população, praticamente 

conquista uma divulgação de seu trabalho através do próprio trabalho, como fizeram os arquitetos 

Harmen de Hoop em 1992 com seu projeto de “Receitas Urbanas” em Amsterdam. (Fig.59)  

A partir dos anos 1990 a equação relacional solicitante-arquiteto poderia ser considerada como 

mantida, apenas com a ausência de uma convocação direta. Mas o novo paradigma da “Arquitetura não 

solicitada” não subtrai apenas a “encomenda” do escopo da relação, ela reformula o conceito de 

arquitetura como vontade de um ou de poucos, e reconstrói a aparente utopia de satisfazer o desejo ou 

a necessidade de uma coletividade. A proposta “não solicitada”, consequentemente, não pode nascer 

apenas da criatividade de um arquiteto, ou do desejo de uma minoria, mas de uma observação técnica, 

artística e ética, das necessidades de um lugar e principalmente, de uma participação dos futuros usuários 

do equipamento urbano ou edifício “não solicitado”. Além disso, se consideramos, também, o arquiteto 

não solicitado como um usuário em potencial, a arquitetura não solicitada passa a ser entendida como 

uma proveitosa fusão de arquiteto e solicitante em uma única situação projetual, o que não quer dizer 

                                                           
50 ARQUITETURA NÃO SOLICITADA OU UNSOLICITED ARCHITECTUREARQUITETURA NÃO SOLICITADA OU UNSOLICITED ARCHITECTUREARQUITETURA NÃO SOLICITADA OU UNSOLICITED ARCHITECTUREARQUITETURA NÃO SOLICITADA OU UNSOLICITED ARCHITECTURE - expressão criada por Ole Bouman, diretor da 
instituição holandesa durante um curso no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em 2007, e se refere a uma 
postura proativa, no sentido de “reinventar a profissão e desenvolver novas visões e ferramentas para lidar com os 
desafios atuais”. Com coordenação de Mônica Harchambois, a exposição conta com curadoria de Jorn Konijn, Maria 
Augusta Bueno e do próprio Bouman. 
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que um trabalho como este seja feito por uma só pessoa. Trata-se, segundo Ole Boumans, diretor do 

Instituto Holandês de Arquitetos, em um curso no MIT (Massachussets Institute of Technology) em 2007, 

de uma postura proativa de “reinventar a profissão e desenvolver novas visões e ferramentas para lidar 

com os desafios atuais.” Projetos desta natureza, envolvendo a mobilidade urnana, áreas verdes e vazios 

urbanos, quase sempre são menos anunciados na mídia e são de aparência menos sensacionalista, mas, 

quando levados aos últimos estágios o da execução e do uso, são muito bem recebidos pelos usuários. 

São também bons exemplos de estratégias subversivas de intervenções ou ocupações urbanas as 

chamadas Arquiteturas Colaborativas como o exemplo de um espaço multiuso e coletivo de um ateliê de 

costura que produzirá vestuários e decorações para a escola de circo La Carpa em Sevilha, Espanha, no 

qual tanto a concepção e execução, quanto o uso, são coletivos, apesar de ser organizado pela equipe 

denominada Matraka e de muitos outros grupos que se juntaram a este. 

A capacidade de difusão da mensagem subversiva atinge hoje proporções planetárias 
decorrentes do processo de globalização em curso que amplifica, por um lado a base 
de recrutamento de elementos subversivos e a base de financiamento das atividades e 
por outro o alcance da mesma por via das tecnologias de informação disponíveis de 
forma fácil e barata como é o caso da Internet e ainda pela abrangência que os 
conglomerados do setor da mídia alcançaram no planeta facilitando a propagação. 

(Nuno Perry Gomes em: GUERRA SUBVERSIVA NA WEB 2.0, 200751) 
 

O Brasil possui muitos problemas urbanos, habitacionais e arquitetônicos em geral, a serem 

estudados por arquitetos em conjunto com engenheiros e muitos outros profissionais, através da iniciativa 

de propostas de Arquitetura não solicitada. Problemas como a solução para as enchentes em dias de 

chuva muito intensa, para as zonas de risco das encostas e dos morros habitados de forma subnormal, 

para a má qualidade das habitações de interesse social e dos espaços públicos planejados pelos 

próprios órgãos públicos de planejamento, a urbanização de favelas, soluções para a mobilidade urbana 

em cidades que vivem engarrafamentos quilométricos e diários em horas de pico, e muitos outros 

específicos das cidades e característicos de cada bairro em uma cidade. Firmando um modo de pensar 

paradigmático o ato inventivo da arquitetura sempre visando a uma prática em constante movimento, 

repleta de indeterminações produtivas e incertezas artísticas, e por outro lado, evitando organizações e 

disciplinas, de controle externo, contrárias aos valores mais nobres e éticos que tornam uma obra de 

arquitetura e urbanismo mais humana e com proposições de cunho social, faz-se necessário reformular, 

de um modo radical, a experiência de ensino e os caminhos da prática de projeto, tornando a própria 

teoria, concernente ao projeto, uma transgressão ao circuito algorítmico problema-solução dando aos 

estudantes e aos profissionais de arquitetura instrumentos para uma relação inventiva com a cidade e suas 

necessidades reais. 

Não cabem, portanto, nesta teoria, mais pragmática que representacional, as analogias comumente 

feitas no contexto da arquitetura e do urbanismo, com elementos de natureza biológica, como a ideia de 

cidade como organismo, ou de conjuntos arquitetônicos a serem “organizados” em sistemas ou em 

“órgãos” estruturantes. As associações analógicas com órgãos, organismos e sistemas fazem da prática 



 254

urbanística e arquitetônica, de natureza criativa ou inventiva, mais uma sujeição teórica e analítica à 

“estrutura” semiológica da representação, fundamentada mais em uma teoria preexistente do que em 

processos vivenciais, experimentais e inovadores, que problematizariam seus próprios caminhos a serem 

seguidos na prática e com a prática. 

     

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 60606060    ––––    Basketball Court #6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e Basketball Court #6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e Basketball Court #6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e Basketball Court #6, Amsterdam (1992) de Harmen de Hoop e Esquema para uma Casa de Deficientes em Esquema para uma Casa de Deficientes em Esquema para uma Casa de Deficientes em Esquema para uma Casa de Deficientes em 

CCCCopenhagenopenhagenopenhagenopenhagen    (2007) do escritório (2007) do escritório (2007) do escritório (2007) do escritório PLOT (NOW PLOT (NOW PLOT (NOW PLOT (NOW BIGBIGBIGBIG    & & & & JDSJDSJDSJDS))))....    

Fonte:    http://www.recetasurbanas.net/ acessado em 22/05/2012. 

 

Não cabe aqui o entendimento do que é mais válido enunciar ou enumerar metodologicamente, 

durante um projeto, tudo aquilo que deve ser evitado, todos os seus “subproblemas” ou “inadaptações” 

como propunha Christopher Alexander, porque estaremos “raciocinando” o projeto, calculando-o ou 

“processando sua lógica” por um limitado pensamento arborescente ou binário, da limitada afirmação do 

verdadeiro em oposição à negação do falso ou a exclusão de enunciados indesejáveis. Enunciados que, 

enquanto linguagem, não dão conta de toda a complexidade de acontecimentos que pretendem 

representar. Nem tão pouco é cabível enumerar projetos memoráveis ou exemplares como referência 

completa ou como padrão, estilo ou tipo, pois estaremos, assim, supervalorizando a repetição e o 

hegemônico em detrimento da diferença, da inovação, da criatividade ou da inventividade. As referências 

acontecem como forma de estudo de tentativas e erros anteriores e de fontes de inspiração que 

deveriam atuar principalmente como estimuladoras de novas “cartografias” (GUATTARI & ROLNIK, 2005; 

PASSOS, KASTRUP & ESCOSSIA, 2010), de novas escolhas motivadoras de ideias novas ou referências 

mais afetivas que formais, mais poéticas que estruturais, mais artísticas que racionais. Nem todos os 

                                                                                                                                                                                             
51 Obitdo na Page: http://www.jornaldefesa.com.pt/conteudos/view_txt.asp?id=460 – acessado em 22/05/2012. 
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projetos podem e precisam ser totalmente diferentes, inovadores ou inéditos em suas partes e em seu 

todo – se algo que pode ser chamado de todo for nele identificado. A criatividade, mesmo que não 

precise ser medida quantitativamente, por um método psicométrico, existe em diferentes graus e formas 

de manifestação. Do mesmo modo, nem toda obra considerada inventiva e inovadora, que se consagre 

para a história da arquitetura e até da arte, merece louvores nos aspectos éticos, sociais ou mesmo 

estéticos. São muitos, heterogêneos e diferentes os componentes de uma obra de arquitetura, 

comumente relacionados na representação buscando-se uma fictícia unidade, que, por uma visão 

pragmática se transforma em multiplicidade e se mantém em uma totalidade fragmentária sem 

necessidade de identificadores ou interpretações discursivas. Esta tendência à significação, à semiologia 

ou a uma estrutura linguística não é determinante na criação arquitetônica e tampouco na sua análise 

contemporânea, pois as obras arquitetônicas são signos sem significados, formas com expressão, mas 

sem conteúdo, edifícios que possuem um corpo, mas um corpo sem órgãos52, composto de elementos 

físicos não necessariamente classificados ou categorizados unanimemente em sua representação e em 

seu discurso teórico. Estes seus elementos se unem para formar blocos de perceptos e afectos, ou 

mesmo de sensações indissociáveis à noção de obra arquitetônica, que em um âmbito mais amplo 

reúne-se a outras obras e estruturas para compor uma cidade. Portanto, o papel do arquiteto é também 

disciplinador ou controlador dos espaços, pois pode criar, ele próprio um poder com o seu saber que 

alimenta o status quo os sobrecodifica o que já é consagrado. Baseado em suas estratificações, os 

arquitetos, em seus processos de subjetivação, dobram aquilo que seu saber pode alcançar para que se 

construam as suas práticas projetuais. Por uma inquietação transgressora estas práticas resultantes de suas 

dobras podem assumir paradigmas novos em diferentes graus de variação ou singularmente novos, 

variando em sua em natureza, provocando redobras que podem promover uma resistência aos velhos 

sistemas de produção referenciados nos eixos custo-benefício, oferta-procura e problema-solução. E o 

fato dessa relação ser um ciclo antigo, e por isso já viciada, ela se mimetiza sem se levantar 

questionamentos. O arquiteto urbanista desenha os espaços, sem que isto, a princípio, pareça uma 

situação relevante de poder. Tal situação ressurge hoje fortemente com o discurso que vem desde a 

cidade pós-industrial, do espetáculo, consumista, global, líquida e, agora, com as chamadas Cidades 

Criativas. Metaforicamente, o arquiteto, então, também assume o papel de “dobrador”, enquanto o 

usuário, de “dobrado”. 

Sérgio Ferro atribuía o caráter da obra de arquitetura como mercadoria, afirmando que, quando se 

separa o desenho do canteiro criam-se produtos, que se alastram por todas as etapas da construção, 

ainda na fase do projeto, que repercute na mão de obra, na especulação imobiliária, e assim separa a 

construção de quem realmente importa, ou seja, dos usuários. 

[…] a ranhura tirânica do moldar, do dar forma através do desenho separa: o 
trabalhador do seu trabalho e de seu produto, quem constrói não é o mesmo que 
habita; o produto da produção, pois a mão de obra cumprirá apenas ordens 

                                                           
52 CORPO SEM ÓRGÃOSCORPO SEM ÓRGÃOSCORPO SEM ÓRGÃOSCORPO SEM ÓRGÃOS - Corresponde ao Plano de Consistência ou de composição (planômetro) que se opõe ao 
plano de organização e de desenvolvimento, e onde se incerem os acontecimentos e as transformações incorporporais 
apreendidas por si mesmas. (DELEUZE & GUATTARI, 1980. Vol.5) 
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disciplinadas por um projeto e não dialogará com a obra; o produto de outro produto, 
pois uma obra se divide em vários produtos, vários especialistas criam inúmeras 
imediações entre o canteiro e o desenho, burocratizando o processo. A separação do 
canteiro e do desenho conduz a produção de uma cidade de desejos contidos, pois, 
quem faz não é aquele que usufrui, e ao mesmo tempo cria-se uma cidade de 
autocrata, quem projeta dita a lei do espaço.53 (LUTERO PROSCHOLDT ALMEIDA, 2012). 

 
Fica aqui evidente o prejuízo material e humano que representa ver a arquitetura somente como um 

projeto de status ou mesmo, enquanto projeto, apenas como forma e aparência. Para Sérgio Ferro, os 

pedreiros fazem tanto arquitetura quanto os arquitetos, e para ele, o povo deve fazer arquitetura, por não 

ser esta arte um patrimônio de um profissional, único e oficialmente gabaritado para tal realização. Projetar 

no canteiro é, portanto, trabalhar as soluções in loco, o que parece ser, mais do que uma forma expedita 

de projetar, um meio de ajustar o descompasso técnico e social fundindo canteiro e desenho. Esta, 

segundo a abordagem aqui pretendida é a principal forma de subversão que a arquitetura, ou, melhor 

dizendo, aqueles que fazem a arquitetura podem promover. 

A construção crítica e teórico-pedagógica que respalda este modo de pensar e de ser, é 

consequência direta da filosofia de Foucault, Deleuze e Guattari e o que ela tem a contribuir com o 

ensino-aprendizagem e com a prática da arquitetura e do urbanismo, revisando os conceitos de 

cognição com base em um regime inventivo de concebê-la. O que poderia nos levar a considerar que o 

construto aqui conceituado não passaria de uma outra teoria de ensino e de metodologia de projeto, ou 

uma proposta exclusivamente pedagógica considerando ser uma utopia atualizar a potencia ética e 

artística da arquitetura no meio profissional, havendo, em contrapartida, muito mais abertura para 

aplicação destes conceitos éticos, sociais e políticos nos exercícios acadêmicos. Mas os discursos aqui 

desenvolvidos são claramente voltados para a ação direta sobre a realidade do fazer arquitetônico e 

remete-nos a uma pesquisa sobre formação acadêmica por uma estreita e direta correlação de 

dependência e de influência entre o aprender e o fazer, o inventar e o construir. Não poderia, portanto, 

deixar de culminar em subversões e transgressões, pois são forças contrárias a uma situação atávica e 

consagrada pela sociedade bem como pelo senso comum. 

O termo inteligência arquitetônica poderia não ser a melhor escolha para representar todo este 

discurso, se o conceito de inteligência já não estivesse tão dilatado para incluir fatos psicológicos, 

habilidades motoras e de natureza artística, bem como atividades comumente consideradas como fora 

do âmbito da cognição. Se a própria cognição necessita sofrer uma significativa reformulação pelas 

recentes influências da filosofia contemporânea, em várias de suas vertentes, ela abraça esta mudança de 

paradigmas e agrega valores nas vertentes fenomenológicas que são agregados à atividade consciente e 

também ao campo psicológico da aprendizagem e da pratica de projeto. Considerando, como vimos no 

capítulo I, que a abordagem psicométrica, a teoria das inteligências múltiplas, e a teoria triárquica 

                                                           

53 Extraído de Dobras Deleuzianas, Desdobramentos de Lina Bo Bardi. Considerações sobre “desejo” e o “papel do 
arquiteto” no espaço projetado de Lutero Proscholdt Almeida 

 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.146/4422 - acessado em 22/05/2012. 
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apresentam planos de referências diferentes, mas um mesmo projeto epistemológico cognitivista, uma 

política cognitiva inventiva não nega as demais políticas, incorpora-as, coexiste com elas e cria novos 

caminhos, e esclarecem-nos sobre as desconstruções, desterritorializações e reterritorializações que 

precisam ocorrer para as atividades aqui estudadas se realizarem dentro dos campos conceituais 

pragmáticos e inventivos. Fica assim expressa a intenção de resgatar um termo polêmico, mal colocado, e 

malquisto, mesmo entre alguns de seus próprios estudiosos, apesar de muito empregado no dia a dia de 

forma sobrecodificada e discriminatória, para integrá-lo a uma relativamente nova forma de conceber a 

cognição, dando assim ao termo “inteligência” um status de conceito melhor engajado ao pensamento 

contemporâneo e mais útil ao ensino e à prática da arquitetura e do urbanismo, quando à ela 

relacionado. Não nos sentimos assim, criando uma nova teoria sobre a inteligência, mas fazendo-a 

integrar-se ao lugar que melhor lhe cabe numa cognição inventiva da criatividade, sem a forte influência 

do estruturalismo e da semiologia. Mas por tudo o que já foi dito podemos concluir que não existe uma, 

mas muitas inteligências arquitetônicas. E elas não atuam através de um único sujeito consistindo em 

agenciamentos coletivos de enunciação. E os processos de subjetivação dos atos criativos arquitetônicos 

que derivam destas inteligências não podem ser, portanto, estaticamente estruturados em metodologias 

ou em lógicas analíticas, pois são dinâmicos, heterogêneos, dentro da episteme da multiplicidade e se 

diferenciam de acordo com seus autores, seus planos de imanência e suas problematizações. Suas 

operações não podem, ainda, ser comparadas a algoritmos nem a heurísticas, mas ambos os processos 

são utilizados efetivamente na experiência com a linguagem através da representação quando esta é de 

fato necessária. Suas práticas não são inventivas, mas podem vir a ser criativas, resolvendo os mesmos 

problemas de formas diferentes ou problemas diferentes oriundos da invenção que cabe a processos 

que as antecede. 

As habilidades específicas para a execução de suas atividades podem ser aprendidas, com relativa 

dificuldade por uns e com facilidade por outros, pois a inteligência como um todo, podendo dizer o 

mesmo da arquitetônica, apresenta-se multifacetada e multiconceitual, cabendo a certos projetistas a o 

domínio prático em áreas que outros não possuem. Mas mesmo sendo, para alguns, considerada a 

inteligência como sinônimo de raciocínio, ou o mesmo que adaptabilidade ao meio externo, para outros 

ela sempre será um construto do mundo da representação, que ganha forma no discurso, se torna 

realidade na teoria, ainda que seja aplicada na prática. Na prática, os seus fenômenos passam a ser 

acontecimentos, soluções e obras arquitetônicas que refletem as formas de pensar e criar dos seu 

autores, não apenas em um âmbito artístico estético, mas em suas convicções políticas, sociais e éticas. É 

de suma importância que o paradigma ético-estético aqui apresentado, inspirado no pensamento de 

Guattari (GUATTARI, 1992), e aplicável á atividade de projeto, é também um paradigma político e social. 

Tem sua vertente de preocupação estética com grande participação dos maiores interessados pela 

aparência final da obra de arquitetura, seus futuros usuários, mas com prevalência maior dos interesses 

sociais visíveis e invisíveis associados a esta obra. Já ficou bem claro que inventar não é apenas atingir o 
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auge de uma duvidosa escala de criatividade, nem apenas escapar ao julgo da lógica e do jogo de 

linguagem dominador em sua característica de “palavrs de ordem” legais, ambientais, econômicas e 

funcionais, mas também pelas sujeições de uma sociedade do espetáculo ou de uma sociedade de 

controle. O binômio inseparável ético-estético desta proposta é o que pode garantir ao profissional 

arquitetura uma postura engajada sócio e politicamente sem que este engajamento se limite apenas à 

ética profissional, também importante, da honestidade e da transparência profissionais. 

Depois deste percurso filosófico, psicológico e teórico-arquitetônico não é difícil concluir que 

existe uma inteligência arquitetônica, mas também, que ela não constitui todo o pensamento e a criação 

presente no fazer arquitetônico. Fugindo de uma estrutura algorítmica intelectual pré-conceituada, 

demarcada por metodologias e aprisionada pelo código, estamos, também, evitando um modo 

arborescente de pensar e passamos a atuar em um plano de imanência heterogêneo e rizomático não 

estruturado, mas desconstruído por uma epistemologia da multiplicidade, e, assim, favorecemos um 

caminho com muito menos barreiras cognitivas, criativas e artísticas.  

Os assuntos a serem discutidos e vivenciados relativos às habilidades cognitivas e aos processos 

criativos de subjetivação das práticas arquitetônicas e de ensino de projeto já são, por si só, inesgotáveis 

e sujeitos a um devir incessante, se considerarmos a filosofia contemporânea e o regime de cognição 

inventivo ao qual submetemos esta versão para uma Inteligência Arquitetônica. Diante de toda esta 

trajetória discursiva, dúvidas e indeterminações ainda continuarão, por não termos tratado aqui de ideias 

cristalizadas, mas persiste, sem dúvida, a noção de que, histórica e filosoficamente, se levou muito tempo 

dando mais importância a uma arquitetura da inteligência do que a um pragmatismo e uma fenomenologia 

deste construto, capaz de dar vida e forma a um saber mais ético, mais político e mais humano que aqui 

chamamos de Inteligência Arquitetônica. Mas tudo o que cabe ainda ser descrito sobre o assunto 

permanece infindável, pois, parafraseando Deleuze, possui todo um caráter aventuroso das ideias que 

ainda faltam descrever. 
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