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RESUMO 

O desenvolvimento desta tese se fundamenta no pressuposto de que, com o advento da cultura 
digital, ocorreram mudanças paradigmáticas na arquitetura, seja na sua produção prática 
quanto teórica. Busca-se, portanto, compreender como a digitalidade e a complexidade têm 
sido apreendidas no campo teórico da arquitetura, a partir de perspectivas oferecidas por teo-
rias das áreas da filosofia e da sociologia, capazes de absorver os novos fatores que o condici-
onam. Produz-se assim um olhar crítico sobre a arquitetura contemporânea, oferecendo visões 
compatíveis com o quadro cultural apresentado. Considera-se como recorte temporal o perío-
do que se inicia no começo dos anos 1990, quando as tecnologias digitais são incorporadas de 
forma contundente ao fazer arquitetônico, seguindo-se pela primeira década do século XXI 
até a atualidade. O trabalho apresenta os seguintes procedimentos metodológicos: levanta-
mento das principais abordagens teóricas que tecem reflexões sobre o digital e a complexida-
de na arquitetura, seguido da abordagem filosófica que lastreia a pesquisa, para finalmente 
proceder-se à análise de quatro equipamentos públicos, situados em diferentes cidades, vistos 
como parte de uma rede sociotécnica. A elaboração de um modelo geral para análise permite 
a abordagem de qualquer objeto arquitetônico construído. A realização de visitas a cada um 
dos exemplares escolhidos, com o objetivo de vivenciar os espaços arquitetônicos, aliada ao 
levantamento de informações sobre os edifícios e seus arquitetos em publicações especializa-
das são as principais fontes das informações obtidas. As análises desenvolvidas apresentam os 
edifícios segundo uma gradação crescente em relação ao uso das tecnologias digitais, a partir 
de uma pluralidade de modos de existência, considerando-se dois modos prioritariamente: 
tecnologia e ficção. Além de abordar a arquitetura como um objeto multidimensional, o traba-
lho também reconhece a importância de concebê-la como parte de um contexto urbano e de 
uma rede de relações. Conclui-se que a complexidade e a digitalidade modificam o objeto ar-
quitetônico em suas qualidades, ainda que essas mudanças nem sempre estejam aparentes e 
possam ser apreendidas pelos sentidos. É justamente essa condição de ocultamento que faz 
emergir questões que tornam necessário reposicionar o objeto arquitetônico criticamente. Te-
orizar sobre a arquitetura contemporânea, diante da sua tendência de ocultar elementos impor-
tantes na sua composição e de tornar-se mais complexa, ocorrendo a formação de caixas pre-
tas arquitetônicas, condições relacionadas ao estado cultural resultante do advento das tecno-
logias digitais, possibilitou descortinar um objeto arquitetônico diverso e modificado em suas 
qualidades reais, ainda que nem sempre este objeto se apresente modificado na sua apresenta-
ção. 
 
 
 
Palavras-chave: Arquitetura contemporânea. Digitalidade. Complexidade. Redes sociotécni-
cas. 
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ABSTRACT 

The present thesis is based on the assumption that the advent of digital culture provokes para-
digmatic changes in architecture, with implications in both practical and theoretical produc-
tion. Accordingly, we seek to comprehend how this digitalization and complexity have been 
embraced in the theoretical arena of architecture, considering perspectives offered by philo-
sophical and societal theories, which are capable of absorbing new factors proffered by archi-
tectural theory. From this viewpoint, a critical look at a contemporary architecture offers 
views compatible with our cultural framework. This thesis considers the contemporary period 
beginning in the early 1990s, when digital technologies became prominently incorporated in 
architectural practices, continuing through the first decade of the 21st century until the present 
day. The following methodological procedures are employed: an overview of the main theo-
retical approaches that entwine reflections regarding the digital transformation and complexi-
ty in architecture, followed by a philosophical approach supporting the present research, and 
finally an analysis of four public buildings, located in different cities, considered as part of a 
sociotechnical network. The elaboration of a general analytical model allowed us to approach 
any constructed architectural object selected. Research sources included visiting each of the 
designated examples, with the objective of experiencing each architectural space, together 
with the procurement of information regarding the buildings and the architects who designed 
them via specialized publications. The present analysis presents these buildings in accordance 
with an increasing gradation regarding the use of digital technologies, while considering a 
plurality of modes of existence, yet prioritizing two modes: technology and fiction. In addi-
tion to addressing architecture as a multidimensional sphere, this work also recognizes the 
importance of conceiving it as part of an urban context, as well as a network of relationships. 
It can be concluded that complexity and digitalization modify architectural objects with re-
spect to their qualities, although these changes are not always apparent, yet they can be per-
ceived by the senses. It is precisely this condition of concealment that raises questions that 
necessitate the repositioning of architectural objects in a critical manner. Theorizing about 
contemporary architecture, considering its tendency to conceal crucial elements in its compo-
sition and to become more complex, which results in the formation of architectonic black 
boxes, conditions related to a cultural state resulting from the advent of digital technologies, 
has made it possible to unveil an architectural object that is diverse and modified in its true 
qualities, despite the fact that the presentation of this object does not always appear to be 
modified. 
 
 
 
 
Keywords: Contemporary Architecture. Digitalization. Complexity. Sociotechnical networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo é resultado de um conjunto de interesses sobre urbanismo, arquitetura, de-

sign e manifestações artísticas em geral, despertados ao longo de uma trajetória acadêmica e 

profissional. Nesse campo, em princípio amplo, multifacetado e não sistematizado, pode-se 

contar com um elemento que está sempre presente: a cultura digital e seus desdobramentos 

em cada uma dessas áreas. No caso específico da arquitetura, o seu desenvolvimento possibi-

litado e condicionado pelo uso de ferramentas digitais tem sido acompanhado, desde os inci-

pientes programas para desenho arquitetônico até métodos mais sofisticados, como o projeto 

paramétrico ou os desenvolvimentos da fabricação digital. Esta pesquisa, entretanto, deslocou 

o foco sobre as tecnologias digitais especificamente, dirigindo-o para questões de ordem con-

ceitual relativas ao campo da arquitetura, com base em um levantamento de textos de arquite-

tos e teóricos que se debruçam sobre o tema.

A partir de uma abordagem mais ampla relativa ao urbano, desenvolvida no trabalho 

de mestrado1 em que foram tratadas as emergências das tecnologias e da cultura digital no 

ambiente urbano, a atenção passou a ser agora dirigida para o objeto arquitetônico, a despeito 

do seu caráter relacional como parte de um contexto urbano. Da dimensão da cidade, a obser-

vação concentrou-se no âmbito específico do edifício, percebendo-se que, na contemporanei-

dade, de uma maneira ou de outra, essa discussão passaria pelas tecnologias digitais. Assim, 

dentro de um quadro de interesses profissionais e acadêmicos precedentes, a pesquisa de dou-

torado foi centrada especificamente na arquitetura, mais precisamente nos edifícios que se 

apresentam como obras marcantes para uma cidade e sua população. Se no mestrado a pes-

quisa estava vinculada à linha de Processos Urbanos Contemporâneos, dessa vez o projeto foi 

inscrito na linha de Teoria e Crítica de Arquitetura e Urbanismo. 

A mudança de escala do urbano para o edifício deve-se também à percepção de que a 

arquitetura deveria ser tratada e analisada como objeto autônomo, mesmo que inserida em um 

contexto maior e sujeita às injunções das relações socioeconômicas que a circunscrevem. Isso 

significa que o olhar para o objeto arquitetônico não o desconsidera em relação ao seu campo 

de influências, mas admite que é necessário buscar as suas qualidades reais, aquelas que fa-

1  A dissertação de mestrado, intitulada Salvador e as Tecnologias de Informação e Comunicação: um Estudo 
sobre Telefonia Celular e Internet no Ambiente Urbano, foi defendida no ano de 2007, no Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-UFBA). A pesquisa buscou compreender como as tecno-
logias digitais estavam se espacializando em Salvador e assim identificar as dinâmicas urbanas na cidade, de-
correntes da intensificação do uso das redes digitais. Agências bancárias, centros comerciais, hotéis, escolas e 
outros serviços foram localizados e analisados a partir da comparação com as áreas onde estavam sendo ins-
talados prioritariamente os serviços de telefonia celular e acesso à Internet na cidade. 
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zem o objeto ser o que ele realmente é. Compreende-se, neste trabalho, que essas qualidades, 

ao serem modificadas, terminam por transformar significativamente o próprio objeto. 

Não só a arquitetura tem estado sujeita às transformações advindas das tecnologias di-

gitais, mas, de maneira geral, fala-se em cultura digital, ou seja, as mudanças atingem a vida 

humana de forma ampla — basta citar a Internet como tecnologia recente, absolutamente res-

ponsável por transformações de ordem social, política, econômica e cultural. 

É importante sublinhar o destaque dado à complexidade da realidade em que se insere 

a arquitetura contemporânea e a impossibilidade de resumi-la a uma fórmula simples, o que 

vem a corroborar a abordagem do contexto geral da pesquisa, que faz referência à teoria da 

complexidade. Não apenas o contexto em que se insere é considerado complexo, mas também 

o próprio objeto arquitetônico em sua especificidade, comparado com outros tipos de objetos 

artísticos. 

1.1 HIPÓTESE, RECORTE TEMPORAL E OBJETIVOS 

Uma das questões principais da pesquisa realizada consiste na pressuposição de que há 

modificações reais, em um sentido paradigmático, no campo da arquitetura com o advento da 

cultura digital. Essa questão encaminha-se como hipótese central do trabalho, ao admitir a 

existência de uma mudança de paradigma que se refere tanto à produção, como às teorias da 

arquitetura. Nesse ponto, deve-se observar que o advento da digitalidade ocorre concomitan-

temente à consolidação da teoria da complexidade, com a aparição dos fenômenos emergen-

tes, seja nas áreas das ciências naturais, exatas ou humanas. 

Se as condicionantes digitalidade e complexidade alteram não somente a produção, 

mas também o pensamento crítico sobre a arquitetura, entende-se que diante dessa circunstân-

cia novas proposições que ofereçam soluções e outras perspectivas de abordagem devem ser 

apresentadas e experimentadas. Por conseguinte, considera-se como recorte temporal, para 

efeito desta pesquisa, o período que se inicia no começo dos anos 1990, quando as tecnologias 

digitais são incorporadas de forma contundente ao fazer arquitetônico, seguindo-se pela pri-

meira década do século XXI até a atualidade. 

Como objetivo geral, a pesquisa pretende testar a veracidade da hipótese de que há 

mudanças paradigmáticas no campo da arquitetura ou, ao menos, verificar quão paradigmati-

camente essas mudanças se apresentam. Como meio de desenvolvimento dessa investigação, 

será proposto um método de análise e, consequentemente, um olhar crítico compatível com o 

quadro cultural apresentado. Para se chegar a um resultado, será necessário compreender co-
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mo a digitalidade e a complexidade têm sido apreendidas por arquitetos e teóricos da arquite-

tura de atuação profissional reconhecida, além de ter como lastro teorias apreendidas e adap-

tadas das áreas da filosofia e da sociologia que ofereçam perspectivas capazes de absorver os 

novos fatores que as condicionam na contemporaneidade. 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Inicia-se o trabalho com uma contextualização histórica respaldada pelas concepções 

de David Harvey2, apresentadas no livro Condição Pós-Moderna, publicado originalmente em 

1989, e Manuel Castells3, em A Sociedade em Rede, primeiro volume da sua trilogia sobre a 

era da informação, publicado pela primeira vez em 1996 — duas referências amplamente co-

nhecidas nos meios acadêmicos brasileiros — complementadas pelas ideias de Lev 

Manovich4, publicadas em 2013, no livro Software Takes Command. Ainda nas considerações 

iniciais, a noção de mudança de paradigma, cerne da hipótese deste trabalho, foi compreendi-

da a partir das ideias seminais do físico Thomas S. Kuhn5 em A Estrutura das Revoluções Ci-

entíficas, publicado em 1962. As abordagens de arquitetos e teóricos da arquitetura, a exem-

plo de Bernard Tschumi6, Mark Wigley7, Michael Hays8 e Antoine Picon9 servem como refe-

                                                
2  David Harvey, geógrafo inglês, nascido em 1937, é professor emérito de Antropologia e Geografia no Centro 

de Pós-Graduação da City University of New York (CUNY). Informações estão disponíveis em <http://
www.cuny.edu/about/alumni-students-faculty/faculty/bios.html?profName=davidharvey&profile=0>. Aces-
sado em 05 mai. 2017. 

3  O sociólogo espanhol Manuel Castells, nascido em Hellín, na Espanha, em 1942, é um prolífico pesquisador 
sobre tecnologias da informação e comunicação (TIC) e suas relações com a sociedade e o urbanismo. É di-
retor de pesquisa do Departamento de Sociologia da Universidade de Cambridge, professor emérito de socio-
logia e planejamento urbano e regional da Universidade da Califórnia (Berkeley), professor de sociologia na 
Universidade Aberta da Catalunha (UOC) e professor da Universidade do Sul da California. Informações es-
tão disponíveis em <http://www.sociology.cam.ac.uk/people/academic-staff/mcastells>, <http://sociology.
berkeley.edu/professor-emeritus/manuel-castells> e <http://www.manuelcastells.info/en/curriculum-vitae>. 
Acessados em 04 ago. 2017. 

4  Lev Manovich, nascido em Moscou, na Rússia, em 1960, é um pesquisador de temas relacionados à cultura 
digital: big data, humanidades digitais, estudos do software, teoria da mídia, cultura visual. É professor de ci-
ência da computação no Centro de Pós-Graduação da City University of New York (CUNY). Informações 
estão disponíveis em <http://manovich.net>. Acessado em 06 mai. 2017. 

5  Thomas Samuel Kuhn, físico e historiador da ciência, nasceu em Cincinnati, Ohio (EUA), em 1922, e faleceu 
em Cambridge, Massachusetts (EUA), em 1996. Seu estudo A Estrutura das Revoluções Científicas, em que 
desenvolveu o conceito de paradigma científico, influenciou diversos campos do saber, para além das ciên-
cias exatas. Ensinou nas universidades Harvard, Berkeley, Princeton e no Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT). Informações estão disponíveis em <https://www.britannica.com/biography/Thomas-S-Kuhn>. 
Acessado em 07 mai. 2017. 

6  O arquiteto e teórico da arquitetura Bernard Tschumi nasceu em Lausanne, Suíça, em 1947. Dentre suas 
obras mais conhecidas estão o master plan e o projeto de edifícios e equipamentos do Parc de la Villette, em 
Paris, concluído em 1998; o edifício sede da empresa Vacheron Constantin em Genebra, concluído em 2005; 
e o Museu da Acrópole, em Atenas, concluído em 2009. Informações estão disponíveis em <http://www.
tschumi.com>. Acessado em 07 mai. 2017. 

7  Mark Wigley, nascido na Nova Zelândia, é arquiteto e professor emérito da Universidade Columbia em Nova 
Iorque (EUA). Possui uma extensa produção teórica sobre arquitetura e foi cofundador da revista Volume 
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rências básicas para situar a discussão preliminar sobre o tema da pesquisa no que se refere às 

relações entre arquitetura e tecnologias digitais. 

Sobre a questão da digitalidade, especificamente tratada segundo um ponto de vista fi-

losófico, foi muito esclarecedor o livro Laruelle: Against the Digital, publicado em 2014, de 

autoria de Alexander Galloway10. Conceitos como analógico e digital, atual e virtual, evento, 

arte, utopia e capitalismo foram contrapostos à não-filosofia de François Laruelle11, que de-

fende a noção do Um como imanência, fora da possibilidade de transcendência. Dessa manei-

ra, Galloway (2014) oferece uma abordagem sobre a digitalidade que não passa necessaria-

mente pela computação. Também foram pesquisados os principais textos de arquitetos, enge-

nheiros e teóricos da arquitetura que versam sobre os temas da complexidade e da digitalida-

de, com seus posicionamentos variados e mesmo divergentes. Entre eles estão Robert Ventu-

ri12, Peter Eisenman13, Rem Koolhaas14, Greg Lynn15, Charles Jencks16, Patrik Schumacher17, 

Lars Spuybroek18, Lisa Iwamoto19, Gramazio e Kohler20. 

                                                                                                                                                   
com Rem Koolhaas e Ole Bouman. Informações estão disponíveis em <http://volumeproject.org>. Acessado 
em 25 set. 2017. 

8  Michael Hays é arquiteto, com mestrado em arquitetura e Ph.D. em História, Teoria e Crítica de Arquitetura 
e Arte. É professor de teoria da arquitetura da Escola de Design da Universidade de Harvard. Foi fundador da 
revista Assemblage, importante periódico sobre teoria e crítica da arquitetura, publicado dos anos 1986 a 
2000. 

9  Antoine Picon é graduado em engenharia, possui mestrado em arquitetura e Ph.D. em história. É presidente 
da Fundação Le Corbusier e professor da Escola de Design da Universidade de Harvard e da École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL). Publicou livros sobre arquitetura, ciência e tecnologia. 

10  Alexander Galloway é professor de Mídia, Cultura e Comunicação na New York University e autor de livros 
que versam sobre teoria crítica e mídia digital. Informações estão disponíveis em <http://cultureandcommuni
cation.org/galloway/bio>. Acessado em 31 jul. 2017. 

11  François Laruelle é um filósofo francês, professor da Universidade de Paris-X-Nanterre, criador da teoria da 
não filosofia, que tem por objetivo estabelecer um novo método e gênero teórico da imanência, que supere as 
“aporias platônicas” da filosofia e transforme os enunciados “filosóficos, religiosos e científicos”, tendo co-
mo base o imperativo genérico. Informações estão disponíveis em <http://www.onphi.net>. Acessado em 15 
dez. 2016. 

12  O arquiteto americano Robert Venturi, um dos precursores do pós-modernismo na arquitetura, nasceu em 
Filadélfia (EUA) em 1925. É autor de dois estudos seminais sobre arquitetura: Complexidade e Contradição 
em Arquitetura (1966) e Aprendendo com Las Vegas (1972), este último em parceria com sua esposa, a ar-
quiteta Denise Scott Brown. Foi laureado com o Prêmio Pritzker em 1991. Informações estão disponíveis em 
<http://www.pritzkerprize.com/1991/bio>. Acessado em 04 mai. 2017. 

13  Peter Eisenman, arquiteto americano, nascido em, Newark, Nova Jersey, em 1932, é um dos principais repre-
sentantes da corrente desconstrutivista da arquitetura. Dirige o escritório Eisenman Architects, sediado em 
Nova Iorque. Dentre seus projetos mais importantes, estão o edifício Wexner Center for the Visual Arts, em 
Columbus (EUA), concluído em 1989; o Aronoff Center, em Cincinnati (EUA), concluído em 1996; e o 
Memorial aos Judeus Mortos da Europa, em Berlim, na Alemanha, concluído em 2005. Eisenman tem uma 
produção teórica intensa, com livros e revistas publicados, a exemplo de Eisenman Inside Out: Selected Wri-
tings, 1963 – 1988 (2004) e Written into the Void: Selected Writings, 1990 – 2004 (2007). Sua experiência 
acadêmica de ensino engloba as universidades de Cambridge, Princeton, Harvard e universidades do Estado 
de Ohio (EUA). Informações estão disponíveis em <http://www.eisenmanarchitects.com>. Acessado em 06 
mai. 2017. 

14  O arquiteto Rem Koolhaas nasceu em Roterdam, na Holanda, em 1944. Dirige o escritório de arquitetura 
OMA e a sua contraparte voltada para pesquisa AMO, sediados em Roterdam. É autor de dois importantes li-
vros sobre arquitetura: Nova York Delirante: um manifesto retroativo para Manhattan (1978) e S,M,L,XL 
(1995). Alguns de seus projetos mais conhecidos são a Casa da Música na Cidade do Porto, inaugurado em 
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Considerando que este trabalho também apresentará uma proposta de modelo para 

análise da arquitetura que leve em conta as condições socioculturais da atualidade, em especi-

al aquelas que se referem à cultura digital, cabe indicar a base utilizada sobre crítica de arqui-

tetura. Faz-se importante observar que esta pesquisa está lastreada pelos textos de alguns au-

tores organizados na publicação La critique architecturale: Questions – frontières – desseins, 

mas sobretudo pelo conceito de crítica estabelecido por Josep Montaner21 em seu livro Arqui-

tetura e Crítica, publicado originalmente na Espanha em 1999. 

No que se refere ao referencial teórico que sustenta a base metodológica para análise 

dos edifícios, destacam-se os textos do sociólogo e filósofo francês Bruno Latour22. Devem 

ser citados especialmente três deles: Jamais Fomos Modernos, publicado em 1991, texto que 

apresenta as bases da teoria filosófica de Latour sobre a crítica da divisão do mundo moderno 

                                                                                                                                                   
2005; a sede da Central de Televisão da China (CCTV) em Pequim, finalizada em 2012; e a Fundação Prada 
em Milão, inaugurada em 2015, ainda que apenas parcialmente concluída. Koolhaas também é professor da 
Universidade de Harvard. Foi laureado com o Prêmio Pritzker em 2000. Informações sobre Rem Koolhaas 
estão disponíveis em <http://oma.eu>. Acessado em 04 mai. 2017. 

15  Arquiteto, nascido em 1964, também graduado em filosofia, Greg Lynn é fundador do escritório de arquitetu-
ra e design Greg Lynn FORM, situado em Los Angeles (EUA). Ensina na Universidade de Artes Aplicadas 
de Viena e na Universidade da Califórnia – Los Angeles (UCLA). Anteriormente ensinou no Instituto Fede-
ral de Tecnologia de Zurique (ETHZ) e foi professor visitante na Universidade de Yale. Informações estão 
disponíveis em <http://glform.com/bio-2/>. Acessado em 31 jul. 2017. 

16  Charles Jencks é crítico e teórico da arquitetura de origem norte-americana que tem publicado desde os anos 
1960, sobretudo sobre a arquitetura pós-moderna. Ele escreveu, em 1995, o livro The Architecture of the 
Jumping Universe, no qual aborda a teoria da complexidade e sua relação com o campo da arquitetura. 

17  O arquiteto alemão Patrik Schumacher, nascido em 1961, é um dos sócios do escritório de arquitetura Zaha 
Hadid Associados (ZHA). É codiretor do Laboratório de Pesquisa em Projeto da Architectural Association 
(AA) desde 1992. Tem escrito prolificamente sobre arquitetura. Seus textos estão disponíveis em 
<http://www.patrikschumacher.com>. Acessado em 05 mai. 2017. Outras informações estão disponíveis em 
<http://www.zaha-hadid.com/people/patrik-schumacher/>. Acessado em 05 mai. 2017. 

18  Lars Spuybroek é um arquiteto holandês, atualmente professor no Instituto de Tecnologia da Georgia em 
Atlanta (EUA). Foi fundador do escritório de arquitetura NOX e um dos pioneiros na utilização de tecnologi-
as digitais para a produção de arquitetura. Em 2011 publicou o livro The Sympathy of Things: Ruskin and the 
Ecology of Design. Informações estão disponíveis em <http://www.nox-art-architecture.com>. Acessado em 
25 set. 2017. 

19  Lisa Iwamoto é formada em engenharia estrutural pela Universidade do Colorado, com mestrado em arquite-
tura pela Universidade de Harvard. Ensina no Curso de Arquitetura na Universidade da Califórnia, em Berke-
ley. É sócia-diretora do escritório IwamotoScott, sediado em São Francisco, EUA. Pesquisa sobre design, 
materiais e fabricação digital. Informações estão disponíveis em <https://ced.berkeley.edu/ced/faculty-staff/
lisa-iwamoto> e <https://iwamotoscott.com>. Acessados em 23 set. 2017. 

20  Os arquitetos Fabio Gramazio e Matthias Kohler são professores e pesquisadores do Instituto Federal de 
Tecnologia de Zurique (ETHZ), especialistas em fabricação digital na arquitetura. Publicaram os livros Fab-
ricate: Negotiating Design and Making (2014) e The Robotic Touch – How Robots Change Architecture 
(2014). Informações estão disponíveis em <http://www.gramaziokohler.arch.ethz.ch>. Acessado em 06 mai. 
2017. 

21  O arquiteto Josep Montaner nasceu em 1954, em Barcelona, Espanha. Foi professor da Escola de Arquitetura 
de Barcelona da Universidade Politécnica da Catalunha (ETSAB-UPC). 

22  Bruno Latour, sociólogo e filósofo, nascido em 1947, em Beaune na França, foi professor da Sciences Po 
Paris de 2006 a 2017. Ensina também na UCSD na Escola de Economia de Londres, no Departamento de 
História da Ciência da Universidade de Harvard e na Universidade Cornell. Tem publicado prolificamente 
sobre filosofia, história, sociologia e antropologia das ciências. Sua biografia está disponível em <http://
www.bruno-latour.fr/biography>. Acessada em 19 set. 2017. 
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entre sociedade e natureza; Reassembling the Social, publicado em 2005, hoje já traduzido 

para o idioma português, a partir do qual se procedeu a uma aproximação para a realização 

das análises, partindo-se da ideia de que a arquitetura pode ser compreendida como uma rede 

sociotécnica, abordagem que se ajusta adequadamente aos fenômenos tecnológicos — no caso 

deste trabalho, notadamente os fenômenos que se relacionam às tecnologias digitais; e An In-

quiry into Modes of Existence, publicado em 2013, que permitiu observar a arquitetura como 

um ente que pode ser abordado a partir de uma “pluralidade de modos de existência” (LA-

TOUR, 2006/2011), levando-se em consideração dois modos prioritariamente: o tecnológico e 

o ficcional. 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa colocou em relevo as emergências sociais, 

técnicas e discursivas da arquitetura, a partir da leitura de textos da teoria e crítica de arquite-

tura contemporânea, acrescida da vivência e da observação e análise de exemplares arquitetô-

nicos contemporâneos. O seu desenvolvimento se estruturou em quatro grupos de atividades 

distintos, apresentados a seguir. 

O primeiro grupo de atividades teve na revisão da literatura sobre a relação da arquite-

tura com as tecnologias digitais o seu principal procedimento. Por ser um trabalho de pesquisa 

inscrito na linha de Teoria e Crítica da Arquitetura do PPGAU UFBA, essa etapa envolveu 

um volume considerável de referências pesquisadas, o que se estendeu, na verdade, a todo o 

seu desenvolvimento, desde as fases iniciais, quando a bibliografia de cunho mais geral sobre 

o tema foi levantada, passando pela fase do período de doutorado sanduíche, em Lausanne, 

quando a frequência à biblioteca da EPFL foi de grande utilidade, com acesso irrestrito ao seu 

acervo, sobretudo aos exemplares impressos e online das coleções de periódicos. Também 

foram abordados os conceitos de complexidade e digitalidade, seguido de um levantamento 

de diversas concepções teóricas sobre arquitetura contemporânea que se relacionam em certos 

aspectos a esses conceitos. 

O segundo grupo de atividades compreendeu as visitas aos exemplares de arquitetura, 

efetuadas em parte no Brasil e em parte em cidades europeias, especialmente as localizadas na 

Suíça, durante o período de estágio sanduíche. Foram realizados registros fotográficos e le-

vantamento de informações sobre os edifícios e seus arquitetos em publicações especializa-

das. Deve-se observar que dentre os diversos edifícios visitados, quatro foram selecionados 

para análise, com base em uma gradação crescente em relação ao uso de tecnologias digitais. 
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O terceiro grupo de atividades refere-se ao estudo da filosofia de Bruno Latour, refe-

rência básica para o desenvolvimento do trabalho de análise. Dois modos de existência pro-

postos por Latour (2013), ainda que sem descartar os outros modos apresentados na sua obra, 

foram considerados fundamentais para se pensar a arquitetura: o modo tecnologia e o modo 

ficção. A partir dessa tomada de posição quanto ao olhar sobre o objeto arquitetônico, foi pos-

sível propor um método de análise da arquitetura que considerasse o máximo que se pudesse 

identificar de elementos que a constituem — atores humanos e não humanos. Suplementar-

mente, utilizou-se a teoria proposta pelo filósofo Graham Harman23, um reconhecido analista 

da obra de Bruno Latour, que desenvolve uma “ontografia” (HARMAN, 2011c, p. 124–135) 

quádrupla denominada Ontologia Orientada a Objetos (OOO)24. 

O quarto grupo de atividades consiste nas análises propriamente ditas dos edifícios se-

lecionados. Para tanto foi proposto um modelo geral para análise, que compreende a arquite-

tura como um ente que se desdobra nos seguintes estágios: Decisão, Concepção, Construção, 

Uso e Transmutação. Para cada estágio, são listados grupos de atores considerados importan-

tes para a sua conformação e organizados de forma relacional. Também foram gerados gráfi-

cos para auxiliar na análise dessas redes arquitetônicas, ao modo de uma sistematização da 

informação por meio de representação gráfica, o que é prática corrente da atividade da área. 

As análises têm como foco dois aspectos das obras de arquitetura: o tecnológico e o ficcional. 

                                                
23  Graham Harman é um filósofo de origem norte-americana, nascido em Iowa City, em 1968. É professor de 

filosofia na Faculdade de Artes Liberais da Escola de Arquitetura SCI-Arc, em Los Angeles, Califórnia; e um 
dos precursores do Realismo Especulativo, que consiste em um termo cunhado pelo filósofo Ray Brassier, 
em 2006, com o objetivo de denominar um grupo formado por quatro pesquisadores — Ray Brassier, 
Graham Harman, Quentin Meillassoux e Hamilton Grant — que, a despeito das suas divergências teóricas, 
contrapunham as suas ideias às noções do Correlacionismo, conjunto de teorias que pressupõem que o co-
nhecimento filosófico necessariamente passa pela interação recíproca entre o ser humano e o mundo (HAR-
MAN, 2010, p. 5). É também um dos principais estudiosos e entusiastas da Teoria Ator-Rede (TAR). Autor 
de várias obras no campo da filosofia, publicou, em 2009, o livro Prince of Networks: Bruno Latour and 
Metaphysics, que versa sobre a obra de Bruno Latour, analisando em profundidade a sua abordagem filosófi-
ca. 

24  Deve-se destacar que a Ontologia Orientada a Objetos (OOO) servirá de suplemento e mesmo contraponto à 
filosofia de Bruno Latour. Será suplementar na proposição das relações entre atores/objetos como elemento 
importante na formação das redes sociotécnicas, olhar que possibilitará abordar a arquitetura como um ente 
em constante transformação, mas será divergente por admitir uma essência aos objetos. Nesse ponto, consi-
derar uma essência para o objeto arquitetônico, ainda que divergente ao pensamento de Latour, pode ser de 
interessante valia para a compreensão da arquitetura como campo autônomo e para a busca das qualidades 
que lhe garantem esse status de autonomia. Essa perspectiva também pode ser proveitosa, diante das aborda-
gens teóricas sobre arquitetura que a consideram, devidamente (deve-se ressaltar), amalgamada a um campo 
de relações, mas se distanciam da abordagem sobre o objeto arquitetônico em si. 



 

 

21 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

Faz-se necessário, nesse ponto, apresentar a estrutura subsequente do trabalho, de ma-

neira a oferecer uma visão geral do texto. 

No segundo e próximo capítulo, Considerações Preambulares e Contextuais, serão 

problematizadas as principais questões que norteiam o trabalho, situando o campo da arquite-

tura no debate sobre a cultura digital em um painel histórico geral. Em seguida se abordará o 

conceito de paradigma desenvolvido por Thomas Kuhn, de modo a discuti-lo sob a luz de 

uma das principais referências nos meios científicos. A apresentação preliminar do tema da 

pesquisa tocará em tópicos gerais caros ao debate sobre o digital e a arquitetura, a exemplo 

das formas curvilineares e suavizadas adotadas por um segmento da arquitetura contemporâ-

nea e do envelope arquitetônico — termo recentemente apropriado no discurso da arquitetura, 

utilizado para denominar o elemento que envolve os edifícios. Essas características terminam 

por conformar-se ao quadro cultural denominado de Hipermodernismo, defendido pelo filóso-

fo francês Gilles Lipovetsky25. Por último, será apresentada, como provocação para toda a 

discussão que se seguirá, a seguinte visão de espaço proposta pelo filósofo Peter Sloterdijk26: 

a humanidade já estaria deixando de viver com base em uma cosmovisão globalizante — que 

se inicia com os gregos e sua abstração do globo terrestre — e estaria vivendo em um mundo 

que se aproximaria, conceitualmente, mais do formato de espumas. O espaço seria agora 

compreendido não como o globo, mas como pequenas bolhas disformes que não guardariam 

necessariamente os mesmos termos comunicacionais, ou seja, deixaria de haver um centro 

irradiante e se viveria em meio a uma diversidade de mundos efêmeros e mutantes. 

O terceiro capítulo, Complexidade, Digitalidade e Arquitetura, tratará dos temas cen-

trais que caracterizam o contexto analisado: a teoria da complexidade e o digital sob a pers-

pectiva da filosofia, relacionados à arquitetura contemporânea. Nesse ponto, será feito um pa-

ralelo entre as premissas da teoria da complexidade — campo científico que tem o seu desen-

volvimento iniciado nos anos 1960 e seu apogeu nos anos 1980 — e a arquitetura de formas 

complexas que apenas a computação possibilita que sejam desenhadas ou mesmo construídas. 

Essa arquitetura começa a ser produzida no início dos anos 1990, quando os computadores 

são popularizados e adquiridos pelos escritórios de arquitetura e empresas de construção civil. 

Teoria da complexidade e computadores estão, portanto, relacionados: tanto os modelos pro-
                                                
25  Gilles Lipovetsky, filósofo francês, nascido em 1944, é professor da Universidade de Grenoble e autor de 

livros que tratam da sociedade contemporânea a partir de finais do século XX até o presente. 
26  O filósofo Peter Sloterdijk nasceu em 1947, em Karlsruhe, na Alemanha. A partir de 1992, tornou-se profes-

sor de Filosofia e Teoria da Mídia na Universidade de Artes e Design de Karlsruhe, onde de 2001 a 2015 
exerceu o cargo de reitor. 
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postos pela teoria, quanto os edifícios de geometria complexa são resultantes do que o softwa-

re pode proporcionar. 

No que tange à teoria da complexidade, apenas os computadores teriam a capacidade 

de calcular os modelos matemáticos e as simulações que a sustentam, considerando que seus 

modelos tratam com ordens de grandeza inacessíveis ao cálculo com instrumentos que não 

sejam digitais. No caso da arquitetura, diante da complexificação não apenas das formas, mas 

também da ampliação do número de variáveis que passam a compor o projeto e a construção 

de edifícios, os desenhos técnicos, os cálculos estruturais e a robotização da construção tam-

bém são tornados factíveis pela computação. Diante desse contexto, faz-se interessante proce-

der a um aprofundamento do conceito de digitalidade, sobretudo ao tratá-lo independentemen-

te da sua qualidade operacional, mas preferencialmente segundo uma abordagem filosófica. 

Ao longo desse terceiro capítulo, serão levantadas algumas das principais questões 

abordadas por arquitetos e teóricos sobre a relação da arquitetura com a complexidade e a di-

gitalidade. Entre elas estão a teorização apresentada pelo arquiteto americano Peter Eisenman, 

um dos primeiros expoentes da arquitetura que trataram das mudanças advindas da cultura 

digital sobre a visão humana, lastreado pelas teorias desconstrutivistas e com foco na sintaxe 

arquitetônica; o conceito de curvilinearidade arquitetônica proposto pelo arquiteto Greg Lynn, 

uma das discussões mais significativas da chamada virada digital na arquitetura (architectural 

digital turn), ocorrida na década de 1990; o conceito de parametricismo, desenvolvido pelo 

arquiteto Patrik Schumacher, que extrapola as determinantes técnicas e aspira à concepção de 

um estilo arquitetônico coadunado com as condições culturais e sociais contemporâneas; e a 

volta aos primórdios da era moderna propugnada pelo arquiteto Lars Spuybroek, que, através 

do pensamento de John Ruskin27, retoma conceitos do gótico e os reelabora com o objetivo de 

compreender as mudanças que a arquitetura tem vivenciado a partir da incorporação das tec-

nologias digitais no seu campo teórico e prático. 

No quarto capítulo, Teoria e Método, serão então apresentados os fundamentos que 

nortearão o olhar crítico proposto sobre a arquitetura e o consequente método de análise ado-

tado para se proceder à escrita sobre arquitetura. Tomou-se como base para o modelo de aná-

lise dos edifícios, a filosofia, sobretudo o que se refere aos modos de existência, além de uma 

aproximação aos métodos para o estudo de redes sociotécnicas, propostos pelo sociólogo e 

                                                
27  O inglês John Ruskin, escritor, artista, crítico de arte e arquitetura, e pensador social, nasceu em 1819, em 

Londres e faleceu em Coniston, ambas cidades na Inglaterra, em 1900. Suas ideias vinculavam-se ao Roman-
tismo e ao revivalismo medieval. Das suas publicações, destacam-se As Sete Lâmpadas da Arquitetura, As 
Pedras de Veneza e A Natureza do Gótico. Informações estão disponíveis em <https://www.britannica.com/
biography/John-Ruskin>. Acessado em 11 jul. 2017. 
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filósofo francês Bruno Latour. Partiu-se do princípio de que tanto a abordagem em rede, 

quanto a concepção, do ponto de vista filosófico, de vários modos de existência, em lugar de 

um pensamento baseado exclusivamente na relação sujeito/objeto, estaria adequada e poderia 

abrir caminhos para a compreensão da questão da complexidade e da heterogeneidade da ar-

quitetura contemporânea. 

O Exercício de Análise, quinto capítulo, apresenta quatro análises de obras arquitetô-

nicas, de acordo com o método proposto. Nesse momento, busca-se abordá-las de forma des-

critiva, considerando-as como uma rede de atores relacionados e em constante transformação, 

que compreende elementos internos e externos ao objeto arquitetônico. Esse exercício é o que 

permitirá descortinar as injunções da digitalidade e da complexidade sobre a arquitetura e 

perceber se há condições que apontem para uma mudança significativa do objeto arquitetôni-

co, com base na hipótese de que se enfrenta, no campo da arquitetura, desafios que a mobili-

zam em um curso de mudanças paradigmáticas. 

Os resultados da pesquisa, as possíveis respostas obtidas e as questões que necessari-

amente se abrem após longa imersão em temas contemporâneos do debate arquitetônico esta-

rão devidamente expressos nas Considerações Finais, sexto e último capítulo. 

 



2 REFLEXÕES PREAMBULARES E CONTEXTUAIS 

Partindo-se do pressuposto de que há ocorrido mudanças na visão de mundo da socie-

dade ocidental moderna que se refletem na expressão arquitetônica, compreende-se que há 

uma crise de ideias quando determinadas formas de produzir e expressar a arquitetura passam 

por modificações em um dado período de tempo. Esse tempo de transição é aqui compreendi-

do como uma fase em que importantes desafios são colocados para um determinado campo — 

nesse caso específico, a arquitetura — um intervalo em que experimentos são feitos em desa-

cordo com uma forma de proceder estabelecida, aceita e muitas vezes naturalizada. 

Os exemplos de períodos de mudanças significativas tomados como referência consis-

tem em dois intervalos imediatamente anteriores ao que se pretende analisar: o primeiro perí-

odo diz respeito ao momento em que os estilos historicistas e ecléticos, especialmente o neo-

clássico, são questionados, no final do século XIX, pelas ideias modernistas que estariam ple-

namente em voga na primeira metade do século XX; o segundo retrata outro período ocorrido 

quando os preceitos modernistas são severamente criticados na virada para o último quartel 

do século XX, abrindo espaço para um conjunto de expressões na arquitetura a que se con-

vencionou chamar de pós-modernismo. 

Sobre o primeiro período de transição mencionado, em que mudanças ocorridas nas 

esferas sociais, econômicas e sociais mostram os seus primeiros efeitos, e a que, em conjunto, 

se denominou de modernismo, David Harvey (1989/2014) apresenta a seguinte síntese: 

É importante ter em mente, portanto, que o modernismo surgido antes da Primeira 
Guerra Mundial era mais uma reação às novas condições de produção (a máquina, a 
fábrica, a urbanização), de circulação (os novos sistemas de transporte e comunica-
ção) e de consumo (a ascensão dos mercados de massa, da publicidade, da moda de 
massas) do que um pioneiro na produção dessas mudanças). Mas a forma tomada 
pela reação iria ter uma considerável importância subsequente (HARVEY, 
1989/2014, p. 32). 

Quando uma nova crise se apresentou, a ponto de colocar em questão o modo de ope-

ração e os preceitos modernistas, o mundo vivia, de uma maneira global, o que se passou a 

denominar de “alto modernismo” ou “modernismo universal” (HARVEY, 1989/2014, p. 42), 

uma forma de modernismo que se torna hegemônica a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial. A essa altura, entrava em operação o capitalismo corporativo, representado por 

grandes multinacionais; estados e empresas praticavam um planejamento burocrático, baseado 

na racionalidade técnica e científica; os Estados Unidos da América (EUA) se firmavam co-

mo grande potência mundial, centro da economia e da cultura, fazendo contraponto ao bloco 

comunista, liderado pela União Soviética, e se iniciava a Guerra Fria. A arquitetura e o plane-
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jamento urbano tinham como modelos as decisões dos Congressos Internacionais de Arquite-

tura Moderna (CIAMs)28 e as ideias dos arquitetos Mies van der Rohe29 e Le Corbusier30 em 

especial; as cidades passavam por extensas modificações resultantes de reconstruções (nota-

damente no pós-guerra) e renovações urbanas concebidas por equipes de tecnocratas. Vivia-se 

o auge da produção industrializada em larga escala. De acordo com Harvey (1989/2014, p. 

44), no que se refere ao campo cultural, houve a “[…] absorção de uma espécie particular de 

estética modernista pela ideologia oficial e estabelecida e o seu uso com relação ao poder cor-

porativo e ao imperialismo cultural”. O modernismo perdia assim o seu caráter revolucionário 

e político, o que veio a gerar reações sociais e culturais em grandes centros urbanos, no final 

dos anos 1960 e início dos anos 1970, que desembocaram na contracultura e nos movimentos 

de maio de 1968. Essas foram as condições de reação ao modernismo em que nasce o quadro 

cultural a que se veio denominar de pós-modernismo. 

Tanto no período modernista, quanto naquele que se convencionou chamar de pós-

modernista, o desenvolvimento da tecnologia desempenhou um papel fundamental. A tecno-

logia de base industrial mecânica do início do modernismo se aperfeiçoa concomitantemente 

ao desenvolvimento da cibernética e da incorporação dos processos informatizados no campo 

da ciência e da produção empresarial. Ainda que o desenvolvimento da eletrônica tenha se 

intensificado durante a Segunda Guerra Mundial, apenas a partir dos anos 1970, as descober-

tas relacionadas à eletrônica — microeletrônica, computadores e telecomunicações — come-

çaram a difundir-se de maneira ampla (CASTELLS, 1996/2001, p. 58), o que coincide com as 

primeiras manifestações, no campo cultural, do pós-modernismo. Cabe observar que nessa 

década e sobretudo na seguinte surgiram os microcomputadores, também chamados de com-

putadores pessoais (PCs), responsáveis pela reorganização do modelo de trabalho de diversos 

segmentos profissionais, entre eles o dos escritórios de arquitetura, com a sua incorporação 

paulatina no papel de estações de trabalho, aliadas aos programas de desenho auxiliado por 
                                                
28  Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs) consistiram em uma organização, capitanea-

da por representantes proeminentes da arquitetura modernista, com a função de discutir e definir as principais 
diretrizes da arquitetura, e o propósito de atingir a sua disseminação com alcance global. Foram realizadas 
dez conferências em diversos países europeus, tendo a primeira conferência sido realizada em La Sarraz (Su-
íça) em 1928 e a décima e última em Dubrovnik (Iugoslávia) em 1956. 

29  Ludwig Mies van der Rohe nasceu em Aachen, na Alemanha, em 1886 e faleceu em Chicago (EUA), em 
1969. Foi um dos principais arquitetos proponentes da corrente racionalista do modernismo em arquitetura e 
um dos representantes do Estilo Internacional. Era conhecido por sua máxima “menos é mais”. Informações 
estão disponíveis em <http://miesbcn.com/the-pavilion/mies-van-der-rohe>. Acessado em 05 mai. 2017.  

30  Charles-Edouard Jeanneret, conhecido como Le Corbusier, nasceu em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, em 
1887 e faleceu em Cap-Martin, na França, em 1965. Ícone da arquitetura modernista, teve imensa influência 
sobre a arquitetura do século XX, notadamente com a disseminação dos seus cinco pontos da arquitetura: pi-
lotis, terraço jardim, planta livre, fachada livre e janela em fita. Informações estão disponíveis em <http://
www.fondationlecorbusier.fr>. Acessado em 05 mai. 2017. 
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computador (Computer Aided Design – CAD) em substituição à prancheta e aos desenhos 

técnicos feitos à mão. Castells assim afirma que […] a Revolução da Tecnologia da Informa-

ção propriamente dita nasceu na década de 70 […] (CASTELLS, 1996/2001, p. 64), acompa-

nhada da comercialização do microprocessador, do microcomputador, do software para PCs, 

do comutador digital e da fibra ótica (CASTELLS, 1996/2001, p. 58). 

Começa a ocorrer, à vista disso, mais intensamente, no início dos anos 1990, uma série 

de mudanças na ordem social, econômica e cultural, que têm como o seu principal motor a 

extensiva incorporação da informática no cotidiano de um amplo contingente de pessoas, seja 

no âmbito profissional, como na vida pessoal e doméstica. Nesse pequeno espaço de tempo 

entra em cena a rede Internet, acompanhada de sua rápida popularização e da comercialização 

dos microcomputadores pessoais. Há então o estabelecimento da noção de cultura digital ou 

cultura do software. Os dispositivos digitais infiltram toda a esfera da vida pública e privada e 

passa-se a falar em computação ubíqua e realidade aumentada, com chips presentes em uma 

enorme gama de aparelhos, entre os quais automóveis e eletrodomésticos, mas também roupas 

ou mesmo implantes subcutâneos. Antoine Picon (2010) declara que a cultura digital é insepa-

rável das interfaces entre homem e máquina, entre os mundos físicos e eletrônicos, e apresen-

ta um conceito mais elaborado para a expressão: 

Além dessas produções, é possível usar o termo cultura digital em um senso bem 
mais amplo para caracterizar muitos fenômenos relacionados às tecnologias digitais, 
por causa do seu impacto nos modos de vida. Em um sentido antropológico ou soci-
ológico, o universo digital pode ser considerado uma cultura porque é sinônimo de 
vários rituais e hábitos, porque influencia nossos comportamentos, assim como nos-
sas representações do mundo (PICON, 2010, p. 50, tradução nossa31). 

Lev Manovich (2013), teórico das novas mídias, saúda essa nova condição, apontando 

uma sensível diferença em relação a outros tempos: “Bem-vindos ao mundo da mudança 

permanente — o mundo que é agora definido não pelas máquinas industriais pesadas que mu-

dam raramente, mas pelo software que está sempre em fluxo” (MANOVICH, 2013, p. 2). 

Manovich (2013) também faz um paralelo entre a importância do aparecimento da eletricida-

de e do motor a combustão no início do século XX e do software no início do século XXI 

(MANOVICH, 2013, p. 2) e aponta que grandes empresas do globo são atualmente da área de 

                                                
31  Beyond such productions, it is possible to use the term digital culture in a much broader sense to characterize 

many digital-technology-related phenomena, because of their impact on lifestyles. In a sociological or an-
thropological sense, the digital realm can be considered as a culture because it is synonymous with various 
habits and rituals, because it influences our conducts as well as our representations of the world (PICON, 
2010, p. 50). 
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tecnologia da informação32 (TI): Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, entre outras 

(MANOVICH, 2013, p. 6–7). 

Nos anos 1990, fluxo era o termo-chave utilizada por Manuel Castells (1996/2001) pa-

ra qualificar o espaço da era da informação, em sua detalhada descrição da organização social, 

política e econômica que então se descortinava, apresentada no livro A Sociedade em Rede. O 

espaço de fluxos, forma espacial dessa sociedade, com seu “circuito de impulsos eletrônicos”, 

seus “nós e centros de comunicação” e suas “elites gerenciais dominantes” (CASTELLS, 

1996/2001, p. 437–439) teria, em princípio, a força de redefinir o design arquitetônico. An-

toine Picon (2010) chama a atenção para a importância do espaço na virada para o século 

XXI, “[…] contrariamente à mítica suposição de que a comunicação eletrônica seria o sinô-

nimo do seu colapso” (p. 53, tradução nossa33). Paradoxalmente, o universo da informação em 

fluxo, ao reconfigurar a dimensão espacial e toda a sua materialidade, garante ao espaço um 

lugar de destaque no debate sobre cultura digital. Essa redefinição da arquitetura poderia ser 

compreendida sob a perspectiva de um quadro mais geral de transformações da cultura mate-

rial, produzidas “[…] pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza 

em torno da tecnologia da informação” (CASTELLS, 1996/2001, p. 49). 

2.1 A NOÇÃO DE PARADIGMA 

Uma questão que surgiu no desenvolvimento da pesquisa, de cunho epistemológico, 

situa-se justamente na abordagem da situação colocada a partir da ideia de paradigma34. Faz-

se interessante então discorrer brevemente sobre o conceito vinculado a esse termo, ampla-

mente utilizado na literatura acadêmica recente, mas pouco explicitado quando aplicado. Pre-

tende-se com essa abordagem esclarecer a aplicação do termo na sua relação com as ideias 

que serão desenvolvidas ao longo deste texto. Caberá esclarecer o que se entende como para-

digma, por considerar-se o período estudado como resultado de mudanças que podem ser ca-

racterizadas como paradigmáticas. 
                                                
32  De acordo com Manuel Castells (1996/2001), em A Sociedade em Rede, são tecnologias de informação “[…] 

o conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação (software e hardware), telecomuni-
cações/radiodifusão, e optoeletrônica” (CASTELLS, 1996/2001, p. 49, grifos do autor), além da engenharia 
genética. Castells também se refere à tecnologia de informação como “tecnologia digital”, ao tratar do desen-
volvimento da rede Internet (CASTELLS, 1996/2001, p. 375). Será mantida, neste trabalho, a mesma corre-
lação na definição dessas expressões. 

33  […] contrary to the mythical assumption that electronic communication is synonymous with its collapse 
(PICON, 2010, p. 53). 

34  No léxico, o termo paradigma é apresentado como substantivo masculino, significando “modelo; padrão, 
estalão" e tendo sua primeira ocorrência nessa acepção identificada no século XVIII. O termo vem do latim 
tardio paradīgma –atis, derivado do grego parádeigma –atos. Fonte: CUNHA, Antônio Geraldo da. (1982). 
Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 4 ed., Rio de Janeiro: Lexikon, 2015. 
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A palavra paradigma se populariza na segunda metade do século XX, a partir da pu-

blicação do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de autoria do físico Thomas S. 

Kuhn. O livro foi publicado pela primeira vez em 1962, quando o campo da física era eminen-

te no contexto das ciências exatas. À vista disso, compreende-se que Kuhn (1962/2013) utili-

zou o termo para se apropriar de um fenômeno específico das ciências exatas, ainda que tenha 

reconhecido que, no “[…] seu uso estabelecido, um paradigma é um modelo ou padrão acei-

to” (KUHN, 1962/2013, p. 87). Em seus campos de atuação, os cientistas organizados em 

comunidades desenvolvem suas pesquisas a partir de um corpo de ideias mais amplo que con-

figura uma determinada teoria. Essas ideias são aprendidas no próprio cotidiano de prática de 

pesquisa e passam então a ser incorporadas por um número crescente de cientistas, sobretudo 

os iniciantes, aumentando o número de adeptos ao corpo teórico, garantindo-lhe mais força e 

estabilidade. É essa condição que confere a uma teoria o status de paradigma35. 

De acordo com Kuhn (1962/2013, p. 120), um paradigma científico, uma vez sedi-

mentado, tem seu conjunto de teorias e regras registrado em manuais, que devem ser consul-

tados por cientistas, especialmente aqueles iniciantes. A apropriação das regras contidas em 

seus manuais acontece concomitantemente à sua aplicação prática na resolução de problemas. 

Isso ocorre porque um paradigma, no momento de sua criação, está diretamente relacionado à 

sua aplicação sobre determinado fenômeno natural. Assim os cientistas e jovens aprendizes 

aprendem sobre determinada teoria, no seu cotidiano de prática profissional, sem necessaria-

mente questionar em seus contatos iniciais os seus próprios fundamentos teóricos. Foi segun-

do esse ponto de vista que Kuhn (1962/2013) se utilizou do termo paradigma como um dos 

conceitos que lastreiam a sua teoria sobre as revoluções científicas. Pode-se pensar o para-

digma científico como uma caixa preta teórica estabilizada, não questionada e naturalizada, 

até o momento em que determinadas anomalias científicas surgem para tal corpo teórico pa-

radigmático, podendo levá-lo a uma situação de crise. 

A partir do surgimento de situações anômalas, de acordo com o pensamento de Kuhn 

(1962/2013, p. 160), qualquer teoria pode passar pela situação em que as suas regras de apli-

cação começam a falhar, desencadeando questionamentos relacionados ao paradigma vigente. 

O que ocorre normalmente no campo científico é a tentativa inicial de eliminar a ocorrência 

de discrepâncias observadas, de forma que a descrição do fenômeno anômalo se encaixe na 

                                                
35  Em A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn define paradigma como um “[…] conjunto de 

ilustrações recorrentes e quase padronizadas de diferentes teorias nas suas aplicações conceituais, instrumen-
tais e na observação. Essas são os paradigmas da comunidade, revelados nos seus manuais, conferências e 
exercícios de laboratório” (KUHN, 2013, p. 115). Está clara a referência à acepção relativa a padrão ou mo-
delo, vinculada ao termo nas suas origens. 
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teoria vigente. Acontece também que em um certo momento essa atitude poderia passar a não 

funcionar mais, as anomalias sairiam do controle dos cientistas dentro do paradigma conside-

rado, o que certamente levaria a uma crise do corpo teórico (KUHN, 1962/2013, p. 166–167). 

É tentador traçar um paralelo entre essa prática de controle dos cientistas e a resistên-

cia às mudanças observadas no campo da arquitetura. Os arquitetos normalmente se veem em 

situações nas quais elaboram seus projetos a partir de materiais, técnicas construtivas ou 

mesmo programas arquitetônicos que não mais respondem às necessidades que se apresentam. 

Cabe então verificar, no campo da arquitetura, os elementos que provocam as crises. Entende-

se, nesta pesquisa, que a cultura digital é um dos elementos-chave, ao considerar-se as mu-

danças em curso na produção e no pensamento da arquitetura contemporânea. A questão rele-

vante é a extensão dessa influência e a partir daí o quanto contribui para uma mudança de pa-

radigma. Diante desse quadro, pode-se começar a imaginar que já há elementos suficientes 

para caracterizar uma mudança de paradigma, mesmo considerando-se que tal mudança ainda 

está em curso. Pode-se supor, portanto, que diante do paradigma ainda em formação, já se en-

contram respostas da arquitetura relacionadas à situação de crise constituída36. Assim este tra-

balho se concentra nas situações anômalas e nas condições que contribuem para a crise atual 

da arquitetura, levando-se em consideração que, do ponto de vista cultural, o fenômeno das 

redes digitais e seu aparato tecnológico ocupam um lugar fundamental. É interessante con-

frontar essa centralidade na tecnologia relacionada à produção de arquitetura com a seguinte 

conclusão de Kuhn (1962/2013) no que se refere à relação entre os paradigmas e seus instru-

mentos: 

Na manufatura, como na ciência – a produção de novos instrumentos é uma extrava-
gância reservada para as ocasiões que a exigem. O significado das crises consiste 
exatamente no fato de que indicam que é chegada a ocasião para renovar os instru-
mentos (KUHN, 1962/2013, p. 158). 

Necessário também se faz acentuar um viés de discussão deste trabalho que se acres-

centa à noção de paradigma apresentada — em se tratando de arquitetura, qualquer mudança 

refletirá sobre a dimensão estética. E aqui se entra em um campo que foge à objetividade ci-

entífica: a expressão artística — aspecto que confere um valor fundamental para a arquitetura. 

                                                
36  Sobre a substituição de um paradigma por outro, em A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn 

faz a seguinte consideração: “[…] uma teoria científica, após ter atingido o status de paradigma, somente é 
considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para substituí-la” (KUHN, 1962/2013, p. 159–
160, grifo do autor). Mais adiante ele afirma: “Durante o período de transição haverá uma grande coincidên-
cia (embora nunca completa) entre os problemas que podem ser resolvidos pelo antigo paradigma e os que 
podem ser resolvidos pelo novo” (KUHN, 1962/2013, p. 169). 
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2.2 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Uma das vozes mais ativas na busca de respostas para a questão da arquitetura con-

temporânea, o suíço Bernard Tschumi (1996), arquiteto e teórico da arquitetura, à frente de 

escritórios em Nova Iorque e Paris, afirma que a trilogia vitruviana foi rompida no século XX 

e colocada em processo de transformação, diante das mudanças decorrentes da industrializa-

ção. A beleza (venustas) foi substituída pela entrada da semiótica no discurso da arquitetura, a 

estabilidade (firmitas) dissipou-se quando tudo se tornou construtivamente possível e a utili-

dade (utilitas) incorporou o conceito de corpo como sujeito gerador de espaços. Desde o iní-

cio dos anos 1990, mais acentuadamente com o desenvolvimento das tecnologias digitais, as 

possibilidades de variações formais têm se sobreposto às limitações estruturais no projeto de 

edifícios, fato que tem proporcionado aos arquitetos um campo livre de experimentações de 

novas formas que não eram possíveis dadas as restrições de tecnologias de construção anterio-

res e à inexistência de computadores com a capacidade de modelagem e de cálculo necessária. 

Tschumi (2003, p. 64) define dois elementos como conformadores dos edifícios: veto-

res e envelopes. Os vetores são os elementos que representam as dinâmicas das pessoas no 

espaço arquitetônico. Dizem respeito a como elas entram, saem e circulam pelo edifício e es-

tão diretamente relacionados ao programa arquitetônico. Para Tschumi (2003), os eventos e os 

movimentos das pessoas são elementos fundamentais da arquitetura, para além da forma. As 

superfícies que envolvem os edifícios, por sua vez, aqui chamadas de envelopes, são os ele-

mentos que respondem mais diretamente ao contexto em que o edifício está inserido. Em um 

raciocínio próximo ao de Tschumi, a fachada, termo tradicional usado por Mark Wigley 

(2007), é a linha mais suave dos edifícios, aquela que demarca o limite entre a tranquilidade 

interna e a turbulência externa, pensamento que segue a tradicional noção de arquitetura como 

abrigo, podendo também ser expandida para a escala da cidade — o abrigo coletivo. Tschumi 

(2003) afirma que os vetores ativam e os envelopes definem a arquitetura. Ainda seguindo o 

seu pensamento, há interação entre envelopes e vetores; essa relação pode ser de indiferença, 

reciprocidade ou conflito. 

De acordo com Christian Schittich37 (2006, p. 9), as superfícies arquitetônicas atuais 

são formadas por múltiplas camadas, o que torna difícil discernir o que está no seu interior. 

Essa nova superfície não se relaciona necessariamente com a estrutura física do edifício e, em 

muitos casos, não reflete a sua estrutura organizacional, a exemplo do edifício projetado pela 

                                                
37  Christian Schittich é arquiteto, editor-chefe e autor de livros da publicação alemã Detail. Informações estão 

disponíveis em <https://www.detail-online.com>. Acessado em 24 set. 2017. 
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arquiteta Zaha Hadid38 em 2007, mas não construído, para o Centro de Artes Performáticas 

em Abu Dhabi (RENDERIZAÇÃO 01). 

RENDERIZAÇÃO 01 – CENTRO DE ARTES PERFORMÁTICAS, EM ABU DHABI, EMIRADOS 
ÁRABES UNIDOS – PROJETO DE ZAHA HADID 

 
Fonte: Site Zaha Hadid Architects (ZHA). Disponível em <http://www.zaha-hadid.com/
wp-content/files_mf/cache/th_65d1300db123ce22f6e2569fb36764f8_1270_abudh_rend_02
82.jpg>. Acessado em 24 set. 2017. 

Há cada vez mais distância do propagado preceito modernista de que as fachadas de-

vem ser fiéis ao interior dos edifícios, aos seus programas. Farshid Moussavi39 e Michael Ku-

bo40 (2008) oferecem a seguinte explicação para o fato, destacando a crescente especialização 

do fazer arquitetônico: 

                                                
38  A arquiteta Zaha Hadid nasceu em Bagdá (Irã) em 1950 e faleceu em Miami (EUA) em 2016. Foi fundadora 

do escritório Zaha Hadid Architects (ZHA), sediado em Londres, na Inglaterra. Ensinou na Architectural As-
sociation (AA) em Londres, nas universidades de Columbia, Harvard e Yale nos EUA e na Universidade de 
Artes Aplicadas de Viena, na Áustria. Zaha Hadid projetou um grande número de edifícios — entre eles es-
tão o Edifício Central da BMW em Leipzig, na Alemanha, concluído em 2005; o Maxxi - Museu Nacional 
das Artes do Século XX em Roma, na Itália, concluído em 2009; e a Opera House de Guangzhou, na China, 
concluída em 2010. Foi laureada com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2004. Informações estão disponí-
veis em <http://www.zaha-hadid.com/people/zaha-hadid/>. Acessado em 06 mai. 2017. 

39  A arquiteta Farshid Moussavi nasceu em Xiraz, no Irã, em 1965. Dirige o escritório de arquitetura Farshid 
Moussavi Architects (FMA), sediado em Londres. Dentre os seus projetos estão o Terminal Internacional do 
Porto de Yokohama, concluído em 2002; o projeto de Habitação Social Carabanchel, em Madrid, construído 
em 2007; e o Museu de Arte Contemporânea de Cleveland (EUA), concluído em 2012. Informações estão 
disponíveis em <http://www.farshidmoussavi.com>. Acessado em 07 mai. 2017. 

40  Michael Kubo é arquiteto e sócio do escritório Collective-LOK. Informações estão disponíveis em <http://
collective-lok.com>. Acessado em 07 mai. 2017. 
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[…] o arquiteto se especializa cada vez mais na definição da pele exterior e deixa o 
desenho interior nas mãos de outros profissionais (particularmente naqueles projetos 
especulativos nos quais se desconhece o usuário final), uma tendência que parece se 
acentuar com a implantação de novas normativas ambientais que buscam uma maior 
eficiência energética na edificação (MOUSSAVI; KUBO, 2008, p. 5, tradução nos-
sa41). 

Essa desconexão entre os envelopes e o que está contido no seu interior é apenas uma 

faceta de uma série de transformações que têm se tornado realidade no universo da produção 

arquitetônica contemporânea. Em grande parte, esse processo é fruto de um conjunto de re-

centes desenvolvimentos tecnológicos de projeto e construção e da crescente complexificação 

programática dos edifícios, acompanhada da necessidade de uma maior flexibilidade para a 

organização dos espaços, a fim de enfrentar constantes mudanças de uso42.  

Tais mudanças no fazer arquitetônico têm tomado corpo em um contexto cultural que 

vem distanciando-se cada vez mais daquele vivenciado no século XX. Gilles Lipovetsky 

(2004) delineia algumas características dos tempos mais recentes, iniciados no final dos anos 

1980 e começo dos anos 1990, diferenciando-as do que se convencionou chamar de pós-

moderno no campo da cultura. Para Lipovetsky (2004) o que tem ocorrido não se trata de uma 

mudança radical, mas sim de um processo de continuidade e mesmo de aguçamento de uma 

visão de mundo e estado cultural já experimentados no pós-modernismo: efemeridade, indivi-

dualização, hedonismo, expansão do consumo e reafirmação do capitalismo, acompanhadas 

— esta é a novidade — de um sentimento de desilusão e insegurança em relação ao porvir, 

um “endurecimento dos tempos” (LIPOVETSKY, 2004, p. 52). A esse novo estado cultural, 

Lipovetsky (2004) chama de hipermodernismo e sua condição fundamental é a de uma “mo-

dernidade consumada” e sem limites. Ainda de acordo com o seu pensamento, não mais a 

“mitologia da ruptura radical”, mas a “cultura do mais rápido e do sempre mais” (LIPO-

VETSKY, 2004, p. 57): 

A sociedade que se apresenta é aquela na qual as forças de oposição à modernidade 
democrática, liberal e individualista não são mais estruturantes; na qual periclitaram 
os grandes objetivos alternativos; na qual a modernização não mais encontra resis-
tências organizacionais e ideológicas de fundo. Nem todos os elementos pré-
modernos se volatizaram, mas mesmo eles funcionam segundo uma lógica moderna, 
desinstitucionalizada, sem regulação (LIPOVETSKY, 2004, p. 54). 

                                                
41  […] el arquitecto se especializa cada vez más em la definición de la piel exterior y deja el diseño interior em 

manos de otros profesionales (particularmente em aquellos proyectos especulativos em los que se desconoce 
al usuario final), una tendencia que parece acentuarse con la implantación de nuevas normativas medioam-
bientales que persiguen una mayor eficiencia energética em la edificación (MOUSSAVI; KUBO, 2008, p. 5). 

42  Vale observar que as causas citadas também foram geradoras das mudanças no campo da arquitetura em uma 
crise anterior, quando do surgimento do modernismo em arquitetura, em decorrência da complexificação ge-
rada pela Revolução Industrial. 
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Lipovetzky (2004) aponta a informática como um dos principais vetores que caracteri-

zam a hipermodernidade: o tempo real das redes, a compressão do espaço-tempo, a imediatez. 

Entretanto, paradoxalmente, exatamente essa condição de imediatez está relacionada a um 

sentimento de preocupação e ansiedade com relação ao longo prazo, ao futuro. “O clima do 

primeiro presentismo liberacionista e otimista, marcado pela frivolidade, desapareceu em fa-

vor de uma exigência generalizada de proteção” (LIPOVETSKY, 2004, p. 64). 

Essa necessidade de proteção pode estar presente em projetos da arquitetura contem-

porânea, nos quais se verifica o desejo de produção de um ambiente mais seguro e acolhedor. 

Também se encontra uma relação hedonista referenciada nas formas complexas, abundantes e 

caras, mas, ao mesmo tempo, uma tentativa de acomodação e reconciliação formal, em lugar 

da representação dos conflitos sociais, das distopias, tão caras, por exemplo, às propostas des-

construtivistas. Não mais formas contrastantes, mas sim suavidade, fluidez e continuidade. A 

despeito de toda insegurança, há novamente uma aposta em soluções positivas de convivên-

cia, mesmo que não sejam visões claras de futuro. 

A decadência do culto mecânico ao progresso confunde-se não com o ‘progresso ab-
soluto’, mas com o futuro puro, a construir-se sem garantias, sem caminhos traçados 
de antemão, sem nenhuma lei implacável acerca do porvir” (LIPOVETSKY, 2004, 
p. 67). 

O aspecto tecnológico representado pelas tecnologias digitais, agora elevado a uma hi-

per utilização e determinação no fazer arquitetônico, é peça fundamental na compreensão do 

fenômeno. O carro-chefe revolucionário da hipermodernidade, se há mesmo uma revolução 

em curso, configura-se em “âmbito técnico-científico”. Deve-se ressaltar que as abordagens 

dos arquitetos em relação às tecnologias digitais são variadas, compondo um amplo espectro 

que vai do mero uso de programas CAD como instrumento para confecção dos desenhos téc-

nicos e modelos virtuais à teorização do design digital como fundamento conceitual de suas 

criações, modificando de fato a natureza da sua produção, a exemplo dos experimentos arqui-

tetônicos que se valem da robótica. 

Existe atualmente uma produção arquitetônica voltada para a aplicação de tecnologias 

digitais, com base em algoritmos e produção em CAD-CAM43, que pode inserir-se nessa des-

crição. Arquitetos e designers têm direcionado seus projetos e pesquisas para esse campo e há 

resultados formais que se diferenciam do que vinha sendo produzido até então, indicando mu-

danças no pensamento e na produção arquitetônica. Essas obras muitas vezes estão situadas 

                                                
43  CAD-CAM são os acrônimos de Computer Aided Design (Desenho Auxiliado por Computador) – CAD e 

Computer Aided Manufacturing (Manufatura Auxiliada por Computador) – CAM. 
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no campo da experimentação e fora da produção comercial corrente. O arquiteto Bernard 

Tschumi (1996, p. 102) afirma que esses trabalhos são indispensáveis e argumenta que a ar-

quitetura, assim como outras manifestações artísticas, produz de quando em vez obras que 

podem ser consideradas limítrofes, modificando os caminhos de sua produção. Considera-se, 

por conseguinte, diante desse enquadramento contextual, que estão em andamento tentativas 

de compreensão das mudanças no campo da arquitetura advindas da cultura digital. 

Os exemplos da relação estreita da tecnologia digital com a arquitetura na contempo-

raneidade já podem ser contabilizados em grande número. Dentre os mais emblemáticos, es-

tão os experimentos do arquiteto Frank Gehry44 com a utilização do programa CATIA45, que 

desaguaram no Museu Guggenheim de Bilbao (FOTOGRAFIA 01), inaugurado em 1997; as pro-

postas do escritório NOX, dirigido por Lars Spuybroek (FOTOGRAFIA 02); os experimentos de 

Greg Lynn (RENDERIZAÇÃO 02), um dos proponentes da arquitetura e do design paramétricos46; e 

edifícios, como o shopping center MyZeil (FOTOGRAFIA 03) de Massimiliano e Doriana 

Fuksas47, em Frankfurt. Todos podem ser considerados exemplos de uma arquitetura que re-

mete à ideia de fluxos, continuidade e suavidade formal, com seus envelopes desempenhando 

um papel formal tão importante quanto a sua aposta em geometrias singulares. Sobre o proje-

to do shopping center de Fuksas, a título de ilustração da ideia de suavidade e fluxo, diz a sua 

descrição no site do escritório: “O projeto vem da geografia. É como um rio que, visto de ci-

ma, adquire diferentes profundidades, alcançando as profundidades da Terra” (FUKSAS, 

2012, tradução nossa48). 

                                                
44  Frank O. Gehry é um arquiteto naturalizado norte-americano, nascido no Canadá em 1929, fundador da em-

presa Gehry Partners, LLP. Projetou o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, inaugurado em 1997; o 
Walt Disney Concert Hall em Los Angeles (EUA), inaugurado em 2003; e a Fundação Louis Vuitton em Pa-
ris, na França, inaugurada em 2014. Gehry foi laureado com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1989. 

45  CATIA é o acrônimo de Computer Aided Three-dimensional Interactive Application. 
46  Essa arquitetura é concebida com base em software paramétrico, que relaciona vários elementos (parâmetros) 

de um modelo arquitetônico digital. Se um elemento é modificado, automaticamente a mudança afetará os 
outros elementos relacionados, atualizando o modelo e, consequentemente, a sua forma (HAUSCHILD; 
KARZEL, 2011, p. 24). 

47  Massimiliano e Doriana Fuksas são arquitetos italianos, diretores do escritório de arquitetura Massimiliano 
Fuksas, com escritórios em Roma (Itália), Paris (França) e Shenzhen (China). Informações estão disponíveis 
em <http://www.fuksas.com/en>. Acessado em 24 set. 2017. 

48  The project comes from geography. It’s like a river that, from above, has got different depths, reaching the 
depths of the Earth (FUKSAS, 2012). 
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FOTOGRAFIA 01 – MUSEU GUGGENHEIM BILBAO, ESPANHA – PROJETO DE FRANK GEHRY 

 
Fonte: Site Wikimedia Commons. By Georges Jansoone (Own work (own photo)) [GFDL 
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licens
es/by-sa/3.0/) ou CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia 
Commons. Disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABilbao.Guggenh
eim13.jpg>. Acessado em 24 set. 2017. 

FOTOGRAFIA 02 – SON-O-HOUSE EM SON EM BREUGEL, HOLANDA – PROJETO DE LARS 
SPUYBROEK 

 
Fonte: Site Wikimedia Commons. By Larry Knox (Own work) [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons. <https://com
mons.wikimedia.org/wiki/File%3ASonoNOX.png>. Acessado em 24 set. 2017. 
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RENDERIZAÇÃO 02 – AUDITÓRIO PARA A AUSTRIAN INTERNATIONAL SCIENCE AND TECH-
NOLOGY UNIVERSITY – PROJETO DE GREG LYNN 

 
Fonte: Site Greg Lynn FORM. Model Photograph © Greg Lynn FORM 2009. Disponível 
em <http://glform.com/buildings/ista-lecture-hall-competition-2009/>. Acessado em 24 set. 
2017. 

FOTOGRAFIA 03 – SHOPPING CENTER MYZEIL EM FRANKFURT, ALEMANHA – PROJETO DE 
MASSIMILIANO E DORIANA FUKSAS 

 
Fonte: Site do escritório de arquitetura de Massimiliano e Doriana Fuksas. © Karsten Mon-
nerjahn. Disponível em <http://www.fuksas.com/files/styles/full/adaptive-image/public/me
dia-images/projects/myzeil-shopping-mall-6-820.jpg?itok=eqbtU4uA>. Acessado em 25 
set. 2017. 
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Diante desse quadro de utilização intensiva das tecnologias digitais, muito vem sendo 

experimentado com a utilização dos computadores, seus programas e algoritmos para a gera-

ção da arquitetura. Mesmo arquitetos que não trabalham na etapa de criação diretamente com 

os computadores, podendo-se citar o próprio Frank Gehry, estão imersos na cultura digital, 

uma vez que as suas criações necessitam por completo do computador para que sejam levadas 

a cabo. O mundo da arquitetura estaria vivendo, como já apresentado, uma substituição de 

paradigma, uma mudança que apresentaria a mesma força transformadora da introdução da 

perspectiva nos projetos renascentistas. Aqui cabe retomar a definição de arquitetura digital 

concebida pelo historiador e crítico de arquitetura Mario Carpo49: 

De fato, em primeira instância, um edifício significativo da era digital não é apenas 
qualquer edifício que foi desenhado e construído com o uso de ferramentas digitais: 
é um edifício que não poderia ter sido sequer desenhado ou construído sem essas 
ferramentas (CARPO, 2012, p. 8, tradução nossa50). 

No tocante ao desenvolvimento tecnológico, Mark Wigley (2007) afirma que a arqui-

tetura sempre o absorve com atraso, pontuando que os edifícios apenas incorporam os desen-

volvimentos e mudanças tecnológicas depois que já foram testados em outros campos. Diz 

Wigley (2007): “A fim de serem resolutos em sua resistência ao movimento, os arquitetos de-

vem sempre esperar até aquele momento em que é quase tarde demais” (tradução nossa)51. 

Essa observação radical sobre a velocidade da arquitetura na incorporação de novas tecnolo-

gias pode justificar-se pela própria especificidade da produção arquitetônica, condicionada 

pelo uso, pelas relações com o lugar e pela construção pontuada de múltiplas variáveis — 

condições que, em geral, ultrapassam as outras artes em grau de complexidade. 

Em acordo com esse raciocínio, Michael Hays (2003) acentua que as tecnologias de 

design utilizadas em projetos da arquitetura contemporânea são as mesmas utilizadas em de-

sign de automóveis, computadores ou na área cinematográfica, ou seja, não são específicas do 

campo da arquitetura. Wigley (2007), por sua vez, clama por uma arquitetura desestabilizado-

ra, ao invés de pacificadora, e atribui um papel paradoxal à arquitetura, ao afirmar que esta 

tem a capacidade máxima de desestabilização, justamente porque se move minimamente (tra-
                                                
49  Mario Carpo, nascido em 1958, é historiador e crítico de arquitetura italiano. Publicou o livro The Alphabet 

and the Algorithm (2011) e foi editor da coletânea de artigos The Digital Turn in Architecture 1992 – 2012 
(2012) — ambos versam sobre arquitetura e tecnologias digitais. É professor de história e teoria da arquitetu-
ra na The Bartlett - University College of London (UCL). Informações encontram-se disponíveis em 
<https://www.ucl.ac.uk/bartlett/architecture/prof-mario-carpo>. Acessado em 05 mai. 2017. 

50  In fact, in the first instance, a meaningful building of the digital age is not just any building that was designed 
and built using digital tools: it is one that could not have been either designed or built without them (CARPO, 
2012, p. 8). 

51 To be resolute in their resistance to agitation, architects must always wait until the very moment that it is 
almost too late (WIGLEY, 2007). 
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dução nossa52). Esse caráter movente da arquitetura será abordado mais adiante com base no 

pensamento do filósofo e sociólogo francês Bruno Latour. 

O desenvolvimento tecnológico considerado como o elemento propulsor de mudanças 

no pensar e fazer arquitetônico contemporâneo foi um tema bastante evidente na discussão 

proposta por Rem Koolhaas, a partir de um de seus conceitos, desenvolvido no livro Nova 

York Delirante e muito caro ao debate arquitetônico, denominado Bigness. Em seu “manifesto 

retroativo” sobre Nova Iorque, Koolhaas (1978/2008) percebeu que, em virtude do tamanho 

dos edifícios nova-iorquinos, deixava de haver uma estreita relação entre os seus interiores e 

as suas fachadas. Devido a sua grandeza, as partes que compunham os edifícios ganharam au-

tonomia. O que passou a ocorrer, no nível do edifício, foi a marcada separação entre o invólu-

cro ou a fachada, elementos comunicadores de estabilidade, opostamente ao seu interior com-

plexo, composto por elementos tecnológicos que não mais faziam parte do repertório clássico 

da arquitetura. O elevador53, em especial, é citado como um dos grandes vetores responsáveis 

pela mudança, podendo-se considerá-lo um símbolo do maquinário que surgia em finais do 

século XIX e modificaria a arquitetura (DESENHO 01). 

Certamente, no que se refere ao conceito Bigness, se está diante de um marco teórico, 

que antecede a emergência da arquitetura contemporânea como expressão da cultura digital, 

colocada como questão no campo discursivo da arquitetura. Com a crescente rapidez no de-

senvolvimento de tecnologias aplicadas à arquitetura, o conceito Bigness tem se confirmado 

em finais do século XX e início do século XXI, dessa vez com o uso de tecnologias digitais. 

Reforça-se, assim, o argumento que explica a criação de formas arquitetônicas, nas quais os 

envelopes nem sempre são recíprocos com o interior das edificações. 

Ainda no que está relacionado à tecnologia, há também aqueles que defendem a busca 

de um princípio generativo arquitetônico, com base na computação, recorrendo teoricamente 

à ideia das mônadas, desenvolvida por Gottfried Leibniz54 em sua obra Monadologia. Esses 

projetos têm sido chamados de arquitetura genética. Almejam a criação de programas que 

guardem em seus códigos um princípio gerador e recursivo, criador de formas, em um modelo 

                                                
52  Precisely because it is meant to move the least, architecture has the capacity to destabilize the most 

(WIGLEY, 2007). 
53  Um dos primeiros elevadores de passageiros em um edifício de escritórios foi instalado no Equitable Life 

Assurance Company, em Nova Iorque, que teve sua obra concluída em 1870. Fonte: <http://ci.columbia.edu/
0240s/0242_2/0242_2_s2_text.html>. Acessado em 03 jan. 2017. 

54   Gottfried Leibniz nasceu em 1646, em Leipzig, e faleceu em 1716, em Hannover, cidades da Alemanha. 
Reconhecido como um gênio universal, escreveu sobre diversos campos do conhecimento: filosofia, matemá-
tica, física, direito, geologia e história. Dentre as suas obras estão Monadologia, Discurso de Metafísica e 
Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. Informações encontram-se disponíveis em <https://plato.
stanford.edu/entries/leibniz/#Life>. Acessado em 13 set. 2017. 
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próximo à genética na constituição dos seres vivos, pretensão explicitada na seguinte declara-

ção do arquiteto Karl Chu55 (2006): 

Monadologia é um tratado metafísico; Leibniz define cada mônada como um ponto 
metafísico, a ideia irredutível de uma entidade atômica dotada de substância imateri-
al. Contrariamente a Leibniz e sem referência a Deus como o supremo criador das 
mônadas, uma teoria computacional da monadologia iria, em vez disso, qualificar 
cada mônada como um BIT de informação no seu mais irredutível nível e, por ex-
tensão, uma unidade de um sistema auto replicante. É baseado nessa concepção de 
uma mônada como a unidade mínima de um sistema auto replicante, que a monado-
logia da arquitetura genética é desenvolvida aqui (CHU, 2006, tradução nossa56). 

DESENHO 01 – DEMONSTRAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA 
PARA ELEVADOR, POR ELISHA OTIS, NO CRYSTAL PALACE DE 
NOVA IORQUE, NA FEIRA DE EXPOSIÇÃO UNIVERSAL, EM 1854. 

 
Fonte: Site Wikimedia Commons. Domínio público. <https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Elisha_OTIS_1854.jpg>. 
Acessado em 25 set. 2017. 

Também são relacionados ao princípio da emergência, segundo o qual uma determina-

da ordem pode surgir de um processo inicialmente randômico. Esse é um dos conceitos fun-

damentais da teoria da complexidade, campo científico surgido em meados do século XX, que 

tem abarcado várias áreas das ciências de forma transdisciplinar, e que vai de encontro à cos-
                                                
55  Karl Chu é arquiteto, diretor do escritório de arquitetura Metaxy e professor no Pratt Institute, no Brooklyn 

em Nova Iorque (EUA). 
56  Monadology is a metaphysical treatise; Leibniz defines each monad as a metaphysical point, an irreducible 

concept of an atomic entity that is endowed with an immaterial substance. Contrary to Leibniz and without 
the reference to God as the supreme creator of monads, a computational theory of monadology would instead 
qualify each monad as one BIT of information at the most irreducible level, and by extension a unit of a self-
replicating system. It is based on this conception of a monad as a minimal unit of a self-replicating system 
that a monadology of genetic architecture is developed here. (CHU, 2006). 
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movisão mecanicista, tão cara aos modernistas em sua maioria. Processos emergentes são en-

contrados na natureza, mas são passíveis de ser gerados por computadores (PICON, 2010, p. 

97). 

Wigley (2004, p. 107) trata a eletrônica (aquilo que é relativo a elétrons) como o ele-

mento que sempre esteve por trás da percepção humana — um dado natural. Bastaria pensar 

no cérebro, sua rede neuronal e seus impulsos. A importância adquirida pela eletrônica na 

atualidade está relacionada ao fato de que a percepção do ser humano está cada vez mais me-

diada por dispositivos eletrônicos digitais. Isso faz pensar na sua potencialização sobre a vida 

humana. O quadro que se apresenta consiste em seres naturalmente eletrônicos pelo funcio-

namento dos próprios neurônios, mas que estão também associados a dispositivos e mecanis-

mos artificiais, baseados em tecnologias digitais, que os ajudam a viver e sobreviver. Para 

concluir o seu raciocínio, Wigley (2004) afirma que apenas se veem os efeitos da eletrônica 

digital, os seus rastros. 

Pressupondo-se que a eletrônica é movimento, corrente de elétrons, cabe questionar 

como se configura a arquitetura relacionada à eletrônica digital, considerando que a disciplina 

sempre esteve associada à estabilidade, à proteção, à segurança contra um mundo externo agi-

tado e inseguro. Em texto para a revista “Volume”, Wigley (2007) diz: “Arquitetura é sim-

plesmente aquilo que emerge de uma resistência ao movimento” (2007, tradução nossa57). 

Logo em seguida continua a definir a arquitetura: “É um gesto pacificador” (2007, tradução 

nossa58). E ainda: “Arquitetura é uma suavização do conflito” (2007, tradução nossa59). Suavi-

zação é o termo-chave quando se trata de remeter à produção dos arquitetos envolvidos com 

os cálculos gerados por computador e por algoritmos. 

O que se chama de arquitetura digital é a absorção de forças, mais do que sua libera-
ção explosiva. Os designs são caracterizados pelo seu caráter contínuo, sem fricção e 
de pouca turbulência. É uma nova suavização, que não está presente apenas nas ge-
ometrias visíveis dos edifícios ou nos seus materiais moldados e mínimas juntas de 
precisão, mas nos tipos de cálculos que são feitos: absorção de densidades totalmen-
te novas das estatísticas de condições externas e internas, em tempo real; dependên-
cia do software com base na solução de toda tensão e minimização dinâmica ou 
equilíbrio de todas as forças; nova transição suave do design para a fabricação e da 
fabricação para a montagem; falta de diferença entre a modelagem espacial e atmos-
férica mais sutil e o efeito final; redes globais de escritórios vinculados por interati-
vidade em tempo real; e assim por diante (WIGLEY, 2007, tradução nossa60). 

                                                
57  Architecture is simply that which emerges from a resistance to agitation (WIGLEY, 2007). 
58  It is a calming gesture (WIGLEY, 2007). 
59  Architecture is a smoothing over of conflict (WIGLEY, 2007). 
60  Most so-called digital architecture is the absorption of forces rather than their explosive release. The designs 

are characterized by their seamless, no friction, low turbulence character. It is a new smoothness, not simply 
in the visible geometries of the buildings or their molded materials and precision minimal joints but in the 
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Wigley (2007) também defende que não importa a corrente de design, a suavização es-

tá presente nas formas arquitetônicas, o que ele chama de “senso contínuo de transição de 

elemento para elemento” (tradução da autora61). Essa qualidade está no centro de um conflito 

instalado no universo em questão: a relação da forma arquitetônica com a tectônica. Antoine 

Picon (2010) retoma a centralidade da tectônica nos projetos da arquitetura modernista, afir-

mando que os princípios estruturais tinham um papel relevante no que se relaciona às “dimen-

sões plásticas e expressivas da arquitetura” (PICON, 2010, p. 127, tradução nossa62). Em opo-

sição, atualmente, em muitos projetos, há um descolamento da proposta formal em relação à 

solução estrutural do edifício. As restrições estruturais não deixaram de existir, mas podem 

ser resolvidas com cálculos computacionais avançados, além do uso de novos materiais e téc-

nicas construtivas disponíveis. Os arquitetos passam a ter campo livre para as suas proposi-

ções formais, com a possibilidade de suas criações não serem determinadas pelas soluções 

estruturais, como elementos definidores da forma e necessários para que o edifício seja cons-

truído — os engenheiros, em muitos casos, têm que criar soluções estruturais e construtivas 

para garantir a ideia do arquiteto e suas formas que, em grande parte, tendem ao organicismo 

— passando (os arquitetos) a depender quase que exclusivamente de orçamento disponível 

para a concretização de suas ideias. Picon aponta para essa tendência ao organicismo das for-

mas de geometrias complexas: 

A máquina tem sido, contudo, instrumental na direção tomada pela arquitetura digi-
tal. Desde os primeiros desenvolvimentos do desenho auxiliado por computador, to-
dos os tipos de formas novas e espetaculares têm aparecido nas telas. Algumas des-
sas formas têm até começado a transformar o ambiente construído. Entre elas, uma 
menção especial deve ser feita aos volumes lisos, fortemente reminiscentes da vida 
orgânica, que apareceram na sequência da orientação apontada em “Folding in Ar-
chitecture”. Para designá-las, Greg Lynn cunhou o termo “blob”, o acrônimo para 
“Binary Large Object” (PICON, 2010, p. 65, grifos do autor, tradução nossa63). 

                                                                                                                                                   
type of calculations being made: the absorption of whole new densities of real time statistics about external 
and internal conditions; the dependence on software based on the resolution of all tension and the dynamic 
minimization or balance of all forces; the newly smooth transition from design to fabrication to assembly; the 
lack of difference between the most subtle spatial and atmospheric modeling and the final effect; networks of 
global offices linked in real time interactivity; and so on (WIGLEY, 2007). 

61  Regardless of design philosophy, there is a smoothness to every design, not a lack of texture but a continuous 
sense of transition from element to element, a smoothing out of difference (WIGLEY, 2007). 

62  They were instrumental in conveying the plastic and expressive dimensions of architecture, […] (PICON, 
2010, p. 127). 

63  The machine has been nevertheless instrumental in the direction taken by digital architecture. Since the early 
developments of computer-aided design, all sorts of new and spectacular forms have appeared on screens. 
Some of these forms have even begun to transform the built environment. Among them, a special mention 
must be made of the smooth volumes, strongly reminiscent of organic life, that have appeared in the wake of 
the orientation pointed out in “Folding in Architecture”. To designate them, Greg Lynn coined the term 
“blob”, the acronym for Binary Large Object (PICON, 2010, p. 65, grifos do autor). 
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Ainda de acordo com Picon (2010), o problema envolve não apenas a legibilidade es-

trutural, mas também a relação entre arquitetura e memória, e situa o problema em um quadro 

mais geral da cultura digital, caracterizado por uma “[…] indiferença ao fluxo do tempo e às 

mudanças históricas advindas dele […]” (PICON, 2010, p. 133, tradução nossa64). Também 

afirma que a suavização formal presente em projetos da arquitetura contemporânea, com base 

em relações paramétricas, é “[…] adversa à sintaxe equivalente à expressão tectônica” (2010, 

p. 136, tradução nossa65). E conclui com um questionamento: 

Esse estado de esquecimento representa talvez um dos argumentos mais fortes em 
favor da reemergência de uma dimensão da arquitetura análoga à tectônica. Para 
além das propostas de Balmond e Leach, a discussão está vinculada à questão do 
corpo e seus sentidos. Como podemos reconstruir uma densa rede de intuições e 
analogias entre a arquitetura digital e a nossa experiência física do mundo, intuições 
e analogias que possam nos permitir reconstruir um entendimento de como a arqui-
tetura se relaciona com nossos destinos sociais e individuais? (PICON, 2010, p. 137, 
tradução nossa66). 

2.3 UM OUTRO ESPAÇO 

Há realmente um novo mundo apresentando-se, a ponto de requerer uma nova visão? 

Uma resposta a essa questão pode ser encontrada na fenomenologia espacial do filósofo Peter 

Sloterdijk — e sua teoria das esferas — apresentada na forma de uma trilogia, da qual apenas 

o primeiro volume, Esferas I - Bolhas, foi traduzido para o português. Interessa aqui acompa-

nhar a sua ideia de transição entre um mundo globalizado — abstração criada pelos gregos, 

que atravessa séculos como elemento determinante da metafísica ocidental — e um mundo 

em que o globo já não o representaria plenamente: a contemporaneidade. Pode-se considerar o 

mundo globalizado desde os gregos como o contexto em que se desenvolveu a visão clássica 

explicitada por Eisenman (1992/2008), que já não corresponderia à percepção do mundo con-

temporâneo. Como resposta a essa mudança paradigmática, Sloterdijk (1998/2013) propõe 

uma outra abstração espacial de mundo — a qual denomina de “espumas” — e considera esse 

momento de transição como uma “crise espacial” (SLOTERDIJK, 1998/2011, p. 66). Cabe 

aqui observar que essas ideias podem ser transpostas para o pensamento sobre arquitetura. 

                                                
64  Beyond digital culture proper, the new technological landscape that is unfolding under our eyes seems rela-

tively indifferent to the flow of time and to the historical changes brought by it […] (PICON, 2010, p. 133). 
65  […] they are adverse to syntax-like tectonic expression (PICON, 2010, p. 136). 
66  This state of oblivion represents perhaps one of the strongest arguments in favor of the reemergence of an 

architectural dimension akin to tectonic. Beyond Balmond’s or Leach’s proposals, the issue is probably 
linked to the question of the body and its senses. How can we reconstruct a dense web of intuitions and anal-
ogies between digital architecture and our physical experience of the world, intuitions and analogies that may 
enable us to rebuild an understanding of how architecture relates to our individual and social destinies? 
(PICON, 2010, p. 137). 
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O entendimento de que a criação de uma casca virtual e artificial (a rede digital) não 

daria conta das questões que movem a humanidade na contemporaneidade é o raciocínio que 

Sloterdijk desenvolve na Introdução de Spheres I – Bubbles (1998/2011, p. 66). Uma terceira 

globalização, a das redes digitais (o chamado espaço virtual), não conseguiria obter o mesmo 

sucesso das globalizações anteriores: a filosófica e a terrestre. De acordo com Sloterdijk 

(1998/2011), o projeto moderno falhou na sua busca incessante em recriar as mesmas condi-

ções de proteção — “sistema imune” — pré-existente à era moderna. A ideia do globo, criada 

pelos gregos, tem funcionado como sistema abstrato para pensar o mundo há séculos. A glo-

balização contemporânea, vinculada ao aparecimento das tecnologias digitais ainda se apoia 

nesse conceito, mas apresenta sinais de fragilidade. O filósofo e antropólogo Bruno Latour 

(2016) se vale da cartografia apresentada nas redes digitais (Internet), notadamente o progra-

ma Google Earth, para ilustrar a mudança de situação, ou seja, a própria cartografia não seria 

mais capaz de comunicar a ideia global: 

O ideal cartográfico foi muito poderoso na formação da ideia moderna do globo, 
mas, através de uma estranha mudança da história, sua subsequente continuação 
através de implementações digitais levou ao seu eventual colapso e revela ser uma 
maneira extremamente implausível de organizar, colocar em ordem e dispor conjun-
tos de dados (LATOUR, 2016, p. 54, tradução nossa67). 

Sloterdijk (1998/2011), na sua teoria esfereológica, apresenta a terceira globalização, a 

do mundo contemporâneo, como o espaço da tecnologia — a virtualidade. Ele aponta, entre-

tanto, que a virtualidade da cibernética já havia sido precedida pela virtualidade da filosofia 

platônica e o seu mundo das ideias (SLOTERDIJK, 1998/2011, p. 66). Esse espaço tecnológi-

co exterior da contemporaneidade, entretanto, não ofereceria a possibilidade de ser interiori-

zado: 

O espaço virtual da mídia cibernética é o exterior modernizado que não pode mais 
ser apresentado como uma forma do interior divino; ele é tornado factível na forma 
de uma exterioridade tecnológica — e consequentemente como um exterior despro-
vido de qualquer contraparte interior desde o início (SLOTERDIJK, 1998/2011, p. 
66, tradução nossa68). 

                                                
67  The cartographic ideal was very powerful in shaping the modern idea of the globe, but through a strange 

twist of history, its further extension through digital implementations leads to its eventual breakdown and 
shows that it is one extremely implausible way of staging, arraying, and disposing data sets (LATOUR, 2016, 
p. 54). 

68  The virtual space of cybernetic media is the modernized outside that can no longer be presented as one form 
of the divine interior; it is made feasible in the shape of technological exteriority — and hence as an outside 
that lacks any inside counterpart from the outset (SLOTERDIJK, 1998/2011, p. 66). 
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É possível pensar que a arquitetura imersa na cultura digital reflete esse projeto tecno-

lógico de substituição da esfera teológica ou filosófica por uma esfera técnica de base racio-

nal. Deixa de estar em jogo um projeto de globalização terrestre para ser substituído por um 

projeto de globalização virtual (SLOTERDIJK, 1998/2011, p. 70), a das telecomunicações. 

Seria o ápice do desígnio de criação de uma imensa rede protetora e imune — dessa vez, uma 

rede telemática e digital. De acordo com esse raciocínio, pode-se compreender a arquitetura 

dos envelopes como instrumento de captação do que vem do exterior para prover um ambien-

te interior simbolicamente estável. Não é à toa que parte inicial do que se convencionou cha-

mar de arquitetura digital foi propagada sob o termo blob69, que carrega, do ponto de vista 

formal, uma aproximação com formas suaves e arredondadas. A arquitetura assim estaria 

simbolizada pela pele eletrônica de que fala Sloterdijk (1998/2011). 

Para Latour (2010), “Assim como o estudo da metrologia, padrões, impérios, tem 

mostrado tão bem, uma continuidade suave é a coisa mais difícil de se conseguir” (tradução 

nossa70). Nesse ponto, ele está tratando do fenômeno atual da globalização, do desejo de for-

mação de uma rede universal, e de como o ato de globalizar requer um imenso esforço de lo-

calização. Suavizar, então, seria tornar a rede mais densa, com o mínimo de vazios possível e 

a um preço bastante alto. Daí resulta que a materialidade da arquitetura digital é absolutamen-

te presente, está em primeiro plano, já que a suavização depende de um aparato material e 

tecnológico complexo e caro para tornar-se realidade. A arquitetura digital requer, além de 

arquitetos, profissionais técnicos especializados em informática, tecnologias construtivas de-

pendentes de máquinas altamente especializadas, novos materiais ainda mais maleáveis do 

que o concreto armado ou o aço, entre outros requisitos que lhe permitam existir. Esse tipo de 

arquitetura mostra a relação entre a virtualidade das redes de informação digitais e a materia-

lidade necessária para que elas existam. Mais uma vez Latour (2010) nos dá uma ideia clara 

do que se passa nesse campo: “[…] quanto mais digital, menos virtual e mais material se tor-

na uma dada atividade” (grifo do autor, tradução nossa71). 

A questão, porém, guarda algumas dificuldades conceituais: para Sloterdijk 

(1998/2011), essa rede técnica protetora e civilizatória fez parte de uma visão de mundo que 

refletiu a expansão imperial e territorial de séculos de colonização e expansão da era moder-

                                                
69  Blob é o acrônimo para “Binary Large Object”, termo cunhado pelo arquiteto Greg Lynn, para designar edi-

fícios de formas arredondadas e orgânicas que surgiram nos anos 1990 e fizeram um contraponto às formas 
angulares e diagonais da arquitetura da desconstrução. 

70  As the study of metrology, standards, empires, has shown so well, smooth continuity is the hardest thing to 
get (LATOUR, 2010). 

71  […] the more digital, the less virtual and the more material a given activity becomes (LATOUR, 2010, grifo 
do autor). 
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na, o que ele chama de globalização terrestre. Na atualidade, a visão globalizante não faria 

mais sentido, visto que o ser humano habita um mundo fragmentado, mais próximo, do ponto 

de vista formal, de uma espuma. De acordo com a sua teoria esfereológica: “O princípio mor-

fológico orientador do mundo poli esférico que habitamos não é mais a orbe, mas sim a es-

puma” (SLOTERDIJK, 1998/2011, p. 71, grifo do autor, tradução nossa72). O mundo imagi-

nado como espuma consiste em um universo de inúmeras bolhas disformes, cada uma com 

seu próprio mundo interior e seu centro, que não necessariamente se prestam a fazer trocas. A 

explicação de Latour (2008) sobre a relação do pensamento de Sloterdijk com a ideia de enve-

lope pode também ser compreendida sob a perspectiva do mundo como espuma: 

O envelope é um termo que certamente chamará a atenção de arquitetos e designers: 
nós estamos envelopados, enredados, cercados; nós nunca estamos no lado de fora 
sem recriar um outro envelope mais artificial, mais frágil e mais engenhoso. Nós nos 
movemos de envelopes para envelopes, de concavidades para concavidades, nunca 
de uma esfera privada para o Grande Exterior (LATOUR, 2008, p. 8, tradução nos-
sa73). 

A partir dessa asserção de Latour, é possível fazer uma correlação com a ideia de es-

paço-rede, “relacional e dinâmico”, proposta por André Lemos74 (2013): “[…] o espaço é uma 

rede de lugares e objetos que vai se formando pelas suas dinâmicas” (LEMOS, 2013, p. 179). 

Essa noção de espaço como lugar modifica a ideia de abrigo da arquitetura, ampliando-a para 

a compreensão de que sempre se estará dentro de um espaço criado artificialmente, mesmo 

que fora do espaço arquitetônico, tradicionalmente falando. O que se apresenta como espaço é 

um conjunto heterogêneo de lugares em formação. 

Assim, as blobs estão mais próximas das bolhas disformes de espuma, do que da rede 

que pretende tudo englobar. Deve-se lembrar que mesmo a rede global nunca tem densidade 

suficiente para realizar a façanha da globalização por completo. A arquitetura blob se aproxi-

ma formalmente da ideia de espumas de Sloterdijk e do ponto de vista conceitual pode-se 

pensar em uma arquitetura que não tenha como anseio uma ideia globalizante. Se a rede glo-

bal deixava muitos do lado de fora porque não tinha a competência e a condição de realizar o 

que se propunha — e pode-se aqui pensar nos propósitos de boa parte da arquitetura moder-
                                                
72  The guiding morphological principle of the polyspheric world we inhabit is no longer the orb, but rather the 

foam (SLOTERDIJK, 1998/2011, p. 71, grifo do autor). 
73  The envelope is a term that will surely draw the attention of architects and designers: we are enveloped, en-

tangled, surrounded; we are never outside without having recreated another more artificial, more fragile, 
more engineered envelope. We move from envelopes to envelopes, from folds to folds, never from one pri-
vate sphere to the Great Outside (LATOUR, 2008, p. 8). 

74  André Lemos, professor titular e pesquisador da Faculdade de Comunicação da UFBA, constitui a sua noção 
de espaço-rede a partir da Teoria Ator-Rede de Bruno Latour, da Ontologia Orientada a Objetos (OOO) de 
Graham Harman, do correlacionismo de Quentin Meillassoux e da teoria da assemblage de Manuel DeLanda 
(LEMOS, 2013, p. 178). 
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nista — a arquitetura blob pode ser considerada realista e eficiente no que lhe cabe, posto que 

nela não cabe tudo. Ou será que é possível pensar uma rede universal com densidade suficien-

te para englobar a todos? Talvez seja mais interessante pensar que possivelmente essa rede 

única não exista, mas que existam várias pequenas redes inter-relacionadas e mutantes que 

formam um coletivo, como propõe Sloterdijk (1998/2011). Esse coletivo é o que também nos 

propõe Latour (2012), quando diz que o todo é menor do que a soma das partes e que não há 

uma estrutura (social) que emerge das individualidades em conjunto. Havendo agora esse co-

letivo que não mais se estrutura em um todo a que todos devem conformar-se, como a arquite-

tura reflete essa nova forma de estar no mundo? 

Concomitantemente aos questionamentos que surgem relacionados sobretudo à arqui-

tetura pós-moderna historicista e, em seguida, à arquitetura da desconstrução, as tecnologias 

digitais tornam-se parte inquestionável do fazer arquitetônico, possibilitando o desenho, o 

cálculo e a construção de formas geometricamente mais complexas, além de introduzirem um 

novo modo de operação e organização dos escritórios de arquitetura e engenharia. Esse qua-

dro sugere que mudanças paradigmáticas estão em curso no campo da cultura — e, por exten-

são, ao universo da arquitetura — diante das quais alguns autores começam a propor outras 

fenomenologias espaciais, como é o caso mais recente de Sloterdijk, com a sua teoria das es-

feras. 

Arquitetos e teóricos da arquitetura contemporâneos, a exemplo de Peter Eisenman, 

Rem Koolhaas e Lars Spuybroek, têm se debruçado sobre as mudanças econômicas, sociais e 

culturais que vêm ocorrendo na contemporaneidade e suas implicações sobre a arquitetura. Há 

um ponto em comum nos seus discursos, que de uma maneira ou de outra toca nas discussões 

sobre o digital, mas também em questões levantadas pela teoria da complexidade. A seguir se 

abordará a arquitetura com base em pressupostos dessa teoria e se discutirá como a teoria da 

arquitetura tem se aproximado do tema. 
 



3 COMPLEXIDADE, DIGITALIDADE E ARQUITETURA 

A doutrina “menos é mais” deplora a complexidade e justifica a ex-
clusão para fins expressivos (VENTURI, 2004, p. 4, grifo do autor). 

Desde que edifícios supostamente de formas mais complexas em relação ao purismo 

modernista começaram a ser construídos, há uma discussão em pauta sobre a sua pertinência. 

Pode-se argumentar que uma mudança no campo teórico deu lugar a uma mudança formal na 

produção de arquitetura, na segunda metade do século XX, com o que se convencionou cha-

mar de pós-modernismo, notadamente suas correntes historicistas, seguidas pela desconstru-

ção, uma abordagem com claras diferenças formais em relação ao que se produzia até então. 

De certa maneira, pode-se afirmar que as formas suaves, mas de geometria complexa, que 

surgem a partir do início dos anos 1990, são uma resposta ao novo estado de complexidade 

com que se passou a considerar o mundo. Encaixar a compreensão do universo em esquemas 

simplificadores já não respondia ao modo de vida do homem do final do século XX. 

Essa abordagem inaugurou o século XXI, espalhando-se pelo mundo, principalmente 

por aqueles países que se prestavam a dispender enormes quantias de dinheiro para realizar 

tais obras. Hoje, aparentemente encerra-se um ciclo: a China, país que deu guarida a muitos 

dos star architects75, inaugura uma nova política com relação à construção civil, recomendan-

do a não contratação de arquitetos dispostos a fazer experiências formais e estruturais consi-

deradas “bizarras”. O Conselho de Estado e Comitê Central do Partido Comunista da China 

publicou, em fevereiro de 2016, um documento com diretrizes para o planejamento urbano, 

que incluem a proibição de edifícios com formas estranhas. 

Arquitetura bizarra que não é econômica, funcional, esteticamente agradável ou eco-
logicamente correta será proibida, enquanto técnicas que geram menos desperdício e 
utilizam menos recursos, tais como o uso de edifícios pré-fabricados, serão incenti-
vadas, de acordo com o documento (The State Council – The People’s Republic of 
China, 22 fev. 2016, tradução nossa76). 

                                                
75  Star architect é uma expressão utilizada para designar arquitetos que alcançaram elevada fama para o público 

em geral. A expressão tem estado relacionada à produção de arquitetura que, de alguma maneira, se aproxima 
do fenômeno Bilbao — a filial do museu Guggenheim, projetada pelo arquiteto Frank Gehry nos anos 1990 
para a cidade de Bilbao na Espanha: edifício de formas geométricas complexas, que dispendeu enormes re-
cursos financeiros para a sua construção, mas um fenômeno de marketing que levou a cidade a um novo pa-
tamar de importância turística. 

76  Bizarre architecture that is not economical, functional, aesthetically pleasing or environmentally friendly will 
be forbidden, while construction techniques that generate less waste and use fewer resources, such as the use 
of prefabricated buildings, will be encouraged, according to the document. (The State Council – The People’s 
Republic of China, 22 Feb. 2016). 
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A revista Architectural Design (AD), um baluarte da arquitetura digital, reconhece a 

importância histórica dessa arquitetura, que transformou o paradigma mecânico em digital, 

mas já considera essa produção como parte da história da arquitetura. Na introdução da cole-

tânea de textos The Digital Turn in Architecture: 1992–2012, da Architectural Design (AD), o 

arquiteto Mario Carpo, editor da publicação, faz a seguinte declaração sobre o estado da cha-

mada arquitetura digital uma década depois que os primeiros exemplares dessa arquitetura 

foram propostos nos anos 1990: 

Dez anos depois, é difícil inspirar-se em um suposto estilo arquitetônico de ponta 
que agora tem se repetido, em uma espécie de maneirismo precoce, por pelo menos 
15 anos; exatamente do mesmo modo como jovens arquitetos podem achar difícil 
inspirar-se em supostas teorias de ponta do design que estão frequentemente recapi-
tulando, reformulando ou revisando ideias que têm estado presentes desde o início 
dos anos 1990. Não é de surpreender que muitos nas profissões do design — inclu-
sive notáveis autores da AD, como Neil Spiller — começaram, recentemente, a bus-
car o próximo grande acontecimento em outros lugares. De fato, a própria AD já 
inaugurou, preliminarmente, uma nova era do high-tech pós-digital (CARPO, 2012, 
p. 13, tradução nossa77). 

Um dos elementos que distinguem a arquitetura produzida a partir de tecnologias digi-

tais é o que se vem convencionando chamar de forma complexa. Um novo vocabulário formal 

torna-se possível para a arquitetura com a utilização dos programas para desenho — formas 

que antes eram difíceis de ser representadas no desenho arquitetônico tradicional passam a ser 

desenhadas com maior facilidade, especialmente com uso das ferramentas CAD. Os compu-

tadores permitem amplamente o desenho, o cálculo e a modelização (simulação) de formas 

que não poderiam ser produzidas sem a informática, entretanto a indústria da construção ainda 

enfrenta barreiras referentes à viabilidade tecnológica e econômica para construí-las. A ques-

tão envolve a pesquisa de novos materiais, a robotização e a automatização dos processos, e o 

desenvolvimento de novos métodos construtivos, o que tem estimulado a experimentação e a 

geração de protótipos em centros de pesquisa. Parte do que já é possível de produzir-se, nota-

damente no que se relaciona à fabricação digital aplicada à arquitetura, ainda não é factível 

comercialmente ou para aplicação em larga escala. 

                                                
77  Ten years later, it is difficult to be inspired by a soi-disant cutting-edge architectural style which has now be 

repeating itself, in a kind of precocious mannerism, for at least 15 years; much in the same way as young ar-
chitects may find it difficult to be inspired by soi-disant cutting edge design theories which are often recapit-
ulating, rephrasing or revising ideas that have been around since the early 1990s. Not surprisingly, many in 
the design professions – including noted AD authors like Neil Spiller – have recently started to look else-
where for the next big thing. In fact, AD itself has already tentatively inaugurated a new age of post-digital 
high-tech (CARPO, 2012, p. 13). 
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Há que se reconhecer, por exemplo, que arquitetos como Oscar Niemeyer78 propuse-

ram, antes do advento do digital, formas arquitetônicas complexas, curvilineares, que necessi-

taram de soluções de engenharia igualmente complexas e avançadas. Isso significa que essas 

formas também forçaram uma nova relação entre arquitetura e engenharia. A partir de então, 

muitas soluções inovadoras no campo do cálculo estrutural e das técnicas de construção pas-

saram a ser desenvolvidas. Essas formas, entretanto, ainda podiam ser calculadas à mão, dife-

rentemente de edifícios como o Museu Guggenheim de Bilbao, que não se tornariam realida-

de sem a tecnologia digital. As linhas curvas complexas desses projetos digitais se basearam 

em NURBS ou splines, um modelo de curvas definidas por dois ou mais pontos de controle. 

De acordo com Spuybroek (2003): “Isso não tem a ver com as curvas de Aalto ou Niemeyer; 

embora sejam belas, são sempre passivas, curvas simples, desenhadas em papel; nunca há 

uma sistemática de curvatura inter-relacionada” (SPUYBROEK, 2003, p. 232, tradução nos-

sa79). 

A informática chegou ao domínio da arquitetura quando esta precisou responder a uma 

série de mudanças sociais e econômicas, compreendidas agora sob a luz da ciência da com-

plexidade. Faz-se então necessário, para efeito desta pesquisa, compreender do que se trata a 

teoria da complexidade e seus desdobramentos sobre o campo da arquitetura. Essas mudan-

ças, abordadas a seguir, instituíram o uso do computador na arquitetura. 

3.1 TEORIA DA COMPLEXIDADE 

Ao descrever o contexto econômico e social referente ao surgimento das formas com-

plexas na arquitetura contemporânea, há que se tratar da complexidade. A complexidade, aqui 

abordada, é um campo científico que nasce na segunda metade do século XX e que abriga di-

versos ramos do conhecimento (HOLLAND, 2014, p. 1). Esse campo científico ocupa-se fun-

damentalmente do estudo dos sistemas complexos. 

Em meados do século XX, sob a influência da teoria do caos, cientistas começaram a 

observar que determinados sistemas da biologia, da física, da economia, entre outras áreas, 
                                                
78  O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer nasceu em 1907 e morreu em 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Um 

dos principais representantes da arquitetura modernista brasileira, teve exemplares de sua obra construídos no 
Brasil e em outros países, como Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, EUA, Argélia, Líbano e Israel. 
Entre seus edifícios projetados, encontram-se a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), o Palácio da 
Alvorada, em Brasília (DF) e o Museu de Arte Contemporânea, em Niterói (RJ). Em 1988, foi laureado com 
o Prêmio Pritzker de Arquitetura. Informações disponíveis em <http://www.niemeyer.org.br>. Acessado em 
09 set. 2017. 

79  It has nothing to do with the curves of Aalto or Niemeyer; although they’re beautiful, they’re always passive, 
single curves, drawn on paper; there’s never any systematics of interrelated curvature (SPUYBROEK, 2003, 
p. 232). 
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comportavam-se de forma diferente devido à elevadíssima quantidade de elementos que os 

compunham. Efetivamente, os estudos realizados nos mais diversos campos da ciência come-

çaram a se deparar com uma outra ordem de grandeza: áreas como astronomia, biologia mo-

lecular, urbanismo, economia, entre outras, passaram a ter que realizar cálculos que estavam 

fora do alcance da mente humana, a não ser que fossem feitos com o auxílio dos computado-

res. Apenas com os computadores a ciência conseguiu lidar com a questão da magnitude, fos-

se ela numérica, macroscópica ou microscópica. O mundo que estava se descortinando se co-

locava para além do domínio visual e do alcance cerebral para realizar cálculos independen-

temente da informática. 

Os sistemas complexos também apresentavam um comportamento distinto quando 

comparados aos sistemas com os quais se lidava até então. Uma de suas características bási-

cas é possuir um imenso número de componentes interagindo mutuamente e de diversas for-

mas. Esses sistemas não estão em estado de completa desordem (caos), mas também não pos-

suem uma organização rígida (FOLLONI, 2014, p. 40). Eles formam redes de interações, são 

flexíveis e imprevisíveis. Esses sistemas são não lineares. Não é possível, a partir apenas da 

análise das suas partes, prever o seu comportamento. Para compreendê-los, é necessário abor-

dá-los como um todo. 

A esse processo de organização, que só pode ser observado em sistemas complexos, 

dá-se o nome de emergência. Esse fenômeno pode ser considerado como um impulso para a 

auto-organização em padrões, o que caracteriza um comportamento emergente. Esses padrões 

ou estruturas, resultantes da auto-organização desses sistemas, não podem ser verificados nas 

suas partes, ainda que sejam fruto exatamente da interação dessas partes. A complexidade si-

tua-se em um ponto de equilíbrio, mesmo que instável, entre a ordem e o caos. 

Deve-se acrescentar que a filosofia também abarca a questão da complexidade e da 

emergência. Os metafísicos tratam da relação entre o todo e suas partes e entre as suas teorias 

há a dos emergentistas (MUMFORD, 2012, p. 30), que entendem que o todo tem proprieda-

des que não são encontradas nas suas partes — essas propriedades emergem do todo. A teoria 

contrária, a dos reducionistas, parte do princípio de que a realidade de um todo sempre será 

explicada pelas suas partes, ou melhor, sempre será possível se chegar a uma parte mínima do 

todo. Nota-se, portanto, que nesse quesito, a ciência e a filosofia têm pontos em comum e se 

alimentam mutuamente, visto que os emergentistas se utilizam de exemplos da ciência, como 

a neurociência e o funcionamento do cérebro, para respaldar o seu ponto de vista sobre a 

emergência. Assim como os reducionistas admitem a existência de partículas microscópicas 
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como prótons, nêutrons e elétrons ou partículas ainda menores como quarks, neutrinos e 

bósons, com o objetivo de corroborar as suas ideias. 

É graças a essa visão de mundo que tem como base a complexidade, que se passou a 

abordar as cidades como organizações complexas e mesmo o edifício como um ente comple-

xo. A arquitetura passou a responder a uma organização social complexa. Charles Jencks 

(1997/2013) assim define a complexidade na segunda metade dos anos 1990: 

Complexidade é a teoria que se refere ao modo como uma organização emergente 
pode ser alcançada por seus componentes em interação, que são empurrados (pelo 
aumento de energia, da matéria ou da informação) para a fronteira entre a ordem e o 
caos, longe do equilíbrio. Essa importante fronteira ou borda situa-se onde o sistema 
frequentemente salta, bifurca-se ou interage criativamente em uma nova forma não 
linear, imprevisível (o momento heureca) e onde a nova organização deve ser sus-
tentada através de feedback e input contínuo de energia. Nesse processo, a qualidade 
emerge espontaneamente como auto-organização, significado, valor, abertura, pa-
drões fractais, formações atrativas e (frequentemente) complexidade crescente (um 
novo grau de liberdade) (JENCKS, 1997/2013, p. 87, tradução nossa80). 

Mais recentemente, Farshid Moussavi (2014) reconheceu que a prática da arquitetura 

está permeada por campos muito específicos, e que a sociedade globalizada e a Internet, ou 

seja, a cultura digital e o modo de vida engendrado por ela, rendem à arquitetura uma feição 

muito mais complexa, com múltiplas dimensões a se considerar, que se estendem do planeja-

mento do espaço, passando pela engenharia de sustentabilidade, e atualmente, o que concerne 

à engenharia de fachadas (MOUSSAVI, 2014, p. 9). 

Considerando-se que a teoria da complexidade se desenvolve pari passu com o desen-

volvimento da informática, desse fato se pode deduzir que sem a informática não seria possí-

vel simular os modelos complexos da emergência ou realizar cálculos que dão conta da mag-

nitude desses processos. Se a arquitetura guarda relações com esse universo que se descortina 

nas ciências na segunda metade do século XX, torna-se válido compreender o conceito de di-

gitalidade no seu sentido filosófico. Para tanto, apresenta-se a seguir uma discussão sobre esse 

conceito, desenvolvida por Alexander Galloway em seu livro Laruelle: Against the Digital 

(ainda sem tradução para o idioma português), publicado no ano de 2014 e lastreada, ou 

mesmo contraposta, pela teoria dos modos de existência de Bruno Latour (2013). 

                                                
80  Complexity is the theory of how emergent organization may be achieved by interacting components pushed 

far from equilibrium (by increasing energy, matter or information) to the threshold between order and chaos. 
This important border or threshold is where the system often jumps, bifurcates or creatively interacts in a 
new nonlinear, unpredictable way (the Eureka moment) and where the new organization may be sustained 
through feedback and the continuous input of energy. In this process quality emerges spontaneously as self-
organization, meaning, value, openness, fractal patterns, attractor formations and (often) increasing complex-
ity (a greater degree of freedom) (JENCKS, 1997/2013, p. 87). 
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3.2 A FILOSOFIA DO DIGITAL 

Concomitantemente aos estudos científicos, o campo da filosofia também passou a 

abordar os fenômenos da complexidade e da emergência e, em menor grau, a incorporação do 

uso dos computadores em praticamente todas as atividades humanas. 

Interessa tornar mais claro, sobretudo em suas bases filosóficas, o que se compreende 

como digital. Por um lado, Alexander Galloway (2014) aprofunda-se no tema e, ao fazê-lo, 

desvincula o conceito da digitalidade da sua relação estrita com a computação, buscando de-

monstrar a sua vinculação com a filosofia. Segundo Galloway (2014), a computação é apenas 

uma das formas através das quais a digitalidade se apresenta, o que o faz afirmar que, filosofi-

camente, o digital significa o um dividindo-se em dois. A digitalidade seria um conceito am-

pliado e estaria assim mais relacionada a um “pensar digital” (GALLOWAY, 2014, p. 18): 

O saber convencional hoje define o digital em termos de zeros e uns. Isso não é in-
teiramente falso, e, de fato, é completamente verdadeiro para aquele modo particular 
de digitalidade conhecido como binário ou notação numérica de base dois. A mate-
mática binária é, porém, um subconjunto relativamente pequeno da digitalidade em 
geral, que tem muitos avatares nos campos da ontologia, da teoria política, da estéti-
ca e outros mais. Mesmo para a matemática binária, o zero e o um são meros símbo-
los representando suas funções requeridas dentro de uma lógica mais importante, a 
lógica de distinção, decisão, diferença e divisão […] (GALLOWAY, 2014, p. 93, 
tradução nossa81). 

Esse conceito já estaria presente na filosofia ocidental desde Sócrates82 e Platão83 com 

a metafísica dialética, pensamento filosófico que estabelece, pela primeira vez, as categorias 

da digitalização: 

[…] essência alienada em instância, discurso gramaticalizado em escrita, ideia es-
tendida em matéria, memória exteriorizada em media, vida autêntica separada de vi-
da inautêntica (GALLOWAY, 2014, p. 52, tradução nossa84). 

                                                
81  Conventional wisdom today defines the digital in terms of zeros and ones. This is not entirely false, and 

indeed completely true for the particular mode of digitality known as binary or base-two numerical notation. 
But binary mathematics is a relatively small subset of digitality in general, which has many avatars across the 
fields of ontology, political theory, aesthetics, and beyond. Even for binary mathematics, the zero and the one 
are mere tokens enacting their required roles within a more important logic, the logic of distinction, decision, 
difference, and division […] (GALLOWAY, 2014, p. 52). 

82  O filósofo grego Sócrates viveu de 469 a 399 AC. Ainda que seja considerado um dos grandes pensadores da 
humanidade, não deixou escritos e seu pensamento tem sido interpretado por terceiros ao longo de séculos. 
Informações estão disponíveis em <https://plato.stanford.edu/entries/socrates/>. Acessado em 13 set. 2017. 

83  O filósofo grego Platão viveu de 429 (data estimada) a 347 AC. Foi discípulo de Sócrates, a quem represen-
tou como interlocutor em quase todos os seus Diálogos. Uma das suas ideias centrais concebe o mundo dos 
sentidos como imperfeito e cheio de erros em oposição à perfeição do mundo eterno das formas ou ideias. In-
formações estão disponíveis em <https://plato.stanford.edu/entries/plato/>. Acessado em 13 set. 2017. 

84  […] essence alienated into instance, speech grammatized into writing, idea extended into matter, memory 
exteriorized into media, authentic life separated from inauthentic life (GALLOWAY, 2014, p. 52). 
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Ao especificar ainda mais o conceito, Galloway (2014) diz que o digital opera “[…] 

tornando discreto o que antes era fluido, o que antes era todo, o que antes era integral” 

(GALLOWAY, 2014, p. 52, tradução nossa85); e que os seus principais modos de operação 

consistem em “[…] separação, individuação, exteriorização, extensão ou alienação” (GAL-

LOWAY, 2014, p. 52, tradução nossa86). 

Galloway (2014), em seu livro, aborda a digitalidade, colocando-a em posição de con-

traste em relação à teoria da não filosofia de François Laruelle. A não filosofia tem por obje-

tivo analisar um sistema filosófico existente, em busca de suas “lógicas genéricas”. Segundo 

Galloway (2014), essas lógicas […] são o que permanece, uma vez que o humano, a pessoa 

que decide fazer filosofia, é removido” (GALLOWAY, 2014, p. 23, tradução nossa87). O seu 

objetivo é dar à digitalidade o mesmo status que Laruelle dá à filosofia, tarefa que Laruelle 

busca alcançar distanciando-se da filosofia ocidental, que opera, desde os gregos, através do 

processo de separação instaurado pela metafísica dialética. A filosofia e o digital teriam, se-

guindo esse raciocínio, a mesma estrutura. Essa aproximação entre filosofia e digitalidade por 

similaridade pode ser verificada no seguinte enunciado: 

Alinhando-se com o afastamento da decisão filosófica de Laruelle, por esse meio 
descobrindo um real não standard em paralelo com a filosofia, também se torna pos-
sível afastar-se da decisão digital, do mesmo modo descobrindo uma digitalidade 
não standard em paralelo com esta (GALLOWAY, 2014, p. 18, tradução nossa88). 

Galloway (2014) também se remete com frequência a Gilles Deleuze89 para discutir as 

categorias de virtual e atual, tão caras aos estudos dos media digitais. De acordo com ele, di-

gitalizar é atualizar, posto que, através do processo de atualização, “[…] o individual é indivi-

duado como tal” (GALLOWAY, 2014, p. 53, tradução nossa90). Sob esse mesmo ponto de 

vista, e ainda segundo Galloway (2014), digitalização e atualização também significam terri-

torialização (conceito deleuziano), que consiste em um “[…] processo através do qual agre-

gados de coisas e espaços, desorganizados e não codificados, são fixados e alinhados de acor-

                                                
85  […] the making-discrete of the hitherto fluid, the hitherto whole, the hitherto integral (GALLOWAY, 2014, 

p. 52). 
86  […] separation, individuation, exteriorization, extension, or alienation (GALLOWAY, 2014, p. 52). 
87  […] are what remain once the human, the person who decides to do philosophy, is removed (GALLOWAY, 

2014, p. 23). 
88  By piggybacking on Laruelle’s withdrawal from the philosophical decision, thereby discovering a non-

standard real in parallel with philosophy, it also becomes possible to withdraw from the digital decision, 
likewise discovering a non-standard digitality in parallel with this one (GALLOWAY, 2014, p. 18). 

89  O filósofo francês Gilles Deleuze nasceu em 1925 e faleceu em 1995, em Paris. Foi professor da Universida-
de Paris VIII. Dentre as suas obras mais conhecidas estão Diferença e Repetição e Capitalismo e Esquizofre-
nia, obra em dois volumes, escrita com Félix Guattari. Informações encontram-se disponíveis em <https://
plato.stanford.edu/entries/deleuze/>. Acessado em 09 set. 2017. 

90  […] the individual is individuated as such (GALLOWAY, 2014, p. 53). 
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do com suas arquiteturas espaciais e seus procedimentos, regularidades e rotinas específicos” 

(GALLOWAY, 2014, p. 53, tradução nossa91). 

Galloway (2014) ainda estabelece um esquema de dois eixos, um vertical e outro hori-

zontal, com o objetivo de situar o que para ele são os principais modos de existência, a partir 

dos quais a filosofia ocidental se apresenta. É esse esquema que lhe permite, subsequentemen-

te, desenvolver a questão da analogia e da digitalidade do ponto de vista da filosofia. O mode-

lo quádruplo que ele denomina de Modelo Padrão (Standard Model) consiste em quatro prin-

cipais abordagens ontológicas nas quais se baseia boa parte do pensamento filosófico ociden-

tal desde os gregos. O eixo vertical vai da transcendência à imanência e o eixo horizontal vai 

do valor negativo ao positivo, conforme o esquema apresentado a seguir (GALLOWAY, 

2014, p. 30): 

QUADRO 01 – ADAPTAÇÃO DO ESQUEMA DO MODELO PADRÃO APRESENTADO POR GALLOWAY 

Transcendental como afirmação Transcendental como negação 

Imanente como afirmação Imanente como negação 

Fonte: GALLOWAY, 2014, p. 30 

Seguindo esse mesmo esquema, do imanente ao transcendente, encontra-se também o 

vetor que começa em uma situação de integração ou analogia (imanência) para a situação de 

distinção ou digitalização (transcendência) (GALLOWAY, 2014, p. 31): 

QUADRO 02 – ADAPTAÇÃO DO ESQUEMA DO MODELO PADRÃO APRESENTADO POR GALLOWAY 

Transcendental como afirmação 

Digital 

Transcendental como negação 

Digital 

Imanente como afirmação 

Analógico 

Imanente como negação 

Analógico 

Fonte: GALLOWAY, 2014, p. 30 

                                                
91  […] the process through which unorganized and uncoded aggregates of things and spaces are fixed and 

aligned according to specific routines, procedures, regularities, and spatial architectures (GALLOWAY, 
2014, p. 53). 
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Para completar seu quadro filosófico geral, Galloway nomeia cada um desses modos, 

detalhando-os ainda mais no seu modo de funcionamento: 

QUADRO 03 – ADAPTAÇÃO DO ESQUEMA DO MODELO PADRÃO APRESENTADO POR GALLOWAY 

Transcendental como afirmação 

Digital 

Ente diferencial 

Transcendental como negação 

Digital 

Ente dialético 

Imanente como afirmação 

Analógico 

Ente contínuo 

Imanente como negação 

Analógico 

Ente genérico 

Fonte: GALLOWAY, 2014, p. 34 

Se ao lado da digitalidade se perfilam os conceitos da atualidade e da territorialidade, 

pode-se inferir que o analógico e a virtualidade são os seus correspondentes por oposição. E 

assim pode-se compreender o analógico como o dois tornando-se um. Mais uma vez retoman-

do Deleuze, Galloway (2014) faz a seguinte afirmação: 

O substrato fundamental do analógico é, portanto, a heterogeneidade, que compre-
endemos não simplesmente como coleções de coisas diferentes, mas como pura dife-
rença, uma diferença tão pura que é, usando uma palavra de Deleuze, “suave” 
(GALLOWAY, 2014, p. 69, grifo do autor, tradução nossa92). 

E continuando a seguir o seu raciocínio, chega-se ao modo de operação do analógico, 

que é o mesmo da virtualidade. Esta, por sua vez, pode ser compreendida como um processo 

de desterritorialização, que desindividualiza, em indistinção, as entidades atualizadas (GAL-

LOWAY, 2014, p. 58). 

Deve-se destacar a relação entre digitalidade e espaço, da maior importância para se 

compreender os processos que envolvem a arquitetura. Ainda segundo Galloway, não é possí-

vel haver dois objetos coespaciais, ou seja, que ocupem o mesmo lugar no espaço. O mesmo 

não se pode dizer da dimensão temporal, pois ali é possível a existência de eventos co-

temporais. Assim conclui Galloway (2014): “Por causa dessa proibição da co-locação, o espa-

                                                
92  The underlying substrate for the analog is thus heterogeneity, which we understand not simply as collections 

of different things but as pure difference, a difference so pure that it is, to use a word from Deleuze, 
“smooth” (GALLOWAY, 2014, p. 69). 
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ço é o domínio natural da digitalidade. O espaço é o plano da divisão, da diferenciação […]” 

(GALLOWAY, 2014, p. 66, tradução nossa93). 

Interessante também observar que o digital, considerado conceitualmente a partir da 

abordagem de Galloway (2014), está em oposição à ideia de continuum dos sistemas comple-

xos em emergência, que oferecem um alto grau de dificuldade de apreensão, devido exata-

mente à sua complexidade, de maneira que se possa proceder a análises dos seus elementos 

formativos, denominados de agentes. 

Por outro lado, cabe aqui tecer algumas considerações sobre a abordagem dos modos 

de existência proposta por Bruno Latour em An Inquiry into Modes of Existence (ainda sem 

tradução para o português). De acordo com a abordagem de Latour (2013), a cosmovisão da 

filosofia ocidental ao longo de séculos tem sido determinada pela metafísica — pela res ex-

tensa (o mundo) e pela res cogitans (a mente) amalgamadas (LATOUR, 2013, p. 112) — e 

pelas oposições binárias sujeito/objeto, natureza/cultura, etc. Para Latour (2013), o império da 

razão, que culmina com a modernidade, produziu-se a partir de uma operação de fusão entre a 

mente conhecedora e o objeto conhecido. A esse amálgama, Latour (2013) denomina de 

“mundo material” ou “matéria” (LATOUR, 2013, p. 98) e propõe então outra ontologia que 

dê conta da complexidade contemporânea: não haveria apenas um modo de existência deter-

minado pela metafísica, mas vários modos de existência — Latour (2013) identifica quinze 

deles. A metafísica e a ciência estariam contempladas no modo “Referência”, aquele que fun-

ciona para os seres relacionados ao saber científico, ao conhecimento. Esse seria o modo de 

existência da razão e da objetividade. “Referência” aqui está relacionada às redes de elemen-

tos heterogêneos — cadeias de referência — que são necessárias para que o conhecimento 

objetivo aconteça. Pode-se exemplificá-la com os elementos que têm que ser colocados em 

jogo para que um objeto do saber científico exista e subsista: os laboratórios, os pesquisado-

res, os aparelhos, os testes, os artigos científicos e mais um sem número de atores humanos e 

não humanos que formam uma rede de relações, a partir da qual emergirá o conhecimento. 

Essa rede transforma o sujeito conhecedor e faz nascer o objeto conhecido. 

De fato, o que é geralmente denominado de “mente conhecedora” e de “objeto do 
conhecimento” não são os dois extremos aos quais a cadeia deve estar ligada; pelo 
contrário, ambos são produtos oriundos do alongamento e do fortalecimento da ca-
deia. Uma mente conhecedora e um objeto do conhecimento não são absolutamente 
o que estaria ligado pela atividade do conhecimento através de um viaduto misterio-

                                                
93  Because of this prohibition on co-location, space is the natural domain of digitality. Space is the place of 

splitting, differentiating […] (GALLOWAY, 2014, p. 66). 
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so; eles são o resultado progressivo da extensão das cadeias de referência (LA-
TOUR, 2013, p. 80, grifos do autor, tradução nossa94). 

A proposta de Latour (2013) é então ampliar os modos de existência, a começar pela 

mente e as coisas. No lugar de uma correspondência entre razão e objeto do conhecimento, 

ele propõe que cada um seja compreendido no seu próprio modo de existência. As artes, as 

religiões, a política, as tecnologias, entre outros campos, estariam contempladas por outros 

modos de existência, com seus próprios funcionamentos e regimes de veridicidade. Latour 

(2013) propõe um “multiverso”, em lugar de um “universo”. Graham Harman (2009), filósofo 

americano que tem estudado a obra de Latour, oferece uma pista para a compreensão desse 

“multiverso” — ou múltiplos modos de existência — a partir da sua explicação para o concei-

to latouriano de “irreduções”: 

Nenhum objeto é inerentemente redutível ou irredutível a qualquer outro. Em um 
determinado sentido, nunca podemos explicar a religião como o resultado de fatores 
sociais, a Primeira Guerra Mundial como o resultado das tabelas de horários dos 
trens ou o movimento complexo dos corpos como exemplos puros da física newto-
niana. No entanto, em outro sentido, sempre podemos tentar tais explicações, e às 
vezes elas são bastante convincentes. Sempre é possível explicar alguma coisa em 
termos de outra coisa — desde que nós façamos o trabalho de mostrar como é possí-
vel transformar-se em outro, através de uma cadeia de equivalências que sempre tem 
um preço e sempre tem o risco de falhar (HARMAN, 2009, p. 14–15, tradução nos-
sa95). 

Latour (2013), ademais, não compreende imanência e transcendência como opostos. A 

imanência seria um tipo de transcendência, ou melhor, um efeito da transcendência. Para La-

tour (2013) não existe um estado de completa continuidade, mas sim um estado de desconti-

nuidades tão mínimas, a ponto de aparentar ser contínuo — um estado suavizado: 

Se é verdade que a mini transcendência é a posição padrão, ela assim o é sem um 
contrário, a imanência não vai ser introduzida neste estudo como o que é oposto à 
transcendência, mas apenas como um dos seus efeitos, como um dos seus modos — 
um modo particularmente elegante, com certeza — ajustando os pontos de junção 

                                                
94  In fact, what are usually called the “knowing mind” and the “known object” are not the two extremes to 

which the chain would be attached; rather, they are both products arising from the lengthening and strength-
ening of the chain. A knowing mind and a known thing are not at all what would be linked through a myste-
rious viaduct by the activity of knowledge; they are the progressive result of the extension of chains of refer-
ence (LATOUR, 2013, p. 80, grifos do autor). 

95  No object is inherently reducible or irreducible to any other. In one sense we can never explain religion as the 
result of social factors, World War I as the result of rail timetables, or the complex motion of bodies as pure 
examples of Newtonian physics. Yet in another sense we can always attempt such explanations, and some-
times they are fairly convincing. It is always possible to explain anything in terms of anything else—as long 
as we do the work of showing how one can be transformed into the other, through a chain of equivalences 
that always has a price and always risks failure (HARMAN, 2009, p. 14–15). 
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sem emendas e sem qualquer quebra visível na continuidade (LATOUR, 2013, p. 
266, grifos do autor, tradução nossa96). 

Um dos modos de existência apresentados por Latour (2013) consiste no modo “Hábi-

to”, aquele que caracterizaria a imanência. Segundo Latour (2013), quando um ser age por 

hábito, ele está mergulhado no fenômeno e, portanto, afasta-se da transcendência. Latour, 

além disso, observa que o hábito é um estado de omissão, sendo possível que a qualquer mo-

mento haja a necessidade de retomar-se o regime da transcendência. 

Através do hábito, na verdade, as descontinuidades não são esquecidas, mas são 
temporariamente omitidas, o que significa que nós as lembramos perfeitamente bem, 
mas obscuramente (claramente) em um tipo bem particular de memória, que arris-
camos perder a qualquer momento (LATOUR; 2013, p. 267, tradução nossa97). 

Esse estado de omissão é necessário porque não é possível viver a todo o momento em 

um regime de descontinuidade. Segundo Latour (2013), “Podemos dizer do hábito que, em 

efeito, ele torna o mundo habitável, isto é, susceptível a um éthos, a uma etologia” (LA-

TOUR, 2013, p. 268, grifos do autor, tradução nossa98). Por conseguinte, pode-se imaginar a 

validade da compreensão tipológica da arquitetura, onde se habita, como a concretização des-

se modo de existência. 

O problema acontece quando o hábito se transforma em esquecimento e tende para um 

processo de automatização. Esse seria o problema da modernidade, mergulhada em um auto-

matismo que não lhe permite retomar o curso dos seus próprios processos quando deixam de 

funcionar de maneira habitual (suavizada), ou seja, quando algo deixa de funcionar, o modo 

“Hábito” precisa ser desativado e a entrada em modo transcendente passa a ser necessária. 

Quando algo não está funcionando, é urgente reorganizar o sistema em seu funcionamento, 

com completa consciência das relações que precisam ser estabelecidas para que volte a funci-

onar — é necessário sair do modo “piloto automático” (LATOUR, 2013, p. 275). 

Pode-se, portanto, estabelecer um paralelo entre o modo de existência “Hábito” — a 

imanência, segundo Latour — e o fenômeno da emergência segundo a teoria da complexida-

de. Quando se está diante de um sistema complexo e frente a seu fenômeno emergente, que é 

                                                
96  If it is true that mini-transcendence is the default position, that is thus without a contrary, immanence is not 

going to be introduced in this study as what is opposed to transcendence but as one of its effects, as one of its 
ways — a particularly elegant one, to be sure — of adjusting the junction points without splices and without 
any visible break in continuity (LATOUR, 2013, p. 266, grifos do autor). 

97  Through habit, indeed, the discontinuities are not forgotten, but they are temporarily omitted, which means 
that we remember them perfectly well, but obscurely (clearly) in a very particular sort of memory that we 
risk losing at any time (LATOUR, 2013, p. 267). 

98  We can say of habit that in effect it makes the world habitable, that is, susceptible to an ethos, to an ethology 
(LATOUR, 2013, p. 268, grifos do autor). 
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de fato o que aparece — ou melhor, a sua aparência — pode-se considerar que se está diante 

do analógico, do continuum e da imanência. Por exemplo, uma cidade pode ser considerada 

um fenômeno emergente — para a teoria da complexidade, a emergência é um estado de equi-

líbrio instável na fronteira entre a ordem e o caos — composto por diversos agentes ou atores, 

os mais heterogêneos possíveis, em sua formação complexa. Enquanto esse sistema está fun-

cionando em seu equilíbrio instável, deve-se dizer que, de acordo com Latour (2013), esse 

sistema funciona habitualmente e as pessoas que são parte desse sistema estão imersas no seu 

fenômeno, sem maiores preocupações sobre o que realmente garante o seu funcionamento — 

a sua rede de atores humanos e não humanos e suas relações. Quando esse sistema entra em 

crise, ou mesmo parcialmente em crise, aqueles implicados nessa situação são retirados ime-

diatamente do seu modo habitual, saindo de um estado de omissão em relação ao funciona-

mento do sistema, e devem retomar o seu modo de funcionamento, de maneira que possam 

encontrar soluções para a situação de crise. Basta pensar como a ocorrência de um engarrafa-

mento leva as pessoas em seus automóveis a tentar identificar as suas causas e a procurar vias 

mais livres para circular. Nesse momento, o trânsito deixa de ter fluidez e de ser suave, o que 

gera uma consciência do que realmente o faz funcionar ou não funcionar no caso de uma cri-

se: acidentes, condições das vias, tempo, polícia de trânsito, vias livres, pedestres, carros, mo-

toristas, etc. Em poucos segundos a trama de relações que configura o trânsito se forma na 

mente dos ocupantes dos veículos, com o único intuito de resolver-se ou sair da situação em 

que se encontram. Assim que o problema é resolvido, volta-se à condição habitual, fluida e 

contínua. Seguindo esse mesmo raciocínio, pode-se pensar o fenômeno arquitetônico segundo 

essa mesma lógica. 

Posto que Latour não concebe a absoluta continuidade na sua filosofia, a própria situa-

ção de continuum seria, na verdade, uma composição de pequenas descontinuidades, o que 

leva a considerar-se que, nesse caso, a digitalidade continuaria presente. Ou seja, a condição 

de emergência de um sistema complexo seria aquela relacionada ao modo de existência “Há-

bito”, portanto, aparentemente contínua. Para Latour, essa é a condição da imanência. 

Como o método de aproximação humana para compreensão dos fenômenos e conse-

quente produção do conhecimento é analítico por natureza, para ser possível apropriar-se do 

fenômeno aparentemente contínuo da emergência, foi necessário colocar em cena (e em ação) 

os computadores. Apenas a sua capacidade de cálculo poderia dar conta de lidar com a gran-

deza e a complexidade desses sistemas. Depreende-se daí que não há um paradoxo sobre o 

fenômeno da emergência (imanente) e o uso dos computadores para a sua apropriação pelo 

saber — visto que se trata aqui do campo do conhecimento, o modo Referência — nesse caso, 
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apenas os computadores podem apreender a escala mínima das suas descontinuidades (da 

emergência); apenas através dos computadores é possível acessar o universo complexo de re-

lações que fazem o emergente existir. O fenômeno emergente é compreendido aqui como um 

modo analógico e imanente, entretanto a rede engendrada pela mente conhecedora, com o ob-

jetivo de conhecê-lo, é transcendente, digital e relacional. 

Se a arquitetura está sendo concebida como um fenômeno complexo e emergente — 

uma rede de atores relacionados, “[…] nascidos em meio a conflito e controvérsia e solidifi-

cados em uma configuração estável” (HARMAN, 2009, p. 34, tradução nossa99), pode-se su-

por que, ainda que se deva considerá-la a partir de outros modos de existência — como, por 

exemplo, o Tecnológico e o Ficcional (tratados mais adiante) — o modo de existência Hábito 

também lhe diz respeito. A arquitetura é, consoante esse modo, o fenômeno emergente, a apa-

rência funcional e estética de uma rede de relações complexas, composta de elementos os 

mais heterogêneos em contínua transformação. Isso não significa que nessa apropriação da 

sua rede relacional se revelaria a “verdade” da arquitetura, mas, de uma outra perspectiva, se 

compreenderia e se acessaria aquilo que garante a sua existência. Latour (2013) assim escla-

rece esses dois modos de apresentação da realidade: 

“Por trás” da aparência não há a “realidade”, mas apenas a chave que nos permite 
entender como a realidade deve ser alcançada — e essa chave não está situada abai-
xo, mas ao lado e à frente (LATOUR, 2013, p. 271, grifos do autor,  tradução nos-
sa100). 

Ainda cabe fazer referência novamente ao pensamento de Latour, considerando-se que 

ao aproximar-se do fenômeno complexo através do uso dos computadores, essa aproximação 

é feita, em última instância, por meio de uma abordagem científica, posto que os computado-

res são as ferramentas criadas pelos próprios cientistas para acessar essas realidades. E, por 

ser científica, é também transcendente e relacional, inserida obviamente no modo da digitali-

dade. Seguindo o modelo dos modos de existência proposto por Latour (2013), a ciência está 

representada pelo modo de existência “Referência”. Assim, passa a ser necessária a tecnologia 

que digitaliza, analisa, separa e traduz tudo que se passa por seus circuitos em bits (zeros e 

uns), para compreender, calcular e simular um universo de informações que ultrapassa a ca-

pacidade humana de fazê-lo sem tal mediação. 

                                                
99  […] born amidst strife and controversy, yet they eventually congeal into a stable configuration (HARMAN, 

2009, p. 34). 
100  “Behind” appearance there is not “reality”, but only the key that that allows us to understand how reality is to 

be grasped — and this key does not lie underneath, but alongside and ahead (LATOUR, 2013, p. 271, grifos 
do autor). 
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Ao considerar a complexidade como caráter básico de constituição do mundo, será ne-

cessário também considerar por consequência, para além do conhecimento objetivo e sua rede 

transcendente, o plano de imanência — a aparência do mundo em suas múltiplas e mínimas 

singularidades (a pura diferença) — e outros modos de existência. Tal posicionamento requer 

abrir mão de uma visão de mundo constituída até então: a da objetividade e da transcendência 

como modo de existência dominante e exclusivo. De acordo com Latour (2013), a tradição 

Crítica aponta, mas não soluciona o problema: 

Essa impressão de que sempre há algo mais do que o conhecido na coisa conhecida 
não se refere em absoluto ao incognoscível (a reclamação da Crítica não se justifica 
de maneira alguma), mas à presença de outros modos, cuja equivalente dignidade, 
apesar de todos os seus esforços, a EPISTEMOLOGIA nunca permitiu ser reco-
nhecida. O Conhecimento pode compreender tudo, ir a todos os lugares, mas a seu 
próprio modo (LATOUR, 2013, p. 85, grifos do autor, tradução nossa101). 

Com o objetivo de sintetizar o conteúdo apresentado pelos dois autores no que tange 

ao digital e ao analógico, serão feitas algumas considerações: 

Para Galloway (2014), imanência/virtualidade/analogia estão em oposição à transcen-

dência/atualidade/digitalidade, o que poderia facilitar a utilização dessas categorias em uma 

análise do objeto arquitetônico. Em compensação, pensar a imanência como um tipo de trans-

cendência, de acordo com a teoria proposta por Latour (2013), permite, a partir de um delica-

do arranjo teórico, trazer a imanência, a partir do modo de existência “Hábito”, também para 

uma condição de instrumento de análise do mesmo objeto. Essa condição é impossibilitada 

com base nos pressupostos de Galloway (2014), pois a imanência na teoria da não filosofia 

(Laruelle) é o estado do qual é retirado o humano e qualquer possibilidade de estabelecer-se 

alguma relação entre os entes. Galloway (2014) esclarece os conceitos de digitalidade e ana-

logia, mas Latour possibilita a sua instrumentalização como método ou critério de análise. 

Eles não chegam a entrar em um estado absoluto de contradição, posto que Latour (2013) ad-

mite a imanência e o continuum, a partir de pequenas transcendências, enquanto Galloway, 

via Laruelle, admite alguma transcendência, a partir da noção de clone, uma cópia, que é uma 

espécie de duplo, que, entretanto, não estabelece uma relação de causa e efeito com o seu ge-

nérico (o Um) (GALLOWAY, 2014, p. 26). Pode-se assim dizer que Latour apresenta uma 

quase imanência e que Galloway apresenta uma quase transcendência. 

                                                
101  This impression that there is always something more than what is known in the thing known does not refer at 

all to the unknowable (the complaint of Critique is in no way justified) but to the presence of other modes 
whose equal dignity EPISTEMOLOGY, despite all its efforts, has never allowed to be recognized. 
Knowledge can grasp everything, go everywhere, but in its own mode (LATOUR, 2013, p. 85, grifos do au-
tor). 
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Se o mundo passa a constituir-se como um multiverso, torna-se então fundamental ve-

rificar como a arquitetura tem respondido a esse estado de coisas. A seguir será produzido um 

levantamento das principais teorias arquitetônicas nascidas no último quartel do século XX, 

no intuito de identificar como os arquitetos e teóricos da arquitetura trataram a questão da 

complexidade e sua relação com o objeto da arquitetura. Também se buscará destacar como a 

discussão da arquitetura sob a influência da teoria da complexidade se coloca ao lado e se de-

senvolve pari passu à incorporação das tecnologias digitais tanto na sua prática, quanto no 

seu campo teórico. 

3.3 ANTECEDENTES DO DESIGN DIGITAL NA ARQUITETURA 

Uma das primeiras abordagens sobre complexidade no campo da arquitetura foi de-

senvolvida pelo arquiteto Robert Venturi, em seu livro Complexidade e Contradição em Ar-

quitetura, lançado originalmente em 1966 (JENCKS, 1995/1997, p. 28). Ali foi disseminado 

um dos mais contundentes questionamentos à arquitetura modernista, especialmente no que se 

refere ao purismo formal. Venturi (1966/1995) centrava-se na questão formal da arquitetura, 

ao tratar de complexidade e contradição, mas não deixava de reconhecer a complexidade pro-

gramática e funcional de edifícios como hospitais e laboratórios de pesquisa, além de conside-

rar a casa complexa em sua finalidade, ainda que simples em suas proporções (VENTURI, 

1966/1995, p. 8). Também falava em um todo difícil de realizar-se — em razão das relações 

formais complexas e contraditórias da arquitetura (VENTURI, 1966/1995, p. 121) — caracte-

rizado por uma “multiplicidade extrema”, percebido como um padrão ou uma “tessitura glo-

bal” (VENTURI, 1966/1995, p. 121), a despeito da existência de múltiplas partes. 

A ideia de complexidade de Venturi (1966/1995) também pode ser lida no seu concei-

to de inflexão: “A inflexão em arquitetura é o modo como o todo é subentendido pela explo-

ração da natureza de cada uma das partes, mais do que por sua posição ou por seu número” 

(VENTURI, 1966/1995, p. 124). Isso significa, que mesmo em um estado bastante fragmentá-

rio e contraditório, alguns elementos que compõem essa arquitetura complexa tendem, ou me-

lhor, inflexionam-se para um todo, para uma situação de continuidade. Na inflexão, está pre-

sente a “arte do fragmento” — o fragmento infletido tem um significado parcial, que está “pa-

ra além de si mesmo” (VENTURI, 1966/1995, p. 124), tendendo para a percepção do todo; é 

incompleto, uma vez que depende do todo para significar. Para explicar a subordinação das 
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partes ao todo, Venturi (1966/1995) remete à Heinrich Wölfflin102 e sua noção de “unidade 

unificada” do barroco em contraste com a “unidade múltipla” da Renascença (VENTURI, 

1966/1995, p. 126). Deve-se ressaltar, de acordo com essa abordagem, que o contexto, para 

Venturi (1966/1995), emerge como um “todo difícil” (VENTURI, 1966/1995, p. 121–139). 

É interessante observar que, na arquitetura da complexidade, do ponto de vista de 

Venturi (1966/1995), os elementos são independentes, infletidos e parciais, mas expressam o 

todo; enquanto na arquitetura que tende ao purismo formal, os elementos são interdependen-

tes e encadeados, porém distintos (VENTURI, 1966/1995, p. 134). Jencks (1995/1997, p. 28) 

afirma, entretanto, que Venturi ali não estava tratando da complexidade como processo de 

emergência, mas sim como justaposição, colagem e manipulação de linguagens formais já 

estabelecidas. 

O tema da emergência relacionado à arquitetura, mais próximo à teoria da complexi-

dade, finalmente pode ser encontrado nos textos do arquiteto Rem Koolhaas, que inicia a sua 

produção teórica nos anos 1970, por volta de uma década após o aparecimento das ideias so-

bre complexidade e contradição de Robert Venturi. Neles se encontram termos como comple-

xidade, evento e Big Bang, próprios do léxico dos cientistas emergentistas. Koolhaas foi um 

dos primeiros arquitetos que teorizaram sobre as mudanças sociais e econômicas que ocorre-

ram na segunda metade do século XX e seus impactos sobre a arquitetura. Em 1995, apresen-

tou, em seu livro S,M,L,XL, o conceito a que denominou de Bigness103, uma propriedade que a 

arquitetura adquire quando ultrapassa uma certa escala (KOOLHAAS, 1995, p. 495). Ele a 

observou inicialmente nos arranha-céus de Nova Iorque, objeto de seu livro manifesto Nova 

York Delirante, publicado originalmente em 1978, mas posteriormente percebeu que essa 

propriedade se estendia a outros lugares e a outras tipologias arquitetônicas e não apenas aos 

arranha-céus. Além disso, verificou que a escala não apenas aumentaria na verticalidade, mas 

também na horizontalidade, dependendo de cada situação específica. 

Koolhaas (1995, p. 499–502) produziu então uma espécie de Teoria de Bigness, em 

que apresenta cinco pontos que caracterizam essa propriedade, aqui resumidos: 1 – Acima de 

uma certa massa crítica, um edifício não pode mais ser controlado por um simples gesto ar-

quitetônico. Suas partes tornam-se autônomas, mas comprometidas com o todo; 2 – O eleva-

dor torna nulo o repertório clássico da arquitetura; 3 – A distância entre a parte central do edi-
                                                
102  O professor e historiador da arte Heinrich Wölfflin nasceu em 1864 em Winterthur e faleceu em 1945, em 

Zurique, ambas cidades na Suíça. Foi um eminente representante da metodologia formalista. Princípios de 
História da Arte de 1915 está entre uma das suas mais importantes publicações. Informações disponíveis em 
<https://dictionaryofarthistorians.org/wolfflinh.htm>. Acessado em 05 ago. 2017. 

103  Bigness, em uma tradução livre para o português, poderia denominar-se “Grandeza”, “Grandiosidade” ou 
“Magnitude”. 
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fício e a fachada cresce a tal ponto, que a fachada não pode mais revelar o que acontece den-

tro104. A “honestidade” da arquitetura está, portanto, condenada; 4 – O impacto desses edifí-

cios é independente da sua qualidade e entra-se em um “domínio amoral”; 5 – Esses rompi-

mentos implicam o rompimento radical com o contexto. 

Bigness está diretamente relacionado ao que Koolhaas (1995, p. 495–497) denomina 

de “regime de complexidade”, que pode "engendrar o imprevisível”. A partir desse momento 

a arquitetura perde a sua autonomia, passa a depender de outras forças e se articula em rede 

com outras disciplinas (KOOLHAAS, 1995, p. 513–514). Esse regime de complexidade seria 

resultado de mutações (um “Big Bang arquitetônico") que ocorreram na arquitetura a partir de 

finais do século XIX: “circulação randomizada, distâncias em curto-circuito, interiores artifi-

cializados, massas reduzidas, dimensões expandidas e construção acelerada, acompanhados 

de tecnologias que surgiram naquele momento, como o elevador, a eletricidade, o aço, o ar-

condicionado e novas infraestruturas” (KOOLHAAS, 1995, p. 497–498). Em suma, o mundo 

social e econômico passava por drásticas mudanças e a arquitetura respondia a esse estado de 

coisas. Em certa altura de seu texto, as palavras começam a aproximar-se ainda mais de con-

ceitos que podem ser encontrados na teoria da complexidade, como também na filosofia de-

leuziana — Bigness depende de “[…] regimes de liberdade, da montagem da máxima diferen-

ça”; ou Bigness desenvolve “[…] estratégias para organizar sua independência e interdepen-

dência dentro de uma entidade maior, em uma simbiose que exacerba em vez de comprometer 

a especificidade”; ou ainda “Elementos programáticos reagem uns com os outros para criar 

novos eventos” (KOOLHAAS, 1995, p. 511–513). 

Koolhaas (1995) acredita que Bigness destrói, mas também pode significar um novo 

começo. E aponta para o programa arquitetônico que tem que ser mais rico e mais complexo 

diante do fenômeno. Ele propõe que sejam feitas “sobreposições programáticas: hibridiza-

ções, aproximações, fricções, justaposições e sobreposições” (KOOLHAAS, 1995, p. 506–

507). Haveria espaço para se experimentar “novas relações entre as atividades funcionais” e 

termina por denominar esse modelo de “alquimia programática” (KOOLHAAS, 1995, p. 511–

513). A solução estaria no programa, que agora não deveria mais seguir a fórmula simples da 

forma-segue-função. 

Arquitetos forçaram os limites do funcionalismo modernista, e consequentemente re-

discutiram as questões programáticas, com sua ênfase na representação da tecnologia, a partir 

da sua complexificação e do desnudamento e exteriorização das estruturas, sobretudo no que 

                                                
104  Para Koolhaas (1978/2008), esse fato corresponde ao “[…] equivalente arquitetônico de uma lobotomia” 

(KOOLHAAS, 1978/2008, p. 126). 
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se refere ao uso de materiais metálicos. Essa tomada de posição frente à arquitetura foi, por 

assim dizer, o momento máximo de aposta em um funcionalismo arquitetônico centrado no 

desenvolvimento tecnológico, o que inevitavelmente recairia nas questões que envolveram as 

polêmicas que marcaram a virada do modernismo para o pós-modernismo arquitetônico. 

Essas produções nascem nos anos 1960, com as concepções de Archigram, Cedric Pri-

ce105, entre outros, e desaguam, em seu ápice, nos anos 1980 com a arquitetura tecnológica de 

nomes como Renzo Piano106, Richard Rogers107 e Norman Foster108, baseada em propostas 

projetuais e construtivas elevadas a uma alta complexidade formal no que diz respeito às arti-

culações mecânicas que estruturam seus edifícios. Peter Eisenman, nos anos 1970, debruçou-

se sobre o tema ao questionar a própria natureza modernista do funcionalismo: 

Em fins da década de 1960, ainda se acreditava que as teorias e as polêmicas iniciais 
do movimento moderno pudessem manter viva a arquitetura. A tese principal dessa 
postura foi assim formulada pelo assim chamado funcionalismo revisionista inglês 
de Reyner Banham, Cedric Price e do grupo Archigram. Essa atitude neofunciona-
lista, com sua idealização da tecnologia, fundamentou-se no mesmo positivismo éti-
co e na mesma neutralidade estética que predominou nas polêmicas do pós-guerra 
(EISENMAN, 1976/2008, p. 98). 

A obra de Renzo Piano é exemplar. Seu principal objetivo era alcançar a solução de 

problemas funcionais através da forma — para tanto, Piano se valia da tecnologia. Jencks 

(1995/1997) afirma que para o terminal aeroportuário de Kansai, no Japão, Piano calculou as 

curvas da estrutura no intuito de resolver as questões relacionadas ao movimento de ar e às 

                                                
105  O arquiteto Cedric Price nasceu em Stone, Staffordshire, em 1934, e faleceu em Londres, ambas cidades na 

Inglaterra, em 2003. Suas concepções de arquitetura mais conhecidas não foram construídas, a exemplo dos 
projetos Fun Palace de 1961 e Potteries Thinkbelt de 1964, mas suas ideias influenciaram importantes arqui-
tetos, como os italianos Richard Rogers (naturalizado britânico) e Renzo Piano. Informações encontram-se 
disponíveis nos seguintes sites: <https://www.theguardian.com/society/2003/aug/15/urbandesign.artsobituari
es> e <http://www.independent.co.uk/news/obituaries/cedric-price-36932.html>. Acessados em 31 mai. 
2017. 

106  O arquiteto Renzo Piano nasceu em 1937, em Gênova, na Itália. Dentre as suas obras mais conhecidas estão 
o Centro Georges Pompidou, em Paris, na França, inaugurado em 1977; o edifício da Maison Hermès, em 
Tóquio, no Japão, inaugurado em 2001 e ampliado em 2006; e o edifício sede do New York Times, em Nova 
Iorque, EUA, aberto em 2007. Foi laureado com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1998. Informações en-
contram-se disponíveis em <http://www.rpbw.com>. Acessado em 13 set. 2017. 

107  O arquiteto Richard Rogers, naturalizado britânico, nasceu em Florença, na Itália, em 1933. É diretor e fun-
dador do escritório Rogers Stirk Harbour + Partners, sediado em Londres. Entre os edifícios que projetou es-
tão o Centro Georges Pompidou, em parceria com Renzo Piano, concluído em 1977; o edifício Lloyds of 
London, concluído em 1986; e o Terminal 4 do aeroporto Barajas em Madrid, concluído em 2005. Foi laure-
ado com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2007. Informações encontram-se disponíveis em <https://
www.rsh-p.com>. Acessado em 31 mai. 2017. 

108  O arquiteto Norman Foster nasceu em 1935, em Manchester, na Inglaterra. Fundou o escritório Foster + 
Partners, sediado em Londres, em 1967. Dentre as suas obras estão a Faculdade de Direito da Universidade 
de Cambridge, finalizada em 1995; o Reichstag, em Berlim, finalizado em 1999; e a torre 30 St Mary Axe, 
em Londres, finalizada em 2004. Foi laureado com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1999. Informações 
encontram-se disponíveis em <https://www.fosterandpartners.com>. Acessado em 13 set. 2017. 
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forças sísmicas (JENCKS, 1995/1997, p. 114). Como colocou Calvin Tomkins109 (1994, p. 

53), em seu perfil de Renzo Piano para a revista New Yorker, a tecnologia para o arquiteto é 

apenas um meio e não um fim, o que o diferencia dos outros arquitetos, inclusive de Richard 

Rogers, seu parceiro no projeto do Centro Pompidou em Paris. Tomkins acrescenta que a 

principal crítica feita à obra de Piano aponta que seu trabalho é mais voltado para as soluções 

de engenharia do que propriamente de arquitetura. 

Parte da produção da arquitetura baseada nas teorias da emergência se inspira nas ci-

ências de finais do século XX. São experimentos realizados em universidades, ainda sem 

aplicação ampla no campo da arquitetura. De acordo com Hensel et al. (2004/2013, p. 160), a 

arquitetura se inspira principalmente na Biologia do Desenvolvimento110, na Químico-Física e 

na Matemática. A Biologia do Desenvolvimento estuda o fenômeno denominado morfogêne-

se, que diz respeito ao processo embriológico de formação dos organismos. Os arquitetos 

adeptos dessa abordagem costumam chamar o processo de busca formal de morfogenético. A 

ideia básica consiste em unir o processo de design ao processo de construção. Isso se faria a 

partir dos métodos de manufatura CAD-CAM, através dos quais o desenho é diretamente en-

viado para as máquinas que produzem a forma e o material, o que modifica todo o paradigma 

construtivo que tem sido aplicado há séculos: aquele que separa pensar a forma e desenhá-la 

do ato de construí-la. 

Nina Rappaport111 (2010), ao tratar da relação entre engenharia e arquitetura na atuali-

dade, considera uma outra abordagem da tectônica, a partir de uma nova síntese estrutural e 

também faz referência à complexidade: “Sistemas estruturais derivados de algoritmos, fractais 

ou estruturas naturais são então combinados com experiência e intuição. Esse design dá forma 

ao futuro do espaço complexo e não linear” (RAPPAPORT, 2010, p. 125, tradução nossa112). 

Jencks (1995/1997) esquematiza o que seria o padrão de uma arquitetura resultante da 

complexidade emergente. Uma obra de arte ou de arquitetura teria mais valor à medida que se 

                                                
109  O escritor americano Calvin Tomkins, nascido em 1925, faz parte do staff da revista The New Yorker desde 

1960, onde publica perfis de artistas e textos sobre arte contemporânea. Antes foi editor da revista Newsweek. 
Informações encontram-se disponíveis em <https://www.newyorker.com/contributors/calvin-tomkins> e 
<http://socialarchive.iath.virginia.edu/ark:/99166/w6gc01zx>. Acessados em 09 set. 2017. 

110  De acordo com a nature.com, “Developmental biology is the field of biology that studies the processes by 
which multicellular organisms grow and develop, controlled by their genes. Knowledge of normal develop-
mental processes can aid in the understanding of developmental abnormalities and other conditions such as 
cancer” (2016). 

111  Crítica de arquitetura, curadora e educadora, Nina Rappaport é editora de publicações da Escola de Arquite-
tura da Universidade de Yale e vice-presidente do Docomomo-Nova Iorque. Informações estão disponíveis 
em <http://www.ninarappaport.com/main.html?id=1>. Acessado em 09 set. 2017. 

112  Structural systems derived from algorithms, fractals or natural structures are then combined with intuition 
and experience. Such design shapes the future of complex and nonlinear space” (RAPPAPORT, 2010, p. 
125). 
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aproximasse da borda do caos (the edge of chaos), aquela situação organizacional de equilí-

brio instável entre a ordem e a desordem (entropia). Nessa condição excepcional estariam si-

tuados Hamlet, Guernica, A Sagração da Primavera e Ronchamp. O que ele estava então pro-

pondo era uma analogia entre a arte, compreendida como um sistema, e os sistemas da física, 

da biologia ou da economia que estavam sendo abordados a partir da teoria da complexidade, 

em voga a partir dos anos 1960, a exemplo das florestas equatoriais, do cérebro ou do sistema 

imunológico. Traduzia-se o que era tratado pelas ciências para o universo das artes e da cultu-

ra. Obviamente que existiam limites para essa tradução literal: os sistemas naturais estavam 

sendo simulados por algoritmos computacionais, o que geraria distorções interpretativas se 

fosse aplicado ao julgamento da arte. Submeter a arte ao escrutínio do computador seria redu-

tor, pois apenas se analisaria a sua organização formal. Ainda assim, faz-se válido pensar o 

campo da arquitetura diante de um mundo que deixou de interpretar-se conforme um sistema 

pré-determinado e passou a ver-se como um universo em estado de constante criação. 

Um dos marcos dessa mudança estaria na diferença entre essa arquitetura que estava 

aparecendo, caracterizada por formas curvilíneas e suavizadas, e a arquitetura determinada 

pelo imperativo tecnológico modernista113, produzida por arquitetos como Piano e Rogers114 

(JENCKS, 1995/1997, p. 117). Interessante observar que a relação entre arquitetura e tecno-

logia digital é estabelecida de fato, ou seja, com obras construídas, na tradição da arquitetura 

da desconstrução. São duas as qualidades que caracterizam os edifícios como frutos de uma 

nova era: eles foram parcialmente gerados por métodos não lineares (informática) e levantam 

questões sobre o uso de metáforas na arquitetura, ou seja, eles modificam uma linguagem já 

estabelecida. 

No final dos anos 1990, várias denominações estavam sendo atribuídas àquela nova 

arquitetura. Jencks (1995/1997, p. 11–12) chamava a produção desconstrutivista de “arquite-

tura fractal”: “[…] planos fragmentados, formas de cristal, formas que capturam luz e sombra 

em um brilhante claro-escuro”115. Também se referia a uma Arquitetura Não Linear, que seria 

aquela que estava suplantando a arquitetura Neo-Expressionista e Desconstrutivista (JEN-

CKS, 1995/1997, p. 16). Surgiam abordagens da arquitetura que não mais se voltavam para o 

passado, à maneira das correntes pós-modernistas, mas buscavam uma linguagem inspirada 

na sua própria época e contexto. 
                                                
113  Essa arquitetura, a que Charles Jencks se refere como high-tech, foi analisada com base na obra dos seguintes 

arquitetos: Santiago Calatrava, Renzo Piano, Richard Rogers e Nicholas Grimshaw. 
114  Jencks relaciona a obrigatoriedade da regularidade e da racionalidade estrutural, presentes na arquitetura 

high-tech, ao modernismo (JENCKS, 1995/1997, p. 117). 
115  The result resembles some recent fractal architecture - fractured planes, crystal shapes, forms that catch the 

light and shadow in brilliant chiaroscuro (JENCKS, 1995/1997, p. 11–12). 
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Se a desconstrução foi uma das primeiras manifestações da arquitetura que romperam 

com o retorno ao historicismo e se utilizaram amplamente das tecnologias digitais, vale co-

meçar a apresentação de arquitetos que teorizam sobre a mudança para o paradigma digital 

pelas ideias do arquiteto Peter Eisenman, também um dos primeiros a questionar a arquitetura 

modernista e pós-modernista historicista não apenas por meio de artigos e livros publicados, 

mas também a partir de suas obras construídas. Eisenman escolhe um caminho totalmente di-

verso para romper com a visão clássica da arquitetura, afirmando que seria necessário desvin-

cular-se e descontruir o discurso da arquitetura, por meio do deslocamento e das superposi-

ções dos elementos que constituem a sua sintaxe, assim propondo um processo de criação que 

a modificaria por completo. O pensamento de Eisenman, no que concerne à relação entre a 

eletrônica e a arquitetura que se iniciava na segunda metade do século XX e ao foco nas rela-

ções sintáticas, será apresentado a seguir. 

3.4 ARQUITETURA, VISÃO E SINTAXE 

No que se refere à ideia de mudança de paradigma em um determinado campo do sa-

ber, Peter Eisenman é um dos arquitetos que vem discutindo essa questão e a colocando no 

centro de seus escritos sobre arquitetura, sobretudo a partir de seu texto O Pós-

Funcionalismo, publicado em 1976. É certamente um dos primeiros arquitetos de reconheci-

mento internacional a discutir o tema que, além de ter uma atividade de projeto intensa, espe-

cialmente como um dos grandes nomes da desconstrução em arquitetura, apresenta também 

uma produção teórica profusa. 

Eisenman (1992/2008) fala explicitamente em mudança de paradigma no último quar-

tel do século XX. A visão de mundo ocidental estaria passando do paradigma mecânico para o 

paradigma eletrônico. E essa passagem traria em seu âmago uma série de reordenamentos de 

ordem econômica, social e sobretudo cultural. Em razão dessa mudança paradigmática, o ser 

humano estaria vivendo consequentemente uma profunda mudança no sentido da visão, o que 

resultaria em grandes impactos sobre o universo da arquitetura. Tratava-se certamente de um 

campo cultural (a arquitetura) absolutamente determinado pelo sentido da visão, posto que, de 

acordo com Eisenman (1992/2008), toda arte do período industrial era herdeira de uma tradi-

ção renascentista de percepção monocular perspectivada. Assim, seguindo esse raciocínio, a 

arquitetura, parte da cultura em questão, deveria também se modificar paradigmaticamente. 

No desenvolvimento do seu raciocínio, Eisenman (1992/2008) não discute a arquitetu-

ra a partir da sua instrumentalização pelos meios eletrônicos. Ele não discorre, em seus textos 
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críticos, sobre software e outras novidades tecnológicas, ficando claro, portanto que esse não 

é o ponto central da sua abordagem. Para o arquiteto, as mudanças ocorreram no nível da ca-

pacidade interpretativa do ser humano, que foi modificando-se e tem como marcos três mo-

mentos relacionados à forma como se produz as coisas e sobretudo os objetos artísticos: 

1 - Produção artesanal (manual): 

O artista é totalmente responsável pela sua produção. O seu trabalho reflete a sua pró-

pria visão, é absolutamente individual (EISENMAN, 1992/2007, p. 21). 

2 - Reprodução mecanizada: 

Há uma máquina que reproduz o desenho de uma matriz, produzindo peças idênticas 

por meio da repetição. Entretanto, aí ainda há espaço para a mediação do artista. É possível, 

por exemplo, modificar intensidade de brilho, textura e saturação na fotografia analógica (EI-

SENMAN, 1992/2007, p. 21). 

3 - Reprodução eletrônica: 

O exemplo que Eisenman (1992/2008; 1992/2007) utiliza para a reprodução eletrônica 

é o fax. De fato, o fax impede qualquer alteração por parte daquele que o envia. Para Eisen-

man (1992/2008), suspende-se qualquer possibilidade de intervenção humana. Nesse processo 

de repetição, o ser humano já não tem uma função discursiva. Ele não controla, nem ajusta o 

que produz. Esse é o tipo de reprodução ou “repetição” de que ele se vale para representar o 

mundo dos media eletrônicos. 

Passando por essas três etapas citadas, vai degradando-se a interferência interpretativa 

e discursiva do ser humano sobre os objetos produzidos. Essa degradação estaria diretamente 

relacionada com a visão. Eisenman (1992/2008, p. 602) então apresenta seu conceito de visão: 

“[…] característica peculiar da vista que liga o ato de ver ao de pensar, o olho ao pensamen-

to”. Em se tratando da visão na arquitetura, constitui-se em uma “[…] categoria especial da 

percepção relacionada com a visão monocular perspectivada”. Ou ainda “[…] modo essencial 

de organizar o espaço e os elementos no espaço […], um modo de olhar para, que define uma 

relação entre um sujeito e um objeto” (EISENMAN, 1999/2008, p. 604, grifo do autor). 

Eisenman (1992/2008) afirma que a realidade exige uma visão interpretativa. E dá se-

guimento ao seu raciocínio afirmando que na era dos media eletrônicos, a capacidade inter-

pretativa humana é colocada em xeque, junto com o conceito tradicional de visão. Nessa era, 

a aparência e a simulação são privilegiadas em relação à existência. A visão não mais inter-

preta. O que ele indica é que nosso ferramental interpretativo não serve mais para dar conta da 
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realidade que agora está apresentada. Para Eisenman (1993/2007), a visão depende de uma 

linearidade temporal e está atrelada a uma narrativa que foi alterada pelos meios eletrônicos. 

Não se lida mais apenas com uma linearidade do tipo presente, passado e futuro, mas também 

com o tempo da simultaneidade. Entretanto, para Eisenman (1993/2007), lugar e tempo são 

categorias que continuam existindo. Com uma mudança: “[…] envolverão ambos o simulacro 

de lugar e tempo, assim como a realidade anterior de lugar e tempo” (EISENMAN, 

1993/2007, p. 29, tradução nossa116). Acrescentando, há dois tempos: o tempo real e o tempo 

midiatizado. 

Ainda de acordo com Eisenman (1992/2008), a arquitetura naturalmente deveria mu-

dar, já que muda a perspectiva cultural, ou, ao menos, deveria colocar-se criticamente ante a 

questão apresentada, ocorrendo, porém, justamente o contrário: a arquitetura, diferentemente 

das outras artes, a exemplo da pintura e da escultura, não discutiu tal mudança paradigmática. 

Eisenman (1992/2008) apresenta um motivo, que lhe parece uma obviedade: “[…] a arquite-

tura tem sido tradicionalmente um baluarte do que entendemos como o real” (EISENMAN, 

1999/2008, p. 601). Esse real está diretamente relacionado com as forças naturais, às quais a 

arquitetura deve resistir competentemente através da sua articulação estrutural e mecânica. A 

arquitetura é “ […] a manifestação visível da dominação das forças naturais como a gravidade 

e as condições atmosféricas por meios mecânicos” (EISENMAN, 1992/2008, p. 601). Ele en-

tende que a visão é tão natural para a arquitetura, que não há por que ser problematizada. O 

que Eisenman (1992/2008) está colocando é que não basta para a arquitetura ficar em pé ou 

resistir à gravidade. Ela tem que mostrar que faz isso. E o faz com base em representações 

que são parte de um repertório estabelecido e naturalizado. 

Assim, apesar das inúmeras mudanças de estilo que ocorreram com frequência desde 
o Renascimento até o Pós-Modernismo, e a despeito de tantas tentativas no sentido 
contrário, o sujeito humano dotado da visão — monocular e antropocêntrica — ain-
da é o termo discursivo principal da arquitetura (EISENMAN, 1992/2008, p. 602). 

De forma resumida, para Eisenman (1992/2008, p. 601), assim se caracteriza o para-

digma eletrônico: 

- A realidade é definida pelos meios de comunicação e simulação; 
- A aparência é privilegiada em relação à existência; 
- O que se pode ver é privilegiado em relação ao que é; 
- A visão não é mais interpretativa; 
- O que se vê torna-se ambíguo; 

                                                
116  […] will envolve both the simulacrum of time and place as well as the former reality of time and place (EI-

SENMAN, 1993/2007, p. 29). 
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- O conceito tradicional da visão entra em crise. 

Diante desse contexto, a visão racionalizadora deveria ser superada pela arquitetura. A 

resposta sobre o que seria então colocar-se criticamente, no caso da arquitetura, diante do pa-

radigma eletrônico é apresentada a seguir: 

Em outras palavras, trata-se de permitir ao sujeito ter uma visão do espaço 
que não esteja mais subordinada à construção mental da visão, normatizado-
ra, classicizante ou tradicional; ou seja, um outro espaço, onde, efetivamen-
te, o espaço “olhe de volta” para o sujeito (EISENMAN, 1992/2008, p. 604, 
grifo do autor). 

Eisenman (1992/2008) apresenta dois passos para aceder-se a esse outro espaço: 

1º passo: “[…] separar o que se vê do que se sabe — o olhar do pensamento” (EI-
SENMAN, 1992/2008, p. 604). 

2º passo: “[…] inscrever o espaço de modo a dotá-lo da possibilidade de retornar o 

olhar para o sujeito” (EISENMAN, 1992/2008, p. 604). 

Segundo Eisenman (1992/2008), janelas, portas, colunas, vigas, etc. são inscrições ar-

quitetônicas, que, por sua vez, pressupõem uma ideia de janela, coluna, viga, porta, etc. Elas 

possibilitam reconhecer a arquitetura como tal. Esse reconhecimento passa por um tipo de 

inscrição de caráter funcional, dependente da visão. Para ele, sempre que há um excesso com 

relação à inscrição arquitetônica de tipo funcional, como por exemplo no barroco, há também 

uma série de resistências. Para ele, aí estaria o momento interessante para a arquitetura, já que 

o que excede ultrapassa o limite do que é efetivo para o que é afetivo. Contudo, essas tentati-

vas de resistir à visão racionalizadora têm sido geralmente fruto de um desígnio individual, da 

busca de uma expressão autoral diferenciada, que se utiliza do próprio discurso interno da ar-

quitetura. E, nesse ponto, ele critica a sua própria tentativa de desconstrução de colunas — 

Rafael Moneo117 (2008) as denomina de “prismas suspensos” (MONEO, 2008, p. 169) — in-

terrompidas antes de alcançarem o chão, no caso do projeto do Wexner Center118 (FOTOGRAFIA 

04) em Columbus, nos EUA. 

                                                
117  O arquiteto Rafael Moneo nasceu em Tudela, na Espanha, em 1937. Dentre os seus projetos mais conhecidos 

estão o edifício sede do Bankinter (1977), em Madrid; o Museu Nacional de Arte Romana (1986), em Méri-
da; e a Estação Atocha (1992), em Madrid; todos na Espanha. Foi laureado com o Prêmio Pritzker de Arqui-
tetura em 1996. Informações encontram-se disponíveis em <http://www.pritzkerprize.com/laureates/1996>. 
Acessado em 28 set. 2017. 

118  O Wexner Center for the Arts é um espaço para exposições e laboratório de pesquisa em artes, inaugurado 
em 1989, em Columbus, capital do estado de Ohio nos EUA. Informações encontram-se disponíveis em 
<https://wexarts.org>. Acessado em 25 set. 2017. 
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FOTOGRAFIA 04  – WEXNER CENTER FOR THE ARTS, EM COLUMBUS, EUA – PROJETO DE 
PETER EISENMAN 

 
Fonte: Site de Mary Ann Sullivan. 2003. Imagem disponível para uso educacional em 
<https://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/sullivanm/ohio/columbus/wexner/eisenman
4.html>. Acessado em 25 set. 2017. 

De acordo com o seu ponto de vista, o deslocamento da visão não se completa porque 

termina por retornar a um tipo de visão pré-estabelecida. A solução, para Eisenman 

(1992/2008), é proceder a esse deslocamento a partir de um discurso exterior ao discurso ar-

quitetônico. Então declara: “O deslocamento da visão talvez exija uma inscrição que resulte 

de um discurso externo, nem sobredeterminado pela expressão de um desígnio nem pela fun-

ção” (EISENMAN, 1992/2008, p. 604). 

Eisenman (1992/2008) afirma que a arquitetura não tem necessariamente que ter um 

significado ou que as quatro paredes devam servir como seu elemento paradigmático. Segun-

do ele, a representação em arquitetura, que em um momento anterior era convenção, passou a 

ser pensada a partir do Renascimento como uma verdade natural. Como estratégia de contra-

ponto a esse estado de coisas, ele propõe o seu próprio método de desconstrução da arquitetu-

ra: se for retirada do sujeito a possibilidade de ver o espaço a partir de um repertório tradicio-

nal, a partir do que uma coluna, ou viga, ou parede, etc., devem significar, é possível criar 

uma outra experiência de espaço. O ambiente então retornaria o olhar para o sujeito. Essa ex-

periência constituiria o que ele entende por contemplação, que é a “[…] possibilidade de ver o 

que permanece encoberto pela visão” (EISENMAN, 1992/2008, p. 606–607). E finaliza: “A 
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contemplação, a devolução do olhar, expõe a arquitetura a uma outra luz que antes não podia 

ser vista” (EISENMAN, 1992/2008, p. 607). 

Faz-se interessante então explicitar a lógica do pensamento de Eisenman: 

1. A visão clássica conta uma história, através de uma narrativa linear; 
2. Os media eletrônicos introduzem o tempo da simultaneidade e modificam a com-

preensão da realidade; 
3. A visão clássica não é mais capaz de interpretar a realidade; 
4. A questão deve ser problematizada, ainda que a arquitetura seja a única arte que 

resiste a essa problematização; 
5. O problema consiste em não ser mais possível interpretar a realidade a partir de 

uma lógica temporal linear; 
6. A solução é proceder ao deslocamento da visão clássica e à desconstrução do dis-

curso arquitetônico; 
7. O meio para chegar à solução é a modificação das inscrições arquitetônicas natura-

lizadas pela visão clássica a partir de um discurso externo. 

Nos seus primeiros projetos, especialmente as suas casas numeradas em algarismos 

romanos de I a XIa, projetadas entre os anos de 1968 e 1978, Eisenman faz um verdadeiro 

exercício de sintaxe formal arquitetônica, retirando da sua estratégia geradora de forma toda 

relação com a semântica da arquitetura. Rafael Moneo (2008) expõe com clareza o processo 

de projeto da Casa II: 

Tudo o que foge desse processo formal não tem valor para a arquitetura. A constru-
ção, o programa, o lugar etc. estão ali, são concretos, mas podem ser ignorados. É a 
invenção da sintaxe que o arquiteto usa, e o primeiro movimento que desatou o pro-
cesso é o que conta. Por isso, como dissemos, os elementos programáticos — cozi-
nhas, chaminés, escadas, banheiros etc. — ficam presos nos interstícios, permitindo 
que a casa cumpra a sua função instrumental. São, contudo, anedotas, coincidências 
que não têm valor (MONEO, 2008, p. 149). 

Mais tarde, nos anos 1990, vêm as tentativas de Eisenman de utilizar-se pragmatica-

mente dos conceitos deleuzianos de dobra, evento, etc. Ele faz esforços em aplicá-los aos seus 

projetos com o objetivo de deslocar a visão clássica, como, por exemplo, no plano de desen-

volvimento para o concurso do bairro Rebstockpark, em Frankfurt (Alemanha), desenvolvido 

nos anos 1990 e 1991 (DESENHO 02), para o qual interpretou o conceito deleuziano de dobra e o 

utilizou na definição de um grid sobre o terreno, definidor da implantação de edifícios e da 

infraestrutura. Segundo Eisenman (1992/2008, p. 605), “A dobra é um tipo de espaço afetivo 

que diz respeito àqueles aspectos que não estão associados com o efetivo, que são mais do que 

razão, significado e função”. Dessa maneira, a arte poderia colocar-se para além dos media. 
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DESENHO 02 – ESQUEMAS CONCEITUAIS DO PROJETO REBSTOCKPARK (NÃO CONSTRUÍDO) – 
PROJETO DE PETER EISENMAN 

 
Fonte: Site Eisenman Architects. Disponível em <http://www.eisenmanarchitects.com/-
rebstockpark.html#images>. Acessado em 25 set. 2017. 

No raciocínio aqui apresentado, propõe-se expandir a ideia de media eletrônicos para o 

que se tem chamado de cultura digital, considerando que a existência desses media é possível 

justamente pela existência da telemática, ou seja, da junção das telecomunicações com a in-

formática, fato que vem modificando, desde o último quartel do século XX, relações sociais, 

econômicas e culturais. Ademais está claro que para Eisenman realizar as suas propostas de 

projeto e construção foi fundamental a utilização da informática para representação arquitetô-

nica, modelagem e realização de cálculos complexos. 

Pablo Lorenzo-Eiroa119 (2013), professor da Escola de Arquitetura da Cooper Union e 

membro de uma geração de arquitetos mais jovens do que Eisenman, reconhece que a visão 

não mais se coloca como uma referência no mundo contemporâneo, mas problematiza a ques-

tão com base em uma outra perspectiva. Ele vai além na proposição de que a visão clássica 

não atende as condições culturais contemporâneas e sugere um novo estruturalismo que dá 

continuidade e revê as abordagens pós-estruturalistas em arquitetura. 

                                                
119  Pablo Lorenzo-Eiroa é um arquiteto nascido na Argentina e naturalizado norte-americano. É professor na 

Escola de Arquitetura da Universidade The Cooper Union. Informações encontram-se disponíveis em <http://
www.eiroaarchitects.com>. Acessado em 31 mai. 2017. 
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A representação digital criou uma revolução na arquitetura comparável com a pers-
pectiva na Renascença, mas seu estruturalismo não foi suplantado, nem tem sido 
questionado culturalmente dentro da disciplina (LORENZO-EIROA, 2013, p. 17, 
tradução nossa120). 

Lorenzo-Eiroa (2013) afirma que o pós-estruturalismo desconsiderava os fundamentos 

disciplinares da arquitetura na sua empreitada desconstrutivista. A ideia então seria reconhe-

cer os fundamentos para revolucioná-los. Para ele, há estruturas subjacentes nos códigos de 

informática que redefinem a arquitetura. Ele concorda que as estruturas sintáticas e represen-

tacionais da arquitetura devem ser suplantadas — aqui podemos ter como referência o pensa-

mento de Eisenman, que tem a sintaxe como elemento central — mas afirma que nada se mo-

dificará se as lógicas das interfaces e códigos de algoritmos que são atualmente utilizados pe-

los arquitetos também não forem problematizadas e deslocadas: 

A invenção formal deve lidar com o mecanismo de processamento da informação, 
para suplantar a lógica prescritiva das interfaces e ativar um discurso cultural intrín-
seco à arquitetura (LORENZO-EIROA, 2013, p. 18, tradução nossa121). 

De fato, a utilização de pacotes de software comercializados e amplamente utilizados 

pelos arquitetos limita as possibilidades formais, apesar de parecer que se está diante de uma 

infinidade de possibilidades. Rhinocerus 3D e Grasshopper, AutoCad e outros programas pré-

determinam as possibilidades. Nesse caso, o arquiteto pode ser visto como um mero usuário, 

aquele que escolhe uma variação das formas já definidas pelo código. 

Analisando-se o repertório formal utilizado por Zaha Hadid Architects (ZHA) em seus 

projetos arquitetônicos, verifica-se que o software desenvolvido pelos arquitetos determina 

uma família de formas. Nesse caso, provavelmente, os algoritmos devem ser de propriedade 

do escritório, o que não invalida o argumento sobre o algoritmo como elemento determinante 

das formas, mas, por ser um software criado pelos próprios arquitetos, ainda que com o auxí-

lio de programadores, a autoria estaria garantida — e a criação não estaria limitada, já que os 

arquitetos detêm o controle do software. 

De qualquer maneira, nos seus experimentos de deslocamento entre significado e sin-

taxe, Eisenman tem sido um dos arquitetos que mais se aproximam do objeto arquitetônico 

em si, independentemente dos efeitos que resultam das suas relações com o contexto. 

                                                
120  Digital representation created a revolution in architecture comparable with perspective in the Renaissance but 

its structuralism has not been displaced, neither has it been questioned culturally within the discipline (LO-
RENZO-EIROA, 2013, p. 17). 

121  Formal invention must deal with the mechanism of information processing in order to displace the prescrip-
tive logic of interfaces and to activate a cultural discourse intrinsic to architecture (LORENZO-EIROA, 
2013, p. 18). 
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Mais recente na sua formulação sobre arquitetura, sobretudo no que se refere à digita-

lidade, o arquiteto Greg Lynn propõe, no início dos anos 1990, o conceito de curvilinearidade 

arquitetônica. Essa ideia, apresentada no próximo tópico, possibilita um avanço sobre as pro-

posições dos arquitetos da desconstrução ao sugerir uma terceira via mais conciliadora. 

3.5 A CURVILINEARIDADE ARQUITETÔNICA 

Formas típicas de arquitetura digital se devem, acima de tudo, à reação contra a des-
construção que surgiu no início dos anos 1990. Um dos episódios mais notáveis des-
sa reação foi o entusiasmo pela dobra — compreendida às vezes de forma literal, na 
maioria das vezes como uma metáfora — que caracterizou uma gama inteira de pro-
duções arquitetônicas por volta desse período, especialmente nos Estados Unidos. O 
uso do termo foi lançado por uma tradução para o inglês do ensaio Le Pli (A Dobra), 
do filósofo francês Gilles Deleuze. Um estudo da metafísica de Leibniz, A Dobra in-
sistiu em um dos seus aspectos: a possibilidade de conceber a complexidade em ou-
tros termos que não a descontinuidade e a colisão frontal (PICON, 2010, p. 63–64, 
tradução nossa122). 

Greg Lynn era um jovem arquiteto quando foi convidado a organizar um número es-

pecial da revista Architectural Design sobre o conceito deleuziano “dobra” e sua relação com 

a arquitetura. A resposta de Lynn ao universo da complexidade refletido no mundo da arquite-

tura se baseia na filosofia deleuziana e se coloca como uma alternativa tanto aos discursos 

unificadores, quanto aos discursos desconstrutivistas da arquitetura, outra forma de lidar com 

a pluralidade de elementos formais. 

Em texto escrito no ano de 1993, Curvilinearidade arquitetônica: O dobrado [folded], 

o maleável [pliant] e o flexível [supple], Lynn declara que a sensibilidade arquitetônica con-

temporânea deveria se concentrar mais na flexibilidade e nas alianças, em lugar dos conflitos. 

Ele propõe uma nova relação com o contexto: maleabilidade como resposta aos estímulos ex-

ternos. Essa abordagem pode ser compreendida como uma relação de reciprocidade e de resis-

tência mínima a forças externas e pressupõe uma atitude bem diferente de ser resistente à he-

terogeneidade e à complexidade do contexto ou de uma busca por um sistema formal unitário. 

Pode-se supor que consiste em uma espécie de contextualismo bastante sensível às condições 

da natureza, assim como ao contexto cultural, mas de tipo diferente se comparado ao regiona-

lismo crítico. A natureza não é aqui apenas interpretada, mas captada e incorporada como in-
                                                
122  Typical forms of digital architecture are, above all, indebted to the reaction against deconstruction that arose 

in the early 1990s. One of the most telling episodes of this reaction was the enthusiasm for folding — under-
stood sometimes literally, most of the time as a metaphor — that characterized a whole range of architectural 
productions around that period, especially in the United States. The use of the term was triggered by the 
translation of French philosopher Gilles Deleuze’s essay, Le Pli (The Fold), into English. A study of Leibniz 
metaphysics, The Fold insisted on one of its aspects: the possibility to envisage complexity in other terms 
than discontinuity and frontal collision (PICON, 2010, p. 63–64). 
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formação. Também não significa que tal abordagem seja condescendente com o contexto — 

compliant, mas sim flexível — pliant (MASSUMI, 2013, p. 51). 

Ainda de acordo com Brian Massumi123 (2013), a proposta de Greg Lynn é muito mais 

uma composição de relações, internas e externas, do que uma composição de formas. Esse é 

um ponto importante do debate sobre arquitetura digital em curso atualmente. De acordo com 

Picon (2010, p. 211), não está ainda definido se há uma poética preponderante na produção da 

arquitetura digital, além de haver uma tensão entre a produção de formas geométricas com-

plexas possibilitadas pelo computador, mas ainda geradas pela “mão” do arquiteto, e a busca 

de estratégias projetuais mais abstratas, menos formalistas, em que o código, ou os algorit-

mos, passam a ser os geradores das formas. Esse último procedimento requer um conheci-

mento aprofundado de programação computacional por parte daqueles que projetam arquite-

tura. 

Greg Lynn (1993/2013) reenquadra o discurso da arquitetura a partir da segunda me-

tade do século XX e coloca em um mesmo pacote as abordagens teóricas de Robert Venturi - 

complexidade e contradição; Colin Rowe124 - contextualismo; e Mark Wigley e Philip John-

son125 - desconstrução. De acordo com ele, todos lidaram com a “[…] produção de sistemas 

formais heterogêneos, fragmentados e conflituosos” (LYNN, 1993/2013, p. 29, tradução nos-

sa126). A lógica dos projetos era a da contradição. Também afirma que todos tomavam como 

ponto de partida o contexto para então negar ou afirmar a lógica da contradição. 

A proposta apresentada por Lynn, uma terceira via, é de um novo tipo de suavização 

da forma arquitetônica, baseada na variedade e no cálculo infinitesimal, com o intuito de ne-

gociar e acomodar as contradições. Esse sistema seria integrador das diferenças, “contínuo, 

embora heterogêneo” (LYNN, 1993/2013, p. 30). Os arquitetos dessa vertente trabalham com 

                                                
123  Brian Massumi, nascido em 1956, é professor do Departamento de Comunicação da Universidade de Mon-

treal, no Canadá. Suas publicações versam sobre temas relacionados a comunicação, filosofia e estudos cultu-
rais. Informações estão disponíveis em <http://en.com.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/massumi-
brian/>. Acessado em 09 set. 2017. 

124  O historiador da arte e arquiteto Colin Rowe nasceu em 1920, em Rotherham, na Inglaterra, e faleceu em 
1999, em Arlington (EUA). Foi professor na Escola de Arquitetura da Universidade de Cambridge, na Ingla-
terra, e na Escola de Arquitetura e Desenho Urbano da Universidade de Cornell, nos EUA. Dentre os seus es-
critos seminais estão Mathematics of the Ideal Villa e Collage City. Informações encontram-se disponíveis 
em <https://dictionaryofarthistorians.org/rowec.htm>. Acessado em 09 set. 2017. 

125  O arquiteto Philip Johnson nasceu em 1906, em Cleveland (EUA), e faleceu em 2005, em New Canaan, 
Connecticut (EUA). Foi o primeiro diretor do Departamento de Arquitetura do Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque (MOMA). Dentre os seus projetos mais conhecidos estão a Casa de Vidro, em New Canaan 
(EUA), finalizada em 1949; a Catedral de Cristal em Garden Grove, Califórnia (EUA), finalizada em 1980; e 
o edifício sede da AT&T, em Nova Iorque (EUA), concluído em 1982. Foi laureado com o primeiro Prêmio 
Pritzker de Arquitetura em 1979. Informações estão disponíveis em <http://www.pritzkerprize.com/biogra
phy-philip-johnson>. Acessado em 09 set. 2017. 

126  […] production of heterogeneous, fragmented and conflicting formal systems (LYNN, 2010, p. 32). 
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a justaposição de formas em um nível muito mais profundo, obtendo uma montagem formal a 

partir de mínimas interações entre elementos heterogêneos, gerando, assim, formas suaviza-

das. Dentre esses, podem ser citados Michael Meredith127 (MOS Architects), Toyo Ito128 e Za-

ha Hadid, nas suas propostas mais recentes. 

A arquitetura da curvilinearidade também compreende o mundo como o lugar das di-

ferenças, mas suas formas se apresentam curvas, lisas e contínuas. A heterogeneidade é ab-

sorvida em um nível microscópico. O contexto complexo atua sobre a forma por vicissitude, 

por imprevisibilidade, e a forma flexível, por sua vez, molda-se às influências contextuais. A 

forma não é resultante de códigos formais pré-estabelecidos; os contextos ou influências ex-

ternas são incorporados com “resistência mínima” e “submissão sagaz” (LYNN, 1993/2013, 

p. 35). 

A forma fluida, lisa e suave da arquitetura desenvolvida por Greg Lynn é resultado de 

cálculos computacionais e algoritmos desenvolvidos desde a fase de concepção das ideias. 

Sim, é possível responder dessa forma ao contexto, desde que se tenha acesso a programas 

como CATIA, Rhino e seus plug-ins ou que se tenha expertise para produzir o próprio softwa-

re. Para Lynn, o computador foi inicialmente uma ferramenta de desenho, mas evoluiu para 

um meio que modificou a forma de projetar dos arquitetos, ou melhor, o computador tornou-

se um meio que modificou a linguagem e a forma da arquitetura (LYNN; GAGE, 2010), com 

um efeito paradigmático próximo ao que ocorreu com a perspectiva no Renascimento. Tam-

bém é imprescindível que as tecnologias de construção sejam adequadas para transformar es-

sas concepções arquitetônicas em realidade concreta. 

Lynn se vale de uma estratégia de projeto, diretamente relacionada ao contexto, como 

forma de posicionar-se diante do mundo. A solução não estava em uma linguagem unificado-

ra, nem em uma linguagem do conflito e da contradição e, tampouco, no regionalismo crítico. 

Essa estratégia de projeto ele qualifica como curvilinear, lisa (suave), maleável, dobrável e 

flexível. Jencks (1995/1997) explica de forma didática o ato da dobra para a arquitetura: “[…] 

conectar o que é diferente em uma transição suave (JENCKS, 1995/1997, p. 53–54, tradução 

                                                
127  O arquiteto americano Michael Meredith é professor da Escola de Arquitetura da Universidade de Princeton 

e diretor do escritório de arquitetura MOS, sediado em Nova Iorque. Informações estão disponíveis em 
<https://soa.princeton.edu/content/michael-meredith> e <http://www.mos.nyc>. Acessados em 09 set. 2017. 

128  O arquiteto Toyo Ito nasceu em 1941, em Seul, na Coreia do Sul. Dirige o escritório de arquitetura Toyo Ito 
& Associados, sediado em Tóquio. Dentre as suas obras mais conhecidas estão a Torre dos Ventos, em Yo-
kohama, finalizada em 1986; a Aluminium House, em Fujisawa, finalizada em 2000; e a Midiateca de Sen-
dai, finalizada em 2000; todas no Japão. Foi laureado com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2013. Infor-
mações estão disponíveis em <http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/index/index_en.html>. Acessado em 09 set. 
2017. 
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nossa129). A dobra produz um efeito “reconciliador”, gera a continuidade, ainda que o todo 

seja composto de elementos heterogêneos. 

De fato, a arquitetura que usa o conceito da dobra para buscar como resultado uma 

forma suavizada está indo de encontro ao método da desconstrução em arquitetura. Pode-se 

mesmo retomar Jencks (1995/1997), quando afirma que a desconstrução também se utiliza da 

dobra, mas coloca a ênfase no momento da mudança, da transição de um estado para o outro. 

Nesse ponto, o conceito de dobra está relacionado à Teoria da Catástrofe de René Thom130, 

matemático francês, estudioso da topologia. A desconstrução em arquitetura representaria as-

sim os exatos momentos em que um sistema se distancia de uma situação de equilíbrio e se 

transforma abruptamente. Dessa forma, utilizar a dobra como método requer uma tomada de 

posição: ou bem se pontua as mudanças, os exatos momentos de contradição, ou se representa 

o sistema visto de uma perspectiva mais ampla, no seu equilíbrio dinâmico e instável. 

Lynn (1993/2013) afirma: “O alisamento envolve a integração intensiva das diferenças 

dentro de um sistema contínuo, embora heterogêneo” (LYNN, 1993/2013, p. 29). Aqui se está 

diante da filosofia deleuziana transposta para a arquitetura. O sistema contínuo e heterogêneo 

por ele (Lynn) referido está diretamente relacionado ao virtual, ou melhor, ao plano de ima-

nência deleuziano. É possível retomar parte da explicação de Galloway (2014) e compreender 

o que se passa no nível conceitual da proposição: 1) No plano de imanência (a virtualidade, o 

analógico), os entes são “entidades radicalmente singulares e heterogêneas” (GALLOWAY, 

2014, p. 56), contrariamente ao digital, que faz o movimento oposto: onde o que era contínuo 

e integral torna-se discreto; 2) O […] ente é compreendido como contínuo na sua imanência 

[…]” (GALLOWAY, 2014, p. 56, grifo do autor, tradução nossa131). 

Seguindo essa linha de raciocínio, compreende-se que, do ponto de vista filosófico, a 

proposta de Lynn está em oposição à atualidade e à digitalidade. Galloway (2014) diz: 

O substrato fundamental do analógico é, portanto, a heterogeneidade, que compre-
endemos não simplesmente como coleções de coisas diferentes, mas como pura dife-

                                                
129  […] connecting that which is different in a smooth transition (JENCKS, 1995/1997, p. 53–54). 
130  O matemático René Thom nasceu em 1923, em Montbéliard, e faleceu em 2002, em Bures-sur-Yvette, ambas 

comunas francesas. Ensinou no Instituto de Estudos Científicos Avançados em Bures-sur-Yvette. Tornou-se 
conhecido pelo desenvolvimento da Teoria da Catástrofe. Foi laureado com a Medalha Fields em 1958. In-
formações encontram-se disponíveis em <https://www.britannica.com/biography/Rene-Frederic-Thom>. 
Acessado em 09 set. 2017. 

131  […] being is understood to be continuous in its immanence […] (GALLOWAY, 2014, p. 56, grifo do autor). 
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rença, uma diferença tão pura que é, para usar uma palavra de Deleuze, “lisa” (sua-
ve) (2014, p. 69, grifo do autor, tradução nossa132). 

Paradoxalmente é essa arquitetura proposta por Lynn uma das que mais se valem das 

tecnologias de computação e que tem sido também denominada de arquitetura digital. O que 

essa arquitetura busca, do ponto de vista conceitual, é uma volta, ou melhor, uma representa-

ção do analógico, do virtual. 

Aprofundando-se na problemática conceitual, há divergências entre a compreensão de 

Galloway (2014) sobre o analógico e a possibilidade de uma arquitetura virtual. Para Gal-

loway (2014) não existem eventos analógicos, partindo-se de um posicionamento rigoroso em 

relação aos conceitos. Ele chega, entretanto, a admitir que se pode pensar que os eventos sob 

o regime analógico são “[…] simplesmente transições suaves entre estados. Simplesmente 

substituem a onda serrilhada do digital pela onda curvilinear do analógico” (GALLOWAY, 

2014, p. 59, tradução nossa133). Com essa ressalva, a arquitetura da curvilinearidade está justi-

ficada conceitualmente. Parte-se aqui do pressuposto de que a partir da industrialização, da 

ascensão do capitalismo e da preponderância das máquinas e tecnologias emergentes sobre a 

produção dos artefatos, a arquitetura tem estado intimamente ligada ao desenvolvimento tec-

nológico, formando-se aí um verdadeiro liame, em que se torna inconcebível separar a sua 

expressão daquilo que é próprio do âmbito científico e técnico. Gilles Deleuze e Félix Guatta-

ri134 (1991/2010) apresentam o espaço geométrico como um exemplo de objeto cientificamen-

te construído por funções. E continuam: “[…] toda teoria das funções depende de números” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1991/2010, p. 139). Assim é de se questionar o abandono, por par-

te dos arquitetos, do domínio das técnicas e, por conseguinte, da matemática, questões tão ca-

ras à produção arquitetônica, deixando-o sob a responsabilidade dos engenheiros (civis ou de 

software), sem maiores trocas ou colaboração. 

Também se compreende que, atualmente, não mais apenas a indústria de massa e a pa-

dronização norteiam as propostas formais da arquitetura contemporânea. Daí que se torna cla-

ra a direta vinculação dessa produção com outro paradigma, denominado pós-industrial. As 

                                                
132  The underlying substrate for the analog is thus heterogeneity, which we understand not simply as collections 

of different things but as pure difference so pure that it is, to use a word from Deleuze, “smooth” (GALLO-
WAY, 2014, p. 69, grifo do autor). 

133  […] simply smooth transitions transitions between states. Simply replace the sawtooth wave of the digital 
with the curvilinear wave of the analog (GALLOWAY, 2014, p. 59). 

134  Félix Guattari, filósofo e psicanalista francês, nasceu em 1930, em Colombe, e faleceu próximo a Blois em 
1992. Foi discípulo do psicanalista Jacques Lacan. Produziu, com o filósofo Gilles Deleuze, a obra em dois 
volumes Capitalismo e Esquizofrenia e O que é a Filosofia. Informações encontram-se disponíveis em 
<https://www.britannica.com/biography/Pierre-Felix-Guattari>. Acessado em 09 set. 2017. 
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formas agora respondem ao software, ao singular, à personalização. Mudam-se os meios de 

projetação, consequentemente mudam-se as formas projetadas. 

Lendo com um pouco mais de atenção o texto de Greg Lynn, percebe-se que o que es-

tá em jogo certamente ultrapassa a questão meramente formal, reportando-se a um nível infi-

nitesimal, onde as formas não são mais reconhecidas como tais. A curvilinearidade é resultan-

te dos algoritmos criados para gerá-las, e deriva para uma estratégia de projeto que, se utiliza-

da, talvez não produza tais formas curvilíneas em todos os casos. Essa estratégia consiste na 

resposta resultante da relação do projeto arquitetônico com o contexto complexo e heterogê-

neo. É possível imaginar que as primeiras obras arquitetônicas que se valeram dessa estratégia 

tenham resultado em formas curvilíneas por contraposição à tendência, à época, de linhas dia-

gonais, agudas, formalmente conflituosas da desconstrução. O que Greg Lynn propõe é que as 

influências externas, juntamente às conexões internas, sejam as principais condicionantes que 

resultem nas formas. A tendência é que sejam curvilíneas, mas pode-se pensar que outros pa-

drões formais sejam produzidos. 

Também se encontra no discurso do arquiteto uma preocupação relativa à vinculação 

do uso das tecnologias digitais a projetos arquitetônicos reconhecidos como fruto da frivoli-

dade e das demandas do capital internacional globalizado. Cabe perguntar até que ponto as 

produções dos arquitetos que têm experimentado a arquitetura concebida por meio da infor-

mática e seus algoritmos são necessariamente frívolas. Qual a relação direta que se quer esta-

belecer entre a frivolidade e a informática na arquitetura? Todos os projetos de arquitetura que 

enveredam por esse caminho fatalmente terão essa qualidade? Ora, percebe-se que parte dos 

arquitetos que se aventuram na tarefa de dominar a informática e relacioná-la ao campo da 

arquitetura tem realizado um grande esforço no sentido de responder conceitualmente ao que 

concernem os seus experimentos. É óbvio que no caso da arquitetura, haverá projetos belos, 

muito bem construídos, mas que não respondem aos anseios de uma coletividade, mas sim de 

um grupo dominante, a exemplo do que vêm apontando movimentos sociais de ocupação de 

ruas, ocorridos nos últimos anos em diversos lugares do mundo, contra a construção de shop-

ping centers, destruição de áreas verdes, etc. Frívolo é o que é inútil, superficial, sem valor. 

Conclui-se então que qualquer projeto de arquitetura pode ser frívolo, independente de ser 

concebido a partir de tecnologias digitais. Greg Lynn, Rem Koolhaas, Michael Meredith 

(MOS), Patrik Schumacher, apenas para citar alguns, têm movimentado o debate sobre arqui-

tetura e informática não apenas com as suas criações projetuais, mas também com a produção 

de livros, artigos em revistas e atuação como docentes nas mais prestigiosas faculdades de 

arquitetura. É válido verificar se realmente as proposições nesse campo de experimentações 



 

 

82 

são meramente formalistas, desprovidas de conteúdo e servem a interesses prejudiciais ao 

bem comum. 

Nas suas aulas como professor visitante na Faculdade de Arquitetura da Universidade 

de Yale, Greg Lynn declarou que tem estimulado os estudantes a não desenvolver projetos 

voltados a um expressionismo estrutural gratuito, devendo-se evitar soluções formais que te-

nham apenas a aparência de um dinamismo formal e os tem orientado a empregar as tecnolo-

gias digitais como um meio verdadeiro de projetação e não apenas uma caixa preta de geração 

de formas (LYNN; GAGE, 2010, p. 9). Assim como Michael Meredith (MOS), Greg Lynn se 

diz avesso ao look paramétrico. 

A qualidade curvilinear, lisa e contínua das formas propostas por Greg Lynn também 

está no centro de um conflito instalado no universo em questão: a relação da forma arquitetô-

nica com a tectônica. Antoine Picon, professor de história da arquitetura da Faculdade de De-

sign da Universidade de Harvard, retoma a questão da centralidade da tectônica nos projetos 

da arquitetura modernista, afirmando que os princípios estruturais desempenhavam um papel 

organizacional: 

Eles eram instrumentais em transmitir as dimensões plásticas e expressivas da arqui-
tetura, mesmo na medida em que os detalhes estruturais substituíram progressiva-
mente o ornamento tradicional durante a primeira metade do século XX (PICON, 
2010, p. 127, tradução nossa135). 

Em oposição, atualmente, em muitos projetos há um descolamento da proposta formal 

em relação à solução estrutural do edifício. Picon (2010) também afirma que a suavização 

formal presente em projetos da arquitetura contemporânea, com base em relações paramétri-

cas, é “[…] adversa à sintaxe equivalente à expressão tectônica” (PICON, 2010, p. 136, tra-

dução nossa136). Greg Lynn (2010) tem dedicado tempo à busca de uma resposta à questão da 

tectônica. Para ele, a produção arquitetônica está deixando a era da montagem para a era da 

fusão de materiais. Para chegar a essa conclusão, ele se voltou para as indústrias navais, au-

tomobilísticas e aeroespaciais no intuito de estudar como os seus produtos são articulados do 

ponto de vista estrutural. Na sua concepção de inovação é necessário buscar informações e 

inspiração em outras áreas que se utilizam de meios similares de projeto. Ele percebeu que 

nessas outras áreas os materiais têm sido colados, enlaçados ou combinados em uma espécie 

de compósito a partir de processos químicos, no lugar da montagem tradicional das partes 

                                                
135  They were instrumental in conveying the plastic and expressive dimensions of architecture, even to the extent 

that structural detail progressively replaced traditional ornament during the first half of the twentieth century 
(PICON, 2010, p. 127). 

136  […] adverse to syntax-like tectonic expression (PICON, 2010, p. 136). 
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com a utilização de parafusos, pregos e pinos. E entende que o mesmo se passa e se passará 

com a arquitetura, em um novo paradigma formal e construtivo intimamente ligado à utiliza-

ção da tecnologia digital. 

Observando as propostas formais de Greg Lynn (RENDERIZAÇÃO 03 e FOTOGRAFIA 05), 

muitas das quais não foram construídas, percebe-se uma aproximação com o design de produ-

to, por um lado, e com a escultura, por outro. Claramente a sua pesquisa se enquadra no cam-

po das artes visuais. O arquiteto, em seu famoso texto de 1993, estava declaradamente baliza-

do pelo pensamento de Gilles Deleuze, fazendo referências diretas ao conceito de dobra e ten-

tando transpô-lo para o universo das formas arquitetônicas. Greg Lynn anda sobre uma linha 

tênue, entre aquilo que é compreendido e aceito e o campo arriscado da experimentação e da 

inovação. O arquiteto Peter Eisenman, um dos principais representantes da desconstrução no 

campo da arquitetura, já usou publicamente o adjetivo feio para qualificar as propostas for-

mais de Lynn (EDNIE-BROWN, 2013). 

RENDERIZAÇÃO 03 – MUSEU DE ARTE DE ST. GALLEN, SUÍÇA – PROJETO DE GREG LYNN 

 
Fonte: Site Greg Lynn FORM. Digital Render © Greg Lynn FORM 2001. Disponível em 
<http://glform.com/buildings/st-gallen-kunstmuseum/>. Acessado em 25 set. 2017. 
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FOTOGRAFIA 05 – SCI-ARC BLOBWALL PAVILION – PROJETO DE GREG LYNN 

 
Fonte: Site Greg Lynn FORM. SCI-Arc BLOBWALL Pavilion © Greg Lynn 
FORM 2009. <http://glform.com/environments/blobwall/> Acessado em 25 
set. 2017 

Pode-se arriscar a dizer que, com tal postura, Greg Lynn desafia a opinião preestabele-

cida, ou melhor, ele encara o processo criativo no limite do que é concebível esteticamente, o 

que pode aproximar-se da ação do artista conforme propõem Deleuze e Guattari (1991/2010, 

p. 240, grifo dos autores): “Significa dizer que o artista se debate menos contra o caos (que 

ele invoca em todos os seus votos de uma certa maneira), que contra os ‘clichês’ da opinião”. 

Interessante também observar que Deleuze e Guattari (1991/2010, p. 244) afirmam que “[…] 

uma das vias de evolução dos computadores vai no sentido de aceitação de um sistema caóti-

co ou caotizante”. Imagina-se assim a relação que se pode estabelecer entre a informática e a 

arquitetura nos seus processos criativos. Há, contudo, de forma geral, uma prática passiva por 

parte de muitos arquitetos, em que apenas são utilizados os programas de desenho disponíveis 

no mercado, sem questionar de que maneira estão moldando o pensar e o fazer arquitetônico. 

O arquiteto Mark Foster Gage137 (2010) declara que vivemos em uma época de “monoculturas 

                                                
137  O arquiteto americano Mark Foster Gage é professor na Escola de Arquitetura da Universidade de Yale. Foi 

coeditor, com o arquiteto Greg Lynn, do livro Composites, Surfaces, and Software: High Performance Archi-
tecture e editor de Aesthetic Theory: Essential Texts for Architecture and Design. Informações estão disponí-
veis em <http://architecture.yale.edu/faculty/mark-gage>. Acessado em 09 set. 2017. 



 

 

85 

de software” e que “[…] os parâmetros estéticos do ambiente construído têm sido ditados am-

plamente pelas ferramentas incluídas ou omitidas pelos engenheiros de software” (GAGE, 

2010, p. 109, tradução nossa138). 

É interessante refletir sobre como tais estratégias projetuais resultariam nas grandes 

cidades brasileiras. Pode-se imaginar o grau de maleabilidade ou mesmo deformação de tal 

arquitetura produzida no Brasil para poder adaptar-se aos condicionamentos advindos das 

condições contextuais, bastante complexas no país. O que significaria responder arquitetoni-

camente dessa forma ao contexto das grandes cidades brasileiras? Essa estratégia de flexibili-

dade formal em relação ao contexto pode ser pensada para a arquitetura no Brasil? Dá para 

adaptar-se, curvar-se, ser flexível ao contexto brasileiro? E por último, por que a produção 

arquitetônica brasileira não se aproxima dessa forma de pensar a arquitetura? 

Cabe também outra reflexão: a arquitetura digital força os arquitetos a novamente se 

ocupar dos processos técnicos, domínio que em muitos casos se reduz à atividade daqueles 

que se dedicam às ciências exatas ou às engenharias. Talvez seja essa a razão da resistência 

em relação à informática no pensar arquitetônico. É possível que a proposta de Bruno Latour 

(1991/1994) se enquadre bem nos domínios da arquitetura: as instâncias sociológicas e cientí-

ficas tendem a reunir-se novamente. Aqueles que se especializaram na sociologia, na psicolo-

gia, na economia, entre outros campos considerados como ciências humanas, têm agora que 

lidar com os fenômenos da natureza e vice-versa. No fazer arquitetônico significa voltar a 

dominar os processos matemáticos e informáticos, aqueles que descrevem e transformam a 

natureza, onde intervém a ciência. Talvez nessa conformação esteja a chave para o embate 

político. 

As tecnologias digitais estão situadas em um patamar de complexidade muito superior 

ao seu mero reconhecimento como aquilo que faz o edifício ficar em pé ou o que viabiliza os 

desenhos fantásticos dos arquitetos. Mesmo mantendo-se a compreensão de que a arquitetura 

é a primeira das artes e acima de qualquer coisa é composição estética, a sua relação com a 

cultura digital e seu potencial de transformação pode ser uma arena diante da qual faz-se ne-

cessário posicionar-se, definir em que lado se está situado e agir de acordo com a posição es-

colhida. O software é pensamento em forma de código. Os arquitetos podem sair do lugar de 

meros usuários submissos e passar a ocupar espaço mais crítico e colaborativo em relação 

àqueles que produzem as ferramentas que serão utilizadas na concepção e construção dos seus 

                                                
138  […] the aesthetic parameters of the built environment are being dictated largely by tools included or omitted 

by software engineers (GAGE, 2010, p. 109). 
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projetos. No dizer de Deleuze e Guattari (1991/2010, p. 213, grifo dos autores): “A casa parti-

cipa de todo um devir. Ela é vida, ‘vida não orgânica das coisas’”. 

Se Greg Lynn resumiu em um artigo os princípios da curvilinearidade, sobretudo nos 

seus pressupostos filosóficos, outros arquitetos estavam, à mesma época, experimentando 

formas geometricamente mais complexas, em sua maioria curvilílineas e suaves, a partir das 

possibilidades de desenho e cálculo oferecidas pela informática. A seguir serão explicitadas as 

ideias de Patrik Schumacher, arquiteto que também teoriza sobre o fazer arquitetônico, defen-

de a produção de uma arquitetura formalmente contínua e suavizada e propõe a sua adequação 

às condições culturais e sócio-econômicas contemporâneas, com base em um conjunto de 

ideias a que denominou de parametricismo. 

3.6 COMPLEXIDADE E PARAMETRICISMO 

Patrik Schumacher (2009, p. 243 in CARPO, 2013), braço direito da arquiteta Zaha 

Hadid, oferece algumas razões para que a arquitetura se modifique: ela deve refazer-se diante 

da complexidade da atual era pós-fordista. À resposta a essa mudança em termos arquitetôni-

cos, ele dá o nome de parametricismo: um novo estilo — e não um mero conjunto de técnicas 

— que encerraria a fase de transição da arquitetura que se expressou no pós-modernismo, na 

desconstrução e no minimalismo139. O que se depreende daí é que as formas se tornaram com-

plexas como resposta à complexificação das condições culturais, sociais e econômicas do 

mundo contemporâneo, momento em que se verifica uma busca por formas mais orgânicas, 

em muitos casos derivadas do modus operandi da própria natureza, agora compreendida sob a 

luz das teorias da complexidade. Essa relação é explicitada na seguinte asserção, que trata da 

capacidade do parametricismo para lidar com o ambiente construído contemporâneo: 

Um maior avanço dessa capacidade vital requer um novo ambiente construído com 
um nível de complexidade sem precedentes, uma complexidade que é organizada e 
articulada em uma ordem variada e complexa, do tipo que admiramos em sistemas 
naturais auto-organizados (SCHUMACHER, 2014, tradução nossa140). 

Buscando-se uma aproximação aos fundamentos do conceito de parametricismo, con-

vém remeter-se à explicação de Mario Carpo (2016) sobre o que são parâmetros, apresentan-

                                                
139  Dos arquitetos pesquisados, Schumacher foi o único a citar o minimalismo como uma das abordagens arqui-

tetônicas que se seguiram à crítica ao modernismo. Importante salientar que parte da arquitetura brasileira 
contemporânea se alinha a essa corrente. 

140  Further advancement of this vital capacity requires a new built environment with an unprecedented level of 
complexity, a complexity that is organized and articulated into a complex, variegated order of the kind we 
admire in natural, self-organized systems (SCHUMACHER, 2014). 
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do-os como as notações utilizadas pela matemática para representar objetos genéricos. Carpo 

(2016) também declara que Deleuze denominou esses objetos genéricos de “objectile”, termo 

que “[…] define todo um conjunto de objetos, mas nenhum em particular […]” (CARPO, 

2016, p. 26, tradução nossa141). 

Da maneira como ainda é ensinado na escola, o cálculo descreve as funções mate-
máticas utilizando variáveis (X, Y…) e parâmetros (a, b, c …). Com parâmetros es-
critos em lugar de números, o texto de uma função representa uma família genérica 
de curvas; quando os parâmetros são substituídos por números, o texto representa 
uma função específica. Assim, a equação y = ax2 + bx + c representa todas as pará-
bolas, e a equação y = 2x2 + 3x + 4 (onde os parâmetros a, b e c são substituídos pe-
los números 2, 3, 4 respectivamente) descrevem uma parábola em particular (CAR-
PO, 2016, p. 26, tradução nossa142). 

Voltando ao estilo propugnado por Schumacher (2014), para um objeto ser considera-

do paramétrico deverá apresentar as seguintes características básicas, denominadas de heurís-

ticas formais e funcionais: 

- Todas as formas devem ser suaves; deve-se evitar as formas rígidas. 
- Todos os sistemas devem ser diferenciados; deve-se evitar a simples repetição. 
- Todos os sistemas devem ser interdependentes; deve-se evitar a colagem de elementos 

isolados e não relacionados. 
- Todas as funções são cenários de eventos/atividades paramétricos; deve-se evitar este-

reótipos funcionais rígidos. 
- Todos os eventos/atividades comunicam-se entre si; deve-se evitar o zoneamento fun-

cional segregativo. 

Schumacher (2014) diferencia o estilo — parametricismo — do design paramétrico, 

este uma metodologia, neutra em termos estilísticos, que pode ser aplicada em qualquer proje-

to arquitetônico. Essa propriedade foi ressaltada pelo arquiteto Mark Foster Gage (2016), ao 

contrapor-se à ideia de parametricismo como estilo: 

O Parametricismo como tecnologia, no entanto, inerentemente não possui estilo, e 
pode ser usado para suportar qualquer número de ‘estilos’. Não há motivo para que 

                                                
141  […] defines a whole set of objects, but none in particular […] (CARPO, 2016, p. 26). 
142  The way it is still taught in school, calculus notates mathematical functions using variables (X,Y…) and pa-

rameters (a, b, c …). With parameters written in instead of numbers, the script of a function represents a ge-
neric family of curves; when parameters are replaced by numbers, the script notates one specific function. 
Thus, the equation y = ax2 +bx + c represents all parabolas, and the equation 2x2 + 3x + 4 (where the parame-
ters a, b and c are replaced by the numbers 2, 3, 4 respectively) notates one parabola in particular (CARPO, 
2016, p. 14). 
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uma casa suburbana em estilo toscano não possa ser tecnologicamente paramétrica 
[…] (GAGE, 2016, p. 130, grifo do autor, tradução nossa143). 

Assim, se a tecnologia paramétrica pode ser aplicada no design de qualquer tipo de ar-

quitetura, o estilo paramétrico de Schumacher é singularizado, não somente por suas proprie-

dades técnicas, mas principalmente por suas qualidades formais, conforme descrito anterior-

mente: suavidade e continuidade formal como suas características diferenciadoras. Essas ca-

racterísticas podem ser identificadas nos projetos de Zaha Hadid em parceria com Patrik 

Schumacher, a exemplo do complexo empresarial e de entretenimento Galaxy SOHO 

(FOTOGRAFIA 06) construído em Pequim, na China e do Centro Heydar Aliyev (FOTOGRAFIA 07), 

edifício que abriga os programas culturais nacionais, em Baku, na República do Azerbaijão. 

FOTOGRAFIA 06 – GALAXY SOHO, EM PEQUIM, CHINA – PROJETO DE ZAHA HADID ARCHI-
TECTS 

 
Fonte: Fotografia de Iwan Baan. Site de Zaha Hadid Architects. Disponível em <http://
www.zaha-hadid.com/architecture/galaxy-soho/>. Acessado em 25 set. 2017. 

Vale inserir mais uma posição no tocante à discussão sobre a forma na arquitetura di-

gital: o arquiteto Lars Spuybroek (2007), ao definir as características da arquitetura digital, 

que ele compara à arte da variação (dessa vez ao Art Nouveau), lista as propriedades que lhe 

são inerentes: são necessárias muitas partes similares, essas partes precisam ser coordenadas e 

devem se multiplicar. Esse efeito só é possível de conseguir-se com o uso de elementos curvi-
                                                
143  Parametricism as a technology, however, inherently has no style, and can be used to support any number of 

‘styles’. There is no reason that a Tuscan-style suburban house cannot be technologically parametric […] 
(GAGE, 2016, p. 130). 
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lineares em continuidade (SPUYBROEK, 2007, p. 252–253). Ou seja, segundo esse ponto de 

vista, somente as linhas curvas teriam a condição de garantir a condição de variabilidade do 

sistema. 

FOTOGRAFIA 07 – CENTRO HEYDAR ALIYEV, EM BAKU, REPÚBLICA DO AZERBAIJÃO – PRO-
JETO DE ZAHA HADID ARCHITECTS 

 
Fonte: Fotografia de Iwan Baan. Site de Zaha Hadid Architects. <http://www.zaha-hadid.
com/architecture/heydar-aliyev-centre/>. Acessado em 25 set. 2017. 

Deve-se ressaltar que a forma arquitetônica, para Spuybroek (2007), é uma entidade 

inerentemente relacionada ao classicismo, notadamente ao platonismo — a forma é “[…] ide-

alizada, cristalizada, a priori, arquetípica” (SPUYBROEK, 2007, p. 254, tradução nossa144). 

Spuybroek (2007, p. 254) prefere falar em estrutura, com a presença de forças, ainda que está-

ticas; em configuração, conceito gestaltista mais dinâmico do que estrutura; em padrão, que 

seria uma emergência entre a forma e a informação; e em ritmo, conceito deleuziano que im-

plica em modulação e variação contínuas. 

Uma definição precisa de design paramétrico é apresentada pelo próprio Schumacher 

(2014), deixando claro o seu modo de operação para criação de formas arquitetônicas: 

Design Paramétrico é uma abordagem de design baseada na computação, que trata 
as propriedades geométricas do design como variáveis. As dimensões, ângulos e 
propriedades geométricas (como curvatura) permanecem maleáveis à medida que o 
design progride. Embora a qualquer momento o “modelo paramétrico” exiba uma 
determinada forma de acordo com o conjunto atual de valores escolhidos, a identi-
dade essencial do design paramétrico reside na topologia maleável do objeto em vez 

                                                
144  […] idealized, crystallized, a priori, archetypical (SPUYBROEK, 2007, p. 254). 
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de sua forma determinada momentânea. Isso significa que o design consiste nos re-
lacionamentos que são mantidos entre os vários elementos da composição. De fato, 
o modelo de design paramétrico é concebido como uma rede de relações e depen-
dências (SCHUMACHER, 2014, grifos do autor, tradução nossa145). 

O modelo paramétrico é apresentado como um esquema geral, um genótipo146 ou con-

junto genérico de parâmetros geradores de formas. O uso de termos derivados da biologia — 

nesse caso, o termo é específico da genética — indica o direcionamento da abordagem para-

metricista para uma visão orgânica da arquitetura. Os genótipos do modelo paramétrico gera-

riam então os fenótipos147: formas derivadas do esquema geral, mas que trazem características 

específicas derivadas do contexto (meio-ambiente) ou dos determinantes estruturais. 

No caso específico de Schumacher (2014), o design paramétrico é relacionado direta-

mente com a emergência e a teoria da complexidade. Em um modelo paramétrico avançado, a 

arquitetura nasceria de um processo gerado por agentes computacionais e algoritmos, dos 

quais não se poderia ter completo controle, reconhecendo-se a existência do elemento surpre-

sa: “Muitas propriedades da configuração resultante são emergentes e não antecipadas” 

(SCHUMACHER, 2014, tradução nossa148). Ainda assim, se poderia tentar controlar as pro-

priedades indesejadas inserindo restrições ao sistema. Nessa visão de sistema paramétrico 

avançado está desenhado um processo emergente, simulado em computador e baseado na teo-

ria da complexidade. Uma diferença em relação aos processos emergentes naturais estaria na 

possibilidade de alguma intervenção no software que gera o processo. No fundamento, entre-

tanto, o caráter emergente, resultante das relações entre os diversos agentes do sistema, seria o 

princípio da geração de arquitetura. Assim como os sistemas emergentes naturais, o processo 

de design paramétrico estaria eternamente aberto e em construção, não haveria completude ou 

fim. Pode-se dizer que o que emerge como forma está bem próximo do estado em equilíbrio 

instável que se situa entre a ordem e o caos. 

Ao defender que o papel do projetista se modifica, mas continua fundamental na defi-

nição dos parâmetros de design (a inteligência do design), Schumacher (2014) destaca a im-
                                                
145  Parametric Design is a computer based design approach that treats the geometric properties of the design as 

variables. The dimensions, angles and geometric properties (like curvature) remain malleable as the design 
progresses. Although at any time the ‘parametric model’ displays a determinate shape according to the set 
of currently chosen values, the essential identity of the parametric design resides in the malleable object’s to-
pology rather than its momentary determinate shape. This means that the design consists in the relationships 
that are maintained between the various elements of the composition. In fact the parametric design model is 
conceived as a network of relations or dependencies (SCHUMACHER, 2014, grifos do autor). 

146  De acordo com o dicionário HOUAISS, genótipo significa a “composição genética de um indivíduo, mais 
frequentemente usado a respeito de um gene ou grupo de genes”. 

147  De acordo com o dicionário HOUAISS, fenótipo significa o “conjunto das características estruturais e funci-
onais visíveis de um organismo, resultante da interação entre o genótipo e o ambiente”. 

148  Many of the properties of the resultant configuration are emergent and un-anticipated (SCHUMACHER, 
2014). 
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possibilidade de lidar-se com a complexidade de variáveis envolvidas em projetos de edifí-

cios, na atualidade, com base nos métodos tradicionais de projeto: 

O autor não espera que a totalidade do processo de design para um produto comple-
xo como um (contextualmente inserido) edifício possa ser solucionado por meio de 
uma configuração evolutiva única. Isso é assim porque é praticamente impossível 
estabelecer de antemão todos os critérios que podem tornar-se relevantes durante o 
processo de desenvolvimento (SCHUMACHER, 2014, tradução nossa149). 

Schumacher (2014) também se refere à “diferenciação contínua” para caracterizar a 

morfologia paramétrica. A base deleuziana e a ideia de curvilinearidade arquitetônica já apre-

sentada pelas ideias de Greg Lynn estão aqui claramente relacionadas. 

O estilo paramétrico, entretanto, vem sofrendo uma perda constante de popularidade, 

problema que foi abertamente colocado por Schumacher no número 86, publicado em 2016, 

da revista Architectural Design (AD), intitulado Parametricism 2.0: Rethinking Architecture’s 

Agenda for the 21st Century, do qual o próprio Patrik Schumacher foi o editor convidado. Ele 

atribui ao movimento contra a arquitetura icônica — segundo ele confundida com o parame-

tricismo — e ao crescimento da corrente neorracionalista a responsabilidade como os princi-

pais motivadores da marginalização da corrente parametricista (SCUMACHER, 2016b, p. 9). 

Com o objetivo de fazer frente a esse estado de coisas, Schumacher lança uma autocrítica de-

nominada Parametricismo 2.0. Essa reação pela sobrevivência do estilo está resumida na se-

guinte colocação: 

No intuito de sobreviver e prosperar, deve mudar seu foco de colocar em primeiro 
plano os princípios formais e os processos de design, e, como alternativa, colocar 
mais ênfase nos princípios funcionais e nos propósitos sociais. A pesquisa em design 
deve continuar, mas deve tornar-se mais estratégica, aplicada e orientada à perfor-
mance (SCHUMACHER, 2016b, p. 12, tradução nossa150). 

Schumacher enfrenta, contudo, críticos mordazes, a exemplo de Mark Foster Gage 

(2016), que nega ao seu Parametricismo o status de estilo. Para Gage, o problema reside em 

questões mais profundas, de ordem filosófica e não em uma mera posição contrária à arquite-

tura icônica ou à corrente neorracionalista. É interessante observar que Gage (2016) se vale da 

discussão aberta pelos filósofos ligados ao realismo especulativo e, especialmente, à Ontolo-

                                                
149  The author does not expect that the totality of the design process for a complex product like a (contextually 

embedded) building can be solved via a single evolutionary set up. This is so because it is virtually impossi-
ble to state in advance all the criteria that might become relevant during the project development (SCHU-
MACHER, 2014). 

150  In order to survive and succeed, it must shift its focus away from the foregrounding of formal principles and 
societal purposes, and instead place more emphasis on functional principles and societal purposes. Design re-
search should continue, but must become more strategic, applied and performance oriented (SCHUMA-
CHER, 2016b, p. 12). 
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gia Orientada a Objetos (OOO) de Graham Harman, para oxigenar o debate crítico da arquite-

tura disseminado entre a “nova geração de arquitetos”: 

A razão pela qual OOO está sendo explorada por esses arquitetos é que ela funciona 
como um antídoto não apenas para a ênfase deleuziana no vir a ser sobre o ser, mas, 
por extensão, na arquitetura sendo justificada não apenas por suas próprias qualida-
des, mas por suas relações — seu processo, sua complexidade interna, suas relações 
contextuais, sua certificação LEED — ou por seu status ou origens paramétricas 
(GAGE, 2016, p. 132, tradução nossa151). 

Ainda que o debate sobre a denominada arquitetura digital tenha como um dos seus 

principais focos geradores de discussão as formas complexas e curvilíneas proporcionadas 

pela informática, outras abordagens sobre a questão surgem no horizonte teórico da arquitetu-

ra, a exemplo da aposta do arquiteto Lars Spuybroek sobre a variabilidade como a principal 

propriedade da arquitetura apropriada ao panorama contemporâneo. Interessante também 

acompanhar o seu distanciamento em relação ao corpo teórico que sustenta o pensamento de 

arquitetos como Lynn e Schumacher e sua aproximação com um passado pré-moderno, a par-

tir da obra de John Ruskin e consequentemente da arquitetura do medievo, que considera co-

mo o ápice do fazer arquitetônico variável. 

3.7 O RETORNO À VARIABILIDADE 

Lars Spuybroek (2011/2016), em seu livro The Sympathy of Things: Ruskin and the 

Ecology of Design, tem como objetivo a compreensão do design digital, a partir da referência 

ao Gótico, via o pensamento de John Ruskin. A sua investigação está empenhada em traçar 

uma ontologia do design digital que guardaria semelhanças com a arte e a arquitetura gótica: 

o vitalismo, a variabilidade e a adaptabilidade, condições que incentivam a aparição de novas 

soluções formais — ainda que dentro de um sistema organizacional geral. Para Spuybroek 

(2011/2016), tanto no Gótico, quanto no digital, o decorativo e o tectônico devem convergir, 

em vez de criarem oposição: “Ornamento é estrutura, embora, muitas vezes, configuração ou 

estrutura abstratas” (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 103, tradução nossa152). O tectônico seria 

aquilo que articula, que garante a continuidade através das linhas, como as nervuras góticas. 

A arquitetura da variação é a arquitetura das linhas, dos elementos decorativos e estruturais ao 

                                                
151  The reason OOO is being explored by these Architects is that it functions as an antidote not only to the 

Deleuzian emphasis on becoming over being, but, by extension, to architecture being justified not by its own 
qualities, but by its relations — its process, its internal complexity, its contextual relations, its LEED certifi-
cation — or by its parametric origins or status (GAGE, 2016, p. 132). 

152  Ornament is structure, though often abstract structure or configuration (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 103). 
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mesmo tempo, do compósito; e não exatamente a das superfícies suavizadas, a arquitetura das 

massas (SPUYBROEK, 2007, p. 257). 

As superfícies e seus padrões, como já foi abordado anteriormente, têm estado em 

constante discussão no campo da arquitetura nos últimos anos, ao lado da também importante 

e contemporânea discussão sobre a tectônica. Quanto às discussões no que se refere ao orna-

mento vinculado aos envelopes arquitetônicos em tempos digitais, Antoine Picon (2010), por 

exemplo, o relaciona mais a “[…] um padrão, do que a uma decoração esculpida” (PICON, 

2010, p. 138). Spuybroek (2011/2016), por sua vez, posiciona-se diferentemente, afirmando 

que o padrão é justamente essa decoração esculpida e critica a substituição do ornamento pela 

textura no século XX, qualificando-a como uma decoração fraca: 

O revestimento das formas com textura natural é o que eu chamaria de decoração 
fraca: nenhuma relação entre padrão e objeto. A decoração fraca é simplesmente 
aplicada independentemente sobre uma forma e estrutura preexistentes. Em contras-
te, na decoração forte, como a de Morris, o padrão “constrói” ou “faz” o objeto, in-
cluindo todas as suas características, como bordas, cantos e aberturas 
(SPUYBROEK, p. 95, grifos do autor, tradução nossa153). 

De acordo com Picon (2010, p. 141), os envelopes arquitetônicos contemporâneos 

provocam uma série de sensações, a partir dos materiais utilizados e dos efeitos dos padrões 

obtidos, que podem ser produzidos pela escolha das cores, dos materiais, de imagens projeta-

das ou emitidas e mesmo das estruturas construtivas (LEVIT, 2008), a exemplo do Estádio 

Nacional de Pequim (FOTOGRAFIA 08), projetado pela dupla de arquitetos suíços Jacques Her-

zog e Pierre de Meuron154. Entretanto, a arquitetura contemporânea nem sempre seguiria na 

direção de um simbolismo e semioticismo aplicados às fachadas ou com qualidades locais. 

Essa arquitetura, que guarda relações estreitas com a cultura digital, tem, ao menos em parte 

dos projetos desenvolvidos, uma não correspondência com as particularidades do contexto em 

que se insere (HAYS, 2003). 

                                                
153  The cladding of forms with natural texture is what I would call weak decoration: no relation between pattern 

and object whatsoever. Weak decoration is simply applied independently onto a preexisting form and struc-
ture. In contrast, in strong decoration, such as Morris’s, the pattern “builds” or “makes” the object, including 
all its characteristics, such as edges, corners, and openings (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 95, grifos do au-
tor). 

154  Jacques Herzog e Pierre de Meuron, ambos nascidos em Basileia, na Suíça, em 1950, são sócios no escritório 
de arquitetura Herzog & de Meuron, sediado em Basileia, desde 1978. Entre os seus projetos mais importan-
tes estão a biblioteca da Universidade de Cottbus, na Alemanha, concluída em 2004; o Estádio Nacional de 
Pequim, na China, concluído em 2008; e o edifício da Elbphilharmonie em Hamburgo, na Alemanha, inaugu-
rado em 2017. Os arquitetos foram laureados com o Prêmio Pritzker em 2011. 
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FOTOGRAFIA 08 – ESTÁDIO NACIONAL DE PEQUIM, CHINA – PROJETO DE HERZOG & DE 
MEURON 

 
Fonte: Site Wikimedia Commons. By chumsdock cheng [CC BY-SA 2.0 (http://creative
commons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons. Disponível em <https://comm
ons.wikimedia.org/wiki/File%3ABirds_Nest_at_Night.jpg>. Acessado em 25 set. 2017. 

Ao discutir sobre o envelope arquitetônico, Fernando Diniz Moreira155 (2008) aponta 

para a falta de intenção simbólica e uso de referências externas à arquitetura no edifício da 

biblioteca de Eberswalde (FOTOGRAFIA 09), outro projeto de Herzog & de Meuron, em que fo-

ram impressas imagens fotográficas aleatórias156 sobre os painéis de concreto e de vidro que 

envolvem o edifício. Em um pensamento convergente com a ideia de que a decoração estaria 

relacionada à estrutura, Moreira (2008) afirma que ao trabalharem diretamente sobre os mate-

riais, os arquitetos “[…] enfatizam o aspecto tectônico da fachada”, “[…] as imagens de 

Eberswalde parecem trabalhar em conjunto com a estrutura, ser inerentes a ela […]” e “[…] o 

ornamento é o próprio material […]” (MOREIRA, 2008, p. 96). Nesses dois exemplos retira-

dos da obra de Herzog & de Meuron, verifica-se um deslocamento em relação ao preceito 

clássico modernista de ornamento aplicado sobre a estrutura para uma ideia de ornamento 

como estrutura, tema desenvolvido por Spuybroek. 

                                                
155  O arquiteto brasileiro Fernando Diniz Moreira é professor associado da Faculdade de Arquitetura da Univer-

sidade Federal de Pernambuco (UFPE). É especialista em teoria e história da arquitetura, história do urba-
nismo e conservação. 

156  No mesmo texto, Fernando Moreira (2008) esclarece que as imagens são procedentes da coleção de fotos de 
jornal do artista Thomas Ruff (p. 92). 
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FOTOGRAFIA 09 – BIBLIOTECA DA ESCOLA TÉCNICA DE EBERSWALDE, ALEMANHA – PRO-
JETO DE HERZOG & DE MEURON 

 
Fonte: Site do escritório Herzog & de Meuron. Disponível em <https://www.herzogde
meuron.com/>. Acessado em 25 set. 2017. 

Quando relaciona o classicismo e o mecanicismo com a abstração e o barroco com o 

organicismo — sistemas que estariam em oposição — Spuybroek (2011/2016) aponta para o 

Gótico como uma espécie de caminho do meio, em que o orgânico e o abstrato estão em con-

sonância. Essa mesma abordagem é base para uma correspondência com o design digital: 

Existe uma profunda correlação entre a geometria vital do Gótico e a máquina vital 
do digital. Codificado corretamente, o digital poderia estabelecer um tipo de forma-
ção que nem é completamente abstrata, nem completamente orgânica, uma vez que 
os dois estados colaboram sem uma relação linear direta. É mecânico, certamente, 
mas apenas na escala molecular mais baixa da figura; tende para a forma orgânica 
em uma escala de configuração mais ampla. É uma abstração que nunca se retrai in-
teiramente do real e uma organicidade que nunca é inteiramente realizada — nunca 
completamente orgânico, nunca completamente mecânico (SPUYBROEK, 
2011/2016, p. 42, tradução nossa157). 

                                                
157  There exists a profound correlation between the vital geometry of the Gothic and the vital machine of the 

digital. Coded properly, the digital could establish a type of formation that is neither completely abstract nor 
completely organic, because the two states collaborate without a direct, linear relationship. It is mechanical, 
all right, but only on the lower, molecular scale of the figure; it tends toward organic form on the larger, con-
figurational scale. It is an abstraction that never fully retracts from the real, and an organicity that is never 
fully accomplished — never completely organic, never completely mechanical (SPUYBROEK, 2011/2016, 
p. 42). 
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Carpo (2011), em uma linha de pensamento muito próxima à de Spuybroek 

(2011/2016), identifica três modos de produção ao longo da história das artes e do design: o 

variável, o idêntico e o diferencial. A variabilidade era a característica principal dos objetos 

produzidos no período pré-moderno, antes do advento das máquinas industriais, quando “[…] 

imitação e similaridade visual era a norma, replicação e identicidade visual, a exceção” 

(CARPO, 2011, p. 3, tradução nossa158). Nesse aspecto, é convergente a noção de variabilida-

de que Spuybroek (2011/2016) atribui ao Gótico. Na era mecânica, moderna e industrial, ca-

racterizada pela produção em massa de objetos, os produtos são estandardizados, fabricados 

com base em uma matriz que deve ser copiada identicamente, e desse modo o reconhecimento 

é feito por identicidade visual (CARPO, 2011, p. 4). Ainda de acordo com o pensamento de 

Carpo (2011), com o digital a identicidade visual deixa de ser necessária, já que a autenticida-

de das coisas pode ser verificada invisivelmente, através de algoritmos: 

[…] quando objetos são feitos digitalmente, como os recentes cartões de crédito le-
gíveis por máquinas ou baseados em chip, a identificação é baseada no reconheci-
mento de padrões ocultos em algoritmos computacionais ou em outros recursos não 
visuais (CARPO, 2011, p. 4, tradução nossa159). 

A similaridade de suas ideias também pode ser observada na colocação de Mario Carpo 

(2017) presente na seção Perguntas e Respostas da publicação Fabricate 2017: 

[…] hoje, em muitos aspectos, a distância entre os designers que produzem a repre-
sentação, mas não a materializam e os construtores que materializam a representa-
ção, mas não a inventam está sendo eliminada pela lógica das ferramentas digitais. 
Com a fabricação e o design digital, essa distância já acabou. E então nós voltamos à 
forma pré-representacional e medieval de pensar e fazer ao mesmo tempo — isso é o 
que chamamos de fazer digital, e é por isso que eu penso que nós estamos mais pró-
ximos da maneira como fazíamos coisas materiais há 500 ou 600 anos […] À certa 
distância, está claro que o paralelo mais próximo não é o engenheiro do século XIX, 
não é o designer do século XX, não é o cientista moderno — é o mestre de obra me-
dieval, o artesão que pode manipular materiais e pode conceber e fazer sem projetar. 
Paradoxalmente, nós estamos retornando a isso (SABIN; CARPO, 2017, p. 157, tra-
dução nossa160). 

                                                
158  […] imitation and visual similarity were the norm, replication and visual identicality were the exception 

(CARPO, 2011, p. 3). 
159  […] when objects are digitally made, as are the latest machine-readable or chip-based credit cards, identifica-

tion is based on the recognition of hidden patterns, on computational algorithms, or on other nonvisual fea-
tures (CARPO, 2011, p. 4). 

160  […] now, in many ways, the distance between the designers who make the notation but don’t materialise it 
and the builders who materialise the notation but don’t invent it is being eliminated by the technical logic of 
digital tools. With digital design and fabrication, this distance has already collapsed. And so we go back to 
the medieval and prenotational way of thinking and making at the same time – this is what we call digital 
craft, which is why I think we are much closer to the way we made physical things 500 or 600 years ago […] 
From a distance, it is clear that its closest parallel is not the nineteenth-century engineer, it is not the twenti-
eth-century designer, it is not the modern scientist – it is the medieval master builder, the artisan who can 
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Interessante observar que enquanto Spuybroek (2011/2016) aprofunda-se na pesquisa 

sobre o Gótico para compreender as suas características e atribuí-las ao digital — redundante, 

variável, flexivelmente rígido, familiarmente natural, selvagem (imperfeito) e grotesco 

(SPUYBROEK, 2011/2016, p. 39–41), Carpo (2011) se reporta a Alberti161 para compreender 

os primórdios da noção de cópia idêntica na arquitetura, fundamentada na autoria e na repre-

sentação gráfica arquitetônica para a construção (plantas e planos em escala) — o que ia de 

encontro justamente à variabilidade encontrada no Gótico: “A única maneira para Alberti rei-

vindicar uma extensão da autoria, por assim dizer, do desenho ao edifício, foi requerer que o 

edifício e seu design fossem vistos como perfeitamente idênticos” (CARPO, 2011, p. 22, grifo 

do autor, tradução nossa162). Uma das particularidades renascentistas no que tange à arquitetu-

ra estaria relacionada à passagem de um modelo de produção feita por artesãos construtores 

anônimos — a exemplo dos membros das guildas medievais — para a adoção extensiva de 

um modelo em que primeiro se projeta — atividade daquele que é reconhecido como criador 

ou autor — e outros depois constroem: é estabelecida a separação entre design e construção 

(CARPO, 2011, p. 16). 

Contemporaneamente, o modelo de base renascentista, que separa aqueles que proje-

tam daqueles que constroem, estaria sendo substituído por uma relação mais orgânica dos ar-

quitetos com essas etapas. Lisa Iwamoto (2009), aponta que “As práticas digitais têm o poten-

cial de reduzir a distância entre representação e construção, proporcionando uma conexão hi-

poteticamente contínua entre design e execução” (IWAMOTO, 2009, p. 4, tradução nossa163). 

As ferramentas digitais não apenas possibilitam que a construção seja acompanhada com 

maior controle por aqueles que a concebem, mas a aproximação das etapas concepção e cons-

trução faz conjecturar, diante de experimentos que têm sido realizados, que muitas adequa-

ções passarão a ocorrer entre elas. Iwamoto (2009) assim esclarece: 

Edifícios normalmente devem corresponder aos desenhos que os antecipam. Rara-
mente é intencional que o produto final tome uma forma diferente do design plane-
jado. Todavia o percurso do virtual ao atual é de calibração constante. Comporta-
mento do material, gravidade, sequenciamento da construção, clima, ferramentas 
disponíveis e diversas outras considerações necessariamente tomam parte em deter-

                                                                                                                                                   
manipulate materials and can conceive and make without designing. Paradoxically, we are returning to this 
(SABIN; CARPO, 2017, p. 157). 

161  Leon Battista Alberti, arquiteto e humanista italiano, nasceu em Gênova, em 1404, e faleceu em Roma, em 
1472. Escreveu o tratado De re aedificatoria, fruto do seu longo estudo sobre Vitrúvio, uma das principais 
obras sobre arquitetura do Renascimento. Informações estão disponíveis em <https://www.britannica.com/
biography/Leon-Battista-Alberti>. Acessado em 07 ago. 2017. 

162  The only way for Alberti to claim an extension of authorship, so to speak, from the drawing to the building 
was to require that the building and its design should be seen as perfectly identical (CARPO, 2011, p. 22). 

163  Digital practices have the potential to narrow the gap between representation and building, affording, a hypo-
thetically seamless connection between design and making (IWAMOTO, 2009, p. 4). 
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minar a realização da forma construída (IWAMOTO, 2009, p. 15, tradução nos-
sa164). 

No momento em que se aprofunda na discussão sobre a relação da decoração com a 

estrutura no Gótico, Spuybroek (2011/2016) deixa entrever a sua posição sobre as tecnologias 

digitais: o código computacional permitiria novamente a ênfase em uma outra relação do de-

corativo com a forma (diferente da abordagem modernista em geral), que se distanciaria da 

aplicação de elementos de decoração sobre a estrutura e se voltaria para uma decoração con-

vergente com a estrutura. O Estádio Nacional de Pequim, projeto dos arquitetos Jacques Her-

zog e Pierre de Meuron, é um dos exemplos mais conhecidos que ilustram essa convergência. 

As vigas de aço do edifício têm, ao mesmo tempo, função estrutural e decorativa. Ou seja, 

para Spuybroek (2011/2016), não há “[…] a priori distinção entre ornamento e estrutura, nem 

entre estrutura e forma” (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 48, tradução nossa165). 

Spuybroek (2011/2016) também faz outra distinção importante: entre linguagem e có-

digo. “A linguagem simplesmente nunca precede a forma, por não ser instrumental, e se for, é 

código, não linguagem” (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 48, tradução nossa166). O que estaria 

em jogo na arquitetura, em primeiro lugar, não seriam os significados, mas a sua materialida-

de, as técnicas e as morfologias. As técnicas são o que diz respeito tanto ao design, quanto à 

construção; a materialidade é o que as técnicas e a morfologia têm em comum; e a morfologia 

é o “efeito final”, aquilo que resulta das técnicas e da materialidade (SPUYBROEK, 

2011/2016, p. 48). Essa é a ideia sobre o Gótico da qual Spuybroek se nutre a partir de Rus-

kin, trazendo-a para o universo da arquitetura contemporânea com base em tecnologias digi-

tais: “Linguagem e significado nunca podem suprir a matéria com a instrumentalidade do có-

digo” (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 86, tradução nossa167). 

O design digital contemporâneo considerado variável e adaptável seria aquele deriva-

do dos processos de fabricação digital (CAD-CAM). Spuybroek (2011/2016) assinala que a 

arquitetura de Frank Gehry (FOTOGRAFIA 10) e similares, por exemplo, não seria genuinamente 

digital, já que é gestual e estruturada antes da sua formação (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 
                                                
164  Buildings are typically meant to correspond to the drawings that anticipate them. Rarely is it intended that the 

final product take a form different from the planned design. Nevertheless, the route from virtual to actual is 
one of constant calibration. Material behavior, gravity, construction sequencing, weather, available tools, and 
numerous other concerns necessarily play a part in determining the realization of built form (IWAMOTO, 
2009, p. 15). 

165  […] a priori distinction between ornament and structure, nor between structure and form (SPUYBROEK, 
2011/2016, p. 48). 

166  Language simply never precedes form, for it is not instrumental, and if it is, it is code, not language 
(SPUYBROEK, 2011/2016, p. 48). 

167  Language and meaning can never supply matter with the instrumentality of code (SPUYBROEK, 2011/2016, 
p. 86). 
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42). Sua crítica mordaz também é dirigida para produções arquitetônicas como as de Renzo 

Piano: 

[…] um gesto que não se configura com nada (muitas vezes simplesmente repou-
sando no topo de uma estrutura, no caso de uma cobertura, ou envolvendo-a, no caso 
de uma parede), que não resulta em um padrão e se torna um signo acidental de 
pragmatismo e humanismo decadentes (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 36, tradução 
nossa168). 

FOTOGRAFIA 10 – MUSEU VITRA DESIGN, EM WEIL-AM-RHEIN, ALEMANHA – 
PROJETO DE FRANK GEHRY 

 
Fonte: Arquivo da autora 

A essas maneiras de pensar e fazer arquitetura (de Gehry e Piano) utilizando os com-

putadores, Spuybroek (2011/2016, p. 36) atribui uma qualidade de “quase variação”, longe do 

que a variabilidade e a adaptabilidade encontradas na arquitetura gótica teriam a oferecer co-

mo inspiração para o design digital. Vê-se então que boa parte da arquitetura considerada di-

gital verdadeiramente não o seria, conforme o seu pensamento. 

Arquitetura digital para Spuybroek seria aquela da fabricação digital, baseada na robó-

tica (FOTOGRAFIA 11), em que a atividade de design tem uma ligação automática com a produ-

ção. Aquela em que se eliminaria o sistema de representação, nascido no Renascimento, que 

relaciona os atos de projetar e de construir, com base na confecção de desenhos técnicos que 

devem ser reproduzidos de maneira correspondente e com rigor na construção dos edifícios 

projetados. Essa posição fica muito clara ao concluir seu capítulo sobre a natureza digital do 

gótico: 

                                                
168  […] a gesture that does not configure with anything (often simply resting on top of the structure, in the case 

of a roof, or wrapping around it, in the case of a wall), that does not result in pattern and becomes an uninten-
tional sign of failing humanism and pragmatism (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 36). 
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Assim como o código digital pode trazer vida aos elementos, os instruindo para se 
auto montar em estruturas de padrões, ele também pode dizer ao maquinário para 
imprimir, cortar, ou fresar, isto é, esculpir estereotomicamente qualquer forma, em 
qualquer momento, na velocidade correta e, mais importante, como uma parte única. 
[…] como todo artesanato vai em direção ao design, todo trabalho deve ir na dire-
ção da robótica (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 38–39, grifo do autor, tradução nos-
sa169). 

FOTOGRAFIA 11 – ENTRELAÇAMENTO ROBÓTICO DE FIBRA DE VIDRO E CARBONO – PAVILHÃO DE PESQUISA 
ICD/ITKE DA FACULDADE DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO DA UNIVERSIDADE DE STUTTGART, 
ALEMANHA. 

 
Fonte: MENGES; BEESLEY, 2014, p. 159–163. 

A propósito, na concepção radical de Spuybroek, o que é decorrente de uma aborda-

gem clássica não teria o mesmo valor artístico do Gótico — aí estão incluídos a arte greco-

romana, o Renascimento, o Barroco e o Modernismo do século XX. Spuybroek (2011/2016, 

p. 35) se contrapõe ao princípio da cópia, plenamente realizado com a produção industrial de 

objetos em massa, uniformes e sem variação. A computação digital teria por base outro prin-

cípio: uma espécie de código generativo, que engendraria um padrão variável cada vez que 

fosse rodado. E novamente Spuybroek (2011/2016) diferencia o código computacional da 

imaterialidade e da linguagem: 

O fato de o código ser escrito não o faz imaterial ou linguístico; pelo contrário, a 
linguagem que nós falamos todo dia é descritiva, enquanto a linguagem de progra-
mação é instrutiva. O código conversa com coisas justamente como coisas conver-
sam com coisas. Se isso, faça aquilo. O código não é imaterial; ele fala a linguagem 

                                                
169  Just as digital code can bring life into elements, instructing them to self-assemble into patterned structures, it 

can also tell machinery to print, cut, or mill, i.e., to stereotomically carve any given shape at any moment, at 
the right speed and, more importantly, as a unique part. […] as all craft moves toward design, all labor must 
move toward robotics (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 38–39, grifo do autor). 
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que a matéria fala. Isso significa que suas instruções dizem à matéria não apenas pa-
ra fazer algo, mas também parar de fazê-lo em certo ponto (SPUYBROEK, 
2011/2016, p. 38, tradução nossa170). 

Ambos, Carpo e Spuybroek, após retornarem respectivamente ao Renascimento e ao 

Gótico em suas pesquisas, chegaram, por caminhos diversos, à ideia de variabilidade e dife-

rencialidade geradas pelo código digital. Carpo (2011) atribui à notação dos programas de de-

sign digital (CAD) o ponto de virada. Ainda que inicialmente muitos arquitetos usassem os 

programas CAD para desenhos bidimensionais, a informação digital era gerada tridimensio-

nalmente (coordenadas x,y,z). Nesse ponto, Carpo (2011) também critica a arquitetura de 

formas complexas de Frank Gehry, reputando-a não por uma arquitetura genuinamente digi-

tal, mas sim como o ápice do paradigma da notação arquitetônica que se inicia com Alberti no 

Renascimento: 

Durante séculos, os desenhos arquitetônicos foram laboriosamente traduzidos em 
objetos construídos idênticos à sua notação. Os engenheiros de Gehry podiam fazer 
isso mais rápido e melhor do que os seus predecessores; aparentemente, eles podiam 
fazer notações das medidas do projeto diretamente dos modelos tridimensionais (um 
fato sem precedentes), e medir, depois fabricar algumas superfícies bastante não ge-
ométricas (CARPO, 2011, p. 38, tradução nossa171). 

Entretanto, com o surgimento dos primeiros programas digitais para desenho, era vir-

tualmente possível imprimir diretamente do computador em 3D (CARPO, 2011, p. 33), o que 

eliminava a dependência em desenhos bidimensionais para construir (fato que restringia o re-

pertório formal). A mudança se concretiza com o método CAD-CAM de produção, em que o 

desenho e a construção podem ser executados em conjunto, sem a necessidade da notação ar-

quitetônica tradicional: no lugar de “cópias tridimensionais”, passa-se a produzir “objetos di-

gitalmente variáveis” (CARPO, 2011, p. 39). 

Deve-se observar que a produção arquitetônica por meio de CAD-CAM encontra-se 

em fase experimental e ainda não alcançou o estágio de ampla utilização. E, nesse ponto, apa-

rece o gargalo entre o ideal da fabricação digital e sua real aplicação, o que pode ser denomi-

nado de construtibilidade (SPUYBROEK, 2008, p. 279). Transformar a construção de edifí-

                                                
170  The fact that code is written does not make it immaterial or linguistic; on the contrary, the language we speak 

every day is descriptive, while programming language is instructive. Code talks to things just as things talk to 
things. If this, do that. Code is not immaterial; it speaks the language matter speaks. This means its instruc-
tions tell matter not just to do something but also to stop doing it at a certain point (SPUYBROEK, 
2011/2016, p. 38). 

171  For centuries, project drawings had to be laboriously translated into notationally identical constructed ob-
jects. Gehry’s engineers could do this faster and better than their predecessors; apparently, they could notate 
project measurements straight out of three-dimensional models (an unprecedented feat), and measure, then 
fabricate, some very ungeometrical surfaces (CARPO, 2011, p. 38). 
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cios com base nesse novo paradigma tem sido um desafio para a arquitetura. Mais uma vez, a 

condição específica da área que a faz absorver com lentidão as inovações tecnológicas é apon-

tada: a arquitetura e a construção civil estariam no extremo de menor investimento da indús-

tria digital, se comparada com outras áreas, a exemplo da fabricação de automóveis e aviões. 

Spuybroek (2008) sugere então que a construção civil continuará produzindo muitos elemen-

tos de acordo com o modelo manufatureiro e que apenas uma parte da produção será feita 

com base na variabilidade e na customização. Segundo o seu raciocínio, para além das difi-

culdades relativas ao desenvolvimento de habilidades técnicas no design digital dos profissio-

nais da arquitetura e da construção civil, a fabricação digital no campo da arquitetura deve ser 

pensada de acordo com as suas especificidades: 

Nós temos que criar híbridos de standard e não standard, por assim dizer, e isso 
também significa que as geometrias volumétricas se tornarão agregados de estrutu-
ras reticulares como planos e cilindros, e geometrias variáveis mais complexas. Des-
te modo, tendo técnicas de controle por computador, como a fresagem CNC, não 
significa que de repente nós podemos esculpir uma contra fôrma completa de um 
edifício e concretá-la — isso seria apenas substituir a estereotomia esculpida à mão 
pela fresagem robotizada, o que seria um retorno à arquitetura como um monólito. 
Em vez disso, nós temos que compreender essas ferramentas dentro dos limites de 
uma arquitetura do compósito, da montagem, e isso requer um profundo conheci-
mento dos padrões de repetição que podem ser variados de maneira incremental 
(SPUYBROEK, 2008, p. 281, tradução nossa172) 

3.8 REAÇÕES CRÍTICAS 

A arquitetura digital, sobretudo aquela que se apresenta com formas curvilíneas e sua-

vizadas, tem sido alvo de críticas. Gramazio, Kohler e Willmann173 (2014) têm dado destaque 

à essa reação: “Empregar tecnologias digitais exclusivamente com o propósito de gerar rende-

rizações e geometrias complexas justifica algum ceticismo, e há muitos casos em questão” 

(GRAMAZIO; KOHLER; WILLMANN, 2014, p. 15, tradução nossa174). 

                                                
172  We have to create hybrids of standard and nonstandard, so to speak, and that also means the volumetric ge-

ometries will becomes aggregates of latticelike states like planes and cylinders and more complex variable 
geometries. So having computer-controlled techniques like CNC milling doesn´t mean we can suddenly mill 
a whole building’s counterform and cast it in concrete — that would just be replacing hand-carved stereoto-
my with robotic milling, which would be a return to architecture as monolithic. Rather, we have to under-
stand these tools within an architecture of the composite, of assemblage, and that requires a deep insight into 
patterns of repetition that can be varied incrementally (SPUYBROEK, 2008, p. 281). 

173  O arquiteto Jan Willmann é professor de Teoria e História do Design na Universidade Bauhaus Weimar. Foi 
coautor, com Matthias Kohler e Fabio Gramazio, do livro The Robotic Touch – How Robots Change Archi-
tecture. Informações estão disponíveis em <https://www.uni-weimar.de/en/art-and-design/chairs/theory-and-
history-of-design/about/>. Acessado em 09 set. 2017. 

174  Employing digital technologies solely for the purpose of generating complex geometries and renderings war-
rants some scepticism, and there are plenty of cases in point (GRAMAZIO, KOHLER, WILLMANN, 2014, 
p. 15). 
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Mario Carpo, por sua vez, relaciona a reação antimoderna da produção de design digi-

tal a uma aproximação política ao que também é contrário aos movimentos modernistas. Co-

mo um dos motivos, ele considera o alinhamento político de muitos designers com as teorias 

neoliberais. De acordo com Picon (2010): 

O arquiteto e historiador italiano Manfredo Tafuri cedo percebeu a importância des-
sa mudança e dedicou um capítulo inteiro do seu livro de 1973, Arquitetura e Uto-
pia, a isso. Contrário aos designers voltados à cibernética que geralmente atribuem 
uma origem natural aos padrões, Tafuri viu os sistemas formais manipulados por 
computadores como “linguagens artificiais” preparando “a completa dominação do 
capital sobre o universo de desenvolvimento” (PICON, 2010, p. 46, grifos do autor, 
tradução nossa175). 

A crítica marxista pode ter sido uma das primeiras abordagens consideradas responsá-

veis pelo deslocamento da análise estética das obras de arquitetura direcionando-se a uma vi-

são sociológica e econômica do fenômeno arquitetônico. Ou mesmo se pode dizer que a ética 

estaria imperando sobre a estética nesses casos. Se a estética é uma dimensão primordial da 

arquitetura, a despeito das considerações econômicas, sociológicas, etc., pode-se admitir que 

há um dilema em jogo se o fato de ser produto do capital lhe retira qualquer qualidade. Há 

críticas sobre obras de arquitetura do chamado star system contemporâneo pautadas nas con-

dições desumanas dos canteiros de obras e das condições de contratação dos operários. São 

críticas absolutamente coerentes e necessárias. 

A tecnologia digital permite soluções arquitetônicas com formas complexas que res-

pondem com maior adequação e refinamento às demandas da arquitetura. A forma complexa 

não é necessariamente uma forma gratuita, um mero exercício gestual do design. A vida con-

temporânea apresenta demandas às quais apenas as formas complexas podem responder. An-

toine Picon (2010) aponta para o problema do formalismo que deriva das novas experimenta-

ções realizadas com o uso dos computadores: 

Apesar da diversidade de direções de pesquisa reveladas nessa história de meio sé-
culo, os usos do computador na arquitetura, em uma perspectiva experimental, têm 
privilegiado geralmente a forma: a pesquisa de formas em completo contraste com o 
vocabulário limitado da arquitetura moderna. O resultado tem sido a proliferação de 
geometrias alternativas que exigem novos critérios de avaliação. Esse foco na forma, 

                                                
175  Italian architect and historian Manfredo Tafuri early on perceived the importance of this turn and devoted an 

entire chapter of his 1973 book, Architecture and Utopia, to it. Contrary to cybernetic-oriented designers 
who generally attributed a natural origin to patterns, Tafuri saw computer-manipulated formal systems as “ar-
tificial languages” preparing “capital’s complete domination over the universe of development” (PICON, 
2010, p. 46, grifos do autor). 
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entretanto, não deveria reduzir a busca à mera obsessão estilística (PICON, 2010, p. 
62, tradução nossa176). 

Tratar de formalismo no campo da arquitetura deriva em uma questão conceitual, uma 

vez que a disciplina é eminentemente formal, ou seja, arquitetos lidam com formas para pro-

duzir arquitetura. Assim se torna necessário explicitar mais claramente o que seria o signifi-

cado negativo do termo formalismo relacionado ao ofício e à produção do arquiteto. Schuma-

cher (2016a), ao abordar o formalismo na arquitetura, apresenta uma noção sobre “formalis-

mo pejorativo”, que pode oferecer um ponto de vista para a questão: 

O “formalista” trabalha a forma pela forma, sem relação com a sua função, interes-
sado apenas por características formais e questões de aparência visual. Se essa preo-
cupação com características formais é exclusiva e implica a rejeição de questões 
funcionais, então essa posição formalista pode ser difícil de defender (SCHUMA-
CHER, 2016a, grifo do autor, tradução nossa 177). 

A definição de Schumacher (2016a) de “formalismo pejorativo” serve como distinção 

do termo em relação a outros tipos de formalismos. Na verdade, Schumacher (2016a) busca 

defender a tradição formalista (especialmente a americana), considerando que a pesquisa for-

mal está diretamente relacionada com a pesquisa funcional, ou seja, trabalhar sobre a forma 

arquitetônica é o caminho para resolver as questões funcionais. 

É interessante a abordagem de Picon (2010), segundo a qual defende que a forma 

complexa não é necessariamente resultante do uso de computadores, mas sim uma escolha do 

arquiteto. Para tanto ele cita Mario Carpo: “[…] computadores por si não impõem formas, 

nem articulam preferências estéticas. Pode-se utilizar o computador para desenhar caixas ou 

dobras, indiferentemente” (PICON, apud CARPO, 2010, p. 64–65, tradução nossa178). Então 

por que se passa a produzir tais tipos de arquitetura? Por que parte da produção dos anos 1990 

seguiu o vocabulário formal do que se convencionou chamar de arquitetura blob? Existe ou 

não existe uma estética derivada do uso de computadores na arquitetura? Mais adiante no 

mesmo texto, Picon (2010, p. 71) afirma que os computadores podem não impor formas, mas 

                                                
176  Despite the diversity of research directions revealed by this half-a-century-long history, the architectural uses 

of the computer in an experimental perspective have generally privileged form: the investigation of shapes in 
complete contrast with the limited vocabulary of modern architecture. The result has been a proliferation of 
alternative geometries that are calling for new criteria of evaluation. However, this focus on form should not 
lead to the reduction of the quest to a mere stylistic obsession (PICON, 2010, p. 62). 

177  The “formalist” works on the form for the form’s sake, without regard to its function, concerned only with 
formal characteristics and matters of visual appearance. If this concern with formal characteristics is exclu-
sive and entails the rejection of functional concerns then this formalist stance might be hard to defend 
(SCHUMACHER, 2016a, grifo do autor). 

178  Computers per se do not impose shapes, nor do they articulate aesthetic preferences. One can use computers 
to design boxes or folds, indifferently (PICON, apud CARPO, 2010, p. 64–65). 
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ampliam as possibilidades formais para os arquitetos. Ou seja, há um conjunto de formas que 

só podem ser desenhadas com o auxílio de ferramentas da informática. Quais são essas for-

mas? Interessante observar que, nesse ponto discutido, ainda não foi abordado o universo da 

construção, na relevante questão que diz respeito a tornar realidade os desenhos de geometria 

complexa. 

Picon (2010, p. 68) afirma que as blobs são herdeiras das pesquisas de arquitetura ex-

perimental iniciadas pelo Archigram179. Essa herança estaria bem representada na Kunsthaus 

de Graz (FOTOGRAFIA 12), projeto de Peter Cook180, ele mesmo um membro do Archigram. 

Também poderiam ser parte ainda de uma linhagem formal que reagiu aos ditames do moder-

nismo. Mario Carpo (2013, p. 10) entende que as tecnologias digitais permitiram à geração 

seguinte a realização do que foi reivindicado pelos pós-modernistas: diferenciação, variação e 

escolha181. Para Jencks (1997/2013), o que ele chama de arquitetura não linear nasceu de duas 

tradições arquitetônicas: o Pós-Modernismo e a Desconstrução. A base teórica surge com o 

Pós-Moderno e a produção se inicia com a desconstrução. 

Um conjunto de influências foge ao campo rigorosamente tecnológico: teoria dos sis-

temas, ciências da complexidade, teoria da auto-organização dos sistemas — legados da ci-

bernética; teorias da indeterminação, teoria do caos, metáforas morfogenéticas; emergência, 

teoria da não linearidade (CARPO, 2013, p. 10). Aqui se encontra a simpatia ao que faz opo-

sição ao moderno: autores como Nietzsche182, Bergson183 e abordagens do Vitalismo, Roman-

tismo, Expressionismo ou Organicismo, ainda de acordo com Carpo (2013, p. 11). 

                                                
179  Grupo de arquitetos ingleses atuantes nos anos 1950 e 60, que propunha criações imaginativas, irônicas e 

futuristas, influenciadas pela ficção científica e pelas megaestruturas arquitetônicas. Nenhuma de suas propo-
sições veio a ser construída. O grupo Archigram produziu uma revista de mesmo nome entre os anos 1961 e 
1970. 

180  O arquiteto Peter Cook nasceu em 1936, em Southend-On-Sea, na Inglaterra. Foi um dos fundadores do gru-
po Archigram nos anos 1960. Ensinou na Universidade de Harvard e foi diretor da Escola de Arquitetura The 
Bartlett - University College of London (UCL). Atualmente dirige o escritório de arquitetura CRAB Studio, 
sediado em Londres, com o arquiteto Gavin Robotham. Informações estão disponíveis em <http://www.crab-
studio.com/index.html>, <http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0706/07062201> e <https://www.royal
academy.org.uk/artist/peter-cook-ra>. Acessados em 09 set. 2017. 

181  […] against Modernist standardisation, the PoMos had argued for differentiation, variation and choice; al-
most one generation later, digital technologies provided the most suitable technical means to that end. (CAR-
PO, 2013, p. 10) 

182  O filósofo, filólogo e crítico cultural Friedrich Nietzsche nasceu em 1844, em Röcken, cidade próxima a 
Leipzig, e faleceu em 1900, em Weimar, ambas cidades da atual Alemanha. Dentre os seus escritos mais co-
nhecidos estão A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra e Humano, Demasiado Humano. Informações estão 
disponíveis em <https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche/>. Acessado em 13 set. 2017. 

183  O filósofo Henri Bergson nasceu em 1859 e faleceu em 1941, em Paris, na França. Dentre os seus escritos 
estão O Riso, Matéria e Memória e A Evolução Criadora. Informações sobre o filósofo estão disponíveis em 
<https://plato.stanford.edu/entries/bergson/>. Acessado em 13 set. 2017. 
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FOTOGRAFIA 12 – KUNSTHAUS GRAZ, ÁUSTRIA  – PROJETO DE PETER COOK 

 
Fonte: Site Wikimedia Commons. By Marion Schneider & Christoph Aistleitner (Self-pho
tographed) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wiki-
media Commons. Disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGraz_
Kunsthaus_vom_Schlossberg_20061126.jpg>. Acessado em 25 set. 2017. 

É possível que as blobs e os envelopes tenham sido destaque apenas como resultado 

de um primeiro momento quando novas possibilidades foram abertas com a informática. Ma-

rio Carpo (2013, p. 13) aponta que essa tendência arquitetônica está nos seus estertores. De 

acordo com ele, há uma repetição formal e teórica que não mais inspira os jovens arquitetos. 

Já se fala em pós-digital, o que o faz considerar o design digital, tal como se apresentou nos 

últimos quinze anos, como um movimento histórico. Gramazio, Kohler e Willmann (2014), 

por sua vez, pesquisam sobre a robotização da produção de arquitetura e acreditam que a ar-

quitetura digital ainda não chegou à sua plena realização: 

Apenas quando a arquitetura digital tiver assumido um papel mais substancial e ra-
dical na realização material e estética da arquitetura, a disciplina finalmente chegará 
à era digital (GRAMAZIO, KOHLER; WILLMANN, 2014, p. 17, grifo dos autores, 
tradução nossa184). 

Pode-se falar de uma forma simples-complexa, considerando-se, todavia, que não há 

mais formas simples — uma boa arquitetura vai responder ao complexo, porém não mais em 

um momento em que há condescendência para exercícios formais gratuitos. Para Gramazio, 

                                                
184  Only once digital architecture has assumed a more radical, substantial role in the aesthetic and material reali-

zation of architecture will the discipline finally arrive in the digital age (GRAMAZIO; KOHLER; WILL-
MANN, 2014, p. 17, grifo dos autores). 
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Kohler e Willmann (2014), o campo da arquitetura passará por mudanças: a robótica será res-

ponsável por materializar o digital, por “[…] amalgamar o design computacional e a realiza-

ção construtiva […]” (GRAMAZIO; KOHLER; WILLMANN, p. 14, tradução nossa185), e por 

eliminar a divisão entre trabalho intelectual e produção manual. O deslumbramento com as 

formas complexas começa a deixar de ser a tônica. 

Se por um lado, os arquitetos estudados ainda estão muito voltados para as questões 

formais, sobretudo nas suas práticas arquitetônicas, por outro lado, trazem reflexões importan-

tes sobre o universo da arquitetura contemporânea, da digitalidade e da complexidade das su-

as formas, programas e tecnologias. Todos se arriscam no campo da discussão sobre a con-

temporaneidade da arquitetura e para tanto propõem novos termos, a exemplo de Bigness, 

curvilinearidade, parametricismo e variabilidade. Possivelmente o que a teoria e a crítica de 

arquitetura realmente necessitem atualmente seja atualizar os seus critérios de análise. 

Frente à tarefa desafiadora com a qual o campo discursivo da arquitetura provavel-

mente se deparará nos próximos tempos, decorrente do quadro de amplas transformações an-

teriormente evidenciado, realiza-se a seguir um exercício crítico que se alimentará de ideias 

mais recentes advindas dos campos da sociologia e da filosofia, que contemplam a imediatez, 

a transformação constante, o afrouxamento das hierarquias e o descentramento do humano. 

Não há pretensão de apresentar uma explicação integral e um método conclusivo para a ques-

tão levantada, mas, ao reconhecer que mudanças na produção arquitetônica acarretam mudan-

ças na crítica e vice-versa, explorar novos caminhos teóricos e experimentar proposições me-

todológicas contribuem para o debate sobre arquitetura. 

 

                                                
185  […] to amalgamate computational design and constructive realisation […] (GRAMAZIO; KOHLER; 

WILLMANN, 2014, p. 14). 



4 PROPOSIÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

O que se apresenta a seguir consiste em uma apresentação da linha de pensamento de-

senvolvida por Bruno Latour e uma proposta de aproximação a essas ideias, no tocante ao 

campo da arquitetura. Ressalta-se que tais relações são via de regra imperfeitas, especialmente 

quando se busca traduzir um instrumental teórico destinado para determinadas áreas do saber 

(a filosofia e a sociologia) em outro domínio (a arquitetura). Em contrapartida, o que Latour 

propõe extrapola por si mesmo esse universo disciplinar, dado que se apresenta como uma 

cosmovisão, uma filosofia, um olhar sobre o mundo da modernidade, do qual a arquitetura é 

parte incontestável. A arquitetura emerge dessa rede de relações, realidade para a qual Latour 

oferece uma chave de acesso. 

Desse modo, frente ao quadro de complexidade apresentado, propõe-se abordar a ar-

quitetura contemporânea e sua estreita relação com as tecnologias digitais com base no con-

ceito das redes sociotécnicas e dos modos de existência descritos por Bruno Latour. A arqui-

tetura, à vista disso, está aqui compreendida como sendo concomitantemente “[…] real como 

a natureza, narrada como o discurso e coletiva como a sociedade” (LATOUR, 1991/1994, p. 

12), porque não é possível reduzi-la unicamente a cada uma dessas dimensões — à técnica, ao 

simbólico ou ao social. A arquitetura contemporânea é influenciada por uma temporalidade 

que, aliada à passagem regular do tempo dos modernos, também é concebida e construída no 

tempo real das redes. 

A proposta metodológica tem por objetivo experimentar a escrita sobre arquitetura a 

partir de conceitos contemporâneos adaptados de uma teoria antropológica e sociológica. 

Constitui-se em uma busca pelo deslocamento ou mesmo pelo descolamento, ainda que expe-

rimentalmente, da tradição crítica vigente. Não se propõe aqui um completo descarte de uma 

prática consolidada, mas a busca de outras possibilidades de escrita, com base em teorias con-

temporâneas. O método proposto faz considerar a arquitetura pelo que ela tem de valor espe-

cífico, mas também pelo que ela possui de não arquitetônico. Essa visão da crítica já está pre-

sente na proposição de Marcel Cornu186 (1968), quando diz que “É necessário sair da arquite-

tura para compreender a arquitetura” (CORNU, p. 51, tradução nossa187). 

Também se deve observar que o método proposto tem como princípio a multidiscipli-

naridade, considerando que se é livre para estabelecer quaisquer relações necessárias à com-
                                                
186  O crítico da arquitetura e do urbanismo Marcel Cornu nasceu em 1909 e faleceu em 2001. Foi um dos criado-

res da revista La Pensée e membro do conselho editorial da revista Urbanisme. Publicou os livros Libérer la 
ville, La Conquête de Paris e Conversation avec Bobigny (DEBOULET; HODDÉ; SAUVAGE, 2008, p. 
298–299). 

187  Il faut sortir de l’architecture pour entendre l’architecture (CORNU, 1968, p. 51). 
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preensão do objeto, sem conceber a arquitetura como um campo fechado — pelo contrário, o 

método preconiza a derrubada das barreiras disciplinares. 

Isso se faz necessário frente à heterogeneidade dos critérios que devem ser postos em 

jogo ao analisar-se uma obra arquitetônica. Thomas Creighton188 (1964/1965, p. 138) acusa a 

não existência de uma crítica de arquitetura completa, que dê conta da heterogeneidade da 

obra arquitetônica, em razão de os críticos sempre se interessarem por apenas poucos aspectos 

da obra analisada — mesmo os mais reconhecidos autores, como Bruno Zevi189, Lewis Mum-

ford190 ou Jane Jacobs191, agiriam segundo esse procedimento redutor. Bernard Huet192 (1995, 

p. 79), por sua vez, afirma que a crítica de arquitetura deve responder a essa heterogeneidade, 

diferentemente das outras manifestações artísticas. De um ponto de vista geral, essa aborda-

gem também é defendida por Montaner (1999/2015): 

[…] o trabalho de crítica consiste em desvelar as raízes e os antecedentes, as teorias, 
métodos e posições que se encontram implícitos nos objetos. […] A tal objetivo as-
socia-se o estabelecimento de interpretações multidisciplinares que rompam as bar-
reiras do profissionalismo e da especialização, limitadoras das práticas artísticas 
(MONTANER, 1999/2015, p. 26). 

Em razão desse quadro heterogêneo que se apresenta ao olhar crítico diante de uma 

obra arquitetônica, cabe destacar os cinco níveis de análise sugeridos por Bernard Huet (1995, 

p. 80–82) que devem ser buscados ao se produzir uma crítica de arquitetura: em primeiro lu-

gar, deve ser feita uma análise histórica e cronológica da arquitetura, da tradição em que se 

insere o arquiteto e da produção da obra. Em seguida, em um segundo nível, deve-se buscar o 

significado da obra, trazer à tona a ideologia e o discurso do arquiteto e, mais ainda, compre-

ender o que diz a obra independentemente do que diz o arquiteto, ou seja, aquilo que está para 
                                                
188  Thomas Creighton, arquiteto e editor da revista Progressive Architecture de 1946 a 1963, nasceu em Filadél-

fia (USA), em 1904, e faleceu em Honolulu (USA), em 1984. Informações sobre o arquiteto estão disponí-
veis em <http://www.nytimes.com/1984/10/19/obituaries/thomas-creighton-architect-and-editor-dies-in-hono
lulu.html>. Acessado em 06 mai. 2017. 

189  O arquiteto e crítico de arquitetura Bruno Zevi nasceu em 1918 e faleceu em 2000, em Roma, na Itália. Foi 
professor de História da Arquitetura na Universidade IUAV de Veneza e na Faculdade de Arquitetura de 
Roma. Dentre os seus principais livros estão Saber Ver a Arquitetura e A Linguagem Moderna da Arquitetu-
ra. Informações sobre Zevi encontram-se disponíveis em <https://www.fondazionebrunozevi.it/en/bruno-
zevi-biography/>. Acessado em 12 set. 2017.  

190  O historiador e crítico de arquitetura Lewis Mumford nasceu em 1895, em Flushing, e faleceu em 1990, em 
Amenia, nos EUA. Escreveu para a revista The New Yorker de 1931 a 1963. A Cidade na História é um dos 
seus livros mais importantes. Informações encontram-se disponíveis em <https://www.britannica.com/
biography/Lewis-Mumford>. Acessado em 12 set. 2017. 

191  A urbanista Jane Jacobs nasceu em 1916, em Scranton, nos EUA, e faleceu em 2006, em Toronto, no Cana-
dá. Foi editora associada da revista Architectural Forum. Escreveu Morte e Vida de Grandes Cidades, obra 
seminal que levanta questões referentes ao planejamento urbano nas cidades americanas. Informações encon-
tram-se disponíveis em <https://www.britannica.com/biography/Jane-Jacobs>. Acessado em 12 set. 2017. 

192  O arquiteto e urbanista Bernard Huet nasceu em 1932, em Quinhon, atualmente Vietnam, e faleceu em 2001, 
em Paris, na França. Foi redator chefe da revista Architecture d’Aujourd’hui de 1974 a 1977 (DEBOULET; 
HODDÉ; SAUVAGE, 2008, p. 300). 
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além das suas intenções. Como um terceiro nível de análise, sugere tecer considerações sobre 

as “respostas do arquiteto” (HUET, 1995, p. 81) e sua pertinência em relação à disciplina da 

arquitetura e sua teoria, análise que deve ser feita a partir do próprio discurso do arquiteto. O 

próximo e quarto nível se aproxima de uma abordagem desconstrutivista, segundo a qual a 

obra do arquiteto deve ser analisada ao modo de uma análise literária, buscando identificar a 

sua linguagem (estilo), a sua forma de compor, a sua poética. Por último, e em quinto lugar, 

propõe que seja realizada uma avaliação objetiva, o que pode ser compreendido como a de-

terminação do valor da obra, de fato uma retomada dos pontos avaliados anteriormente, com o 

cuidado de não recair na questão ultrapassada da inovação ou do progresso, ou em julgamen-

tos morais ou direcionados unicamente ao gosto. 

Também se deve ressaltar que os autores apontam para a heterogeneidade do objeto 

arquitetônico, em princípio atravessada, na sua composição, pelas dimensões da técnica e da 

estética, mas, diante de um olhar mais aproximado, composta também por um somatório de 

injunções advindas da economia, do direito, da política, entre outras dimensões. Tal situação 

gera uma série de dificuldades para a apreciação crítica da arquitetura, sobretudo quando se 

utiliza um instrumental teórico derivado de outros campos do saber, a exemplo da história, da 

filosofia e da sociologia, o que, na maior parte dos casos, obriga aqueles que escrevem sobre 

arquitetura a selecionar um determinado viés para analisar a obra arquitetônica, o que vem 

sendo considerado como uma avaliação parcial. Assim, pode-se partir de duas premissas: que 

o objeto arquitetônico, por sua heterogeneidade, impossibilita uma análise que dê conta da sua 

completude, sempre sendo analisado muito parcialmente; ou que venha a existir uma teoria 

que ofereça abertura suficiente nos seus pressupostos, a ponto de apreender a arquitetura no 

seu quadro de complexidade. Esta última premissa é considerada neste trabalho como uma 

possibilidade, posto que está aqui compreendido que o pensamento de Bruno Latour oferece 

uma possível abertura para enfrentar essa situação, a princípio intransponível, tanto teorica-

mente, quanto na prática da escrita, ressalvando-se que não está em perspectiva uma explica-

ção totalizante do fenômeno. 

Deve-se, ademais, evidenciar que a despeito da aproximação a uma teoria que não é 

específica do campo da arquitetura, a análise formal está mantida, conforme orientação de 

Montaner (1999/2015, p. 26), no que tange às articulações espaciais, estruturais e compositi-

vas utilizadas para análise da obra arquitetônica193. 

                                                
193  Nesse aspecto, deve-se reconhecer as categorias de análise formal utilizadas por Robert Venturi em Comple-

xidade e Contradição em Arquitetura e Aprendendo com Las Vegas, este último em parceria com Denise 
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4.1 APROXIMAÇÃO AO PENSAMENTO LATOURIANO 

Bruno Latour, sociólogo e filósofo francês, posiciona-se em relação à crise do moder-

nismo e à emergência de um mundo mais complexo, com o seu ensaio Jamais Fomos Moder-

nos, publicado originalmente em francês, em 1991194. Nesse trabalho, ele pretendeu ir além da 

crítica pós-moderna e apontar como solução uma nova visão cosmológica diante do impasse 

em que se situava a humanidade frente à crise do fim do modernismo. Latour (1991/1994) 

afirma que nunca houve de fato o que se costuma compreender como modernidade e que sua 

superação dependeria de uma visão de mundo que abarcasse as redes sociotécnicas e suas re-

lações, consideradas intrínsecas à coletividade. 

Para Latour (1991/1994), o que se convém denominar de modernidade nasce de uma 

separação ou purificação — de acordo com o seu próprio léxico — entre a natureza e a socie-

dade. As relações entre natureza, ciência e objetos, por um lado, e sociedade e política, por 

outro, são encerradas em uma caixa preta inacessível. Paradoxalmente, o mundo dos moder-

nos seria, na realidade e contrariamente a essa aparente separação, um mundo de híbridos da 

natureza e da cultura, agregados resultantes das produções científicas e da montagem do soci-

al. Graham Harman (2009) assim descreve o mundo sob a perspectiva latouriana: 

O mundo é uma série de negociações entre uma armada de forças heterogêneas, hu-
manos entre elas, e tal mundo não pode ser dividido, sem impedimentos, entre dois 
polos pré-existentes denominados ‘natureza’ e ‘sociedade’ (HARMAN, 2009, p. 13, 
grifos do autor, tradução nossa195). 

Essa dinâmica de separação, por sua vez, que escamoteia a verdadeira montagem do 

social, permitiu, segundo Latour (1991/1994), o desenvolvimento tecnológico desenfreado, 

através da ciência, por parte da sociedade moderna ocidentalizada, em níveis nunca alcança-

dos por outras sociedades. É justamente nesse aspecto que Latour (1991/1994) considera que 

a sociedade moderna se diferencia das pré-modernas. Ela produz os seus híbridos de forma 

descontrolada e sem consciência sobre o seu real funcionamento ou sobre os efeitos que po-

dem decorrer da sua proliferação, o que tem gerado consequências de amplo alcance. 

O problema que se apresenta e a crise enfrentada na modernidade seriam resultado en-

tão dessa proliferação desenfreada de híbridos — mistura de humanos e não humanos — em 
                                                                                                                                                   

Scott Brown, que influenciaram amplamente a crítica sobre arquitetura a partir da segunda metade do século 
XX, inaugurando uma das tendências do que se convencionou chamar de pós-modernismo em arquitetura. 

194  No Brasil, o livro foi lançado três anos depois, em 1994, pela Editora 34. 
195  The world is a series of negotiations between a motley armada of forces, humans among them, and such a 

world cannot be divided cleanly between two pre-existent poles called ‘nature’ and ‘society’ (HARMAN, 
2009, p. 13, grifos do autor). 
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grande escala e totalmente fora de controle, que tem gerado boa parte dos problemas sociais, 

sobretudo os ecológicos, que passam a ocorrer com maior intensidade a partir da segunda me-

tade do século XX. A vida humana, contemporaneamente, estaria cada vez mais restringida 

pela proliferação dos objetos, dos quais se pode destacar aqueles gerados pelas tecnologias 

digitais. Nesse ponto, é interessante ressaltar que esses objetos — atores ou actantes, no jar-

gão de Latour — que devem ser considerados em sua concretude, consistem em um dos con-

ceitos fundamentais que lastreiam a sua metafísica. Harman (2009) é claro quando apresenta o 

conceito como uma das ideias latourianas centrais: 

Antes de tudo, o mundo é composto por atores ou actantes (os quais eu também 
chamarei de ‘objetos’). Átomos e moléculas são actantes, assim como crianças, go-
tas de chuva, trens-bala, políticos e numerais. Todas as entidades estão exatamente 
na mesma posição ontológica. Um átomo não é mais real do que o Deutsche Bank 
ou os Jogos Olímpicos de 1976, mesmo se um é mais susceptível a durar mais do 
que os outros (HARMAN, 2009, p. 14, grifo do autor, tradução nossa 196). 

Como solução para a proliferação sem controle dos híbridos, Latour propõe que as 

caixas pretas sociotécnicas sejam abertas, gerando uma consciência coletiva dos processos de 

formação das redes — as associações entre humanos e não humanos — a fim de que se possa 

controlar a proliferação desses híbridos, mistos de natureza e cultura. Para Latour, seria ne-

cessário rever a noção de modernidade e o faríamos “[…] dando atenção simultaneamente 

para o trabalho de purificação (separação entre natureza e cultura) e de hibridização” (LA-

TOUR, 1991/1994, p. 16). 

Latour utiliza a Ciência e suas criações como critério principal para traçar o sistema 

modernista. E diz: 

Se eu usei a Ciência como meu critério para definir esse sistema de coordenadas 
singular, foi porque qualquer rompimento na forma como as ciências eram concebi-
das ameaçava o aparato inteiro da modernização. Se as pessoas começassem a mis-
turar Fatos e Valores novamente, a flecha do tempo iria interromper seu voo, hesitar, 
torcer-se em todas as direções, e parecer um prato de espaguete — ou mesmo um 
ninho de víboras (LATOUR, 2013, p. 9, tradução nossa197). 

Nesse ponto, é importante salientar que o pensamento de Latour oferece condições pa-

ra refletir sobre a relação entre arquitetura, ciência, tecnologia e arte. Dessa maneira, cabe 
                                                
196  First, the world is made up of actors or actants (which I will also call ‘objects’). Atoms and molecules are 

actants, as are children, raindrops, bullet trains, politicians, and numerals. All entities are on exactly the same 
ontological footing. An atom is no more real than Deutsche Bank or the 1976 Winter Olympics, even if one 
is likely to endure much longer than the others (HARMAN, 2009, p. 14, grifo do autor). 

197  If I used Science as my touchstone for defining this singular system of coordinates, it was because any dis-
ruption in the way the sciences were conceived threatened the entire apparatus of modernization. If people 
began to mix up Facts and Values again, time’s arrow was going to interrupt its flight, hesitate, twist itself 
around in all directions, and look like a plate of spaghetti — or rather a nest of vipers (LATOUR, 2013, p. 9). 
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aqui segui-lo, traçando a mistura de “Fatos e Valores” que construtivamente gera a arquitetura 

e, ao mesmo tempo, a partir dessa visão construtiva, compreender a arquitetura, objeto que 

emerge dessas relações. Torna-se ainda mais esclarecedor destacar a explicação de Harman 

(2009) do que são fatos e valores para Latour: “‘Fatos’ são estados de coisas inabaláveis, não 

contaminados pelo humano, enquanto ‘valores’ são projeções dos desejos humanos sem 

quaisquer vínculos com critérios no mundo objetivo” (HARMAN, 2009, p. 138, grifos do au-

tor, tradução nossa198). Em suma, compreender a arquitetura contemporânea requer traçar as 

redes que a constroem e a mantêm viva. Pode-se inclusive argumentar que a arquitetura, obvi-

amente em alguns lugares mais do que em outros, tem sido um dos objetos mais purificados, 

considerando-se que se aceita naturalmente o seu aparecimento, e mesmo o seu desapareci-

mento, como se não fossem fruto de intensos processos, que envolvem múltiplos atores, hu-

manos e não humanos em conjunto199. 

Entretanto, características como solidez e materialidade, intrínsecas à arquitetura, a di-

ferenciam, ainda que apenas aparentemente, do caráter fluido das redes. Elas fazem crer que 

sua durabilidade e seu pleno funcionamento são independentes de uma rede de relações. O 

próprio Latour (2008) já havia se debruçado sobre essa especificidade arquitetônica: 

[…] o problema com os edifícios é que eles aparentam ser extremamente estáticos. 
Parece quase impossível apreendê-los como movimento, como voo, como uma série 
de transformações. Todos sabem — sobretudo os arquitetos, é claro — que um edi-
fício não é um objeto estático, mas um projeto em movimento, e que mesmo já ten-
do sido construído, envelhece, é transformado pelos seus usuários, modificado por 
tudo que acontece dentro e fora, e que vai passar ou ser renovado, adulterado e 
transformado completamente (LATOUR; YANEVA, 2008, p. 80, grifo dos autores, 
tradução nossa200). 

Se a opção for acreditar na sua solidez inexorável, no momento em que as relações que 

a mantêm se enfraquecem, resta observar passivamente a sua demolição ou a sua ruína. Har-

man (2009), listando os princípios básicos da teoria latouriana, assim destaca o quarto deles: 

                                                
198  ‘Facts’ are unshakeable states of affairs untainted by humans, while ‘values’ are the projections of human 

desires without any ties to criteria in the objective world (HARMAN, 2009, p. 138, grifos do autor). 
199  A não realização dos concursos públicos de arquitetura, por exemplo, cumpre a nefasta função de escamotear 

a sua rede de formação, além, é claro, de eliminar e retirar do jogo atores que deveriam participar como for-
ças atuantes no seu processo de criação. O concurso público desnaturaliza a aparição emergente da arquitetu-
ra, tornando manifesta uma parte do processo em que é concebida. 

200  […] the problem with buildings is that they look desperately static. It seems almost impossible to grasp them 
as movement, as flight, as a series of transformations. Everybody knows — and especially architects, of 
course — that a building is not a static object but a moving project, and that even once it is has been built, it 
ages, it is transformed by its users, modified by all of what happens inside and outside, and that it will pass or 
be renovated, adulterated and transformed beyond recognition (LATOUR; YANEVA, 2008, p. 80, grifo dos 
autores). 
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Em quarto lugar, actantes não são mais fortes ou mais fracos em virtude de alguma 
força ou fraqueza inerentes abrigadas durante todo o tempo em sua essência privada. 
Em vez disso, actantes ganham força apenas através de suas alianças” (HARMAN, 
2009, p. 15, tradução nossa201). 

Latour propõe pensar o mundo como uma rede sociotécnica, que consistiria, do ponto 

de vista metodológico, em compor uma lista de atores (que são os atributos de uma dada enti-

dade), muitas vezes inesperados quando se procede à tarefa de listá-los, mas necessários para 

que essa entidade exista202. 

Traçar uma rede é, portanto, sempre reconstituir por meio de um processo (uma 
pesquisa é um PROCESSO, mas também o é uma inovação, e do mesmo modo o é 
uma crise) os antecedentes e as consequências, os precursores e os herdeiros, os prós 
e os contras, por assim dizer, de um ente. Ou, colocando mais filosoficamente, os 
outros através dos quais se deve passar para tornar-se ou permanecer o mesmo — o 
que pressupõe, como veremos mais tarde, que ninguém pode simplesmente “perma-
necer o mesmo”, por assim dizer, “sem fazer nada”. Para permanecer, precisa-se 
passar — ou, em todo o caso, “passar por” — algo que devemos chamar de TRA-
DUÇÃO (LATOUR, 2013, p. 41, grifos do autor, tradução nossa203). 

A rede proposta por Latour pode ser abordada a partir de dois pontos de vista — o sis-

tema em equilíbrio, ainda que instável — e o mesmo sistema na sua composição, com as inú-

meras relações entre seus atores diversos. Harman (2009) assim resume essa dupla visão: 

“Todo actante pode ser visto como uma caixa preta ou como uma rede multitudinária, 

a depender da situação” (HARMAN, 2009, p. 34, tradução nossa204). Importante observar que 

a caixa preta é um dos conceitos básicos da teoria latouriana, podendo ser considerada como a 

condição necessária para que um ente perdure: “A caixa preta é qualquer actante tão firme-

mente estabelecido, que somos capazes de tomar o seu interior como certo” (HARMAN, 

2009, p. 33, tradução nossa205). Pode-se compreendê-la como a “configuração estável” 

(HARMAN, 2009, p. 34) que emerge de uma rede de relações entre atores diversos. 

                                                
201  Fourth, actants are not stronger or weaker by virtue of some inherent strength or weakness harbored all along 

in their private essence. Instead, actants gain in strength only through their alliances (HARMAN, 2009, p. 
15). 

202  […] a mode of inquiry that learns to list, at the occasion of a trial, the unexpected beings necessary for any 
entity to exist (LATOUR, 2010, p. 5). 

203  To trace a network is thus always to reconstitute by a TRIAL (an investigation is a trial, but so is an innova-
tion, and so is a crisis) the antecedents and the consequences, the precursors and the heirs, the ins and outs, as 
it were, of a being. Or, to put it more philosophically, the others through which one has to pass in order to 
become or remain the same — which presupposes, as we shall see later on, that no one can simply “remain 
the same,” as it were, “without doing anything.” To remain, one needs to pass — or at all events to “pass 
through” — something we shall call a TRANSLATION (LATOUR, 2013, p. 41, grifos do autor). 

204  Every actant can be viewed either as a black box or as a multitudinous network, depending on the situation 
(HARMAN, 2009, p. 34). 

205  A black box is any actant so firmly established that we are able to take its interior for granted (HARMAN, 
2009, p. 33). 
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A seguinte descrição do fenômeno rede para Latour pode ser pensada também em ter-

mos arquitetônicos, perfeitamente adequados: 

[…] dois fenômenos distintos, mas complementares: o trabalho exploratório que 
permite recrutar ou constituir uma série descontínua de elementos heterogêneos por 
um lado, e, por outro, algo que circula de um modo contínuo, uma vez que os ele-
mentos estejam em seus lugares, havendo manutenção garantida e nenhuma crise 
[…] Assim como na física, o estado em repouso é um aspecto do movimento, uma 
rede contínua, estabilizada e mantida vem a ser um caso especial de uma rede de as-
sociações heterogêneas (LATOUR, 2013, p. 33, grifos do autor, tradução nossa206). 

No caso deste estudo, a entidade em questão é a arquitetura contemporânea. Conside-

rar a arquitetura como um fenômeno emergente, abrir a sua caixa preta e traçar suas redes se-

ria uma forma de acessar a sua materialidade. Nesse aspecto (emergência), pode-se encontrar 

pontos de aproximação na teoria latouriana. Harman (2009) esclarece como o objeto para La-

tour é emergente: 

Em outras palavras, a razão pela qual um trem de metrô não é apenas uma aglome-
ração derivada de átomos minúsculos é porque ele produz efeitos-metrô mais am-
plos sobre outras entidades que não podem ser explicados em termos dos átomos 
componentes do trem. Em resumo, Latour vira em direção a um conceito funcional 
de emergência: uma coisa emerge como uma coisa real quando produz novos efeitos 
no mundo exterior, não por causa de qualquer realidade emergente integral na coisa 
em si (HARMAN, 2009, p. 158, tradução nossa207). 

Nesse enunciado, Harman (2009) diferencia a qualidade emergentista da proposta de 

Latour. Lemos (2013, p. 43) ressalta que Latour refere-se a uma outra qualidade, com base na 

ideia de mônadas — inspirada na sociologia de Gabriel de Tarde208 — em lugar do conceito 

de emergência: os mediadores de Latour (actantes) se comportariam como mônadas, sendo o 

todo e a unidade ao mesmo tempo. O que Latour nega, em relação ao conceito de emergência, 

é a noção de “[…] passagem para estruturas mais complexas a partir de estruturas simples” 
                                                
206  […] two distinct but complementary phenomena: the exploratory work that makes it possible to recruit or to 

constitute a discontinuous series of heterogeneous elements on the one hand and on the other something that 
circulates in a continuous fashion, once all the elements are in place, when maintenance is assured and there 
is no crisis […] Just as in physics, the resting state is an aspect of movement, a continuous, stabilized, and 
maintained network turns out to be a special case of a network of heterogeneous associations (LATOUR, 
2013, p. 33, grifos do autor). 

207  In other words, the reason a subway train is not just a derivative cluster of tiny atoms is because it has larger 
subway-effects on other entities that cannot be explained in terms of the train’s component atoms. In short, 
Latour veers toward a functional concept of emergence: a thing emerges as a real thing when it has new ef-
fects on the outside world, not because of any integral emergent reality in the thing itself (HARMAN, 2009, 
p. 158). 

208  O sociólogo Gabriel de Tarde nasceu em 1843, em Sarlat, e faleceu em 1904, em Paris, na França. Foi pro-
fessor de filosofia moderna no Collège de France. Travou um debate sobre a natureza da sociologia com o 
também sociólogo Émile Durkheim. O seu pensamento sociológico remete à teoria das mônadas de Leibniz. 
As mônadas de Tarde são elementos diferenciados e em contínua diferenciação, abertos, em ação, não redu-
cionistas, não totalitários (VARGAS, 2007, p. 14–15). Informações sobre Tarde estão disponíveis em 
<https://www.britannica.com/biography/Gabriel-Tarde>. Acessado em 12 set. 2017. 
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(LEMOS, 2013, p. 43). Para Latour (2012), “O todo é sempre menor do que as suas partes” 

(LATOUR, 2012, p. 591, grifo do autor, tradução nossa209). A ideia concebida aqui é a de que 

quanto maior a quantidade de relações (a rede) de um ator, mais se conhecerá a realidade des-

se ator, e mais individualizado ou estabilizado ele estará. Em resumo, o ator é a sua própria 

rede. 

Mesmo se constituindo como um domínio específico, pode-se considerar que a arqui-

tetura não é constituída apenas de arquitetura. Moussavi (2014), por sua vez, quase abstrata-

mente, afirma que os “Objetos podem ser considerados por sua diversidade e multiplicidade, 

caracterizados por forças independentes e dinâmicas, elas próprias variáveis, podendo tornar-

se qualitativamente diferentes no decorrer do tempo. (MOUSSAVI, 2014, p. 23, tradução 

nossa210). Os atores que compõem a arquitetura são díspares e heterogêneos, são cruzamentos 

da política, da economia, do direito, etc., porém mantêm uma especificidade, um vínculo. Es-

se vínculo, contudo, está mais próximo da ideia de um hiato — cada vez que esses elementos 

díspares se cruzam, está-se diante de uma questão, de uma crise ou de uma disputa, onde algo 

deve ser solucionado para que o valor da arquitetura se mantenha e se sobressaia, muitas ve-

zes sem sucesso para a própria arquitetura. Como exemplos pode-se citar as disputas entre 

engenheiros e arquitetos sobre um dado sistema estrutural, as imposições ao projeto arquite-

tônico por parte de empresas contratantes ou mesmo os abusos ao patrimônio histórico ou pai-

sagístico cometidos por grupos econômicos em detrimento da vontade popular e mesmo con-

tra a lei. 

Olivier Chadoin211 (1999, p. 181–182) aponta dois tipos de abordagens comuns encon-

tradas nos textos analíticos sobre arquitetura, que operam por “redução”: uma que singulariza 

a obra e a reduz a sua dimensão individual, tratando da estética, das formas e da sua expres-

são; e outra que a reduz a sua dimensão coletiva, amparada por instrumentos de análise oriun-

dos da sociologia ou da história. Chadoin (1999) também sugere que sejam superadas as opo-

sições binárias presentes há muito tempo no discurso da arquitetura: “cidade/objeto, 

uso/estética, forma/função, individual/coletivo, subjetivo/objetivo”. Latour, por sua vez, per-

mite, através de seu método, tratar conjuntamente, não apenas essas duas dimensões (indivi-

dual e coletiva), mas quaisquer outras que forem porventura identificadas, vencendo as barrei-

ras disciplinares. 
                                                
209  ‘The whole is always smaller than its parts’ (LATOUR, 2012, p. 591, grifo do autor). 
210  Objects can be considered as manifolds or multiplicities which are characterized by independent and dynam-

ic forces that are themselves varying and can become qualitatively different over time (MOUSSAVI, 2014, p. 
23). 

211  Olivier Chadoin é sociólogo, professor da Escola de Arquitetura e Paisagem de Bordeaux (DEBOULET; 
HODDÉ; SAUVAGE, 2008, p. 298). 
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Para além do traçado das redes sociotécnicas, ao analisar-se um objeto, há que se con-

siderar seus diferentes modos de existência. Tal abordagem, desenvolvida por Latour, vem a 

ser uma proposição filosófica que multiplica ou estilhaça a metafísica e sua relação sujei-

to/objeto, em diversos outros modos de apreensão do real, os quais representam os domínios 

da política, da ficção, da tecnologia, da religião, entre outros, cada um com a sua própria veri-

dicidade. Em outras palavras, esses modos não se opõem, ou melhor, superpõem-se e se en-

trecruzam, mas necessitam ser compreendidos a partir de seus próprios regimes de enunciação 

e valores, o que Chadoin (1999, p. 185) denomina de “sistemas de representação e de justifi-

cação”. Existiriam, dessa forma, superposições epistemológicas, o que evitaria aquilo que 

Chadoin (1999, p. 188) chama de “epistemocentrismo”. Ao contrário, a postura adotada, ao 

analisar-se a arquitetura, seria de “[…] explicitar uma pluralidade de pontos de vista sobre a 

arquitetura, tendo cada um a sua própria lógica” (CHADOIN, 1999, p. 188, tradução nos-

sa212). Esses modos de enunciação plurais, apesar de estarem regidos por valores próprios, não 

se excluem necessariamente e podem articular-se mutuamente. 

Para acessar a rede seria então necessário listar os atores que a compõem, assim como 

compreender o valor que circula e que conecta esses atores heterogêneos. Esse valor é o ele-

mento comum da rede, que lhe dá uma “tonalidade específica” (LATOUR, 2013, p. 36), aqui-

lo que de alguma forma relaciona os atores, que a princípio não mantêm qualquer relação de 

identidade. A arquitetura (o que emerge) acontece porque há uma rede de arranjos que possi-

bilita o seu aparecimento e a sua manutenção. O próprio Latour (2013) afirma: “Sem dúvida, 

todos os elementos interconectados pertencem a mundos diferentes, mas o modo de conexão, 

por sua vez, é completamente específico […]” (LATOUR, 2013, p. 38, tradução nossa213). De 

que é feita a arquitetura? 

Tomando como base os modos de existência propostos por Latour em An Inquiry into 

Modes of Existence214 (ainda sem tradução para o português), dois modos de existência, res-

saltam-se na arquitetura: o modo tecnologia e o modo ficção. A ficção arquitetônica (o proje-

to) se concretiza materialmente e tecnologicamente. Não que os outros modos ficcionais tam-

bém não se concretizem materialmente e tecnologicamente — o barro, a pedra ou o metal tor-

nam-se escultura; a tela, a tinta e outros materiais tornam-se pintura; o som torna-se música e 

as palavras tornam-se literatura — mas, no caso da arquitetura, essa relação entre ficção e 
                                                
212  […] expliciter une pluralité de points de vue sur l’architecture ayant chacun leur logique propre (CHADOIN, 

1999, p. 188). 
213  To be sure, all the interconnected elements belong to different worlds, but the mode of connection, for its 

part, is completely specific (LATOUR, 2013, p. 38). 
214  O original foi publicado em francês em 2012, seguido de sua tradução para a língua inglesa, publicada em 

2013. 
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concretização ganha em vulto, em proporção. Frédéric Edelmann215 (2002), crítico de arquite-

tura do Jornal Le Monde, aponta as características que a diferenciam das outras artes: “[…] a 

complexidade técnica, a duração da construção, o trabalho em equipe, o financiamento e a 

ancoragem no real” (EDELMANN, 2002, p. 64). Muito é mobilizado em termos materiais e 

tecnológicos para que um projeto venha a concretizar-se. Juhani Pallasmaa216 (2013), a partir 

de uma abordagem fenomenológica, também distingue a complexidade da arquitetura em re-

lação às outras artes, caracterizando a arte arquitetônica como impura e constituída de catego-

rias conflitantes: 

[…] materialidade e sentimento, construção e estética, fatos físicos e crenças, co-
nhecimento e sonhos, meios e fins. De fato, é difícil imaginar um empreendimento 
mais complexo e internamento conflituoso do que a arquitetura (PALLASMAA, 
2013, p. 469, tradução nossa217). 

Ao mesmo tempo em que se contempla a solidez de um edifício, também é possível 

olhá-lo sob a perspectiva de todos os esforços que são feitos para mantê-lo em funcionamen-

to. Latour (2008) sugere que se tente abordar a arquitetura como um ente movente, ainda que 

a teoria que sustente essa visão ainda não tenha sido apresentada: 

Todos sabem que um edifício é um território controverso e que não pode ser reduzi-
do ao que é e ao que significa, como a teoria da arquitetura tem feito tradicionalmen-
te. Somente ao captar os movimentos de um edifício e explicar cuidadosamente suas 
“atribulações” seria possível declarar a sua existência […] (LATOUR; YANEVA, 
2008, p. 86, grifo dos autores, tradução nossa218). 

A partir dessa visão, a arquitetura perde um pouco da sua solidez e ganha uma certa 

dinâmica. Pergunta-se: com que frequência as paredes têm que ser pintadas, as portas ajusta-

das, os vidros trocados, o concreto corrigido? Latour (2013) torna muito clara essa dinâmica 

da rede, especialmente se houver um problema que a impeça de funcionar: 

No caso de uma crise, ou, de forma mais geral, no caso de uma “interrupção de re-
de” (nós todos passamos a conhecer essa expressão com a propagação dos telefones 

                                                
215  Frédéric Edelmann, nascido em 1951, em Paris, é jornalista de arquitetura do Jornal Le Monde desde 1977 

(DEBOULET ; HODDÉ ; SAUVAGE, 2008, p. 299). 
216  O arquiteto Juhani Pallasmaa nasceu 1936, em Hämeenlinna, na Finlândia. Foi professor na Universidade de 

Tecnologia de Helsinki. Dentre os seus livros estão A Imagem Corporificada e Os Olhos da Pele: A Arquite-
tura e os Sentidos. 

217  […] materiality and feeling, construction and aesthetics, physical facts and beliefs, knowledge and dreams, 
means and ends. In fact, it is hard to imagine a more complex and internally conflicting endeavour than ar-
chitecture (PALLASMAA, 2013, p. 469). 

218  Everyone knows that a building is a contested territory and that it cannot be reduced to what is and what it 
means, as architectural theory has traditionally done. Only by enlisting the movements of a building and ac-
counting carefully for its “tribulations” would one be able to state its existence […] (LATOUR; YANEVA, 
2008, p. 86). 
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celulares), os dois sentidos da palavra “rede” (o que está no lugar e o que coloca al-
go no lugar) convergem (LATOUR, 2013, p. 32, grifos do autor, tradução nossa219). 

Nessa acepção, ainda que a arquitetura seja percebida por sua concretude material e 

seja tornada real por meio da tecnologia e da ciência, um valor importante estará no plano fic-

cional — no desejo dos que a demandaram, na imaginação dos arquitetos que a projetaram e 

na experiência daqueles que utilizam o seu espaço. 

Parte das vertentes da arquitetura modernista estetizou a estrutura, a tecnologia, a raci-

onalidade construtiva, com seu ápice na construção de arranha-céus e edifícios de grande por-

te, especialmente aqueles em que se utilizam das estruturas em aço. Essa arquitetura, por ve-

zes, encarnou esse valor tecnológico exageradamente, como um último suspiro modernista. 

Certas vertentes do modernismo aprisionaram a ficção arquitetônica na verdade estrutural, 

levando-a a confundir-se com o mecanicismo que a fazia funcionar. Sob esse ponto de vista, 

arquitetura e engenharia se mesclavam em suas expressões. O sonho era a expressão mecânica 

e o saber objetivo porque se imaginava que a vida pudesse ser progressivamente melhorada 

por esses meios. Pode-se considerar que esse projeto se resultou bem-sucedido, frente à pai-

sagem arquitetônica de cunho funcionalista que permeia, ainda hoje, as cidades dos mais vari-

ados portes. Conclui-se assim que, a despeito das transformações socioeconômicas que o 

mundo tem experimentado, a feição da arquitetura, considerada globalmente, continua sendo 

a de um modernismo funcionalista, provavelmente por sua pregnância, não apenas em edifí-

cios isolados, mas também na massa das edificações residenciais e comerciais. Moussavi 

(2014, p. 22) atribui essa pregnância e difusão da arquitetura funcionalista à estandardização 

das suas formas ao longo do século XX, o que gerou “uniformidade, repetição e anonimato”. 

Apenas como contraponto, vale citar a declaração da própria Moussavi (2014) no que se refe-

re a estratégias formais mais contemporâneas: “Houvesse a Desconstrução se infiltrado nas 

cidades dos anos 1980, a uniformidade do Estilo Internacional teria sido substituída por um 

outro tipo de uniformidade: a da disjunção” (MOUSSAVI, 2014, p. 21, tradução nossa220). 

O pós-modernismo abriu espaço para outras ficções possíveis e parte da arquitetura 

contemporânea tem buscado expressá-las. Ainda que as tecnologias digitais não estejam apli-

cadas massivamente na arquitetura, posto que uma grande massa construída foi e ainda é con-

cebida sob o paradigma mecanicista, o projeto e a construção de obras emblemáticas da cha-

                                                
219  In the case of a crisis, or, more generally, in the case of a “network interruption” (we have all come to know 

this expression with the spread of cell phones), the two senses of the word “network” (what is in place and 
what puts it in place) converge (LATOUR, 2013, p. 32, grifos do autor). 

220  Had Deconstruction pervaded the cities of the 1980s, the uniformity of the International Style would have 
simply been replaced by another kind of uniformity: that of disjunction (MOUSSAVI, 2014, p. 21). 
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mada arquitetura digital apontam para uma modificação da maneira de atuar dos arquitetos e 

dos conhecimentos técnicos necessários para a produção de uma arquitetura que só existirá se 

mediada por essas tecnologias. 

As questões estão assim colocadas: Como se relacionam os modos tecnologia e ficção 

na arquitetura contemporânea? Como essas redes se entrelaçam? 

A ideia de proceder-se a exercícios de escrita sobre arquitetura se justifica como expe-

rimento em traçar redes arquitetônicas com seus diversos atores, mas também identificar o seu 

valor, a sua especificidade, aquilo que conecta os seus atores, no intuito de compreender a ar-

quitetura a ponto de produzir uma crítica ou uma escrita que traduza a arquitetura contempo-

rânea. Qual seria então o valor que circula em uma rede arquitetônica, a ponto de configurá-la 

como tal (como arquitetônica)? Esse é um ponto difícil de tratar-se, dado que não é uma tarefa 

simples definir o objeto arquitetônico. O que realmente o separa de uma mera construção, ou 

mesmo de uma grande e complexa obra de engenharia? Pode-se partir do princípio de que to-

da arquitetura concretizada é também uma construção, mas nem toda construção é arquitetura, 

mesmo quando deveria ser. Por exemplo, ainda que seja uma questão polêmica e não conclu-

siva, pode-se arriscar a sugerir que nem todo edifício de apartamentos é arquitetônico, pois 

pode lhe faltar justo esse valor da arquitetura que se busca definir aqui. Pallasmaa afirma o 

seguinte sobre essa condição: “Também na arquitetura, a simplicidade formal destituída de 

intenção poética resulta em mera construção” (PALLASMAA, p. 469, 2013, tradução nos-

sa221). Pode-se acrescentar que o mesmo raciocínio deve ser aplicado à complexidade formal, 

se destituída de intenção poética. Lars Spuybroek (2011/2016) também tangencia esse tema 

ao citar a Lâmpada do Sacrifício de Ruskin: 

[…] a construção tem a ver com a presença material e a necessidade, enquanto a ar-
quitetura tem a ver com aquilo que não tem qualquer utilidade. A primeira sentença 
do primeiro capítulo alerta contra confundir arquitetura com construção. Para Rus-
kin, a coisa está presente, mas de uma maneira contorcida, estranha; ela só pode se 
apresentar como algo sem utilidade, e isso só é possível quando o design e a produ-
ção tiverem feito mais do que era necessário, a porção que constitui a doação 
(SPUYBROEK, 2011/2016, p. 193, grifo do autor, tradução nossa222). 

Compreende-se então que o valor deve ser buscado na ficcionalidade da obra de arqui-

tetura, mais especificamente na intensidade dessa ficção, na sua dimensão artística e poética, 
                                                
221  Also in architecture, formal simplicity devoid of poetic intention results in mere construction (PALLAS-

MAA, p. 469, 2013). 
222  […] building has to do with material presence and necessity, while architecture has to do with that which has 

no use whatsoever. The very first sentence of the first chapter warns against confusing architecture with 
building. For Ruskin, the thing is present, but in a strange, contorted way; it can only present itself as useless, 
and this is only possible when design and making have done more than was necessary, the portion that con-
stitutes the gift (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 193, grifo do autor). 
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na intensidade da vibração dos seus elementos. Nesse ponto, Latour (2013) esclarece: ”Sus-

penda a vibração e não haverá mais qualquer grandeza” (LATOUR, 2013, p. 250, tradução 

nossa223). Basicamente com o mesmo sentido, Jencks (1995/1997) diz: “Devo colocá-lo dog-

maticamente? Um índice da arte mais valiosa é o seu convite à imaginação: ela pode ser legi-

timamente lida de muitas maneiras” (JENCKS, 1995/1997, p. 35, tradução nossa224). Se a obra 

de arquitetura se concretiza através da transformação de materiais brutos em obra, é especial-

mente o caráter ficcional do espaço que lhe diferencia de uma obra de engenharia qualquer. 

Está em questão como a arquitetura nos engaja e nos habita, justo ela que habitamos. E é jus-

tamente essa ficção que mantém a obra de arquitetura como tal (como valor arquitetônico). 

Não é apenas a materialidade ou a tecnologia que garantem a persistência de uma obra arqui-

tetônica, mas também, e principalmente, a manutenção da sua ficcionalidade espacial. Esta, 

por sua vez, só será garantida pela relação com seus aliados, aqueles que a desfrutam e que a 

têm em conta: seus usuários e seus defensores. Na sua falta, a arquitetura perde força para a 

manutenção da sua existência. Se Latour (2013) coloca essa questão das relações no tocante a 

outras manifestações artísticas, pode-se considerar o mesmo para a arquitetura: 

Uma terrível imposição, Péguy assim chamou aquilo que faz cada leitor responsável 
por Homero: a ausência do leitor de Homero engole a palavra; a negligência do lei-
tor de Homero o reduz a escombros. Se chamamos os seres da ficção de fictícios ou 
ficcionais não é porque eles são falsos, incertos ou imaginários; é, pelo contrário, 
porque eles exigem tanto de nós e daqueles para quem nós temos a obrigação de 
transmiti-los, de maneira que prolonguem sua existência. Nenhum outro tipo de ser 
impõe tamanha fragilidade, tamanha responsabilidade, nenhum é tão disposto a ser 
capaz de continuar a existir através do “nós” a quem eles ajudam a figurar (LA-
TOUR, 2013, p. 249, grifo do autor, tradução nossa,225). 

Ainda que se observe a importância do modo de existência tecnológico, no que se re-

fere ao objeto arquitetônico, é no modo ficcional que se encontrará o valor que relaciona os 

elementos heterogêneos que compõem esse objeto, considerada a sua complexidade. Sob essa 

perspectiva, onde encontrar o valor ficcional da obra arquitetônica? Como se faz para trazê-lo 

à tona, demonstrá-lo? Qual é a sua expressão? Há algo dessa ficção, que o projeto arquitetôni-

                                                
223  Suspend the vibration and there is no more infinitude at all (LATOUR, 2013, p. 250). 
224  Shall I put it dogmatically? One index of the most valuable art is its invitation to the imagination: it can be 

legitimately read the most number of ways (JENCKS, 1995/1997, p. 35). 
225  A terrible obligation, Péguy called it, the one that makes every reader Responsible for Homer: the absence of 

Homer’s reader swallows up the word; the negligence of Homer’s reader reduces it to rubble. If we call the 
beings of fiction fictive or fictional, it is not because they are false, unreliable, or imaginary; it is, on the con-
trary, because they ask so very much from us and from those to whom we have the obligation to pass them 
along so they can prolong their existence. No other type of being imposes such fragility, such responsibility; 
no other is as eager to be able to continue to exist through “we” whom they help to figure (LATOUR, 2013, 
p. 249, grifo do autor). 
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co comporta em estado mais puro, que fica retido na obra construída. Pode-se considerar que 

aí reside o valor arquitetônico da arquitetura. Aqui Vargas Llosa226 oferece uma pista: 

Na verdade, a ficção não é a vida, mas uma resposta à vida que a fantasia dos seres 
humanos tem construído, acrescentando-lhe algo que a vida não tem, um comple-
mento ou dimensão que é justamente o fictício da ficção, o propriamente romanesco 
do romance, aquilo de que a vida real carece, mas que desejávamos que tivesse — 
por exemplo, uma ordem, um princípio e um fim, uma coerência e mil coisas mais 
— e para poder tê-lo, devemos inventá-lo, a fim de vivê-lo no sonho lúcido em que 
se vive as ficções (VARGAS LLOSA, 2008, p. 28–29, tradução nossa227). 

Farshid Moussavi (2014) muito se aproxima dessa visão quando trata do estilo em ar-

quitetura em seu livro The Function of Style (não traduzido para o idioma português). Ela 

exemplifica o seu argumento com exemplos da arquitetura, que escapam aos requerimentos 

técnicos e funcionais, sem, no entanto, resumir-se à dimensão simbólica e decorativa do abri-

go decorado, conceito colocado em evidência pelo arquiteto americano Robert Venturi. Esse 

fato leva à compreensão de que a arquitetura oferece algo que está para além dos imperativos 

da realidade concreta, algo que geralmente é concebido pelos arquitetos, residindo em um 

plano ficcional, que vem a se concretizar de alguma maneira no objeto construído. Um dos 

seus exemplos é muito esclarecedor: 

Igualmente improvável é a possibilidade de que as paredes “em lâmina” do edifício 
Leste de I. M. Pei, na Galeria Nacional de Arte em Washington, DC, cujo afeto de 
agudeza é tão sedutor que as arestas têm sido parcialmente apagadas pelos visitantes 
friccionando suas mãos sobre elas, tenham sido parte dos requerimentos funcionais 
ou técnicos (MOUSSAVI, 2014, p. 8, grifo da autora, tradução nossa228). 

Este trabalho, por conseguinte, não coloca em plano de fundo as dimensões outras da 

arquitetura, sobretudo a tecnológica e a científica, por considerá-las responsáveis pelo desen-

volvimento da arquitetura e suas mutações, em resposta aos momentos históricos que se suce-

dem; tampouco desconsidera o seu atravessamento pelas dimensões políticas, econômicas e 

                                                
226  O escritor Mario Vargas Llosa nasceu em 1936, em Arequipa, no Peru. Dentre os seus livros estão A Cidade 

e os Cachorros, Pantaleão e as Visitadoras e Tia Júlia e o Escrevinhador. Foi laureado com o Prêmio Nobel 
de Literatura em 2010. Informações encontram-se disponíveis em <http://www.cervantes.es/bibliotecas_
documentacion_espanol/biografias/berlin_mario_vargas_llosa_1.htm>. Acessado em 12 set. 2017. 

227  Em verdad, la ficción no es la vida sino una réplica a la vida que la fantasía de los seres humanos ha cons-
truido añadiéndole algo que la vida no tiene, un complemento o dimensión que es precisamente lo ficticio de 
ficción, lo propiamente novelesco de la novela, aquello de lo que la vida real carece, pero que deseábamos 
que tuviera — por ejemplo un orden, un principio y un fin, una coherencia y mil cosas más — y para poder 
tenerlo debimos inventarlo a fin de vivirlo en el sueño lúcido en el que se viven las ficciones (VARGAS 
LLOSA, 2008, p. 28–29). 

228  Equally unlikely is the possibility that the “blade-like” walls of I. M. Pei’s East building at the National Gal-
lery of Art in Washington, DC, whose affect of sharpness is so seductive that the edges have been partially 
erased by visitors rubbing their hands against them, could have been part of the museum’s functional or tech-
nical requirements (MOUSSAVI, 2014, p. 8, grifo da autora). 
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sociais e a importância da arquitetura como objeto que, contemporaneamente, deve responder 

aos anseios e, principalmente, às necessidades de um grande número de pessoas; mas busca-

se aqui, em especial, o seu elemento distintivo (ficcional) que deriva da concepção arquitetô-

nica e que a faz possuir uma dimensão artística. Segundo Moussavi (2014, p. 49), apesar da 

complexidade do objeto arquitetônico e das mais variadas especialidades envolvidas na sua 

produção, o arquiteto ainda é o responsável pela montagem desse objeto heterogêneo e múlti-

plo, tanto na sua dimensão prática, quanto estética. O que leva ao reconhecimento de que o 

papel desempenhado pelo arquiteto continua sendo fundamental na concepção do objeto ar-

quitetônico, ou melhor, a arquitetura existe como tal graças às escolhas feitas no momento em 

que é concebida, ainda que nem sempre esteja claramente definida a figura do arquiteto, po-

dendo ser a concepção arquitetônica fruto do desenvolvimento cultural de um povo ou de um 

grupo de pessoas. 

A sua dimensão estética deve ser considerada de suma importância, diante da compre-

ensão da arquitetura como um ente que emerge de uma rede configurada a partir de múltiplos 

modos de existência. Ao abrir-se mão da sua dimensão ficcional e, por conseguinte, estética, o 

valor da arquitetura se debilita, apesar do objeto poder estar concretizado em obra construída. 

Por fim é necessário observar que a dimensão estética não tem que estar necessariamente des-

vinculada das outras dimensões da arquitetura, como também é importante reconhecer que 

essas múltiplas dimensões da arquitetura se superpõem, e que assim pode ocorrer mesmo nos 

projetos os mais determinados pelos imperativos sociais. 

4.2 ATORES E OBJETOS 

Um detalhe se faz importante na análise das obras de arquitetura no que se refere à 

consideração dos entes em questão como atores ou objetos, ou ainda como uns e outros, a de-

pender do ponto de vista aplicado à análise. À vista disso, torna-se válido discorrer sobre as 

diferenças e as aproximações existentes entre a Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour e a 

Ontologia Orientada a Objetos de Graham Harman (OOO), considerando-se que uma das di-

ferenças fundamentais entre as duas teorias diz respeito à ênfase dada aos atores e suas rela-

ções pela Teoria Ator-Rede, ou aos objetos e suas essências pela Ontologia Orientada a Obje-

tos. 

A Teoria Ator-Rede (LATOUR) baseia-se nas relações entre atores que conformam 

redes sociotécnicas. De acordo com Harman (2010, p. 6), os atores na Teoria Ator-Rede são 

reduzidos às suas relações, já que não há qualquer essência que garanta a existência de um 
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ator independentemente de suas relações. A teoria latouriana é centrada na performatividade. 

O mundo, para Latour, está em constante mutação. Dada a instabilidade das próprias redes, as 

relações estão sempre sob a condição de se desfazerem e se refazerem, se enfraquecerem ou 

se fortalecerem. Essa visão permite observar a arquitetura sob o ponto de vista da sua mutabi-

lidade constante e da sua fragilidade e dependência das relações constantes de uso e de manu-

tenção, apesar da sua aparência sólida. 

A Ontologia Orientada a Objetos (HARMAN) admite relações entre atores, mas os re-

conhece prioritariamente como objetos, uma vez que atribui uma essência a cada objeto, algo 

que excede as suas relações. Para Harman (2011c), “[…] um objeto é qualquer coisa que pos-

sua uma realidade unificada, que é autônoma em relação a seu contexto mais amplo e em re-

lação a suas próprias peças” (HARMAN, 2011c, p. 116, tradução nossa229). Mais adiante, nes-

se mesmo texto, ele afirma que “Um objeto é real quando forma uma unidade autônoma capaz 

de suportar certas mudanças em suas peças” (HARMAN, 2011c, p. 123, tradução nossa230). 

Nesse último aspecto, o objeto de Harman se aproxima da caixa preta latouriana, já que am-

bos subsistem a certas mudanças nas partes que lhes compõem. Em se tratando de arquitetura, 

se há uma modificação em algum elemento que faz parte do seu conjunto como objeto ou co-

mo ator estabilizado, não necessariamente essa modificação a transformará em uma outra coi-

sa. Arquiteturas podem ser pintadas de outras cores diferentes das cores originais, receber no-

vas aberturas nas suas fachadas ou mesmo incorporar novos usos, desde que essas modifica-

ções não interfiram nas qualidades que lhes garantem o reconhecimento como tais arquitetu-

ras. 

O objeto de Harman (2011a; 2011b; 2011c) é quádruplo, ou seja, é formado por quatro 

instâncias, uma espécie de cruzamento entre as fenomenologias de Husserl231 e de Heideg-

ger232. Harman (2011c) pretende propor uma estrutura ontológica genérica, apresentada como 

uma “ontografia”, com base no modelo quádruplo de Heidegger (terra, céu, deuses e mortais) 

                                                
229  […] an object is anything that has a unified reality that is autonomous from its wider context and also from 

its own pieces (HARMAN, 2011c, p. 116). 
230  An object is real when it forms an autonomous unit able to withstand certain changes in its pieces (HAR-

MAN, 2011c, p. 123). 
231  O filósofo Edmund Husserl nasceu em Prossnitz, na Morávia (atualmente República Tcheca), em 1859, e 

faleceu em 1938, em Freiburg, na Alemanha. Considerado fundador da fenomenologia, é um dos mais influ-
entes filósofos no século XX. Informações estão disponíveis em <https://plato.stanford.edu/entries/husserl/>. 
Acessado em 13 set. 2017. 

232  O filósofo Martin Heidegger nasceu em 1889, em Messkirch, e faleceu em 1976, em Freiburg, na Alemanha. 
Foi assistente de Husserl na Universidade de Freiburg, posteriormente ocupando o seu lugar. Sua filosofia é 
associada à fenomenologia e ao existencialismo. Ser e Tempo é considerada sua obra magna. Informações es-
tão disponíveis em <https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/>. Acessado em 13 set. 2017. 
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pouco desenvolvido pelo próprio Heidegger e ainda pouco compreendido e interpretado. A 

quadratura de Harman se apresenta conforme o modelo a seguir: 

- Objetos sensuais – estão relacionados à realidade do objeto na mente humana, 

como uma “imagem”. Nas suas próprias palavras, “Objetos sensuais existem 

apenas na medida em que aqueles que os percebem se ocupam deles. Aqueles 

que os percebem não precisam ser humanos” (HARMAN, 2011a, p. 60, tradu-

ção nossa233). 

- Qualidades sensuais - as diferentes qualidades do objeto, que se modificam 

sem que o objeto se transforme em outra coisa. São as qualidades acessadas, no 

caso dos seres humanos, tanto pelos sentidos, quanto pelo intelecto. 

- Objetos reais – estão relacionados à realidade do objeto no mundo, como uma 

“coisa”: Harman (2011a) assim os define: “Objetos reais são forças autônomas 

no mundo, existindo mesmo se todos os observadores dormirem ou morrerem” 

(HARMAN, 2011a, p. 60, tradução nossa234). Não é possível acessá-los, nem 

pelos sentidos, nem pelo intelecto. 

- Qualidades reais - o objeto se modifica completamente se perder essas quali-

dades, transformando-se em outra coisa. Essas qualidades essenciais, denomi-

nadas eidéticas, apenas podem ser acessadas “indiretamente, alusivamente” 

(HARMAN, 2011b, p. 29). De acordo com Harman, “[…] as características ei-

déticas de qualquer objeto nunca podem se fazer presentes, mesmo através do 

intelecto, mas apenas podem ser acessadas indiretamente por meio de alusão, 

seja nas artes ou nas ciências” (HARMAN, 2011c, p. 28, tradução nossa235). 

Harman (2010) considera que os atores de Latour são também objetos, ao definir a sua 

Filosofia Orientada ao Objeto236: 

[…] Eu defino o termo de tal maneira que os atores de Latour e as entidades reais de 
Whitehead (e possivelmente até as sociedades) também contem como ‘objetos’, em 
um sentido mais amplo (HARMAN, 2013, p. 6, grifo do autor, tradução nossa237). 

                                                
233  Sensual objects exist only insofar as some perceiver is occupied of them. These perceivers need not be hu-

man (HARMAN, 2011a, p. 60). 
234  Real objects are autonomous forces in the world, existing even if all observers sleep or die (HARMAN, 

2011a, p. 60). 
235  […] the eidetic features of any object can never be made present even through the intellect, but can only be 

approached indirectly by way of allusion, whether in the arts or in the sciences (HARMAN, 2011c, p. 28). 
236  Graham Harman, em seus textos, por vezes denomina a sua teoria de Filosofia Orientada aos Objetos e outras 

vezes, sobretudo nos textos mais recentes, de Ontologia Orientada aos Objetos. 
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A partir da quadratura que propõe, Harman (2011a; 2011b) estabelece também quatro 

tensões entre os objetos e as qualidades. Essas tensões, por sua vez, definem quatro dimen-

sões: tempo, espaço, eidos e essência. 

- Tensão entre Objetos sensuais e Qualidades sensuais – resultante: Tempo 

§ Para Harman (2011b), o tempo é a “[…] flutuação de qualidades em 

objetos fugazmente duráveis […] não o tempo do relógio ou do calen-

dário, mas o tempo vivido da experiência consciente” (HARMAN, 

2011b, p. 25, tradução nossa238). Assim se pode considerar que as mo-

dificações nas qualidades sensuais sofridas pelos objetos (que ainda as-

sim permanecem os mesmos) fazem com que a dimensão tempo seja 

percebida. Na arquitetura, percebe-se o tempo na pátina, no desgaste 

dos materiais ou na sua passagem diária por meio da qualidade da luz 

sobre as superfícies. 

- Tensão entre Objetos reais e Qualidades reais – resultante: Essência 

§ De acordo com Harman (2011b), essência “[…] significa que qualquer 

objeto tem propriedades reais que não são esgotadas por sua aparência 

atual na mente ou por seu impacto atual em outras entidades de forma 

mais geral. Não é estabelecido que a essência tem que ser permanente” 

(HARMAN, 2011b, p. 26, tradução nossa239). Deve-se observar que a 

essência para Harman não é imutável, platônica. A essência é o exce-

dente do objeto — do “objeto real” — isto é, da sua realidade inacessí-

vel aos sentidos ou ao intelecto. Nesse ponto, Harman e sua Ontologia 

Orientada a Objetos se diferencia da Teoria Ator-Rede de Bruno La-

tour, já que esta não admite uma essência ou substância aos atores. 

- Tensão entre Objetos sensuais e Qualidades reais – resultante: Eidos 

§ Segundo Harman (2011b), “Eidos é o abismo entre os objetos sensuais 

da experiência e as qualidades reais que fazem tais objetos serem o que 

são, para além de todo fluxo vacilante das qualidades superficiais 

                                                                                                                                                   
237  […] I define the term in such a way that Latour´s actors and Whitehead’s actual entities (and possibly even 

societies) also count as “objects” in the widest sense (HARMAN, 2013, p. 6, grifo do autor). 
238  […] fluctuation of qualities in fleetingly durable objects […] not the time on a clock or calendar, but the 

lived time of conscious experience (HARMAN, 2011b, p. 25). 
239  […] means that any object has real properties that are not exhausted by their current appearance in the mind 

or their current impact on other entities more generally. It is not stated that the essence must be permanent 
(HARMAN, 2011b, p. 26). 
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(HARMAN, 2011a, p. 66, tradução nossa240). Estão relacionados a 

“[…] qualidades que não oscilam e variam como fazem as qualidades 

sensuais. […] As qualidades reais dos objetos sensuais nunca podem 

ser encontradas diretamente” (HARMAN, 2011a, p. 64, tradução nos-

sa241). Essas qualidades reais encontradas nos objetos sensuais são in-

variáveis e, quando modificadas, transformam o objeto em outra coisa. 

- Tensão entre Objetos reais e Qualidades sensuais – resultante: Espaço 

§ Para Harman (2011b), “Espaço é a tensão entre a acessibilidade das 

coisas a qualquer distância e o núcleo mais profundo da sua realidade 

que nunca pode ser acessado ou exaurido” (HARMAN, 2011a, p. 65, 

tradução nossa242). O espaço é gerado por uma tensão entre “profundi-

dade” (objeto real) e superfície (qualidades sensuais) (HARMAN, 

2011b, p. 28). 

Lemos (2013), ao tratar da Internet das Coisas (IoT), assim explica a tensão entre ob-

jeto real e qualidades sensuais, o que pode ser compreendido como espaço: 

A segunda tensão é o espaço. Ele, como o tempo, também é associação, relação que 
se estabelece entre as coisas, ele é o que se produz dos arranjos dos objetos e dos lu-
gares […] Para o filósofo, o espaço é a tensão entre um “objeto real” (que sempre 
escapa) e suas “qualidades sensuais”, através das quais ele é acessível. É uma di-
mensão relacional, já que não temos uma percepção direta do espaço (um objeto 
nunca é apreendido, apenas aferido na relação entre objetos sensuais). Ele surge da 
tensão entre o que percebemos e o que falta dessa percepção do objeto. Assim como 
o tempo, ele é o que se produz nas associações. A rede, enquanto essa dinâmica, é 
que cria o espaço e o tempo (LEMOS, 2013, p. 248). 

Nessa asserção, Lemos (2013) termina por chamar a atenção para o caráter relacional 

da Ontologia Orientada a Objetos, o que a aproxima, nesse ponto, da Teoria Ator-Rede. Se o 

ser humano não tem uma percepção direta do espaço, já que não tem acesso a um dos polos 

que geram a tensão espacial (o objeto real), está na relação entre dois ou vários objetos sensu-

ais a possibilidade de perceber o espaço, ainda que indiretamente. Sobre esse aspecto, Harman 

(2011c) afirma que “[…] objetos sensuais estão ligados apenas através da sua contiguidade no 

mesmo campo de experiência de um único observador: eu encontro não apenas um objeto 

                                                
240  Eidos is the gulf between the sensual objects of experience and the real qualities that make such objects what 

they are, beyond all vacillating flux of surface qualities (HARMAN, 2011a, p. 66). 
241  […] qualities that do not flicker and vary as sensual qualities do. […] These real qualities of sensual objects 

can never be directly encountered […] (HARMAN, 2011a, p. 64). 
242  Space is the tension between the accessibility of things at any distance, and the deeper core of their reality 

that can never be approached or exhausted (HARMAN, 2011a, p. 65). 
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sensual de uma vez, mas muitos” (HARMAN, 2011c, p. 128, tradução nossa243). Pode-se con-

cluir assim que a percepção do espaço arquitetônico se dá pela comparação entre tamanho, 

distância, posição e outras qualidades sensuais de objetos sensuais diferentes experimentados 

por um ator/objeto. 

Em um primeiro momento, infere-se que aquele que experimenta é um ser humano. Is-

so deve ser ressaltado, uma vez que tanto a Teoria Ator-Rede, quanto a Ontologia Orientada a 

Objetos admite qualquer ente como ator/objeto. E esse fato, aliado aos diversos tipos de dis-

positivos digitais que fazem parte da arquitetura atual, traz à tona uma questão que tem se tor-

nado importante nos dias atuais: nem tudo que faz parte da rede que compõe uma arquitetura 

tem o ser humano como mediador principal. Sensores, redes, materiais modificados por nano-

tecnologias e outras novidades tecnológicas digitais têm sido incorporados ao objeto arquite-

tônico e nem sempre estão disponíveis aos sentidos humanos. Esse estado leva a refletir sobre 

o esforço realizado pela tradição modernista em colocar à mostra os materiais e as entranhas 

estruturais da arquitetura, o que pode ser compreendido como um esforço para situar o ser 

humano como o mediador de todos os objetos/atores que compõem a arquitetura, garantindo-

lhe completo acesso perceptivo aos seus materiais, à sua estrutura e, por conseguinte, ao seu 

espaço. 

Agora, contrariamente, a arquitetura novamente se esconde, à medida que se torna 

mais complexa tecnologicamente. Pode-se fazer uma aproximação sobre o que tem se modifi-

cado na arquitetura a partir das modificações que vêm passando os objetos que são utilizados 

pelo ser humano, em geral. Lemos (2013) assim analisa um carro: 

A ideia de um carro como um monte de ferro em cima de quatro rodas que nos leva 
de um lugar a outro muda. E por que ela muda? Porque a tensão entre o objeto sen-
sual (olhando para o carro, parece ser o mesmo carro) e a sua qualidade real muda. 
O carro agora é inteligente, ele é uma mídia, ele “fala”, avisa de coisas, sugere ações 
e toma decisões. Se é assim, a sua qualidade real muda. O carro não é apenas a má-
quina que me transporta de um lado para outro sobre quatro rodas, mas passa a ser 
outro objeto com novas funções infocomunicacionais (LEMOS, 2013, p. 249, grifo 
do autor). 

Nesse ponto está claro que as mudanças ocorridas por consequência do uso de tecno-

logias digitais nem sempre alteram as qualidades sensuais, mas incorporam qualidades que 

podem ser consideradas reais, ou seja, são qualidades que, se retiradas dos objetos, o trans-

formam em outra coisa. Daí pode-se também depreender, invertendo o sentido do raciocínio, 

que ao incorporar novas qualidades reais aos objetos, as tecnologias digitais os transformam 

                                                
243  […] sensual objects are linked only through their contiguity in the same field of experience for a single ob-

server: I encounter not just one sensual object at a time, but many (HARMAN, 2011c, p. 128). 
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em outras coisas. O mesmo raciocínio pode ser estendido à arquitetura: as tecnologias digitais 

têm força suficiente para transformar a arquitetura, ainda que, aparentemente (por meio de 

suas qualidades sensuais), nem sempre seja possível acessar diretamente tais modificações. 

Para estabelecer uma experiência com esse objeto empírico, propõe-se compreender o máxi-

mo possível sobre os seus elementos constituintes e as relações estabelecidas entre eles. 

4.3 O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DE ANÁLISE 

Antes de desenvolver a escrita sobre arquitetura faz-se necessário apresentar, de forma 

resumida e sistematizada, o modelo que será seguido. Os quatro aspectos a seguir serão con-

siderados: 

1. Estágios da Arquitetura 

2. Diagramas 

1. Diagrama – Rede por estágio 

2. Diagrama – Rede geral (dois tipos – 1 e 2) 

3. Diagrama – Comparativo da quantidade de atores por estágio 

3. Análise da arquitetura de acordo com os diagramas 

4. Síntese da arquitetura 

A arquitetura construída e em uso será abordada como uma caixa preta, ou seja, um 

objeto estabilizado, mas composto de inúmeros atores — até esse ponto, o objeto estaria sen-

do considerado segundo o modo de existência Hábito. Deve-se, então, deixar esse modo e 

analisar o edifício em sua configuração como rede de atores e suas relações: uma caixa preta 

aberta. As tarefas principais consistem em listar os atores e suas relações. 

A apresentação da história e da cronologia dos edifícios será realizada com base em 

cinco estágios244 de referência, apresentados a seguir, considerados para a arquitetura em ge-

ral: 

                                                
244  Estágios são utilizados por Graham Harman (2016) no seu livro Immaterialism para caracterizar o ciclo de 

vida de seu objeto de análise: a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Esses estágios, para Harman, 
consistem em diferentes fases na vida de um mesmo objeto. A mudança de um estágio para o outro se dá em 
razão das simbioses estabelecidas, que são tipos de relações que modificam a realidade de um objeto, ainda 
que sem transformá-lo em outra coisa. Harman busca, com o conceito de simbiose, restringir o grau de im-
portância dada às relações entre atores, de acordo com o que estabelece a Teoria Ator-Rede e, assim, direcio-
nar a análise para o objeto em si. 
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1. Decisão 

2. Concepção 

3. Construção 

4. Uso 

5. Transmutação 

A partir dos cinco estágios propostos, entende-se que a arquitetura constitui uma rede 

em constante transformação. Os estágios se sucedem, iniciando-se no estágio Decisão, quan-

do nasce a ideia de produzir-se uma arquitetura. Nos estágios seguintes, Concepção e Cons-

trução, a arquitetura propriamente dita é objeto a ser criado e construído por arquitetos e en-

genheiros. Sobre o que é uma construção, declara Latour (2005): 

O ‘making of’ de qualquer empreendimento — filmes, arranha-céus, fatos, reuniões 
políticas, rituais de iniciação, alta costura, culinária — oferece uma visão que é bas-
tante diferente da oficial. Não apenas nos leva aos bastidores e nos apresenta às ha-
bilidades e competências dos profissionais, mas também proporciona um raro vis-
lumbre do que é para uma coisa emergir da inexistência, ao adicionar a qualquer en-
tidade existente a sua dimensão temporal. Ainda mais importante, quando guiados a 
qualquer local de construção, experimentamos o sentimento perturbador e emocio-
nante de que as coisas poderiam ser diferentes, ou ao menos de que ainda poderiam 
falhar — jamais um sentimento tão profundo, quando confrontados com o produto 
final, não importa quão belo ou impressionante venha a ser (LATOUR, 2005, p. 89, 
grifos do autor, tradução nossa245). 

Deve-se observar que o próximo estágio, Uso, é aquele em que a arquitetura resiste a 

transformações que a desfigurem, isto é, que deixem de seguir o que foi concebido pelo arqui-

teto. A partir do momento em que a obra de arquitetura é finalizada e o edifício passa a ser 

utilizado, pode-se dizer que uma espécie de caixa-preta se estabelece. A arquitetura assim es-

tabelecida e estabilizada — não apenas fisicamente, mas também ontologicamente falando — 

pode ser, a partir de então, ameaçada por atores que concorrem para a sua transformação. Um 

exemplo a ser considerado é a própria deterioração física do edifício, constante e natural, que 

deve ser combatida com a mesma constância pelo trabalho de manutenção. Outros fatores di-

versos, como mudanças programáticas, abandono ou interesses políticos, também podem che-

gar ao ponto de desestabilizar e transformar, física ou simbolicamente, um conjunto de atores 

que compõem uma arquitetura. Quando tais transformações são relevantes, transformam a 

                                                
245 The ‘making of’ any enterprise — films, skyscrapers, facts, political meetings, initiation rituals, haute cou-
ture, cooking — offers a view that is sufficiently different from the official one. Not only does it lead you back-
stage and introduce you to the skills and knacks of practitioners, it also provides a rare glimpse of what it is for a 
thing to emerge out of inexistence by adding to any existing entity its time dimension. Even more important, 
when you are guided to any construction site you are experiencing the troubling and exhilarating feeling that that 
things could be different, or at least that they could still fail — a feeling never so deep when faced with the final 
product, no matter how beautiful or impressive it may be (LATOUR, 2005, p. 89, grifos do autor). 
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arquitetura em outra coisa, efeito que neste estudo é denominado de transmutação, sobretudo 

quando impactam nos atores que definem a sua ficcionalidade, entendida como a ideia de ar-

quitetura que foi concebida pelo arquiteto antes da obra ser construída. Esses elementos de-

sestabilizadores encontram-se no estágio Transmutação. 

Vale observar que Spuybroek (2011/2016) também se refere a estágios, ou, mais pre-

cisamente a “tempos das coisas” — o tempo do design, o tempo da construção, o tempo da 

existência e o tempo da morte (SPUYBROEK, 2011/2016, p. 164). Esses tempos consistem 

em: 

[…] um conjunto de aspectos ou requerimentos estéticos; eles não são necessaria-
mente períodos ou fases reais. Todo objeto indiscutivelmente segue um padrão e é 
configurado (“projetado”); é indiscutivelmente feito de algo; indiscutivelmente pas-
sa tempo existindo, e indiscutivelmente perece. Obviamente, isso não significa que 
os quatro tempos têm que estar distintamente separados […] Ou poderíamos dizer 
que tudo é existência, e que as coisas são apenas coisas, e se elas envelhecem ou 
não, esse fato não se altera; toda vez que elas mudam, tornam-se coisas diferentes 
(SPUYBROEK, 2011/2016, p. 165, grifo do autor, tradução nossa246). 

Nesse ponto, Spuybroek (2011/2016) ajuda a compreender que os estágios propostos 

não são estanques, mas sim abstrações que permitem estabelecer um olhar sobre o objeto ar-

quitetônico. De fato, cada estágio é atravessado pelos outros — deve-se considerar que a ar-

quitetura está sempre em transformação, pode haver elementos de concepção ainda na fase de 

decisão ou casos em que já é utilizada no estágio construção. 

A seguir apresenta-se uma síntese do que está em jogo em cada estágio proposto: 

O estágio Decisão define uma espécie de pré-arquitetura, pode-se dizer que compre-

ende os seus antecedentes — é o momento em que se decide produzir uma dada arquitetura, 

definindo-se o seu conceito geral. Se há uma demanda por arquitetura, entende-se que essa 

demanda passa pelo desejo de uma ficção arquitetônica. 

O estágio Concepção é o momento definidor do valor arquitetônico — da criação da 

ficção — quando o projeto é realizado pelo arquiteto. O espaço arquitetônico é imaginado 

nesse momento. Considera-se, neste trabalho, que nesse estágio estarão representados os ato-

res que definem uma arquitetura e, por isso, é necessário que alguns desses atores persistam 

até o estágio Uso para que a arquitetura seja reconhecida como criação genuína do arquiteto 

que a concebeu. Se esses elementos não persistirem, o edifício pode resultar como uma obra 
                                                
246  […] a set of aesthetics requirements or aspects; they are not necessarily actual phases or periods. Every ob-

ject undeniably is patterned and configured (“designed”); it is undeniably made of something; it undeniably 
spends times in existence, and it undeniably perishes. Obviously, this does not mean the four times have to 
stay distinctly separate […] Or we could say it is all existence, and things are just things, and whether they 
age or not does not alter that fact; every time they change, they become different things (SPUYBROEK, 
2011/2016, p. 165, grifo do autor). 
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destituída de valor arquitetônico, ou seja, reduzir-se meramente a uma construção; ou como 

um projeto modificado por terceiros antes da sua concretização. 

O estágio Construção reúne as decisões e hesitações próprias da concretização da fic-

ção projetiva, é sobretudo seu momento tecnológico. Ao retraçar esse estágio, é possível 

compreender o processo construtivo do objeto arquitetônico e assim tornar conhecidos os ato-

res que entram em jogo para que a arquitetura, depois de construída, funcione plenamente. 

Sendo resistentes, os criadores e defensores da arquitetura devem garantir que o máximo do 

ficcional concebido permaneça após a concretização da obra. Trata-se, portanto, da realização 

da ficção arquitetônica criada pelos arquitetos, sob a condição de que seja mantida parte dos 

atores que definem o estágio Concepção. 

O estágio Uso acrescenta à obra construída os atores que garantirão vida ao edifício — 

aqui se entende que a longevidade de um edifício está diretamente relacionada ao seu uso. Es-

se é o estágio em que a arquitetura se estabiliza (tal como a caixa-preta latouriana), resistindo 

a transformações que a modifique a ponto de perder a sua identidade. Pode-se considerar co-

mo o estágio de resistência da ficção arquitetônica. 

O estágio Transmutação, destino de todos os edifícios e momento que é caracterizado 

por inúmeros condicionantes — que se estendem desde a obsolescência material, mudanças 

de uso, modificações decorrentes de políticas públicas, mudanças econômicas ou sociais. Esse 

estágio está, acima de tudo, marcado pela retirada daqueles que mantêm a ficção original da 

arquitetura: os seus usuários, os seus críticos, os seus defensores e principais aliados e a apa-

rição de elementos desestabilizadores. Nesse estágio, ocorre o processo de transmutação ou 

fim da ficção arquitetônica, seja através do seu desaparecimento ou da sua transmutação em 

outro objeto ou em outra finalidade. 

Há uma temporalidade atrelada a esses cinco critérios de análise, entretanto não é a 

cronologia o fator mais importante da análise, mas sim a verificação da intensidade do valor 

arquitetônico (da sua ficcionalidade). Quanto maior a intensidade do valor, maior será a po-

tencialidade arquitetônica do edifício em questão, maior será a sua chance de sobrevivência. 

Cada estágio, assim como anteriormente explicitado, como esquema abstrato, está atrelado a 

um momento específico da ficcionalidade arquitetônica: 

1- Estágio Decisão – Necessidade da ficção 

2- Estágio Concepção – Criação da ficção 

3- Estágio Construção – Concretização da ficção 

4- Estágio Uso – Resistência da ficção 

5- Estágio Transmutação – Destruição da ficção 
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Os atores da lista a seguir são considerados elementos-chave, geralmente identificados 

na constituição de uma arquitetura, ainda que alguns dos elementos listados nem sempre este-

jam presentes na rede de atores de uma dada arquitetura. Por exemplo, nem todos os edifícios 

construídos são definidos por via de concursos, mesmo os grandes equipamentos públicos das 

cidades. 

- Demanda 

- Contratante 

- Recurso financeiro 

- Programa arquitetônico 

- Concurso de arquitetura 

- Arquiteto 

- Partido arquitetônico 

- Projeto arquitetônico 

- Projeto estrutural 

- Materiais 

- Projeto executivo 

- Obra 

- Edifício construído 

- Usuários 

- Manutenção 

A partir da definição dos cinco estágios da arquitetura e a listagem de atores, serão ge-

rados diagramas com as principais relações entre atores de estágios diferentes. Esses diagra-

mas fornecerão uma síntese da arquitetura como uma rede de relações entre atores múltiplos e 

díspares. Também retratarão os estágios da rede de atores que compõem cada arquitetura a ser 

analisada e servirão como referência para a verificação do valor da arquitetura e finalização 

da análise dos edifícios em questão, considerando que, a partir dele, a arquitetura é exibida em 

sua complexidade. 

Um outro diagrama, em forma de barras, representará a quantidade de atores identifi-

cados por estágio. Essa representação sintetizará a passagem de atores de um estágio para o 

outro e permitirá visualizar a quantidade de atores e sinalizar em quais estágios a sua existên-

cia passou a ocorrer ou deixou de ocorrer. Por exemplo, será possível verificar se no estágio 

Uso permanecem na rede muitos ou poucos atores relacionados à concepção (o momento em 

que a ficção arquitetônica é criada), significando que a concepção arquitetônica sobreviveu ao 
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estágio Construção ou se no estágio Transmutação existem atores com força suficiente para 

modificar o número de atores originais do estágio Uso, o que poderia ser interpretado como 

uma mudança drástica na rede. 

A representação por estágios indica que a arquitetura ali representada está em constan-

te mutação, posto que as relações entre os atores que compõem a sua rede se modificam a to-

do instante. Entretanto, se um conjunto de relações entre atores importantes se mantém, a ar-

quitetura também permanece reconhecível tal como foi concebida. Essa situação de manuten-

ção ocorre no estágio Uso. Na lista de atores, estarão aqueles considerados por fazer a dife-

rença para a arquitetura existir. No estágio Transmutação estarão os atores que ameaçam o 

conjunto de atores estabilizados. Obviamente a lista de atores e suas relações são fruto de uma 

visão individual sobre o objeto arquitetônico, ou seja, são resultantes de um ponto de vista.  

Harman (2009) explica como Latour oferece uma saída para a multiplicação infinita 

dos atores de uma rede: 

Desse modo, o modelo relacional de atores de Latour o inclina paradoxalmente para 
uma teoria ocasionalista de instantes isolados. No entanto, isso o protege da possível 
acusação de que ao admitir Popeye e unicórnios assim como pedras e átomos no 
mesmo clube realista, ele tenha multiplicado entidades ao ponto do absurdo. Isso 
acontece porque o relacionismo de Latour lhe dá um critério óbvio para remover os 
atores supérfluos: isto é, uma coisa é real para Latour apenas se afeta ou perturba ou-
tras coisas. Seguindo um axioma pragmatista conhecido, ele sustenta que um ator 
que não faz diferença não é um ator real (HARMAN, 2009, p. 105–106, tradução 
nossa247). 

É sobretudo nas relações estabelecidas pelos actantes (atores) que está centrada a teo-

ria latouriana das redes: “Actantes são sempre completamente estabelecidos em suas relações 

com o mundo, e quanto mais eles são isolados dessas relações, menos reais eles se tornam” 

(HARMAN, 2009, p. 19, tradução nossa248) ou “Quanto mais conectado um actante, mais real 

ele é; quanto menos conectado, menos real” (HARMAN, 2009, p. 19, tradução nossa249). 

Deve-se observar que os diagramas mostram, sem diferenças de representação, rela-

ções com atores que são externos ao objeto analisado e relações com atores que lhe constitu-

em. Apesar de ser aparentemente paradoxal diagramá-los como atores de mesma categoria, a 

                                                
247  Thus, Latour’s relational model of actors tilts him paradoxically toward an occasionalist theory of isolated 

instants. Yet it also shields him from the possible complaint that by admitting Popeye and unicorns to the 
same realist club as rocks and atoms he has multiplied entities to the point of absurdity. This is because 
Latour’s relationism gives him an obvious criterion for clearing the slum of superfluous actors: namely, a 
thing is real for Latour only if it affects or perturbs other things. Following a well-known pragmatist axiom, 
he holds that an actor that makes no difference is not a real actor (HARMAN, 2009, p. 105–106). 

248  Actants are always completely deployed in their relations with the world, and the more they are cut off from 
these relations, the less real they become (HARMAN, 2009, p. 19). 

249  The more connected an actant is, the more real; the less connected, the less real (HARMAN, 2009, p. 19). 
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representação assim se faz por sua característica topológica em vez de topográfica: as relações 

que ali estão representadas são aquelas consideradas de maior importância para o objeto em 

questão. Por exemplo, no mesmo gráfico estão representados, como atores, os materiais que 

compõem o edifício (internos), mas também elementos do seu contexto (externos), como a 

cidade onde o edifício está situado. Harman (2009) oferece uma justificativa para essa sobre-

posição entre relações externas e internas: 

Colocado em termos mais tradicionais, ambas as relações externas e domésticas de 
um objeto são relações externas, ao invés de internas. Nenhuma delas estabelece 
contato direto com o objeto, apesar de ambas serem capazes de o destruírem de dife-
rentes maneiras (HARMAN, 2009, p. 188, tradução nossa250). 

Nos diagramas de rede, os atores que estabelecem um maior número de relações com 

outros atores que compõem a mesma rede da arquitetura em questão são representados em 

maior tamanho251. Supõe-se que esses atores ganham em importância na rede por terem um 

maior número de ligações, o que leva a concluir que dão consistência à rede, mas podem en-

fraquecê-la e contribuir para a transmutação do objeto, caso sejam destruídos, devido exata-

mente à sua importância. 

A seguir serão desenvolvidas as análises dos edifícios selecionados dentro do recorte 

temporal da pesquisa. A primeira tarefa — a descrição do objeto de maneira a ser possível 

produzir uma listagem dos atores que o compõem — buscará proceder a um levantamento que 

não privilegie, em grau de importância, atores humanos e não humanos, mas, de outro modo, 

deixe à vista as suas relações. Também serão destacados, neste trabalho, os modos de existên-

cia tecnologia e ficção (referente à arte), ainda que várias outras dimensões componham o ob-

jeto arquitetônico, o que certamente ficará manifesto nas análises realizadas. Com a proposta 

dos estágios, espera-se evidenciar o caráter movente da arquitetura, que, apesar de sua solidez 

material, é considerada como um ente em constante transformação. 

 

                                                
250  Stated in more traditional terms, both the foreign and domestic relations of an object are external relations 

rather than internal ones. Neither of them makes direct contact with the object, though both are capable of 
destroying it in different ways (HARMAN, 2009, p. 188). 

251  Para elaboração desses diagramas, foi utilizado o programa gratuito e de código aberto Gephi - The Open 
Graph Viz Platform, disponível em <https://gephi.org>. Acessado em 30 abr. 2017. 



5 O EXERCÍCIO DE ANÁLISE 

O primeiro projeto selecionado, o Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS), situa-

do em Salvador, na Bahia (Brasil), é de autoria do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé) 252. 

Para além do interesse internacional que a sua obra tem suscitado, o CTRS foi escolhido por 

sua importância no desenvolvimento tecnológico relacionado à arquitetura brasileira, ainda 

que as tecnologias envolvidas no seu projeto e na sua construção não sejam digitais. Servirá 

como contraponto por ter sido concebido e produzido segundo a ideia de fabricação manufa-

tureira tradicional: a produção em escala de elementos idênticos, a partir da repetição de uma 

matriz. Também figurará como parâmetro de comparação em relação às análises dos outros 

três edifícios, que, em graus diferentes, tiveram as tecnologias digitais como parte dos seus 

processos de concepção e construção. 

Deve-se observar que os edifícios projetados por Lelé, especialmente aqueles que se 

originaram no próprio CTRS, são sempre diferentes ainda que reconhecíveis formalmente, 

guardando certa individualidade, apesar da fabricação em massa dos elementos modulares que 

os compõem. Cabe também ressaltar que Lelé incorporou gradualmente as tecnologias digi-

tais no seu fazer arquitetônico, visto que edifícios de sua autoria mais recentes apenas pude-

ram ter determinadas partes calculadas através do uso de programas para cálculo de estrutu-

ras, como é o caso da cobertura do auditório do Hospital Sarah do Rio Janeiro (FOTOGRAFIA 

13). O próprio Lelé admite utilizá-las em seu livro de memórias O que é ser arquiteto: 

Mas não vou abrir mão do computador, não; acho que é uma ferramenta fantástica 
[…]. Não descarto que existam pessoas que consigam se expressar bem por meio do 
computador. Às vezes até uso o computador para detalhes, contando com um assis-
tente que tem de ser muito experiente, porque eu mesmo não tenho esse domínio. 
Para fazer cálculos mais detalhados, a máquina é insubstituível (LIMA, 2004, p. 79). 

                                                
252  João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé, foi um arquiteto brasileiro, nascido na cidade do Rio de 

Janeiro em 1932. Sua carreira como arquiteto se iniciou no canteiro de obras da construção de Brasília, sob a 
coordenação do arquiteto Oscar Niemeyer. Sua obra arquitetônica é marcada pela pré-fabricação, técnica 
construtiva industrial baseada na utilização de materiais como concreto, argamassa armada e aço. Lelé de-
senvolveu, ao longo de sua carreira, um sistema arquitetônico alicerçado em processos industriais e trabalhou 
preferencialmente com equipamentos públicos. Foi o projetista dos hospitais da Rede Sarah, especializada 
em reabilitação nas áreas de ortopedia, pediatria do desenvolvimento, neurologia, neurocirurgia, genética 
médica, cirurgia plástica reparadora e oncologia. Lelé faleceu em Salvador no ano de 2014. Informações so-
bre o arquiteto disponíveis em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18200/joao-filgueiras-lima> e 
<http://www.sarah.br>. Acessados em 05 mai. 2017. 
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FOTOGRAFIA 13 – HOSPITAL SARAH DO RIO DE JANEIRO, BRASIL – COBERTURA DO AUDITÓRIO 

 
Fonte: Site Revista AU. Disponível em <http://www.au.pini.com.br/au/solucoes/galeria.aspx?gid=2080>. Aces-
sado em 29 ago. 2017. 

Os três outros edifícios em análise têm na digitalidade um forte elemento constituinte 

dos seus projetos arquitetônicos e estruturais e podem ser enquadrados como produções que 

incorporam ideias postuladas posteriormente ao movimento modernista. São exemplares da 

arquitetura contemporânea, selecionados entre os visitados no período de estágio sanduíche 

realizado na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) na Suíça. 

A decisão de que os edifícios deveriam ser visitados pela pesquisadora, ou seja, expe-

rienciados in loco, veio a ser interessante para o desenvolvimento do trabalho, visto que em 

certo ponto toca em questões relacionadas à fenomenologia. Conforme já explicitado, buscou-

se analisá-los segundo uma escala crescente na gradação relativa ao uso de tecnologias digi-

tais: 

– Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS) – fábrica destinada à produção das 

peças em argamassa armada, ponto central do sistema industrial concebido pelo 

arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), situada em Salvador (Brasil) e projetada pe-

lo próprio Lelé. Foi selecionado por ser um exemplar produzido nos anos 1990, 

ainda que sua arquitetura seja fruto de uma concepção modernista de base raciona-

lista e industrial, o que o coloca como um exemplo interessante para testar o méto-

do de análise em uma arquitetura que, apesar de contemporânea (situa-se no perío-

do do recorte temporal da pesquisa), é essencialmente modernista. Nele, conforme 

já explicitado, não foram utilizadas tecnologias digitais. 

– Fundação Beyeler – museu de arte modernista situado em Riehen, Cantão de Basi-

leia, na Suíça, projetado pelo arquiteto Renzo Piano. Foram utilizados programas 

computacionais para elaboração de modelos digitais e cálculo da cobertura em vi-
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dro e da estrutura em geral. Sensores são utilizados para captar a intensidade da luz 

e enviar informações para o controle de persianas acopladas sob a cobertura de vi-

dro, de modo a manter uma luminosidade ideal no ambiente. A sua concepção ar-

quitetônica está investida de uma poética tecnológica como forma de expressão, 

aliado ao fato de que os projetos de Piano normalmente são cheios de sutilezas 

formais. Abordar esse edifício será uma oportunidade de analisar, segundo o mé-

todo proposto, uma arquitetura que se situa no limite do modernismo, ou melhor, 

pode-se considerá-la como o paroxismo do moderno ou o moderno levado às últi-

mas consequências como ficção do mecanicismo, apoiada e possibilitada pela in-

formática. 

– Rolex Learning Center – complexo que reúne biblioteca, áreas para estudo, auditó-

rio, livraria, restaurante, café e banco, situado no campus da École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL), na Suíça, projetado pelo escritório SANAA, parce-

ria dos arquitetos japoneses Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa253. A estrutura foi 

calculada com base em modelos digitais e ferramentas para cálculos. De outra ma-

neira não seria possível chegar a uma solução para a forma apresentada pelos ar-

quitetos. Robôs foram usados para recortar as fôrmas de madeiras empregadas na 

concretagem da laje. A forma arquitetônica proposta requereu o uso de computa-

dores para que viesse a ser viabilizada na construção. Está situado em um quadro 

da cultura arquitetônica que pode ser considerado como posterior à produção ar-

quitetônica pós-moderna e que experimenta uma outra ficcionalidade, já absoluta-

mente inserida no contexto de uma cultura digital. O edifício se configura em uma 

forma curvilinear, que teve a sua concretização possibilitada pelos cálculos com-

putacionais, ainda que sejam patentes as referências à arquitetura modernista de in-

fluência miesiana254 e a sua poética não seja necessariamente relacionada à arqui-

tetura digital, na linhagem desconstrutivista de arquitetos como Frank Gehry ou na 

linhagem paramétrica de arquitetos como Zaha Hadid. Considera-se importante sa-

                                                
253  Os arquitetos japoneses Kazuyo Sejima, nascida em Ibaraki em 1956, e Ryue Nishizawa, nascido em Tóquio 

em 1966, lideram em conjunto o escritório de arquitetura SANAA, sediado em Tóquio (Japão). Dentre seus 
projetos mais conhecidos estão o Museu de Arte Contemporânea do século XXI em Kanazawa, no Japão, 
inaugurado em 2004; o Rolex Learning Center, em Lausanne, na Suíça, inaugurado em 2010; e o edifício po-
livalente destinado a eventos comunitários Grace Farms em New Canaan (EUA), concluído em 2015. Os ar-
quitetos foram laureados com o Prêmio Pritzker em 2010. 

254  Miesiano é um neologismo utilizado para caracterizar a arquitetura influenciada pela obra de Mies van der 
Rohe, um dos grandes arquitetos modernistas do século XX, que cunhou a famosa frase “menos é mais”. Sua 
arquitetura, de inspiração industrial, tem formas simples, planta livre e amplo uso dos materiais vidro e aço. 
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lientar que a experiência de pesquisa na EPFL proporcionou a vivência cotidiana 

deste edifício. 

– Biblioteca e Learning Center da Universidade de Economia e Administração de 

Empresas de Viena (WU Wien), na Áustria – edifício central do campus, que reú-

ne biblioteca, auditórios, áreas sociais, escritórios administrativos e setor de aten-

dimento aos estudantes. O escritório Zaha Hadid Architects, autor do projeto, tem 

utilizado tecnologias digitais desde a fase de concepção dos projetos. O edifício re-

sulta da aplicação de métodos de design digitais e paramétricos, ou seja, a digitali-

dade como conceito está presente desde a fase de concepção da arquitetura. O seu 

maior entusiasta é um dos sócios do escritório e parceiro da arquiteta Zaha Hadid 

no desenvolvimento desse projeto: o arquiteto Patrik Schumacher. Cabe lembrar 

que Schumacher propõe um estilo arquitetônico adequado à era pós-industrial e 

contemporânea, o qual denomina de parametricismo. 

Além daqueles selecionados para análise neste trabalho, outros edifícios relacionados 

ao tema também foram visitados, em especial o Campus Vitra Design, complexo que abriga 

um museu de design, edifícios para exibição e venda de móveis e objetos de design, além de 

edifícios-fábrica, situado em Weil-am-Rhein, município alemão contíguo à cidade de Basileia 

na Suíça. Na área do complexo, desde a década de 1980, são construídos edifícios projetados 

por arquitetos que dirigem grandes escritórios, a exemplo de Zaha Hadid, Frank Gehry, Her-

zog & de Meuron, Nicholas Grimshaw255, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa. Esses arquitetos 

têm parte da sua produção localizada no recorte temporal definido para a pesquisa, que englo-

ba a arquitetura contemporânea produzida a partir da década de 1990. 

 

 

 

 

                                                
255  O arquiteto Nicholas Grimshaw nasceu em Hove, East Sussex, Inglaterra, em 1939. Projetou os domos geo-

désicos do Projeto Eden em Cornwall, Inglaterra, construídos em 2001; o novo prédio do aeroporto de Zuri-
que, na Suíça, finalizado em 2004 e o Thermae Bath Spa, na Inglaterra, finalizado em 2006. Informações en-
contram-se disponíveis em <https://grimshaw.global>. Acessado em 05 mai. 2017. 
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5.1 CENTRO DE TECNOLOGIA DA REDE SARAH - CTRS 

Analisar o Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS) coloca-se como oportunidade 

de aplicar em primeiro lugar o método proposto para a escrita sobre arquitetura direcionado a 

uma obra de caráter ainda modernista, voltada para a pré-fabricação em escala industrial. Esse 

modelo de produção seria, por assim dizer, a fronteira do que estaria por vir com a entrada da 

informática no campo da arquitetura. De maneira a ilustrar essa visão, Mario Carpo (2011) 

assim descreve três propriedades que caracterizam a reprodução em cópias idênticas na era 

moderna: 

Desde o surgimento do humanismo renascentista e do começo da Idade Moderna, 
três instâncias da reprodutibilidade idêntica marcaram a história da arquitetura oci-
dental: a idêntica tradução das notações do design em edifícios; a transmissão idên-
tica da informação arquitetônica através do espaço e do tempo; e a fabricação idên-
tica, ou a busca das economias de escala através da produção em massa e da estan-
dardização (CARPO, 2011, p. 81, grifos do autor, tradução nossa256). 

Lelé trabalhou nos anos 1990 com base em um pensamento sobre a produção de arqui-

tetura que estava em voga na Europa e nos EUA muitos anos antes de sua experiência com o 

CTRS. Esse fato não invalida a eficácia e a pertinência do seu método para o contexto brasi-

leiro da época em que estava implementando a fábrica voltada para a produção de uma arqui-

tetura modular produzida serialmente em escala. Nessa mesma época, contudo, já se discutia 

internacionalmente a possibilidade de uma produção arquitetônica serial e customizada, am-

parada pelas tecnologias digitais. Há que se questionar, portanto, se o desenvolvimento de um 

sistema de modulação que se aperfeiçoava a cada dia na fábrica de Lelé, com a produção de 

peças pequenas adaptáveis a diversas situações, já não estaria alinhado com uma outra forma 

de pensar contemporânea, ainda que produzido através de meios industriais de um paradigma 

anterior. 

O seu módulo de 62,5 por 62,5cm buscava a flexibilização da forma arquitetônica a 

partir das montagens possíveis com base nesse elemento modular mínimo, ao qual todos os 

outros deveriam encaixar-se. Nesse ponto, a sua busca pela forma arquitetônica pode ser, de 

alguma maneira, aproximada à pesquisa do arquiteto Kas Oosterhuis257 que buscava o detalhe 

                                                
256  Since the rise of Renaissance humanism and the beginning of the Early Modern Age, three instances of iden-

tical reproducibility have marked Western architectural history: the identical translation of design notations 
into physical buildings; the identical transmission of architectural information through space and time; and 
identical fabrication, or the pursuit of economies of scale through mass production and standardization 
(CARPO, 2011, p. 81, grifos do autor). 

257  O arquiteto Kas Oosterhuis nasceu em 1951, em Amersfoort, na Holanda. Dirige o laboratório Hyperbody e é 
professor na Escola de Arquitetura da Universidade Tecnológica de Delft. É sócio-diretor do Studio ONL, 



 

 

141 

mínimo — um único elemento modular, que pudesse ser parametrizado, por meio de algorit-

mos computacionais, para qualquer situação exigida por um projeto de arquitetura. O seu le-

ma era: “Um edifício, um detalhe”. Oosterhuis (2003) busca a produção customizada em mas-

sa, em substituição à produção de elementos idênticos em massa. Para tanto, investe na sim-

plificação do processo, com a utilização de um único módulo que pode ter “[…] diferentes 

valores para as coordenadas dos vértices, para os ângulos de rotação, e para a espessura dos 

seus painéis de aço” (OOSTERHUIS, 2003, p. 27, tradução nossa258). 

Pode-se considerar que Lelé alcançou, com a modularização, um grande refinamento e 

variação formal, utilizando fôrmas de aço diferentes para gerar peças que deveriam ser proje-

tadas a partir do módulo definido para o seu sistema arquitetônico. Deve-se ressaltar que ele 

não dispunha da tecnologia digital que permite obter variabilidade formal a partir de um único 

módulo. Lisa Iwamoto (2009) esclarece que a modelagem em si nunca é um processo digital, 

contudo as fôrmas podem ser customizáveis (IWAMOTO, 2009, p. 109), utilizando materiais 

como madeira e plásticos, que permitem recortá-las e montá-las diferencialmente. Também 

deve ser ressaltado que Lelé já trabalhava, no CTRS, com processos automatizados para cor-

tes e dobras de peças metálicas, com máquinas que são programadas para os desenhos especí-

ficos produzidos por sua equipe de arquitetos. Há um nível de customização, ainda que não 

seja realizado diretamente do computador para a máquina executora. Mesmo que incipiente, 

na fábrica CTRS, encontra-se uma fresadora CNC para produção das placas de sinalização 

dos hospitais, também utilizada para a confecção de placas de computador para os sistemas de 

automação de equipamentos. 

O sistema de arquitetura com peças pré-fabricadas para montagem em canteiro, criado 

por Lelé, está em consonância com experiências recentes de fabricação digital. Cabe citar, 

como exemplo, o Pavilhão de 2005 da Galeria Serpentine, projeto de Álvaro Siza259 e Eduardo 

Souto de Moura260: o gradeado de madeira que forma o pavilhão foi produzido com uma fre-

                                                                                                                                                   
especializado em plataformas digitais para arte e arquitetura. Informações encontram-se disponíveis em 
<http://www.onl.eu> e <http://www.hyperbody.nl>. Acessados em 18 set. 2017. 

258  […] different values for the coordinates of the vertexes, for the rotation angles, and for the width of the steel 
plates (OOSTERHUIS, 2003, p. 27). 

259  O arquiteto Álvaro Siza Vieira nasceu em Matosinhos (Portugal), em 1933. Dentre os seus projetos mais co-
nhecidos estão A Casa de Chá de Boa Nova em Leça de Palmeira, construída em 1963; o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves no Porto, inaugurado em 1999; e o Pavilhão de Portugal da Expo 98 em Lisboa; 
todos em Portugal. No Brasil, projetou o edifício da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, inaugurado 
em 2008. Foi laureado com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1992. 

260  O arquiteto Eduardo Souto de Moura nasceu no Porto, em Portugal, em 1952. É professor catedrático convi-
dado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Dentre as suas obras mais conhecidas estão o 
Estádio Municipal de Braga, de 2003; o Edifício Burgo, no Porto, de 2007; e a Casa das Histórias Paula Re-
go, em Cascais, de 2009; todas em Portugal. Foi laureado com o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2011. In-
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sadora CNC, mas as peças foram concebidas em pequenas partes para que pudessem ser mon-

tadas por uma ou duas pessoas no canteiro (IWAMOTO, 2009, p. 14). A união de alta tecno-

logia com montagem manual fazia parte do pensamento arquitetônico de Lelé. 

Ao longo de sua carreira de arquiteto, Lelé desenvolveu uma tecnologia de produção 

de edifícios e equipamentos urbanos comunitários, com considerável sucesso em sua aplica-

ção em diversas cidades brasileiras, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas para man-

ter o seu sistema em funcionamento, sobretudo aquelas dificuldades de ordem política. No 

que se refere à obra arquitetônica de Lelé, e especificamente ao caso do CTRS (FOTOGRAFIA 

14), construído nos anos 1990, ainda se está diante de uma ficção arquitetônica que se confun-

de com o mecanicismo da engenharia e do saber objetivo. 

A poética da obra de Lelé está diretamente relacionada com a verdade estrutural. Ain-

da que funcionalista em seus princípios arquitetônicos, nunca deixou de importar-se com a 

dimensão estética: 

Quando trabalho em projetos extremamente rigorosos em relação à funcionalidade, 
como é o caso de um hospital, lógico que levo em conta que um hospital sem funci-
onar não adianta nada. Mas não excluo que um hospital tenha de ser belo. Tudo que 
nós estamos propondo aqui na rede Sarah é isso, um resgate da beleza e da criação 
de espaços mais humanos dentro do hospital. […] Porque a beleza pode não alimen-
tar a barriga, mas alimenta o espírito. É por isso que acho que beleza é função (LI-
MA, 2004, p. 50). 

No início de sua carreira de arquiteto, em 1956, Lelé trabalhava como desenhista no 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários (IAPB), quando foi transferido do Rio de 

Janeiro para o canteiro de obras da construção de Brasília, com a incumbência inicial de cons-

truir as superquadras 108 e 109 da Asa Sul, sob a coordenação do arquiteto Oscar Niemeyer 

(LIMA, 2004, p. 38). O interesse pela pré-fabricação se deu pela necessidade de produzir ha-

bitação para os trabalhadores da construção da capital o mais rapidamente possível, técnica 

que Lelé desenvolveu inicialmente para a madeira (LIMA, 2004, p. 47) e posteriormente para 

o concreto. 

                                                                                                                                                   
formações encontram-se disponíveis em http://www.pritzkerprize.com/laureates/2011>. Acessado em 23 set. 
2017. 
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FOTOGRAFIA 14 – CENTRO DE TECNOLOGIA DA REDE SARAH (CTRS), EM SALVADOR, BRASIL 

 
Fonte: Google Earth 

Após a finalização da construção de Brasília, Lelé foi convidado pelo reitor Darcy Ri-

beiro261 para, em 1962, integrar o Centro de Planejamento (CEPLAN) da Universidade de 

Brasília (UnB). Com a ideia de criar um centro de construção industrializada na UnB, Lelé 

viajou, patrocinado pela universidade, para os países do leste europeu, com o objetivo de co-

nhecer in loco as experiências de pré-fabricação na construção civil e comprar equipamentos 

para a recém-criada universidade. Em razão do golpe militar de 1964, o projeto não foi à fren-

te. Ainda assim, foram projetos de pré-fabricação dessa época os prédios de habitação dos 

professores e os prédios de serviços gerais da universidade, além do Instituto Central de Ciên-

cias da UnB, projeto de Oscar Niemeyer (LIMA, 2004, p. 54). 

Também utilizando a técnica da pré-fabricação, Lelé projetou e construiu, como pro-

fissional autônomo, em 1968, o Hospital Regional de Taguatinga262 e dois prédios comerciais, 

em 1974, para a Construtora Camargo Corrêa (LIMA, 2004, p. 55). Entre 1970 e 1979, perío-

                                                
261  Darcy Ribeiro nasceu em 1922 em Montes Claros, Minas Gerais, e faleceu em 1997, em Brasília, Distrito 

Federal. Iniciou sua vida profissional como antropólogo, mas sua atuação se estendeu para os campos da 
educação, da política e da cultura em geral. Foi o primeiro reitor da Universidade de Brasília (UnB), Ministro 
da Educação no governo João Goulart e elegeu-se Senador da República em 1991, cargo que exerceu até sua 
morte em 1997. Publicou diversos livros sobre antropologia e foi membro da Academia Brasileira de Letras. 
Informações encontram-se disponíveis em <http://www.fundar.org.br/controller.php?pagina=12>. Acessado 
em 03 set. 2017. 

262  Informações sobre a arquitetura do Hospital Regional de Taguatinga encontram-se disponíveis em <http://
www.archdaily.com.br/br/760028/classicos-da-arquitetura-hospital-regional-de-taguatinga-joao-filgueiras-
lima-lele>. Acessado em 01 mai. 2017. 
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do em que manteve um escritório de arquitetura, fez projetos para o Centro Administrativo da 

Bahia (CAB), projetou o Hospital Sarah de Brasília (1976) e o Centro de Pesquisas do Cerra-

do (1978), além de projetos de residência (LIMA, 2004, p. 63). 

Lelé trabalhou pela primeira vez como contratado do governo municipal de Salvador 

em 1979, realizando projetos urbanos, durante a gestão do prefeito Mário Kertész263. Nesse 

período, introduziu o uso da argamassa armada, com o intuito de produzir peças mais leves do 

que o concreto armado, que pudessem ser transportadas com maior facilidade para áreas de 

difícil acesso. 

Em seguida à experiência em Salvador, foi convidado a integrar a equipe que trabalha-

ria em Abadiânia, em Goiás, em uma “experiência-modelo” (LIMA, 2004, p. 57) também 

com pré-fabricação. Ali foi montada uma pequena fábrica para a produção de escolas, pontes 

e outros equipamentos rurais, com o uso da argamassa armada. Após a experiência em Abadi-

ânia, Lelé voltou a trabalhar no Rio de Janeiro, em 1982, durante o governo estadual de Leo-

nel Brizola264, em uma fábrica montada principalmente para a construção dos Centros Inte-

grados de Educação Pública (Cieps), edifícios escolares projetados por Oscar Niemeyer, com 

base em um conceito criado por Darcy Ribeiro (LIMA, 2004, p. 57–58). 

Na segunda metade da década de 1980, Lelé volta a trabalhar em Salvador, em nova 

gestão do prefeito Mário Kertész, dessa vez na Fábrica de Equipamentos Comunitários (FA-

EC)265, criada para produzir peças pré-fabricadas, com extenso uso da argamassa armada para 

obras e equipamentos urbanos. Fernando José, o prefeito que assumiu a gestão da cidade de-

pois de Mário Kertész, desativou a FAEC, alegando dificuldades financeiras para mantê-la. 

(LIMA, 2004, p. 85). A essa altura, a fábrica estava comprometida com a construção dos pri-

meiros hospitais satélites da Rede Sarah — o de Salvador, o de São Luís e o de Curitiba. O 

CTRS surge como solução para esse problema — uma vez que o Hospital de Salvador havia 

começado a ser produzido pela FAEC — consistindo, entretanto, em uma fábrica voltada, ini-

cialmente, para a construção dos hospitais da Rede Sarah, ainda que em período posterior te-

nha expandido sua produção para outros tipos de equipamentos públicos, a exemplo de edifí-

cios dos Tribunais de Conta da União. 

                                                
263  Mário Kertész é um político, empresário e radialista baiano, nascido em 1944, em Salvador, na Bahia. Exer-

ceu dois mandatos como prefeito de Salvador, o primeiro entre 1979 e 1981 e o segundo entre 1986 e 1988. 
264  Leonel Brizola nasceu em 1922, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 2004, na cidade do Rio 

de Janeiro. Importante político brasileiro, foi prefeito de Porto Alegre, deputado federal pela Guanabara, go-
vernador do Rio Grande do Sul entre 1959 e 1963 e duas vezes governador do Rio de Janeiro, com mandatos 
entre 1983 e 1987 e 1991 e 1994. 

265  A Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC), localizada em Salvador (Bahia, Brasil), funcionou de 
1985 a 1989, durante o governo do prefeito Mário Kertész. 
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5.1.1 Estágio 1: Decisão 

Nesse estágio, definem-se as motivações que levam ao projeto de arquitetura, isto é, a 

necessidade de construção do edifício. O Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS) surgiu 

da ideia de criar-se uma fábrica, em Salvador (Brasil), que concentrasse as atividades de pro-

dução para a expansão da Rede Sarah e que atendesse os seguintes requisitos (LIMA, 1999, p. 

12): 

– Construir novos edifícios destinados à expansão da rede; 
– Ajustar permanentemente os espaços hospitalares às eventuais modificações de 

funcionamento, decorrentes da introdução de novas tecnologias; 
– Desenvolver projetos e fabricar equipamentos adequados à manutenção das 

técnicas de tratamento desenvolvidas na Rede; 
– Efetuar a manutenção predial e dos equipamentos da Rede. 

A criação da fábrica se consolidou através do contrato de gestão firmado entre a Asso-

ciação das Pioneiras Sociais (APS)266, gestora do CTRS, e a União Federal. Deve-se observar 

que as decisões que dizem respeito à Rede Sarah são tomadas em nível federal, a partir de 

Brasília. A APS tornou-se, através desse instrumento, a gestora da Rede Sarah de Hospitais. A 

decisão de construir-se o CTRS envolveu diretamente o mentor da Rede Sarah de Hospitais, o 

médico e diretor dos hospitais, Aloysio Campos da Paz267, e o arquiteto dos hospitais da rede, 

João Filgueiras Lima (Lelé). De acordo com Lelé, o centro nasceu da necessidade de produ-

zir-se as peças em argamassa e aço para a construção do Hospital Sarah Salvador, depois do 

fechamento da Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC) (LIMA, 2004, p. 89). 

Definiu-se também que o CTRS seria construído no mesmo terreno onde já estava 

sendo construído o Hospital Sarah de Salvador. No caso do CTRS, assim como dos hospitais 

da rede, apesar de serem equipamentos públicos, não houve concurso para escolha do projeto. 

Curiosamente, o edifício foi construído graças à economia de recursos financeiros resultante 

                                                
266  A Associação das Pioneiras Sociais (APS) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de 

interesse coletivo e de utilidade pública, sob a forma de serviço social autônomo, instituída em 1991 com o 
objetivo de gerir o Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS), com base em um contrato de Gestão entre a 
União Federal e a APS. Informações encontram-se disponíveis em <http://www.sarah.br/media/2079/201512
28-contrato-de-gestão-ms-aps.pdf>. Acessado em 28 dez. 2016. 

267  O médico Aloysio Campos da Paz nasceu em 1934, no Rio de Janeiro (RJ), e faleceu, em 2015, em Brasília 
(DF). Após retornar de uma especialização na Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi convidado, em 
1968, para exercer o cargo de diretor do Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Trabalhou pela expansão 
da rede de hospitais e pelo desenvolvimento de um modelo próprio de saúde pública. Informações encon-
tram-se disponíveis em <http://www.sarah.br/a-rede-SARAH/memorial/>. Acessado em 13 set. 2017. 
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da construção do hospital. Nessa obra, em razão de não ter mais à disposição a estrutura da 

FAEC para a produção das peças em argamassa armada, Lelé utilizou pela primeira vez o sis-

tema misto: materiais metálicos para a estrutura portante e argamassa armada nos elementos 

de fechamento e piso — sistema que já era utilizado, em Salvador, nas passarelas destinadas à 

transposição em desnível de vias estruturais (LIMA, 2004). Essa mudança tornou possível um 

grande barateamento do custo da obra, em torno de 30%. 

Pode-se considerar que a construção do CTRS colocou em um novo patamar a visão 

de produção industrial preconizada por Lelé, pois estava formada a estrutura que lhe permiti-

ria abarcar o território nacional com o seu sistema de arquitetura, baseado em uma economia 

de escala. Tudo seria produzido na fábrica — desde as pequenas peças construtivas, em arga-

massa armada, metal, madeira, fibra de vidro ou plástico, até o esquema logístico de distribui-

ção para qualquer lugar onde um novo edifício estivesse sendo construído ou passando por 

reforma e manutenção. 

DIAGRAMA 01 – CTRS: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO “DECISÃO”268 

 
Fonte: Arquivo da autora 

                                                
268  Nos gráficos, os atores apresentados na cor cinza não fazem parte do estágio considerado, estando listados 

apenas para que se tenha um panorama geral da situação descrita. 



 

 

147 

DIAGRAMA 02 – CTRS: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "DECISÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.1.2 Estágio 2: Concepção 

Em seu livro de memórias O que é ser arquiteto, Lelé reflete sobre o processo de cria-

ção do arquiteto, deixando entrever a dificuldade de sobrevivência da concepção do projeto, 

para ele apenas concluída com a finalização da construção do edifício: 

Mais de 50% de nossa produção não se concretiza. No meu caso tem sido assim, fi-
cam apenas as propostas. Vale a pena a gente guardar alguns como memória, porque 
são uma referência de uma fase do trabalho. Outros até esqueço; não deu certo, paci-
ência. Porque a gente só pode caracterizar um trabalho arquitetônico quando ele fica 
pronto. É um percurso muito difícil. Há uma série de fatores que interferem, que fa-
zem até mudar completamente o processo (LIMA, 2004, p. 91). 
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DESENHO 03 – CTRS: PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 
Fonte: Arquivo do CTRS 

O próprio Lelé foi o responsável pela concepção do CTRS, uma vez que o edifício era 

parte da Rede Sarah de Hospitais. Foram empregadas as mesmas concepções dos elementos 

modulares utilizadas no Hospital Sarah Salvador, com a diferença de que no CTRS há dois 

níveis (no superior localizam-se as áreas de elaboração de projetos e administração e no térreo 

as oficinas), enquanto o hospital é completamente térreo. Os espaços das oficinas foram con-

cebidos em planta livre, com fechamentos apenas para o exterior. A estrutura é aparente, tanto 

das paredes, quanto da cobertura em sheds (DESENHO 04 e FOTOGRAFIA 15) — também uma so-

lução genérica criada por Lelé e utilizada em diversos edifícios. 
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DESENHO 04 – CTRS: CORTES 

 
Fonte: Arquivo do CTRS 

FOTOGRAFIA 15 – CTRS: OFICINA DE METALURGIA COM COBERTURAS TIPO SHED 

 
Fonte: Arquivo da autora 

O programa arquitetônico foi definido com base nas necessidades de espaço para a 

produção de equipamentos e módulos para a construção civil, fabricados com materiais espe-

cíficos para os diversos edifícios da Rede Sarah. A maior parte dos núcleos de produção — 

metalurgia, pintura, argamassa armada, marcenaria, plásticos, automação, design gráfico — 

está localizada no andar térreo. Apenas os setores administrativos e de projeto (arquitetura e 

engenharia) localizam-se em uma espécie de mezanino, que oferece ampla visão do setor de 
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metalurgia, através de painéis de vidro. Há também uma grande sala de descanso para os fun-

cionários do Centro. 

O CTRS, portanto, é o centro de produção e irradiação do sistema arquitetônico criado 

por Lelé, concebido como um exemplar desse próprio sistema. É a base onde os elementos 

modulares são produzidos industrialmente para serem enviados e montados onde sejam ne-

cessárias a construção e a manutenção de edifícios. 

DIAGRAMA 03 – CTRS: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 04 – CTRS: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.1.3 Estágio 3: Construção 

Construiu-se o CTRS no mesmo terreno do Hospital Sarah de Salvador, aproveitando-

se o canteiro de obras já instalado. De acordo com o arquiteto Fernando Minho269 (2017), o 

edifício foi construído seguindo-se o padrão construtivo do hospital, onde foram aproveitadas 

peças de argamassa armada fabricadas na FAEC, ainda que já tivesse sido necessário montar 

uma estrutura para produzi-las no canteiro de obras. As peças da FAEC foram utilizadas prin-

cipalmente nas galerias de instalações, onde também estão localizados os túneis para ventila-

ção natural, e nas divisórias externas dos prédios do hospital (MINHO, 2017). 

Na obra do CTRS, porém, Lelé incorporou uma inovação construtiva: utilizou pré-

lajes de argamassa armada (MINHO, 2017). Esse sistema construtivo lhe permitiu eliminar as 

fôrmas de madeira, já que as lajes pré-fabricadas dispensaram a concretagem in loco. É inte-

ressante observar que as obras do Hospital Sarah Salvador e do CTRS demonstram a evolução 

do sistema arquitetônico e construtivo criado por Lelé — a cada nova obra, novas tecnologias 

eram introduzidas. O CTRS começou a funcionar em instalações provisórias no próprio can-

teiro de obras. Em 1992, o edifício foi concluído. 

                                                
269  Entrevista concedida por MINHO, Fernando. Entrevista. [fev. 2017]. Entrevistador: Carolina Fialho Silva. 

Salvador, 2017. 1 arquivo .mp3 (22 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B dessa 
tese. Fernando Minho, arquiteto e atualmente professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, trabalhou 
com Lelé por mais de 20 anos. 
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Outro fato que merece ser destacado é o controle que o sistema permite ter sobre todos 

os estágios de formação da arquitetura dos seus edifícios hospitalares e do próprio CTRS, es-

pecialmente no que se refere ao estágio Construção, que costuma ocultar-se quando a cons-

trução é finalizada. Entendendo-se que a memória das obras permanece no CTRS com os ar-

quitetos e engenheiros da Rede Sarah, pode-se considerar que a fábrica é uma exceção no que 

se refere ao estágio Construção, já que aqueles que utilizam o edifício conhecem a fundo os 

processos tecnológicos que o engendraram. 

DIAGRAMA 05 – CTRS: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONSTRUÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 06 – CTRS: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO “CONSTRUÇÃO” 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.1.4 Estágio 4: Uso 

Em seu livro de memórias O que é ser arquiteto, Lelé (2004) se posiciona sobre a im-

portância do projeto habitado: 

Qualquer profissional, em qualquer profissão, vai ter sempre que lutar, brigar, não 
pode se acomodar. No caso da arquitetura, como essas etapas de trabalho são distin-
tas, são oportunidades diferentes, vai ter que pegar quatro vezes: o anteprojeto, o 
projeto em si, a execução e, depois, a ocupação. O projeto não se esgota na idéia ini-
cial nem no desenvolvimento, só se conclui quando é habitado, só se consolida com 
o uso do espaço (LIMA, 2004, p. 93–94). 

O CTRS já teve dias de uso mais intenso se comparado com o que ocorre atualmente. 

A fábrica tem servido basicamente para a produção de peças para a manutenção dos hospitais 

da Rede Sarah. As equipes de trabalhadores dos seus núcleos de produção (FOTOGRAFIA 16) 

vêm sendo reduzidas. O núcleo de argamassa armada é um dos que estão mais ociosos, pois 

sua produção tem ficado restrita às peças de reposição para manutenção dos hospitais da rede. 

A Rede Sarah não tem planos de construção de novos hospitais, conforme definição do Plano 

Anual 2016270: 

Considerando não haver perspectivas de expansão da Rede ou ampliação de seu 
quadro atual de funcionários, nesse momento, com as Unidades implantadas, o es-

                                                
270  O Plano Anual 2016 da Rede Sarah está disponível em <http://www.tsarah.br/media/1917/plano-de-trabalho-

anual-2016.pdf>. Acessado em 29 ago. 2017. 
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forço está totalmente voltado à consolidação e à qualificação dos serviços prestados 
nas Unidades implantadas (PLANO ANUAL 2016, Rede Sarah). 

FOTOGRAFIA 16 – CTRS: OFICINA DE MARCENARIA 

 
Fonte: Arquivo da autora 

O processo de construção do CTRS, do ponto de vista tecnológico, não se torna oculto 

a partir do momento em que a obra é finalizada e o edifício passa a ser utilizado. Vale obser-

var que alguns dos usuários do edifício, funcionários da Rede Sarah (arquitetos, engenheiros, 

técnicos e operários da área de construção), que já estavam trabalhando na obra do CTRS, 

continuaram empregados pelo centro e tornaram-se, portanto, portadores da memória da obra. 

Além disso, os materiais utilizados são aparentes no edifício construído, assim como o pró-

prio sistema construtivo que segue o preceito modernista da verdade estrutural. Também as 

fôrmas de aço (FOTOGRAFIA 17) para produção das peças de argamassa armada são reaproveitá-

veis e assim continuaram sendo utilizadas em outras obras. O que se produz na fábrica está 

registrado na sua própria arquitetura. 
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FOTOGRAFIA 17 – CTRS: FÔRMAS PARA PRODUÇÃO DE ARGAMASSA ARMADA 

 
Fonte: Arquivo da autora 

FOTOGRAFIA 18 – CTRS: ÁREA DE CIRCULAÇÃO 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 07 – CTRS: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 08 – CTRS: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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5.1.5 Estágio 5: Transmutação 

Ainda em seu livro de memórias O que é ser arquiteto, Lelé exprime o seu sentimento 

ao perceber que uma obra da sua autoria está descaracterizada ou não está sendo utilizada 

conforme o projeto: 

Gosto mais de certos projetos do que de outros, tem obras que a gente rejeita um 
pouco porque foram deturpadas, não gostaria de ter feito. E em outras, mesmo aque-
las de que gosto da concepção, como é o caso da igreja do CAB (Centro Administra-
tivo da Bahia), de 1975, fico triste ao ver que o espaço interno se deteriorou da for-
ma que está hoje, com um painel horrível sobre o altar, descaracterizando tudo. Fo-
ram feitas tantas confusões naquele espaço que nem entro lá, apesar de ser um proje-
to que me deu muita alegria (LIMA, 2004, p. 94). 

O CTRS tem enfrentado problemas desde o desligamento de Lelé da sua direção. A 

proibição de realizar projetos de outros edifícios públicos que não sejam os hospitais da Rede 

Sarah foi um dos principais motivos para o afastamento de Lelé. O CTRS, por exemplo, foi o 

responsável pelo projeto e construção de oito sedes de Tribunais de Contas da União em di-

versas capitais brasileiras: Salvador (BA), Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Maceió (AL), 

Natal (RN), Teresina (PI), Cuiabá (MT) e Vitória (ES). O próprio Tribunal de Contas da Uni-

ão emitiu a proibição, o que diminuiu, sensivelmente, a demanda por produtos da fábrica. A 

partir de então o CTRS se concentrou na construção de hospitais e na manutenção dos já exis-

tentes. Deve-se ressaltar que o contrato de gestão firmado em 2015, conforme o seu Anexo II 

(Plano Anual 2016) aponta que a Rede Sarah não tem mais como objetivo a ampliação da sua 

rede de hospitais — mais um motivo para a desvalorização da fábrica. 

Interessante observar que dois objetivos estratégicos que constavam no contrato de 

gestão entre a APS e a União Federal, em 1999, de acordo com o próprio Lelé (LIMA, 1999), 

não estão mais presentes no contrato de gestão firmado no ano de 2015. Os dois objetivos au-

sentes dizem respeito diretamente às funções do CTRS: 

- Construir e implantar novas unidades hospitalares, expandindo o modelo gerencial e 

os serviços da Rede para outras regiões do país; 
- Desenvolver tecnologia nas áreas de construção hospitalar, de equipamentos hospitala-

res e de reabilitação. 
Como consequência, tem havido demissões de funcionários e desativação de oficinas 

ou diminuição drástica de produção. A oficina de argamassa armada praticamente não produz 

e é ativada apenas para produção de peças para reposição em um número de unidades produ-

zidas muito abaixo de sua capacidade. 
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Há também propostas de construção de edifícios no mesmo terreno onde se situam o 

CTRS e o Hospital Sarah Salvador, para servir a outras empresas e órgãos da administração 

pública. 

Depois da morte de Lelé esse quadro de desmonte dos serviços prestados pelo CTRS 

se ampliou e passou a ser parte mesmo da política institucional. Em suma, o CTRS está per-

dendo paulatinamente a sua função. A perspectiva é de que a maior parte de suas atividades 

seja encerrada em breve. 

FOTOGRAFIA 19 – CTRS: ÁREA DE PRODUÇÃO DE ARGAMASSA ARMADA 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 09 – CTRS: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTAÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 10 – CTRS: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTAÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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5.1.6 Diagramas Gerais 

DIAGRAMA 11 – CTRS: COMPARATIVO DE QUANTIDADE DE ATORES POR ESTÁGIO 

 

Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 12 – CTRS: REDE GERAL 1 

 

Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 13 – CTRS: REDE GERAL 2 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.1.7 Análise da Arquitetura com Base nos Diagramas 

O diagrama do CTRS demonstra uma distribuição relativamente homogênea dos cinco 

estágios da arquitetura propostos neste trabalho. De acordo com os diagramas, muitos elemen-

tos dos estágios Decisão e Concepção são mantidos na passagem do estágio Construção para 

o estágio Uso (sistema arquitetônico, sistema misto, pré-laje, modularidade, tipologias, inte-

gração de espaços). Tal fato demonstra que o valor ficcional da arquitetura se mantém na obra 

construída, uma vez que o projeto concebido pelo arquiteto foi plenamente considerado na 

construção do edifício e tem perdurado a partir do momento em que o edifício passou a ser 

utilizado. Deve-se observar que, no caso do CTRS, excepcionalmente em se tratando de ar-

quitetura, o arquiteto (Lelé) deteve o controle de todos os estágios considerados para uma 

obra de arquitetura, atuando como figura central desde o estágio Decisão, pois decidiu sobre a 

construção do edifício, o projetou, coordenou a sua construção e foi seu usuário durante mui-

tos anos no papel de diretor do centro — tanto que elementos do estágio Construção continu-

am sob o conhecimento daqueles que utilizam o edifício. 
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Entretanto, vários fatores, além da deterioração natural, estão contribuindo para o es-

tágio Transmutação, inclusive ameaçando a própria existência do edifício, ao menos como 

fábrica. O CTRS, em risco de desativação de parte das suas atividades, pode ter sua arquitetu-

ra desvirtuada, caso seja dada uma outra destinação de uso para o edifício. A sua arquitetura 

também estará ameaçada se forem construídos novos edifícios no terreno, o que pode levar à 

ocupação da sua área verde, justamente a área que interliga o CTRS ao Hospital Sarah Salva-

dor, cumprindo função ambiental no conjunto arquitetônico. 

A arquitetura do CTRS é uma espécie de sistema proprietário. Ela já nasce institucio-

nalizada nas estreitas relações com as políticas institucionais e governamentais, sumariadas no 

Contrato de Gestão com a Associação das Pioneiras Sociais (APS), tendo como principais 

produtos os hospitais da Rede Sarah e seus equipamentos. É possível que aí se encontre em 

parte a dificuldade em ampliá-la para outros contextos, além da Rede Sarah. Talvez aí resida 

até mesmo a resistência mercadológica ao sistema arquitetônico criado por Lelé: um sistema 

tecnológico proprietário é fechado em si mesmo, não se abre facilmente a adaptações exter-

nas, nem a apropriações por terceiros. A análise dos edifícios dos tribunais, em outra pesqui-

sa, prestaria-se à verificação desse fenômeno. 

5.1.8 Síntese da Arquitetura 

1 – Quanto à forma  

A arquitetura do CTRS se enquadra no padrão clássico definido por Spuybroek 

(2011/2016): arquitetura composta de partes independentes que são montadas. A modularida-

de dos elementos que compõem o edifício é visível, criando ritmos diagramáticos nas paredes, 

nos pisos e na cobertura. 

2 – Relação interior versus fachada 

Apesar de a fachada do edifício não ser transparente ao que ocorre no interior, por ser 

composta de painéis de concreto — a forma do edifício denota, em termos de uso, um edifício 

industrial, especialmente pela utilização de sheds para iluminação (visíveis do exterior), solu-

ção amplamente utilizada pela indústria em geral. Portanto não há um descolamento completo 

entre o interior e a fachada, nem o edifício tem uma magnitude que levaria a esse descolamen-

to. 
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3 – Programa 

O edifício tem a função específica de abrigar as oficinas de projeto e produção dos 

edifícios e equipamentos da Rede Sarah. Não há superposições programáticas; as funções es-

tão rigorosamente delimitadas no espaço. 

4 – Relação forma versus estrutura 

A forma do edifício expressa a sua estrutura, seguindo o preceito da verdade estrutural 

da corrente racionalista/funcionalista da arquitetura modernista. Suas vigas em aço, suas pa-

redes em argamassa armada e suas divisórias em vidro não recebem cobertura de outros mate-

riais e ficam expostas na sua materialidade crua, tanto no interior, quanto no exterior. Apenas 

os elementos metálicos da cobertura são pintados na face externa. 

5 – Relação com o contexto 

Há relação com o contexto, fruto da intenção de projeto, com amplas passagens para 

circulação abertas para o exterior, tanto no térreo, quanto no primeiro pavimento. O edifício 

foi projetado na parte mais baixa do mesmo terreno em que está situado o Hospital Sarah Sal-

vador — os dois fazem parte do mesmo sistema arquitetônico. Entre os dois edifícios foi man-

tida uma área verde nativa. 

6 – Materiais utilizados 

Toda a tecnologia desenvolvida por Lelé para o seu sistema arquitetônico tem como 

base uma intensa pesquisa e desenvolvimento de materiais: a argamassa armada, o aço tipo 

Corten, o alumínio e o vidro. 

7 – Métodos construtivos utilizados 

O método construtivo, sempre em evolução, é um dos principais elementos que defi-

nem o sistema arquitetônico de Lelé: argamassa armada como estrutura, sistema misto, uso de 

pré-lajes, fabricação industrial dos elementos modulares que compõem os edifícios. Os méto-

dos construtivos são parte do próprio sistema industrial desenvolvido. 
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8 – Relação decoração versus estrutura 

Não há elementos decorativos superpostos à estrutura, ao menos não há essa intenção 

projetual. Quando existem, ainda que raros, os elementos decorativos formam painéis que 

funcionam como divisórias no terreno. 

9 – Quanto ao uso de tecnologias digitais 

Nesse edifício, não foram utilizadas tecnologias digitais nem no projeto, nem na cons-

trução. 

5.2 FUNDAÇÃO BEYELER 

A Fundação Beyeler é um museu que expõe uma coleção permanente de arte moder-

nista, localizado em Riehen, comuna situada ao lado da cidade de Basileia, na Suíça. Teve o 

seu projeto desenvolvido pelo arquiteto italiano Renzo Piano no ano de 1992 e sua construção 

finalizada em 1997. Nos anos 1999 e 2000, foi realizada uma ampliação do edifício, ainda sob 

a responsabilidade de Renzo Piano. O museu (FOTOGRAFIA 20) surgiu da necessidade de abri-

gar a coleção de arte modernista de Ernst Beyeler271, colecionador e comerciante de obras de 

arte, nascido em Basileia, na Suíça. Ernst Beyeler e sua esposa Hildy converteram uma loja de 

livros antigos em galeria de arte, em 1952, nessa cidade. Beyeler, em 1982, criou uma funda-

ção para cuidar de sua valiosa coleção. Naquele momento, nasceu a ideia da construção de um 

museu (FONDATION BEYELER, 2017). 

A escolha desse edifício para análise deu-se pelos seguintes motivos: a obra arquitetô-

nica de Renzo Piano tem na tecnologia construtiva um de seus elementos definidores — seus 

edifícios são resultantes de um elevado refinamento formal, baseado em soluções estruturais 

de grande detalhamento e engenhosidade tecnológica; o edifício em questão foi projetado e 

construído nos anos 1990, período em que a computação é plenamente incorporada na prática 

da arquitetura e da engenharia civil. 

                                                
271  Ernst Beyeler nasceu em 1921, em Basileia, e faleceu em 2010, em Riehen, ambas comunas na Suíça. Ideali-

zador da Fundação Beyeler, criada para abrigar a sua própria coleção, foi um reconhecido marchand, especi-
alizado em arte modernista. Informações estão disponíveis em <https://www.fondationbeyeler.ch/en/
museum/history/>. Acessado em 18 set. 2017. 
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FOTOGRAFIA 20 – FUNDAÇÃO BEYELER: FACHADA SUL 

 
Fonte: Arquivo da autora 

Diferentemente do prédio do CTRS, projetado e construído na mesma época sem a uti-

lização de computadores, o edifício da Fundação Beyeler teve a sua cobertura simulada em 

modelos computacionais pelos engenheiros do grupo Arup272 — empresa contratada para de-

senvolver o design do esquema estrutural, detalhar o design da cobertura com os painéis de 

vidro, fazer análise energética, desenvolver a engenharia de serviços e o design de iluminação 

natural (ARUP, 2017). 

O edifício, do ponto de vista formal, não se enquadra nas formas curvilineares da 

chamada arquitetura digital do final do século XX e início do século XXI, mas o seu elemento 

principal — a cobertura em vidro e aço — não poderia ser realizada sem as simulações e cál-

culos computacionais, ou seja, essa importante característica do edifício não transparece na 

sua aparência. O seu funcionamento também é diretamente dependente da informática — a 

qualidade ambiental (iluminação e umidade) dos seus espaços é completamente controlada 

por computadores (FRAME 01). 

                                                
272  Arup é uma empresa internacional, fundada em Londres, em 1946, com escritórios em diversos países (inclu-

sive no Brasil). Oferece uma ampla gama de serviços especializados de engenharia, design e planejamento. 
Seu primeiro grande projeto foi o design estrutural da Ópera de Sydney, seguido do trabalho realizado para o 
Centro Georges Pompidou em Paris. Informações sobre a empresa estão disponíveis em <http://www.
arup.com>. Acessado em 05 mar. 2017. 
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FRAME 01 – FUNDAÇÃO BEYELER: CAIXA-PRETA COM SENSOR PARA CONTROLE DE LUMINOSIDADE 
INSTALADO NA COBERTURA DO EDIFÍCIO 

 
Fonte: Filme INSIDE PIANO: FONDATION BEYELER. Disponível em <https://vimeo.com/
ondemand/insidepiano/>. Acessado em 25 set. 2017. 

5.2.1 Estágio 1: Decisão 

O projeto arquitetônico da Fundação Beyeler começou a ser concebido quando o pró-

prio Beyeler decidiu, em 1991, contratar o arquiteto italiano Renzo Piano para desenvolver o 

projeto. Não foi realizado concurso para a sua contratação, pois Beyeler conhecia e admirava 

os projetos de Piano já realizados para o Centro Georges Pompidou, em Paris, na França, e 

para a Menil Collection, em Houston, nos EUA (FONDATION BEYELER, 2017) — este 

último projeto, inaugurado em 1987, é também um museu de arte que abriga uma coleção pri-

vada. Interessava especialmente a Beyeler a solução de iluminação natural desenvolvida por 

Renzo Piano para a Menil Collection. Na época em que o projeto foi concebido, a presidente 

da Fundação Menil, Dominique de Menil, exigiu que as obras fossem vistas pelos visitantes, 

com a luz natural e suas variações ao longo do dia e em cada estação (ROSENFIELD, 2013). 

O mesmo foi exigido por Beyeler para o edifício da sua fundação (FOTOGRAFIA 21). 
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FOTOGRAFIA 21 – FUNDAÇÃO BEYELER: ESPAÇO INTERNO COM ILUMINAÇÃO NATURAL 

 
Fonte: Arquivo da autora 

Beyeler entrou em contato com Renzo Piano em 1990 com a ideia de construir um 

museu para abrigar a sua coleção de arte, mas apenas em 1991, quando encontrou o terreno do 

Parque Berower na comuna de Riehen, Cantão de Basileia, na Suíça, o projeto começou a ser 

discutido. No terreno, havia a casa principal, a Villa Berower (FOTOGRAFIA 22), um edifício do 

barroco tardio construído no século XVIII (FONDATION BEYELER, 2017), que foi aprovei-

tado para abrigar instalações do museu, mas havia também outra casa, que, de acordo com 

Piano (2008) sobreveio como uma das grandes dificuldades para a liberação do terreno: nela 

morava uma senhora que criava um grande número de gatos e que se recusava a deixá-la. A 

esse imprevisto, acrescentou-se a inclinação negativa de boa parte da população da comuna de 

Riehen em aceitar a construção de um museu na região, o que poderia tirar o seu sossego, 

uma vez que um grande número de pessoas passaria a frequentar a área com a sua instalação 

(PIANO, 2008). 
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FOTOGRAFIA 22 – FUNDAÇÃO BEYELER: VILLA BEROWER E MÓBILE DE ALEXANDER CALDER 

 
Fonte: Arquivo da autora 

Conforme o sistema de organização social da Suíça, baseado na democracia semidireta 

— uma combinação de representação e participação direta — a população votou em referendo 

(PIANO, 2008) para decidir se liberaria a construção do museu. Como resultado, obteve-se 

60% dos votos a favor273. 

Piano atribuiu ao terreno escolhido por Beyeler a fonte da ideia que ele próprio (Be-

yeler) imaginava para o seu museu. Interessante observar como o arquiteto reconhece que a 

ideia de um projeto de arquitetura nasce com o cliente: “A ideia para um projeto sempre está, 

de certo modo, na mente do cliente, especialmente quando o cliente é alguém como Ernst ou 

sua esposa Hildy, uma mulher muito calma e quieta, com uma imensa presença (PIANO, 

2008, tradução nossa274). 

                                                
273  O cidadão suíço recebe pelo correio, ao menos quatro vezes por ano, uma documentação para votar e opinar 

sobre diversos assuntos de interesse da comunidade. As votações, em sua maioria, são secretas, realizadas em 
urnas ou enviadas pelo correio, mas em algumas comunas acontecem em praça pública, com os cidadãos le-
vantando os braços para votar. Mais informações sobre o assunto são encontradas em <http://www.
swissinfo.ch/por/democracia-direta--uma-escolha-do-povo/844058>. Acessado em 05 mar. 2017. 

274  The idea for a project is always to some extent already in the client’s mind, especially when the client is 
someone like Ernst or his wife Hildy, a very calm, quiet woman with immense presence (PIANO, 2008). 
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DIAGRAMA 14 – FUNDAÇÃO BEYELER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "DECISÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 15 – FUNDAÇÃO BEYELER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "DECISÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.2.2 Estágio 2: Concepção 

A arquitetura de Renzo Piano possui uma peculiaridade que a distingue da produção 

de outros arquitetos que também manipulam a tecnologia e o sistema estrutural dos edifícios 

em seus mínimos detalhes, especialmente no que se refere ao uso de materiais metálicos. 
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Além da leveza que suas obras expressam, são pensadas a partir de um elemento modular que 

o próprio Piano denomina de “peça”. Hal Foster275 (2011) assim define esse elemento: 

“A peça” é um componente repetido de um edifício, frequentemente um elemento 
estrutural como uma junta ou uma treliça, que Piano deixa à vista de maneira a pro-
porcionar um sentido para a construção em seu conjunto; nesse aspecto, (a peça) pa-
rece partilhar o princípio da transparência tectônica do Movimento Moderno. Mes-
mo quando a peça se relaciona mais com a aparência do que com a estrutura, ela 
confere um caráter específico ao edifício, que geralmente o ajuda a se destacar em 
relação ao local onde está implantado. Os melhores exemplos na obra de Piano são 
as treliças e as folhas modulares (em ferro fundido e ferrocimento) que compõem o 
teto da Menil Collection (FOSTER, 2011, p. 81, tradução nossa, grifo do autor276). 

Assim, se a peça é o principal elemento da expressão arquitetônica de Renzo Piano, na 

Fundação Beyeler essa condição foi obtida com base nesse elemento modular para a cobertu-

ra. A “peça” em questão é formada por duas camadas de placas de vidro que sustentam outras 

placas de vidro inclinadas, com a função de filtrar a luz que vem da direção norte, em conjun-

to com uma estrutura em aço — uma espécie de shed brise-soleil (FOTOGRAFIA 23). Esse módu-

lo é repetido e articulado para formar a cobertura — perfazendo um total de 4000 m2 de co-

bertura, com 900 peças, cada uma com a dimensão de 1,50 m por 1,50 m (Fondazione Renzo 

Piano, 2017). 

                                                
275  O historiador e crítico de arte Hal Foster nasceu em 1955, em Seattle, EUA. É professor de teoria, arte e ar-

quitetura, moderna e contemporânea, na Universidade de Princeton, em New Jersey, EUA. Dentre os seus li-
vros publicados estão O Complexo Arte-Arquitetura e O Retorno do Real. Informações encontram-se dispo-
níveis em <https://artandarchaeology.princeton.edu/people/faculty/hal-foster>. Acessado em 13 set. 2017. 

276  “La pieza” es un componente repetido de un edificio, a menudo un elemento estructural como una junta o 
una armazón, que Piano pone a la vista de tal modo que ofrece un sentido de la construcción em su conjunto; 
en este aspecto, parece participar del principio de la transparencia tectónica del Movimiento Moderno. Aun 
cuando la pieza tiene más que ver con la apariencia que con la estructura, confiere un carácter específico al 
edificio, el cual a menudo ayuda también a destacarlo en relación con el emplazamiento. Los mejores ejem-
plos de esto en la obra de Piano son los armazones y hojas modulares (en hierro fundido e ferrocemento) que 
conforman el techo de la Menil Collection (FOSTER, 2011, p. 81, grifo do autor). 
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FOTOGRAFIA 23 – FUNDAÇÃO BEYELER: PEÇA DA COBERTURA 

 
Fonte: Site Fondazione Renzo Piano. Disponível em <http://www.fondazionerenzopiano.
org/project/84/beyeler-foundation-museum/images/>. Acessado em 03 mai. 2017. 

No que concerne à concepção de um projeto de arquitetura, o depoimento de Renzo 

Piano, incluído em seu livro sobre a Fundação Beyeler (PIANO, 2008), revela-se como um 

claro e consistente relato que mostra os caminhos que um arquiteto percorre, junto ao seu cli-

ente, para dar forma à ideia de arquitetura. Piano (2008) ali evidenciou que a concepção de 

museu que norteou o desenvolvimento do projeto partiu inicialmente do casal Beyeler: 

Eles já tinham em mente um lugar em contato com o ambiente natural, que pudesse 
interagir e envolver-se com a natureza. Sua magnífica coleção, que a essa altura es-
tava bastante completa, incluía Nenúfares de Monet e outros trabalhos que eles ima-
ginavam em um museu iluminado pela luz natural do dia e situado em uma área ru-
ral. O terreno de Riehen foi cuidadosamente escolhido e refletia a sua visão (PIA-
NO, 2008, tradução nossa277). 

A configuração do terreno e a iluminação natural seriam assim os principais elementos 

indutores do partido arquitetônico, sugerindo um edifício estreito e comprido (DESENHO 05) e o 

aproveitamento da luz solar que o iluminaria a partir da direção norte. De acordo com Piano, 

“A luz do norte é mais estável e possui menos raios UV, ou no mínimo é menos intensa” 

(PIANO, 2008, tradução nossa278). A luz vinda do sul, por sua vez, deveria ser evitada, por-

                                                
277  They already had in mind a site in contact with the natural environment, one that could interact and engage 

with nature. Their superb collection, which even then was very well rounded, included Monet’s Water Lillies 
and other works that they envisaged in a museum lit by natural daylight and set in green countryside. The 
Riehen site was carefully chosen, and reflected their vision. (PIANO, 2008). 

278  Northern light is more stable and has fewer UV rays, or at least it’s less intense (PIANO, 2008). 
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tanto, nessa direção, o edifício teria que ser protegido com algum tipo de tela que filtrasse boa 

parte dos raios solares. Os elementos que o fizeram conceber o projeto foram assim listados: 

“[…] o espaço estreito e longo; a orientação norte-sul, a ideia de capturar a luz que vem do 

norte; a proximidade com a natureza; a integração com a Villa Berower […]” (PIANO, 2008, 

tradução nossa279). 

DESENHO 05 – FUNDAÇÃO BEYELER: PLANTA DE SITUAÇÃO 

 
Fonte: Site Fondazione Renzo Piano (Renzo Piano Building Workshop). Disponível em <http://www.
fondazionerenzopiano.org/en/project/beyeler-foundation-museum/#section-drawings-465>. Acessado em 19 ago. 
2017. 

A cobertura seria o elemento principal da poética arquitetônica de Piano: “Nosso pri-

meiro instinto foi por uma cobertura leve, uma espécie de tapete voador pairando sobre o edi-

fício […]” (PIANO, 2008, tradução nossa280). Em seguida, pensou-se sobre os materiais: pe-

dra para as paredes e vidro para a cobertura. O próprio arquiteto define a qualidade expressiva 

da ideia: “[…] o contraste entre o peso das paredes e a leveza da cobertura flutuando por ci-

ma” (PIANO, 2008, tradução nossa). 
                                                
279  […] the long, narrow space; the north-south orientation; the idea of capturing light from the north; the close-

ness to nature; the integration with Villa Berower […] (PIANO, 2008). 
280  Our first instinct was for a lightweight roof, a sort of flying carpet resting on the building […] (PIANO, 

2008). 
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Nessa etapa, foram desenvolvidas maquetes tanto das paredes, quanto da cobertura pa-

ra que se pudesse tomar decisões sobre o tamanho dos espaços para exposições e os materiais 

utilizados. A concepção do projeto se confundia com um verdadeiro trabalho de pesquisa. Pa-

ra Piano (2008) estava muito claro que alguns elementos e suas relações antes considerados 

importantes, em outro momento se tornavam insignificantes, e outros aspectos, antes insigni-

ficantes, tornavam-se fundamentais. Essas idas e vindas podem ser exemplificadas pelas vari-

adas tentativas de utilização de materiais para a cobertura. Pensou-se em aço, foram testados 

protótipos em madeira e lâminas de vidro em forma de calha — todos descartados, para fi-

nalmente se chegar à conclusão de que deveriam ser utilizadas placas de vidro planas (PIA-

NO, 2008). A solução projetada consistiu em uma cobertura dupla, formada por duas camadas 

de placas de vidro, que mantêm entre elas uma espécie de zona de amortecimento — buffer 

zone (FRAME 02) — fazendo com que as temperaturas internas se tornem menos frias no inver-

no e menos quentes no verão. 

FRAME 02 – FUNDAÇÃO BEYELER: ÁREA ENTRE A COBERTURA E O ESPAÇO INTERNO 

 
Fonte: Filme INSIDE PIANO: FONDATION BEYELER. Disponível em <https://vimeo.
com/ondemand/insidepiano/>. Acessado em 25 set. 2017. 

O revestimento em pedra das paredes e pilares se mostrou outro elemento importante 

na concepção do projeto. Piano percebeu de imediato que deveria ser aplicada a pedra dispo-

nível na região — um arenito avermelhado, utilizado na catedral de Basileia e em outros edi-

fícios da cidade. Entretanto, os testes mostraram que o material não apresentava a durabilida-



 

 

175 

de e a resistência necessárias para ser utilizado sem nenhum tipo de recobrimento. Decidiu-se 

então procurar um material visualmente semelhante, com as qualidades exigidas. A pedra, um 

porfírio vermelho (FOTOGRAFIA 24), foi encontrada na Patagônia argentina e transportada para a 

Europa como lastro de navio (PIANO, 2008). 

FOTOGRAFIA 24 – FUNDAÇÃO BEYELER: PILARES E PAREDES REVESTIDOS COM 
PORFÍRIO VERMELHO DA PATAGÔNIA E COBERTURA “FLUTUANTE” 

 
Fonte: Arquivo da autora 

Sobre a tensão obtida entre elementos próprios do lugar e elementos tecnológicos que 

ultrapassam as barreiras da localidade, Hal Foster (2011) a considera uma habilidade de Pia-

no: 
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Grande parte de seu encanto baseia-se em sua habilidade para modular a tensão en-
tre a arte local das construções e o alcance global dos grandes negócios. Piano o 
consegue, por um lado, mediante um uso refinado dos materiais (às vezes tão tradi-
cionais como a madeira e a pedra), que contribui para assegurar seus edifícios em 
um lugar específico; e, por outro lado, mediante uma sofisticada demonstração de 
engenharia (frequentemente em metais leves e cerâmica), que serve para associar 
seus desenhos com o mundo contemporâneo da tecnologia avançada (FOSTER, 
2011, p. 80, tradução nossa281). 

É interessante observar que está no próprio relato de Piano (2008), a relação entre os 

modos de existência ficção e tecnologia, além do trabalho de tradução entre atores. O arquite-

to é compreendido como aquele que traduz o sonho em técnica: 

Ao final do dia, a lição era a mesma da Menil Collection, um “well-tempered envi-
ronment”, nas palavras de Reyner Barham; uma arquitetura feita de espacialidade 
ambiental, de transparência, de leveza e de vibrações, com mudanças suaves de luz e 
rarefação. Em essência, o desafio era traduzir o sonho, o objetivo, em termos técni-
cos (PIANO, 2008, grifo do autor, tradução nossa282). 

Pode ser feita uma aproximação conceitual entre sua percepção do trabalho de criação 

em arquitetura e a ideia latouriana de multiverso ou de múltiplos modos de existência. Piano 

(2008) assim aborda a concepção de uma obra arquitetônica: 

Todo esse esforço em concordância reflete a forte ligação que vincula a arte, a lin-
guagem, a funcionalidade, a técnica, e a ciência. Está tudo ligado: sem conhecimen-
to, ou técnica, ou obstinação, não se chega a lugar nenhum (PIANO, 2008, tradução 
nossa283). 

Além dos modelos digitais produzidos na etapa de projeto, as tecnologias digitais são 

utilizadas também no funcionamento cotidiano do edifício: as persianas (FRAME 03) que estão 

instaladas sob as placas de vidro da cobertura são mecanismos que se auto ajustam para filtrar 

o excesso de luz natural, a partir de informação captada sobre os níveis de luminosidade, por 

meio do uso de sensores na cobertura e nas paredes. 

                                                
281  Gran parte de su encanto radica precisamente en su habilidad para modular la tensión entre el arte local de las 

construcciones y el alcance global de los grandes negocios. Piano lo consigue, por una parte, mediante un uso 
refinado de los materiales (a veces tan tradicionales como la madera y la piedra), que contribuye a afianzar 
sus edificios en un emplazamiento específico; y, por otra parte, mediante un sofisticado despliegue de inge-
niería (a menudo en metales ligeros y cerámica), que sirve para asociar sus diseños con el mundo contempo-
ráneo de la tecnología avanzada (FOSTER, 2011, p. 80). 

282  At the end of the day, the lesson was the same as for the Menil Collection, a “well-tempered environment,” 
in Reyner Barham words; an architecture of ambient space, transparency, lightness, and vibrations with gen-
tly shifting light and rarefaction. In essence, the challenge was to translate the dream, the objective, into 
technical terms (PIANO, 2008). 

283  All this concerted effort reflects the strong link that ties art to language, functionality, technique, and science. 
Without knowledge, or technique, or stubbornness, you don’t get anywhere (PIANO, 2008). 
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FRAME 03 – FUNDAÇÃO BEYELER: PERSIANAS CONTROLADAS AUTOMATICAMENTE, A PAR-
TIR DE INFORMAÇÕES DE LUMINOSIDADE OBTIDAS POR SENSORES 

 
Fonte: Filme INSIDE PIANO: FONDATION BEYELER. Disponível em <https://vimeo.
com/ondemand/insidepiano/>. Acessado em 25 set. 2017. 

Além da luminosidade, são também controlados via sensores os níveis de umidade e o 

condicionamento do ar (aquecimento ou resfriamento). Os dispositivos técnicos do edifício, a 

exemplo de detectores de incêndio e bomba d’água, são controlados por computadores. As 

condições ambientais e técnicas de cada sala podem ser ajustadas individualmente (INSIDE 

PIANO: FONDATION BEYELER). 

DIAGRAMA 16 – FUNDAÇÃO BEYELER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 17 – FUNDAÇÃO BEYELER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.2.3 Estágio 3: Construção 

A construção do edifício foi qualificada por Piano (2008) como bastante “suíça”, o 

que significa precisão, método e meticulosidade. O trabalho, portanto, aconteceria sem maio-

res contratempos, dentro daquilo que havia sido planejado. Piano (2008), contudo, afirma que 

Ernst Beyeler trazia novas ideias para o canteiro de obras a cada dia. Assim a elaboração de 

protótipos continuava a ser realizada enquanto a obra já estava em pleno andamento. Pode-se 

dizer que o canteiro de obras da Fundação Beyeler era experimental. 

Como exemplo de que a obra passou por mudanças intempestivas, decidiu-se que uma 

das ideias que Beyeler apresentou no decorrer da construção seria realizada — a retirada de 

pilares do meio de uma sala do piso inferior que assim teria um novo uso. Antes a área estava 

destinada para ser um depósito e passaria, depois da modificação, a ser usada como sala de 

exposições temporárias. Para tanto, foi necessário, com grande esforço, cortar os pilares que 

já estavam prontos com água em alta pressão e reforçar a estrutura de maneira que eles não 

fossem mais necessários. Ainda assim, afirma Piano (2008), o orçamento continuou mais ou 

menos dentro do que havia sido estipulado. 

O edifício foi inaugurado em 1997, mas Piano foi novamente chamado, em 1998, para 

projetar uma ampliação do edifício no sentido norte, com o intuito de criar mais espaço para 
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exposições temporárias. O trabalho foi realizado de uma maneira tal, que foi praticamente 

impossível perceber que algo havia sido modificado (PIANO, 2008) (DESENHO 06). 

FOTOGRAFIA 25 – FUNDAÇÃO BEYELER: VISTA AÉREA 

 
Fonte: Google Maps. 

DESENHO 06 – FUNDAÇÃO BEYELER: PLANTAS DO TÉRREO DE ANTES E DEPOIS DA AMPLIAÇÃO 

 
Fonte: PIANO (2008).  



 

 

180 

DIAGRAMA 18 – FUNDAÇÃO BEYELER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONSTRUÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 19 – FUNDAÇÃO BEYELER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "CONSTRUÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.2.4 Estágio 4: Uso 

Vale ressaltar a importância do uso do espaço no relato de Renzo Piano (2008): “Até 

alguma coisa ser finalizada, de fato eu diria que até alguma coisa ser efetivamente usada por 
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um tempo, você realmente não pode compreender seu completo significado” (PIANO, 2008, 

tradução nossa284). 

Visitar a Fundação Beyeler não se resume apenas a entrar em um edifício para apreciar 

obras de arte. Não há como passar incólume à área externa ao edifício, também utilizada co-

mo área de exposição. Faz-se praticamente necessário destinar uma parte do tempo para con-

templar os jardins e os lagos (FOTOGRAFIA 26), que também são áreas dedicadas a exibição de 

obras de arte. Ali está claro que o projeto interligou com sucesso a casa antiga — a Villa Be-

rower, onde foram instalados os escritórios e um café-restaurante, a área verde e o edifício 

projetado por Renzo Piano para abrigar as exposições. 

FOTOGRAFIA 26 – FUNDAÇÃO BEYELER: REVESTIMENTO EM PORFÍRIO VERMELHO E LAGO 
ARTIFICIAL COM NENÚFARES 

 
Fonte: Arquivo da autora 

A utilização do espaço tem seguido o que foi previsto no programa arquitetônico: o 

edifício projetado por Renzo Piano é utilizado para exposições temporárias e para a exibição 

da coleção permanente, além de abrigar uma loja para venda dos produtos relacionados ao 

museu e às exposições; a área externa é um espaço de lazer contemplativo, mas também utili-

zada para concertos de música ao ar livre; a Villa Berower abriga os escritórios e o café-

                                                
284  Until something is finished, in fact I would say until something is actually used for a while, you don’t really 

grasp its full significance (PIANO, 2008). 
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restaurante. São realizadas com frequência visitas guiadas pelos espaços da fundação. A área 

externa e o restaurante podem ser contratados para eventos privados como coquetéis, noites 

de gala, encontros e mesas redondas. 

Não se percebe que o edifício está sendo iluminado com luz natural, a menos que já se 

tenha essa informação. A sensação é de estar circulando em um espaço aberto, ainda que o 

edifício seja completamente fechado — os painéis de vidro em três fachadas do edifício per-

mitem o contato com a paisagem rural externa (FOTOGRAFIA 27), sem ofuscar a apreciação das 

obras de arte. O domínio da luz termina por ser a grande realização arquitetônica do museu. 

Uma análise do edifício da Fundação Beyeler passa, portanto, pelo conhecimento da tecnolo-

gia que está por trás desse efeito. Se a luz se modifica internamente com tamanha sutileza, os 

sensores e as telas que recobrem os painéis de vidro da cobertura são os dispositivos que per-

mitem esse controle. 

FOTOGRAFIA 27 – FUNDAÇÃO BEYELER: FACHADA ENVIDRAÇADA 

 
Fonte: Site Fondazione Renzo Piano (Renzo Piano Building Workshop). Disponível em <http://www.
fondazionerenzopiano.org/en/project/beyeler-foundation-museum/>. Acessado em 19 ago. 2017. 
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DIAGRAMA 20 – FUNDAÇÃO BEYELER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 21 – FUNDAÇÃO BEYELER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.2.5 Estágio 5: Transmutação 

A Fundação Beyeler está completando vinte anos de existência em 2017. Uma extensa 

programação de exposições está em curso para comemorar a data. Apesar de ser reconhecida 

como uma instituição de manutenção cara — o cantão de Basileia já se mostrou reticente nas 
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negociações dos valores solicitados para a instituição (EICHENBERGER, 2007) — a sua so-

brevida tem sido longa e o seu futuro auspicioso, posto que o museu passará por uma amplia-

ção em 2017, com previsão de um novo edifício (extensão do museu) a ser projetado pelo ar-

quiteto suíço Peter Zumthor285 e construído em uma área contígua à área do museu projetado 

por Renzo Piano. 

Até agora, apenas um fator foi identificado como potencial transformador da Fundação 

Beyeler: alto custo de manutenção. Uma futura ampliação e a manutenção cotidiana os inca-

pacitam na atualidade para terem o poder de realmente transformar o edifício. Quanto ao novo 

edifício que ainda terá o seu projeto divulgado, apenas nesse momento se poderá fazer qual-

quer conjectura sobre novas relações que serão criadas. 

DIAGRAMA 22 – FUNDAÇÃO BEYELER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTAÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

                                                
285  O arquiteto Peter Zumthor nasceu em 1943, em Basileia, na Suíça. Foi professor na Academia de Arquitetura 

da Universidade da Suíça Italiana, em Mendrisio. Dirige, desde 1979, um escritório de arquitetura em Hal-
denstein, na Suíça. Dentre as suas obras construídas estão a Kunsthaus, em Bregenz, na Áustria, finalizada 
em 1997; o complexo das Termas de Vals, em Graubünden, na Suíça, finalizado em 1999; e o Museu Ko-
lumba, em Colônia, Alemanha, finalizado em 2007. Informações sobre o arquiteto encontram-se disponíveis 
em <http://www.pritzkerprize.com/2009/bio>. Acessado em 13 set. 2017. 
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DIAGRAMA 23 – FUNDAÇÃO BEYELER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTAÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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5.2.6 Diagramas Gerais 

DIAGRAMA 24 – FUNDAÇÃO BEYELER: COMPARATIVO DE QUANTIDADE DE ATORES POR ESTÁGIO 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 25 – FUNDAÇÃO BEYELER: REDE GERAL 1 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 26 – FUNDAÇÃO BEYELER: REDE GERAL 2 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.2.7 Análise da Arquitetura com Base nos Diagramas 

Os Diagramas de Rede da Fundação Beyeler demonstram uma distribuição homogê-

nea dos estágios Decisão, Concepção, Construção e Uso, indicando que o edifício está em 

pleno uso, com boa manutenção. O alto custo de manutenção (EICHENBERGER, 2007) é um 

fator que pode vir a impactar de alguma maneira sobre a sobrevivência a longo prazo do edi-

fício. Entretanto, no presente, não chega a ser um elemento que tem a força de ameaçar a sua 

existência, considerando que a Fundação Beyeler está em vias de expansão, com um novo 

prédio a ser construído em terreno contíguo em 2017, com projeto assinado pelo arquiteto su-

íço Peter Zumthor. Nos Diagramas de Rede, a área referente ao estágio Transmutação apenas 

apresenta um ator (alto custo de manutenção), minimamente relacionado com outros atores 

apresentados no diagrama, o que denota pouca influência de transformação sobre o conjunto 

arquitetônico existente. 
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A alta densidade de linhas e o grande número de atores dos estágios Decisão e Con-

cepção, demonstrados nos Diagramas de Rede, podem ser interpretados como indicadores da 

importância dada à criação do arquiteto (elemento ficcional) — deve-se ressaltar que, nesta 

pesquisa, o ficcional na arquitetura é considerado como o modo de existência que garante va-

lor à arquitetura. O estágio Uso, quando a ficção é finalmente traduzida em técnica e se con-

cretiza na obra construída, está visivelmente interligado, com maior densidade de linhas, aos 

estágios Decisão e Concepção, demonstrando que a visão do cliente e do arquiteto foi con-

templada na obra construída, ou seja, no estágio Construção foram mantidas as aspirações do 

proprietário e do arquiteto: iluminação natural com a cobertura em vidro, vista para os cam-

pos de trigo, integração com o jardim e lagos com nenúfares como referência à obra de Clau-

de Monet286. De fato, a ideia poética de um “tapete que paira sobre o edifício” (PIANO, 2018) 

foi traduzida em vidro sobre estrutura de aço na sua cobertura — o elemento arquitetônico 

parece leve ao olhar e contrasta com a solidez do corpo edificado (paredes e pilares) revestido 

em pedra. 

Piano busca manter uma relação genuína com o lugar — postura exigida por arquitetos 

e críticos afeitos às correntes regionalistas — ao importar um tipo de pedra da Patagônia (por-

fírio vermelho) para o revestimento de paredes e pilares, apenas para se aproximar da textura 

e da cor da pedra encontrada no local do projeto (Cantão de Basileia). No que se refere ao sis-

tema tecnológico utilizado na cobertura, pode-se afirmar que Piano buscou explorar ao máxi-

mo as condições ambientais e físicas locais, com o aproveitamento intensivo da luz natural, os 

painéis de vidro que permitem apreciar a paisagem rural da localidade, o aproveitamento da 

antiga casa Villa Berower e o jardim planejado para ser utilizado como área de exposição e 

contemplação. 

Ainda que a poética do arquiteto tenha sido traduzida com sucesso na obra de arquite-

tura, é importante observar que nessa transposição (tradução) alguns elementos que fizeram 

parte do estágio Concepção deixam de estar aparentes no edifício. O Diagrama Comparativo 

da Quantidade de Atores por Estágio demonstra claramente essa condição, se for comparada a 

quantidade de atores do Estágio Concepção que vai decrescendo à medida que se passa dos 

estágios Concepção para Construção e de Construção para Uso. A referência à Menil Collec-

tion, por exemplo, que teve um importante papel na definição do projeto, só pode ser obser-

vada por aqueles que conhecem a fundo a obra de Renzo Piano ou por aqueles que recupera-

                                                
286  O pintor Claude Monet nasceu em 1840, em Paris, e faleceu em 1926, em Giverny, na França. Foi um dos 

líderes do movimento impressionista. Informações estão disponíveis em <https://www.britannica.com/biogra
phy/Claude-Monet>. Acessado em 13 set. 2017. 
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rem a história da concepção do edifício. Outro exemplo refere-se aos materiais utilizados: a 

pedra vermelha do revestimento e o vidro saltam aos olhos e aos outros sentidos, configuran-

do-se como os elementos que compõem as sensações plásticas e táteis relacionadas ao edifí-

cio. Entretanto, o concreto armado utilizado em boa parte da estrutura torna-se oculto sob o 

revestimento de pedra e o aço da cobertura termina por desempenhar um papel secundário 

(aos sentidos) como apoio do vidro — a estrutura em aço da cobertura seria vista do interior 

do edifício ao se mirar o teto se não houvesse uma camada de finas placas de aço vazadas que 

filtram a luz e servem como anteparo ao olhar (FOTOGRAFIA 28). Decidiu-se assim proceder pa-

ra que a armação em aço da cobertura não pesasse ao olhar e entrasse em disputa visual com 

as obras de arte expostas (PIANO, 2008). 

FOTOGRAFIA 28 – FUNDAÇÃO BEYELER: TETO EM CHAPAS DE AÇO 

 
Fonte: Arquivo da autora 

O Diagrama Comparativo da Quantidade de Atores por Estágio também permite reco-

nhecer a ocultação dos elementos do estágio Construção, no momento em que a obra é con-

cluída e o edifício está pronto: no estágio Uso não se verifica nenhum dos elementos ativos no 

estágio Construção — por exemplo, a própria obra, o canteiro de obras ou os trabalhadores 

deixam de existir como atores atuantes assim que o edifício fica pronto e todo o processo 

construtivo se oculta. Considera-se que o estágio Construção representa o modo de existência 

Tecnologia, isto é, o momento em que a arquitetura, considerada sob o seu aspecto tecnológi-
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co, está sendo constituída. Como já foi desenvolvido anteriormente, a tecnologia que possibi-

lita o funcionamento de um objeto tecnológico se oculta no momento em que esse objeto pas-

sa a funcionar perfeitamente (LATOUR, 2013). 

No caso da Fundação Beyeler, eventos construtivos importantes, que desapareceram 

aos olhos daqueles que a utilizam, como a retirada de pilares de concreto já prontos no decor-

rer da obra, devem ser recuperados no caso de proceder-se a uma análise da arquitetura do 

edifício. Além de exigir uma operação cara e especializada, a modificação estrutural foi reali-

zada para proporcionar uma modificação programática de peso, se considerada a articulação 

funcional dos espaços do edifício, pois se eliminava uma área para depósito e ganhava-se 

mais uma sala para exposições. 

5.2.8 Síntese da Arquitetura 

1 – Quanto à forma  

A arquitetura da Fundação Beyeler se enquadra no padrão modernista clássico defini-

do por Spuybroek: arquitetura composta de partes concebidas independentemente que são 

montadas construtivamente. A cobertura, um grid de aço e placas de vidro modulares, cria 

uma espécie de elemento decorativo que pousa sobre o corpo do edifício, para além da função 

de mecanismo de iluminação com luz natural criado por Piano. 

2 – Relação interior versus fachada 

Em um lado, situa-se a fachada do edifício que se alinha com a rua que é opaca e não 

expressa o que se passa no interior, com a clara intenção de resguardar o edifício dos impac-

tos negativos do sistema viário e dos barulhos urbanos. Nas outras três fachadas (o edifício 

tem forma prismática retangular), existem painéis de vidro que permitem tanto a visualização 

da paisagem externa — lagos, jardins, plantação de trigo e montanhas — quanto do que se 

passa no seu interior — os visitantes, os espaços de exposição e as peças expostas. Ou seja, a 

fachada, por ser envidraçada em parte, permite que se veja de fora o seu espaço interno, ainda 

que não seja possível identificar no volume construído uma tipologia de museus. 

3 – Programa 

Parte de um complexo museológico destinado à exibição da coleção de arte modernis-

ta de Ernst Beyeler e exposições de arte temporárias, o edifício é destinado à exibição de 
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obras de arte — pinturas e esculturas. Seu programa museológico e expositivo é definido sem 

superposições programáticas. 

4 – Relação forma versus estrutura 

A forma do edifício expressa a sua estrutura em parte, já que as colunas de concreto 

armado são revestidas com pedra (porfírio rosa), ou seja, a forma prismática do edifício ex-

pressa o seu sistema estrutural, mas o material dos pilares está escondido. O contrário aconte-

ce com a cobertura, totalmente transparente e com os materiais, aço e vidro, à mostra. 

5 – Relação com o contexto 

Por um lado, há uma profunda relação com parte do contexto: a concepção projetual 

previu o contato dos visitantes no interior do edifício com a paisagem externa do parque. Essa 

relação se estabelece inclusive com certas obras de arte, a exemplo da pintura nenúfares de 

Monet, localizada em uma ampla sala, fechada por um grande painel de vidro que a articula 

com o exterior, onde existe um pequeno lago com a vegetação similar à da tela de pintura. Por 

outro lado, uma vez passado o portão de entrada da área em que está situado o museu, perde-

se qualquer relação com a rua. Houve uma clara intenção de eliminar os ruídos e criar um iso-

lamento em relação à configuração urbana do entorno. 

6 – Materiais utilizados 

Renzo Piano utilizou materiais tradicionais nesse projeto — aço, concreto, vidro e pe-

dra. A utilização do vidro foi pensada de maneira singular, tanto para a filtragem da luz, quan-

to para possibilitar o caminhar de pessoas sobre as placas para a realização da sua manuten-

ção. 

7 – Métodos construtivos utilizados 

O método construtivo do corpo do edifício também é tradicional, entretanto, para a 

cobertura foi desenvolvido um sistema especial. 

8 – Relação decoração versus estrutura 

Não há decoração no sentido estrito, considerando-se a inexistência de elementos com 

esse caráter superpostos à estrutura do edifício, entretanto pode-se considerar que a modula-
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ção estrutural no sistema desenvolvido para a sua cobertura cria um efeito visual que chama a 

atenção e compõe as vistas das fachadas. 

9 – Quanto ao uso de tecnologias digitais 

Foram utilizadas tecnologias digitais nos cálculos estruturais e dos sistemas de ilumi-

nação e ventilação do edifício. Elementos centrais na definição do espaço arquitetônico, as 

tecnologias digitais desempenham um papel fundamental no seu funcionamento, ou seja, sem 

elas o edifício não funciona plenamente. Como a luz controlada por sensores e computadores 

define a ambiência diurna, pode-se considerar que o uso de tecnologias digitais ultrapassa o 

conceito de edifício inteligente, fazendo parte da concepção arquitetônica e espacial. 

5.3 ROLEX LEARNING CENTER 

A arquitetura do Rolex Learning Center, concebida contemporaneamente, foi produzi-

da com base em um intenso uso de tecnologias digitais para cálculo, simulação com modelos 

e utilização de robôs na etapa de construção. Ela guarda, entretanto, um forte componente 

poético que não passa necessariamente por uma poética tecnológica, o que lhe reserva um ca-

ráter distinto de muitos edifícios que se valem das tecnologias digitais para a sua concepção e 

construção, mas continuam a expressar a tecnologia nas suas formas — a exemplo de edifí-

cios produzidos por arquitetos como Norman Foster e Renzo Piano — ainda muito em voga 

na construção de arranha-céus ou da arquitetura paramétrica de Zaha Hadid e Patrik Schuma-

cher. 

O presente relato também consiste em destacar a experiência como usuária do edifício 

Rolex Learning Center, situado no campus da École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL), na Suíça, ao longo da estadia, de julho de 2015 a junho de 2016, como bolsista de 

estágio doutoral na modalidade sanduíche, financiado pela CAPES287. As idas ao Rolex Lear-

ning Center aconteceram com frequência, no intuito de fazer pesquisa bibliográfica, o que di-

ferencia a vivência de uma simples visita a um exemplar importante da arquitetura contempo-

rânea. O edifício, aberto ao público em 2010, atualmente é o ponto de encontro do campus, o 

seu lugar de identidade, acessível a todos os cidadãos. O programa arquitetônico constitui-se 

de biblioteca, salas de reunião, restaurante, café-bar, agência bancária, livraria, auditório e 

outros espaços polivalentes que podem ser adaptados para diversas funções, como, por exem-

                                                
287  O período de doutorado sanduíche foi financiado com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES Brasil. 
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plo, montagem de exposições. A compreensão inicial é de estar frequentando a biblioteca 

principal da EPFL, mas rapidamente se percebe que ali se apresenta um outro tipo de espaço, 

mais amplo do ponto de vista programático — um edifício que reúne as pessoas que habitam 

a região para as mais variadas atividades: tomar um café, ir ao restaurante, participar de uma 

reunião de negócios, consultar livros e revistas especializadas, estudar, assistir a uma confe-

rência ou mesmo descansar. 

A EPFL adotou como estratégia o que outras universidades vêm praticando nos últi-

mos anos: a contratação de escritórios de arquitetura mundialmente reconhecidos, aqueles que 

fazem parte do chamado star system da arquitetura, para desenvolver projetos de edifícios pa-

ra os seus campi. No caso do Rolex Learning Center, foi realizado um concurso em duas eta-

pas, do qual saiu vencedor o escritório SANAA, sediado em Tóquio, liderado pelos arquitetos 

Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa. Na primeira etapa foram submetidas 189 propostas, das 

quais foram selecionadas doze propostas para a segunda etapa (JODIDIO, 2015). 

Importante observar que entre os concorrentes selecionados, cinco já haviam sido lau-

reados com o Prêmio Pritzker, principal reconhecimento internacional no âmbito da arquitetu-

ra. Fez parte também da estratégia estabelecer um programa flexível e aberto, que incorporas-

se diversos usos em um mesmo espaço, nos moldes do que vem sendo desenvolvido, de forma 

geral, em museus, salas de concerto e outros equipamentos comunitários em diversas cidades 

do mundo. Além do edifício projetado pelo SANAA, a EPFL tem em seu campus um edifício 

que abriga laboratórios de pesquisa da área de mecânica, concluído em 2015, projetado pelo 

arquiteto francês Dominique Perrault288 e concluiu recentemente a obra de um centro dedicado 

a ciência, arte e sociedade concebido pelo arquiteto japonês Kengo Kuma289. 

A história da EPFL começa em 1853 com a fundação da École Spéciale de Lausanne, 

mas apenas em 1978, já como instituto federal denominado École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne, começa a funcionar no terreno em Écublens, nos arredores de Lausanne, onde está 

implantado o seu campus atualmente — seu primeiro edifício, que abrigou o curso de Quími-

ca, foi inaugurado no outono de 1977 (RITTMEYER; AYMONIN; JOYE, 2006). Os edifícios 

                                                
288  O arquiteto Dominique Perrault nasceu em 1953, em Clermont-Ferrand, na França. É professor do Curso de 

Arquitetura da École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL. Dentre os seus projetos construídos estão 
a Biblioteca Nacional da França, em Paris, finalizada em 1995; a Corte de Justiça da União Europeia, em Lu-
xemburgo, finalizada em 2008; e os edifícios Vienna DC Towers (a primeira torre foi finalizada em 2016, a 
segunda ainda será construída). Informações estão disponíveis em <http://www.perraultarchitecture.com/
en/homepage/>. Acessado em 13 set. 2017. 

289  O arquiteto Kengo Kuma nasceu em 1954, em Yokohama, no Japão. É professor da Escola de Arquitetura da 
Universidade de Tóquio. Dentre os seus projetos construídos estão o Museu de Arte da Prefeitura de Nagasa-
ki, no Japão (2005); o FRAC Marseille, na França (2012); e a Japan House, em São Paulo, Brasil (2017). In-
formações estão disponíveis em <http://kkaa.co.jp>. Acessado em 13 set. 2017. 
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foram construídos de forma descentralizada, sem que se estabelecesse um equipamento prin-

cipal ou um esquema de orientação claro. O Rolex Learning Center cumpre o papel de atuar 

como um ponto de referência no espaço do campus, o ponto inicial de um novo plano, dimi-

nuindo o estado fragmentário da sua organização física. 

DESENHO 07 – ROLEX LEARNING CENTER: MAPA DO CAMPUS DA EPFL 

 
Fonte: Site EPFL. Disponível em <https://plan.epfl.ch/>. Acessado em 03 jan. 2017. 

E escolhe-se fazê-lo através da implantação de um ícone arquitetônico que claramente 

simboliza uma nova era. O edifício não foi implantado em um terreno isolado ou sobre um 

sítio industrial em desuso, o que se costuma chamar de vazio industrial, como tem sido muito 

comum em projetos para a recuperação de espaços degradados. A sua implantação, dentro de 

um campus universitário em pleno funcionamento e expansão, estabelece uma clara relação 

de contraste com os outros edifícios construídos até então — essa relação foi objeto determi-

nante da concepção arquitetônica. Sente-se, ao caminhar pelos edifícios mais antigos, um cer-

to ar de fábrica, absolutamente funcional e eficiente, mas de uma aridez que faz lembrar que a 

EPFL nos seus primórdios foi fruto da era da indústria, o que leva o Rolex Learning Center a 

se destacar com sua proposta formal totalmente distante da lógica construtiva (homogênea) 

pré-existente. 

O Rolex Learning Center faz jus ao contexto em que está inserido, ele se espalha hori-

zontalmente em toda a extensão do terreno disponível para o edifício (FOTOGRAFIA 29). O edi-

fício atua como uma segunda natureza como propõe Jencks (2011): parece que brota do chão, 
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como se o terreno resolvesse desprender-se da terra, formando uma paisagem ondulada. Mes-

cla-se à paisagem externa em razão da sua extensão horizontal e a recria internamente ao in-

corporar rampas, nem tão suaves, no seu interior. Neste ponto é impossível não lembrar do 

que se sente ao caminhar pelo pavimento térreo do Edifício Copan, na cidade de São Paulo, 

projeto de Oscar Niemeyer, onde foi mantida a topografia do terreno em suaves inclinações. 

FOTOGRAFIA 29 – ROLEX LEARNING CENTER: VISTA AÉREA 

 
Fonte: Site EPFL. Disponível em <https://documents.epfl.ch/groups/v/vp/vppl-unit/www/photos-RLC/RLC-vue-
ext-jour.jpg>. Acessado em 27 ago. 2017. 

Praticamente não há escadas no Rolex Learning Center, o que contribui para a citada 

sensação de continuidade, de fluidez. Em vez do uso de paredes, a maior parte dos espaços 

internos está delimitada pelas diferentes alturas definidas pelas rampas. Essa configuração 

espacial permite, por exemplo, estar na biblioteca e ter a sensação de que o restaurante ou o 

café fazem parte do mesmo espaço, ainda que um não prejudique a utilização do outro. Alia-

dos às rampas, os painéis de vidro que formam as esquadrias por todo o edifício permitem que 

se veja o exterior de vários ângulos e alturas. Há detalhes negativos: no auditório, colunas de 

aço, mesmo sendo esbeltas, situam-se na frente da plateia; o carpete cinza, elemento presente 

em todo o piso, mas alheio à proposta arquitetônica, também não favorece a estética do pró-

prio edifício, o que foi ressaltado por Sejima no final da sua apresentação sobre o projeto em 

outubro de 2015. 
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A despeito do custo, propor uma arquitetura inovadora, formalmente e espacialmente 

qualificada, pode melhorar a experiência de uso, o que beneficia as relações intersociais e 

contribui para o simples prazer de vivenciar-se um espaço. O que mantém a ficcionalidade 

dessa arquitetura certamente é a experiência de cada indivíduo que retoma de maneira pessoal 

algum aspecto do que foi imaginado pelo SANAA, através da poética e do fazer próprio dos 

arquitetos. É nessa experiência que se materializa subjetivamente o valor da arquitetura. Ao 

que tudo indica — o uso intenso, o interesse arquitetônico, as críticas especializadas, a ótima 

manutenção. Aberto ao público em fevereiro de 2010, o edifício está longe do ocaso. 

Para a esquematização dos atores que compõem a rede do Rolex Learning Center do 

momento do concurso à finalização da obra, foram utilizadas especialmente as matérias da 

Revista Tracés de 2004, 2008 e 2009. Buscou-se destacar o processo constitutivo do que se 

quer analisar: os atores que formam a sua rede e as suas relações. No caso da arquitetura, isso 

se torna evidente nos cinco estágios que se iniciam com a necessidade e a decisão de produ-

zir-se uma arquitetura, passando pelo processo de construção do edifício, seguido pelo seu 

uso e manutenção. 

DESENHO 08 – ROLEX LEARNING CENTER: ESQUEMA FUNCIONAL 

 
Fonte: Site EPFL. Disponível em: <https://documents.epfl.ch/groups/w/we/webvisuepfl/www/rlc/
plan%20rolex%20learning%20center%20high.jpg>. Acessado em 03 mai. 2017. 
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FOTOGRAFIA 30 – ROLEX LEARNING CENTER: FACHADA NORTE 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.3.1 Estágio 1: Decisão 

Nesse estágio, foram definidas as motivações para a construção do edifício. No caso 

do Rolex Learning Center, um forte componente de marketing se fez presente: o edifício de-

veria ser concebido para ser um ícone arquitetônico que representasse a excelência acadêmica 

conquistada pela instituição nos últimos anos. 

A EPFL é um dos dois Institutos Politécnicos Federais da Suíça, situado na comuna de 

Écublens, ao lado de Lausanne. A identidade espacial do seu campus era julgada fraca no 

momento em que o concurso de arquitetura estava sendo concebido. O campus era considera-

do como um patchwork de edificações díspares, que dificultavam a orientação espacial e não 

estimulavam a interação social. Essa era uma justificativa plausível para a construção de uma 

obra de arquitetura que resolvesse esse problema e que garantisse ao campus a identidade es-

pacial que lhe faltava. O fator espaço ganhava importância na discussão sobre a implantação 

de uma biblioteca central, o equipamento a que se alegava a necessidade de construção. 

A política institucional, preconizada pelo seu presidente, trazia em seu cerne, naquele 

momento, o desejo de fazer a instituição figurar como universidade tecnológica de ponta. Para 

além dos resultados acadêmicos exitosos, nada melhor do que um ícone arquitetônico para 

simbolizar tais fatos perante o mundo. Naquele momento então decidiu-se construir esse íco-

ne, uma arquitetura que representasse a universidade com alcance internacional, em um gran-

de terreno anteriormente definido como área de expansão da universidade, situado a norte do 
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campus e voltado para o Lago Léman. Patrick Aebischer290, então presidente da EPFL, dedi-

cou-se, nesse ínterim, a mobilizar o que fosse necessário para que o empreendimento arquite-

tônico se concretizasse através de um concurso. Enfrentou resistências daqueles que o acusa-

vam de gastar recursos de maneira megalômana e com “gestos arquitetônicos”, quando a pró-

pria ciência necessitava de recursos (AEBISCHER, 2016). Recentemente em entrevista ao 

jornal 24heures, Aebischer assim justificou seus gestos, com base na sua experiência acadê-

mica nas grandes universidades dos EUA: 

Porque esse investimento dá valor agregado à EPFL e aumenta sua capacidade de 
atrair os melhores cérebros, professores e estudantes. Por que nós gostamos de ir a 
Cambridge ou Stanford? Porque os visionários ousaram criar um lugar magnífico 
onde você se sente bem (AEBISCHER, 2016, tradução nossa291). 

Especificamente sobre o Rolex Learning Center, Aebischer diz: “Esse edifício icônico 

tem dado uma imagem forte a nossa Escola. Isso faz parte de uma estratégia para criar desejo” 

(AEBISCHER, 2016, tradução nossa292). É interessante destacar que, ao final de 2016, foi 

inaugurado o Art Lab, edifício situado ao lado do Rolex Learning Center, dedicado à musico-

logia e à museologia digitais. Para Aebischer (2016), as humanidades digitais são a nova fron-

teira científica. 

A ideia de construir um Learning Center nasceu da visão do presidente da EPFL, que 

estava então se inspirando nas universidades anglo-saxãs. Na primeira etapa de definição dos 

objetivos e escopo do projeto, em 2002, a equipe responsável pela definição do projeto viajou 

aos Países Baixos e ao Reino Unido, com o objetivo de visitar Learning Centers, compreen-

dê-los conceitualmente e assim trabalhar sobre uma adaptação para as necessidades da EPFL 

(RITTMEYER; AYMONIN; JOYE, 2006). O programa arquitetônico definido para o concur-

so que os escritórios concorrentes deveriam seguir foi desenvolvido por uma equipe de espe-

cialistas. Era “[…] um modelo novo, idealista, como um organismo vivo, que deveria mesclar 

atividades de estudo, de representação e de recreação, exigindo a reafetação permanente dos 

espaços em função das necessidades” (DELLA CASA, 2004, p. 5). Esse modelo faz parte de 

uma nova tipologia arquitetônica que tem substituído, ou melhor, ampliado o escopo da tipo-

logia biblioteca: o learning center. Pode-se imaginá-lo como uma biblioteca estendida. David 
                                                
290  Médico e neurocientista, Patrick Aebischer nasceu em 1954, em Friburgo, na Suíça. Foi designado presidente 

da EPFL em 2000, permanecendo no cargo até 2016. Informações disponíveis em <https://people.epfl.ch/cgi-
bin/people?id=104359&op=bio&lang=en&cvlang=fr>. Acessado em 13 set. 2017. 

291  Parce que cet investissement donne de la valeur ajoutée à l’EPFL et augmente sa capacité d’attirer les meil-
leurs cerveaux, professeurs et étudiants. Pourquoi aime-t-on aller à Cambridge ou Stanford ? Parce que des 
visionnaires ont osé créer un endroit magnifique où l’on se sent bien (AEBISCHER, 2016). 

292  Ce bâtiment iconique a donné une image forte à notre Ecole. Cela participe d’une stratégie de créer du désir 
(AEBISCHER, 2016). 
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Aymonin293, diretor da biblioteca central da EPFL à época da implantação do Rolex Learning 

Center, assim definiu o seu conceito em 2004, denominando-o de Centro de Conhecimento, 

no mesmo ano em que foi realizado o concurso: 

O Centro de Conhecimento, portanto, oferecerá, aos estudantes e a outros usuários 
da EPFL, bem como ao público externo, acesso a todos os suportes de informação 
científica: em papel, eletrônico, audiovisual, assim como espaços de trabalho con-
fortáveis e flexíveis. O Centro se propõe também a se tornar um lugar de encontro e 
de vida. As necessidades dos estudantes e seu modo de aprender se transformaram e, 
por isso, cabe a nós nos adaptarmos a esse novo tipo de aprendizes (AYMONIN, 
2004, tradução nossa294). 

Para a definição do programa, o diretor da biblioteca da EPFL e um representante fo-

ram destacados com o objetivo de realizar consultas a potenciais usuários do Learning Center. 

Para tanto foi aplicada uma metodologia de trabalho com grupos focais de aproximadamente 

nove pessoas, selecionadas entre estudantes, professores, bibliotecários, doutorandos e pes-

quisadores. Essa consulta teve como meta: “[…] identificar o grau de aceitação das reformas 

pretendidas (métodos de ensino e informação científica); elaborar o programa para o Learning 

Center; e delinear as mudanças a serem feitas no campus da EPFL em geral” (RITTMEYER; 

AYMONIN; JOYE, 2006, tradução nossa295). O concurso foi realizado no ano de 2004, como 

um grande acontecimento midiático. De acordo com Della Casa296 (2004, p. 6), foi o concurso 

mais importante na Suíça românica desde o concurso para a sede da Sociedade das Nações em 

1932 em Genebra. Do ponto de vista jurídico, havia autonomia orçamentária para a constru-

ção, pois a partir de 2000 as EPFs passaram a gerir seus próprios orçamentos de construção. 

Essa condição permitiu o levantamento do recurso financeiro necessário e assim facilitou a 

realização do concurso e do empreendimento arquitetônico. Nessa etapa, o conceito básico 

que nortearia o projeto de arquitetura foi definido: o Learning Center deveria ser uma arquite-

tura icônica. 

                                                
293  O bibliotecário David Aymonin é diretor da Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), 

instituição francesa, desde 2016. Antes, foi diretor da biblioteca da École Polytechnique Fédérale de Lausan-
ne (EPFL) de 2003 a 2011. Informações disponíveis em <http://www.abes.fr/Connaitre-l-ABES/Annuaire-
des-personnels>. Acessado em 13 set. 2017. 

294  Le Centre de connaissance, donc, proposera aux étudiants et autres usagers de l’EPFL et au public extérieur 
l’accès à tous les supports d’information scientifique : papier, électronique, audiovisuel, ainsi que des espaces 
de travail confortables et flexibles. Le centre se propose aussi de devenir un lieu de rencontre et de vie. Les 
besoins des étudiants et leur façon d’apprendre ont changé et c’est donc à nous de nous adapter à ce nouveau 
type d’apprenants (AYMONIN, 2004). 

295  […] identify the degree of acceptance of the intended reforms (teaching methods and scientific information); 
elaborate the programme for the Learning Center; outline changes to be made to the EPFL campus in general 
(RITTMEYER et al., 2006). 

296  O suíço Francesco Della Casa é arquiteto e foi redator chefe da Revista Tracés. Informações disponíveis em 
<http://www.rts.ch/m/emissions/geopolitis/forum/5604971-francesco-della-casa.html>. Acessado em 13 set. 
2017. 
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DIAGRAMA 27 – ROLEX LEARNING CENTER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "DECISÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 28 – ROLEX LEARNING CENTER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "DECISÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.3.2 Estágio 2: Concepção 

Dos 189 escritórios inscritos na primeira etapa do concurso, foram selecionados doze 

concorrentes, com base na sua reputação internacional e na sua experiência em desenvolvi-
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mento de projetos de bibliotecas (RITTMEYER; AYMONIN; JOYE, 2006). Esses doze escri-

tórios concorreram na segunda e última etapa do concurso, quando cada grupo foi considera-

do apto a desenvolver um estudo para o edifício. Os seguintes escritórios de arquitetura, todos 

de renome internacional, qualificaram-se para a segunda etapa: Xaveer de Geyter (Bruxelas), 

Diller e Scofidio + Renfro (Nova Iorque), Pierre du Besset e Dominique Lyon (Paris), Zaha 

Hadid (Londres), Herzog & De Meuron (Basileia), Mecanoo Arquitetos (Delft), Jean Nouvel 

(Paris), Valerio Olgiati (Zurique), Office for Metropolitan Architecture (Roterdam), Livio 

Vacchini + Eloisa Vacchini (Locarno) e SANAA (Tóquio). 

Foram observados sete critérios no julgamento das propostas: “Interpretação do tema, 

respeitando o programa do concurso; Inserção no terreno e qualidade das conexões com o en-

torno e com os edifícios da EPFL; Qualidade dos espaços externos e sua relação com os ele-

mentos construídos; Qualidade dos espaços internos e organização espacial; Flexibilidade do 

layout e qualidades funcionais; Análise de custos do projeto; Desempenho energético do pro-

jeto avaliado a partir do ângulo do desenvolvimento sustentável” (RITTMEYER; AYMO-

NIN; JOYE, 2006, tradução nossa297). 

O projeto vencedor do concurso foi divulgado em dezembro de 2004: foi selecionada a 

proposta do escritório japonês SANAA, sediado em Tóquio e liderado pelos arquitetos Ka-

zuyo Sejima e Ryue Nishizawa. Diante desse resultado, a universidade conseguiu captar o 

recurso necessário para a construção da obra, bancada pelas seguintes empresas financiadoras, 

além do próprio governo suíço: Rolex, Credit Suisse, Novartis, Nestlé, SICPA, Logitech e 

Bouygues Construction. 

Vale também ressaltar que o escritório SANAA foi agraciado com o prêmio Golden 

Lion na 9a Bienal de Arquitetura de Veneza em 2004, mesmo ano em que venceu o concurso 

para o Rolex Learning Center. 

Sejima e Nishizawa estabeleceram um escritório de arquitetura em comum — SA-

NAA — no ano de 1995 em Tóquio. Os dois arquitetos mantiveram também seus escritórios 

individuais. Sobre o Rolex Learning Center, assim se expressa Nishizawa em entrevista para a 

revista eletrônica designboom em 2005: 

Recentemente eu sinto que algo está tornando-se diferente, por exemplo, nós agora 
estamos trabalhando no projeto de Learning Center para a Universidade Politécnica 
de Lausanne na Suíça e aqui temos mais mudanças tridimensionais, localizadas fora 

                                                
297  Interpretation of the subject, respecting of the competition programme; Insertion into the site and quality of 

connections with EPFL buildings and surroundings; Quality of external spaces and their relationship with 
built elements; Quality of internal spaces and spatial organisation; Flexibility of layout and functional quali-
ties; Cost analysis of the project; Energy performances of the project assessed from sustainable development 
angle (RITTMEYER; AYMONIN; JOYE, 2006). 



 

 

203 

da parede bidimensional. Isso é o que sentimos recentemente como uma evolução 
desde o período inicial (SEJIMA; NISHIZAWA, 2005, tradução nossa298). 

A influência japonesa não se dá a partir de símbolos culturais, segundo Sejima, mas 

sim na relação entre interior e exterior e na relação do clima e do sol com o edifício projetado. 

Deve-se ressaltar que essas referências estão presentes no projeto do Rolex Learning Center. 

[…] durante nosso processo de design, nós não temos a pretensão de incorporar refe-
rências arquitetônicas asiáticas ou japonesas. Entretanto, nós contemplamos a rela-
ção e a continuidade entre interior e exterior e isso pode ser algo que está sempre re-
fletido na arquitetura japonesa de muito tempo atrás. Por exemplo, o tempo típico no 
Japão é muito quente e úmido durante o verão, então é sempre importante considerar 
o clima. A percepção dos espaços também é dependente da hora do dia (ângulo do 
sol). Esses e fatores como tempo quente e úmido não se aplicam para todos os nos-
sos projetos internacionais, mas em termos gerais o clima é sempre considerado 
(SEJIMA, 2012, tradução nossa299). 

Os arquitetos do SANAA costumam afirmar em entrevistas que sua arquitetura se 

propõe a integrar espaço exterior e interior e se colocar como um espaço que atrai as pessoas, 

de preferência um público diverso. Essa abordagem da arquitetura se coaduna com a visão da 

EPFL para o projeto do Learning Center — aquele seria um espaço para todos os cidadãos, 

um espaço que integraria a universidade com as cidades próximas. 

Do ponto de vista formal, encontra-se um edifício retangular em projeção horizontal e 

ondulado em projeção vertical (vistas). A forma é percebida como contínua — ali se pode di-

zer que se está diante de um edifício que acomoda suas diferenças formais em um todo contí-

nuo. Não se percebe fragmentação, pelo contrário. Ainda que estejam em jogo forças contrá-

rias — regular e irregular, curvado e plano, cheio e vazio, aberto e fechado — essas forças 

não entram em conflito, mas paradoxalmente se resolvem em uma configuração de leveza, 

tanto no interior em rampas do edifício, quanto na grande área livre e coberta, embaixo da sua 

falsa casca de concreto armado, assim como nos seus pátios circulares e vazados. 

                                                
298  Recently I feel something is getting different, for example we are now working on the learning centre project 

for the Polytechnic University of Lausanne in Switzerland and here we have more three dimensional chang-
es, located outside of the two dimensional wall. this is what we feel recently as an evolution from the begin-
ning period (SEJIMA; NISHIZAWA, 2005). 

299  […] during our design process, we do not intend to incorporate asian or japanese architectural references. 
however, we do contemplate the relationship and continuity between inside and outside and that may be 
something that is often reflected in japanese architecture from long ago. for example, typical weather in japan 
is that it becomes very hot and humid during the summer, so it is always important to consider the climate. 
the perception of spaces is also dependent on the time of day (angle of the sun). this and factors like hot and 
humid weather do not apply to all of our international projects, but generally speaking the climate is always 
considered (SEJIMA, 2012). 
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O Rolex Learning Center expressa o inverso da tectônica, nele a forma impera sobre a 

estrutura. O edifício não “exprime o modelo matemático” dos arcos, utilizado para a sua sus-

tentação, mas “concretiza uma visão” da arquitetura (PERRET, 2008, p. 5). 

Em termos espaciais, o edifício proporciona uma experiência única por responder a 

um programa flexível e à integração dos variados usos, ou seja, corresponde aos tempos atuais 

em solução arquitetônica, considerando-se os quesitos funcionais, estéticos e tecnológicos. 

Ali não se repete um sistema estrutural já testado e reconhecido, não se reproduz uma organi-

zação espacial à qual as pessoas já estejam habituadas. Ali se oferece uma nova experiência 

arquitetônica. O interessante no que se relaciona à arquitetura quando se arrisca a criar um 

equipamento inovador reside no fato de ter como resultado a modificação de concepções ar-

raigadas que se tem sobre determinados espaços. 

FOTOGRAFIA 31 – ROLEX LEARNING CENTER: ESPAÇO INTERNO 

 
Fonte: Arquivo Candice Libório 

No interior, há um grande espaço aberto em planta livre, com a estrutura do teto sus-

tentada por pilares de aço bastante esbeltos e pintados de branco. Pode-se falar, como Mous-

savi (2014) propõe, nos afetos de leveza, transparência, movimento e amplidão. 

O edifício pode ser compreendido também a partir da tipologia de arquitetura paisa-

gem. Essa tipologia aplicada ao Rolex Learning Center, por sua vez, deve ser considerada, 

mais amplamente, a partir do conceito Bigness, desenvolvido por Rem Koolhaas. A arquitetu-
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ra paisagem cabe justamente na ideia do edifício de complexidade programática horizontali-

zado — múltiplas funções compreendidas em uma grande estrutura contínua. Jencks 

(1997/2013) a insere no conjunto das arquiteturas que são resultantes da compreensão do 

mundo a partir do que é preconizado pela teoria da complexidade, ao que ele se refere como 

tradição emergente: 

Outras inovações, ou mutações, nessa tradição emergente, incluem o Edifício paisa-
gem. A paisagem como Edifício apareceu como um novo tipo complexo e agora há 
muitos exemplos construídos para avaliar: aqueles de Eisenman, Miralles, Koolhaas, 
Gehry, Ben van Berkel e aqueles que logo serão construídos, de Foreign Office Ar-
chitects e Morphosis. Em parte, motivados pelo máximo retorno imobiliário, um 
realismo cínico, eles também pretendem trazer a arquitetura de volta para a grande 
tradição paisagística (JENCKS, 1997/2013, p. 85, tradução nossa300). 

O edifício poderia ser resumido em uma frase de Charles Jencks (1997/2013) direcio-

nada para outro edifício, o Terminal para o Porto de Yokohama: “Terra artificial, segunda na-

tureza, alcançou uma apoteose” (JENCKS, 1997/2013, tradução nossa301). 

DIAGRAMA 29 – ROLEX LEARNING CENTER: SÍNTESE DOS CONDI-
CIONANTES DA CONSTRUÇÃO 

 
Fonte: Arquivo da autora 
                                                
300  Further innovations, or mutations in this emergent tradition, include the land-form Building. The landscape 

as Building has emerged as a new complex type and now there are quite a few built examples to judge: those 
by Eisenman, Miralles, Koolhaas, Gehry, Ben van Berkel and those about to be constructed by Foreign Of-
fice Architects and Morphosis. Partly motivated by maximum return on real-estate, a cynical realism, they 
are also intended to return architecture to a greater landscape tradition (JENCKS, 1997/2013, p. 85). 

301  Artificial land, second nature, has reached an apotheosis (JENCKS, 1997/2013, p. 96). 
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Interessante observar que o Japão, país de origem dos arquitetos do SANAA, guarda 

algumas similitudes culturais e espaciais com a Suíça. O Japão é um país culturalmente reco-

nhecido por seu protagonismo no que se refere ao modernismo na arquitetura. A Suíça, por 

sua vez, é herdeira de uma forte tendência racionalista na arquitetura, advinda das correntes 

modernistas que influenciaram a arquitetura do país no século XX. A Suíça e o Japão também 

são ambos países de área reduzida, o que lhes impõe uma política específica em relação ao 

uso do espaço, ativo de alto valor. Percebe-se então que o Japão e a Suíça são mais relaciona-

dos do que aparentam ser. Um edifício na Suíça projetado por japoneses certamente vai reve-

lar algo da relação entre a Suíça e o Japão. 

Sejima, em palestra realizada no dia 1º de outubro de 2015, no auditório do Rolex Le-

arning Center, expôs o processo de concepção do projeto, ou o que no jargão da arquitetura se 

costuma denominar a busca do partido arquitetônico. Ela e sua equipe utilizaram, de forma 

livre, materiais simples para realizar as maquetes de estudo, como esponja, plástico ou isopor 

e propuseram variadas formas até chegar ao conceito básico: duas placas que compõem o piso 

e a cobertura, encerrando um amplo espaço em planta livre, baseado em uma tipologia de cai-

xa horizontalizada — um imenso retângulo em projeção, perfurado por elipses que formam 

pátios internos, distribuídos em meio à estrutura construída. Apesar do formato em caixa, as 

curvas do Rolex Learning Center estão presentes no sobe e desce das rampas do piso e da co-

bertura — sempre disponíveis aos sentidos dos seus usuários, seja internamente ou ao circun-

dar o edifício — e nas elipses que formam os pátios internos. 

Deve-se destacar que a arquiteta afirmou, na sua apresentação (SEJIMA, 2015), que o 

processo de concepção adotado pelo escritório não deveria ser considerado “high-tech”, ou 

seja, o partido do Rolex Learning Center havia sido concebido sem o auxílio de tecnologias 

avançadas, menos ainda de computadores. Entretanto não haveria como construir o partido 

selecionado sem a utilização da informática, posto que a forma escolhida demandava cálculos 

computacionais avançados, definidos com segurança por testes e modelos digitais, além de 

uma solução construtiva inovadora. 

Uma vez definido o partido e vencido o concurso, outras etapas de desenvolvimento 

do projeto arquitetônico se iniciaram. A partir do que foi apontado pelos grupos focais, foi 

gerado um esquema com as funções imaginadas pelos usuários potenciais do Learning Cen-

ter. Esse esquema foi entregue ao vencedor do concurso (o escritório SANAA) em abril de 

2005 (RITTMEYER; AYMONIN; JOYE, 2006). É interessante observar que a distribuição 

no espaço de determinadas funções, a exemplo da entrada principal, do foyer e do salão mul-

tiuso, da biblioteca e da área de alimentação, definidas a posteriori em projeto pelos arquite-
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tos, segue exatamente o posicionamento observado no esquema funcional desenvolvido pelos 

grupos focais. 

DESENHO 09 – ROLEX LEARNING CENTER: PLANTA GERAL COM CORTES 

 
Fonte: Site El Croquis – SANAA Rolex Learning Center EPFL. Disponível em <https://elcroquis.es/products/
sanaa2pr2>. Acessado em 28 ago. 2017. 
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Em outubro de 2005, os arquitetos apresentaram um projeto pré-piloto, que foi anali-

sado pela equipe técnica e pelos potenciais usuários coordenados pelo diretor da biblioteca 

central. A partir do desenvolvimento do projeto pré-piloto, a equipe de arquitetura também 

começou a trabalhar com diversos especialistas, sobretudo com os engenheiros que criaram a 

solução estrutural. Foi definido um projeto piloto em abril de 2006 e em outubro do mesmo 

ano estava pronto o projeto final e se daria início à construção do edifício (RITTMEYER; 

AYMONIN; JOYE, 2006). 

No que diz respeito à estrutura, a arquitetura do Rolex Learning Center se distancia do 

que propugnavam os arquitetos racionalistas e funcionalistas: a verdade estrutural, um dogma 

modernista. A solução estrutural adotada para o Rolex Learning Center não transparece na 

forma da edificação, uma vez que a sustentação da laje inferior em concreto armado foi resol-

vida por meio da inserção de onze arcos segmentares escondidos na própria laje. O resultado 

na forma final, visualmente falando, apresenta-se como uma espécie de falsa casca de concre-

to, já que as duas abóbadas formadas pelos arcos são ocultadas na estrutura contínua da laje. 

Esse caráter aproxima a estrutura do edifício das soluções encontradas para tornar passível de 

ser construída boa parte dos edifícios contemporâneos de formas geométricas complexas. Ao 

contrário da clareza da estrutura, foi necessário adotar uma solução estrutural adaptada. Pode-

se mesmo afirmar que se trata de uma proeza da engenharia com o fim de garantir o design 

proposto para o edifício e as escolhas espaciais dos arquitetos, a exemplo da manutenção das 

vistas para o lago Léman e para os Alpes. Entretanto, no que tange a sua forma, o edifício re-

mete à arquitetura miesiana com a transparência proporcionada pelos painéis de vidro das es-

quadrias e a planta livre — o interior do edifício é um grande espaço aberto pontuado por es-

beltas colunas de aço pintadas de branco (suportes da cobertura), elementos arquitetônicos 

usualmente utilizados pelos arquitetos em projetos anteriores. 

Interessante perceber que ao mesmo tempo em que a arquitetura depende das soluções 

de engenharia mais avançadas, ela também ganha autonomia. A solução de engenharia é bus-

cada para reforçar a ideia arquitetônica e a arquitetura não tem o dever de revelar a estrutura. 

Isso significa um não à tectônica. No caso do Rolex Learning Center, a solução estrutural é 

deliberadamente escondida para não prejudicar o partido arquitetônico. O edifício é uma pro-

eza da engenharia, mas essa proeza foi escamoteada. A engenharia aqui esconde sua solução 

de si mesma. Tem-se, ao final, uma casca ilusória do ponto de vista estrutural, por ser susten-

tada por arcos e não por ela mesma (a própria casca). De fato, a estrutura da laje inferior se 

compõe de duas abóbadas para as partes curvas e suspensas — uma menor, sustentada por 

quatro arcos e outra maior sustentada por sete arcos. A laje superior foi resolvida com uma 
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estrutura mista de aço e madeira, escondida entre um revestimento metálico para o exterior e 

um teto falso dentro do edifício. O projeto estrutural foi desenvolvido por dois escritórios de 

engenharia: Bollinger und Grohmann Ingenieure GmbH, de Frankfurt, e Walther Mory Maier 

Bauingenieure AG, de Basileia. Foi utilizado o método de cálculo de elementos finitos. 

Trata-se de uma das características marcantes da arquitetura assinada por parte de es-

critórios de arquitetura que disputam os grandes projetos: se os engenheiros conseguem criar 

soluções para a construção e se há recurso financeiro suficiente, torna-se possível construir 

formas que se apresentam para muito além de uma geometria regular. Parte dessa produção 

vem sendo denominada pela expressão arquitetura digital, uma vez que necessita de cálculos 

avançados realizados por computadores, ou seja, não é possível desenhá-los e calculá-los ape-

nas na mão. Essa arquitetura também tem sido denominada de icônica. 

O mecanicismo não é o ficcional no caso da arquitetura do Rolex Learning Center, 

visto que sua solução estrutural é o oposto da ideia de verdade propugnada pelos modernos. 

Uma outra ficção torna-se aqui possível: nesse edifício salta aos olhos, e aos outros sentidos, a 

recriação da paisagem como uma segunda natureza e a patente horizontalidade no país reco-

nhecido por suas altas montanhas. 

DIAGRAMA 30 – ROLEX LEARNING CENTER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 31 – ROLEX LEARNING CENTER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.3.3 Estágio 3: Construção 

A forma proposta pelos arquitetos passou por algumas modificações para que pudesse 

ser construída. Ainda assim, pode-se considerar que a forma do Rolex Learning Center se im-

põe sobre a estrutura, uma vez que se buscou uma solução estrutural para que a visão (ficção) 

dos arquitetos fosse mantida com o mínimo de perda em relação ao projeto original. É muito 

claro como nessa etapa não se está no plano da ficcionalidade da arquitetura, mas sim no da 

sua articulação material e tecnológica. Do ponto de vista da arquitetura, nessa etapa, define-se 

quanto dessa ficção restará na obra construída. 

O grande desafio da obra do Rolex Learning Center é de ordem estrutural e refere-se à 

construção da laje do piso em concreto armado. Nela, foi utilizada uma solução alternativa 

para manter a aparência de uma casca: foram construídas duas abóbadas de concreto, onde a 

laje se eleva em relação ao solo, sustentadas por arcos segmentares — quatro na abóbada me-

nor e sete na abóbada maior — presas a cabos de protensão, além de ter sido necessária uma 

alta taxa de armadura. 

Para a construção do edifício foram utilizados predominantemente os seguintes mate-

riais: concreto, aço, madeira e vidro. O canteiro de obras, de organização complexa e com 
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muitos trabalhadores, foi gerido e coordenado pela empresa Losinger Marazzi302, sediada em 

Lausanne. Foram planejadas 200 tarefas no canteiro e 600 tarefas de direção. Quatro gruas 

foram montadas, com 70m de braço cada uma. Questões de ordem estética também precisa-

ram ser resolvidas nessa etapa. O chamado pilar da discórdia resultou desses ajustes: único 

pilar aparente de sustentação da laje do piso, exigido por questão de segurança, mas que gerou 

descontentamento dos arquitetos. Foi contratada uma empresa, sediada em Lausanne, para ser 

responsável pelo controle de execução das estruturas de concreto: INGPHI303. 

A fundação do edifício se compõe de 615 pilares de diâmetros de 50, 60 e 90cm, que 

foram instalados de outubro de 2007 a janeiro de 2008. Há um radier de 25cm de espessura e 

20000m2 de área, construído de novembro de 2007 a abril de 2008. Também foram construí-

dos 1060m3 de muros periféricos no subsolo, 572m no total, e muros portantes das cascas 

curvas, de novembro de 2007 a maio de 2008. A laje do subsolo possui 6000m3 de concreto e 

espessura de 28 a 35cm. 

Para a estrutura da cobertura, foi adotada uma solução que utiliza vigas de madeira e 

de aço em conjunto para as zonas curvas. Nessas zonas curvas, as vigas de madeira foram 

curvadas nas áreas referentes aos arcos segmentares para obter a mesma curvatura das cascas. 

Nas zonas que não são curvas, foram utilizadas apenas vigas de aço, com perfis IPE400 e 

IPE300. A estrutura foi a mais fina possível para garantir a sensação de leveza e fluidez dese-

jada pelos arquitetos e é suportada por pilares circulares brancos de 127mm de diâmetro, em 

uma trama de 9X9m. A cobertura é composta de folhas de metal, barreira contravapor, 20cm 

de isolamento em lã mineral, estrutura em aço e madeira e vedação em PVC cinza claro. 

A fôrmas utilizadas nas cascas foram de tipo mesa de 2,50X2,50m, com capacidade de 

moldar 80cm de altura de concreto. Cada mesa foi suportada por uma torre e cada molde foi 

único. A cofragem foi produzida com base em um modelo 3D realizado pelo próprio escritó-

rio de arquitetura. Ao todo foram utilizadas 1400 mesas, correspondendo a 600m3 de madeira. 

Um programa de cálculo, desenvolvido para a produção da cofragem, determinou os planos 

de 10000 peças verticais que definem a geometria, criou um arquivo de comandos numéricos 

para o robô que cortou a madeira e criou uma nomenclatura para cada elemento. Para que a 

forma das cascas fosse obtida conforme o projeto arquitetônico, as mesas foram produzidas 

                                                
302  O site da empresa Losinger Marazzi está disponível em <http://www.losinger-marazzi.ch>. Acessado em 03 

jan. 2017. 
303  INGPHI é uma empresa de engenharia, sediada em Lausanne (Suíça) que presta serviços de planejamento de 

projetos de pontes, edifícios e infraestrutura. Informações sobre a empresa podem ser encontradas em 
<http://www.ingphi.ch/fr/#>. Acessado em 16 mar. 2017. 



 

 

212 

com dimensões de 2494mm e 2498mm. O que sobrava entre as mesas foi preenchido com 

uma junta de silicone para vedação e para suportar a dilatação térmica. 

FOTOGRAFIA 32 – ROLEX LEARNING CENTER: CANTEIRO DE OBRAS 

 
Fonte: Site da empresa INGPHI. Disponível em <http://art.ingphi.ch/?/rolex-learning-
center/39.jpg>. Acessado em 24 set. 2017. 

A taxa de armadura das cascas é de 450kg/m3, bastante alta, mas necessária para su-

portar a forma proposta pelos arquitetos. Foram utilizadas barras com diâmetro de 50mm. 

Como esse padrão não existe na Suíça, foi necessária uma certificação da EMPA304, o instituto 

de testes de materiais de construção da Suíça. Foram utilizadas 820t de barras de 21m 

(315kg/barra). A concretagem da pequena casca aconteceu em 18 de abril de 2008. A desco-

fragem ocorreu 28 dias depois da concretagem da laje. Foi contratado um escritório de enge-

nharia apenas para essa tarefa. Todo o trabalho foi realizado com sucesso. 

                                                
304  EMPA é o instituto interdisciplinar de pesquisas e de serviços para as ciências dos materiais e desenvolvi-

mento de tecnologias. Faz parte dos Institutos Politécnicos Federais da Suíça. Informações disponíveis em 
<https://www.empa.ch/web/empa/>. Acessado em 03 jan. 2017. 
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DIAGRAMA 32 – ROLEX LEARNING CENTER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONSTRUÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 33 – ROLEX LEARNING CENTER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "CONSTRUÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora  

5.3.4 Estágio 4: Uso 

Relata-se aqui a experiência como usuária da biblioteca situada nesse edifício de for-

ma complexa, que já nasceu icônico, o que faz dele um ponto de visitação e de estudos para 
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aqueles que se interessam pela produção de arquitetura contemporânea. Se o estágio Uso é 

considerado aquele em que a arquitetura se estabiliza (caixa-preta latouriana) com o edifício 

construído, o pleno funcionamento e a presença intensa dos usuários do Rolex Learning Cen-

ter também são parte fundamental desse momento de estabilização. 

Aqui se tratará em termos arquitetônicos e espaciais sobre a vivência de um espaço 

que supera em qualidade a média do que se vive normalmente no cotidiano. De início convém 

observar a relação entre forma, qualidade espacial e experiência de uso: é clara a satisfação 

das pessoas que circulam e utilizam o edifício. Ao longo de um ano, o edifício nunca foi en-

contrado vazio, pelo contrário, as mesas disponíveis para estudo estavam frequentemente no 

limite da ocupação, o café bastante frequentado, ou seja, há vida naquele espaço. Isso signifi-

ca que a busca pela criação de um espaço orgânico, multifuncional, de uso flexível deu certo. 

E certamente a arquitetura tem o mérito desse sucesso. 

Entretanto o que há de especial nessa experiência, além do fato de estar-se em um edi-

fício de excepcional qualidade arquitetônica? Há outros tantos edifícios também de altíssima 

qualidade no quesito arquitetônico, construídos nas mais diversas épocas. Como reflexão, po-

de-se considerar que a experiência recaiu justamente sobre aquilo que é coerente com as exi-

gências do seu tempo, próprio de uma arquitetura que tem sido possibilitada por tecnologias 

disponíveis atualmente, sobretudo as digitais. Formas e espaços que constituem o Rolex Lear-

ning Center respondem às demandas contemporâneas, não há precedentes históricos, estão na 

fronteira da inovação. O Rolex Learning Center, mais do que uma biblioteca, é acima de tudo 

um lugar do encontro e do saber, que oferece a possibilidade de adaptar e transformar parte de 

suas funções ao sabor das necessidades dos seus usuários. 

No que concerne aos atores envolvidos nesse estágio (Uso), curiosamente algo dife-

rente ocorre com os atores do estágio anterior (Construção) quando a obra do edifício é con-

cluída. Quando o edifício fica pronto e é aberto ao público, os atores do estágio Construção 

deixam de fazer parte da rede de atores Uso. Ao reportar-se ao modo de existência Tecnolo-

gia, Latour (2013, p. 217) afirma que uma das suas características é a invisibilidade do pro-

cesso de construção dos objetos tecnológicos. Uma vez construído com sucesso, o processo 

que gera o ente tecnológico por alguma razão se oculta: “A tecnologia, por sua vez, procura 

ser esquecida. Definitivamente, é sobre tecnologia, em vez de natureza, que podemos dizer 

‘ela gosta de esconder-se’” (LATOUR, 2013, p. 217, grifo do autor, tradução nossa305). Ao 

olhar-se para a arquitetura construída do Rolex Learning Center não é possível ver a solução 

                                                
305  Technology, for its part, seeks to be forgotten. Definitely, it is about technology rather than nature that we 

can say “it likes to hide” (LATOUR, 2013, p. 217, grifo do autor). 
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estrutural (falsa casca) criada para que a forma proposta pelos arquitetos pudesse ser construí-

da. Praticamente também não se vê o chamado pilar da discórdia, localizado em um ponto sob 

a laje, longe da circulação das pessoas. Outros elementos primordiais que definiram a arquite-

tura do edifício são as vigas de madeira da cobertura, utilizadas em conjunto com o aço. A 

madeira foi escolhida por ser um material leve e capaz de ser moldado com o objetivo de se-

guir o mesmo desenho das curvas da laje do piso. A estrutura da cobertura, entretanto, está 

escondida, no interior do edifício, sobre chapas de PVC. Do lado de fora, o elemento de co-

bertura mais externo é composto por folhas de metal, ou seja, é impossível ver a engenhosa 

solução de aço e madeira criada para prover uma estrutura leve e, ao mesmo tempo, seguir as 

mesmas curvaturas da laje do piso em concreto armado. Deve-se observar, entretanto, que 

apenas a madeira fica oculta ao olhar, os outros materiais utilizados (aço, vidro e concreto) 

são aparentes no edifício construído. 

Não há como desconsiderar a importância desses três elementos ocultos / eventos tec-

nológicos para a existência do edifício — a falsa casca da laje do piso, o pilar da discórdia e a 

solução de madeira e aço para a cobertura. Pode-se então concluir que a construção dos edifí-

cios está pontuada de soluções construtivas e estruturais que não podem ser desconsideradas 

ao analisar-se uma arquitetura. A mais detalhada análise de um edifício feita a partir da expe-

riência daquele que vivencia o espaço estaria assim fadada a desconsiderar aspectos importan-

tes da obra, ocultos aos sentidos humanos. O método proposto, por colocar em igualdade 

qualquer ator que faça parte da arquitetura analisada, pode revelar atores importantes que nem 

sempre estão listados em análises mais centradas no ser humano. Normalmente para acessar 

esses aspectos é necessário descobrir ou refazer o caminho de uma série de relações que pas-

sam a um estado de ocultação, uma vez que a obra de arquitetura fica pronta. 
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FOTOGRAFIA 33 – ROLEX LEARNING CENTER: INTERIOR 

 
Fonte: Arquivo Candice Libório 

DIAGRAMA 34 – ROLEX LEARNING CENTER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 35 – ROLEX LEARNING CENTER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.3.5 Estágio 5: Transmutação 

Esse é o estágio que caracteriza a fase de obsolescência, transformação radical ou de-

molição de um edifício. No caso do Rolex Learning Center, não há indícios de que o edifício 

esteja se aproximando minimamente dessa condição. Pelo contrário, a sua arquitetura funcio-

na como um atrativo de pessoas para o campus e um incentivador para a construção de novos 

edifícios que sejam significativos, do ponto de vista da arquitetura. Há, obviamente, uma de-

terioração natural por uso e pelo desgaste ambiente, que é contraposta por uma manutenção 

cotidiana. O edifício não apresenta elementos defeituosos e sua limpeza é constante. Também 

não é identificado qualquer ator que esteja concorrendo para a transmutação do edifício em 

algo diverso. 
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DIAGRAMA 36 – ROLEX LEARNING CENTER: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTAÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 37 – ROLEX LEARNING CENTER: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTAÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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5.3.6 Diagramas Gerais 

DIAGRAMA 38 – ROLEX LEARNING CENTER: COMPARATIVO DE QUANTIDADE DE ATORES POR ESTÁGIO 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 39 – ROLEX LEARNING CENTER: REDE GERAL 1 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 40 – ROLEX LEARNING CENTER: REDE GERAL 2 

 
Fonte: Arquivo da autora  

5.3.7 Análise da Arquitetura com Base nos Diagramas 

O diagrama apresentado consiste na síntese dos elementos que foram analisados e le-

vantados nos cinco estágios. Pode-se considerá-lo uma espécie de raio x da arquitetura anali-

sada. Essa abordagem permite acessar a arquitetura a partir das relações entre os elementos 

que a definem e a mantêm, estabelecendo um acesso mais direto ao objeto arquitetônico, sem 

privilegiar, a priori, visões específicas (histórica, sociológica, estética, cultural, etc.). Cada 

estágio é composto por uma determinada quantidade de elementos diferenciados, o que indica 

a importância ou intensidade de cada estágio — quanto maior o número de elementos, mais 

importante é o estágio. O diagrama demonstra, notadamente, o ciclo de vida de um edifício, 

destacando que a arquitetura não se resume à concepção por parte do arquiteto, ainda que esta 

pesquisa considere a Concepção como o estágio em que se encontra o valor fundamental da 

arquitetura – aquilo que pode ser compreendido como ficção e que garante que uma obra 

construída seja arquitetura. Se uma dada visão sobre a arquitetura prevalecer ao final, por 

exemplo, se determinantes históricos ou sociológicos aparecem como elementos definidores, 

este fato tem uma chance maior de ser resultante de uma análise mais ampla e plural. 
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Antes do arquiteto entrar em cena, no caso do Rolex Learning Center, o terreno e o 

programa, elementos de suma importância para a compreensão da arquitetura, já estavam de-

finidos pela própria instituição EPFL no chamado estágio Decisão. Quanto ao momento da 

concepção arquitetônica, por ter sido fruto de um concurso de arquitetura de grandes propor-

ções com muitos escritórios de alcance internacional concorrentes, a ficção arquitetônica teve 

um peso altamente considerável. O projeto vencedor (a ficção escolhida) teve a sua concreti-

zação garantida na realização da obra, através de enorme esforço, especialmente por parte das 

soluções de engenharia, seja estrutural ou construtiva, de maneira que o que foi concebido 

pelos arquitetos fosse construído tal e qual havia sido definido no projeto. As adequações po-

dem ser consideradas mínimas se for feita uma comparação entre as maquetes apresentadas 

para o concurso e o edifício construído. 

As relações entre Decisão, Concepção e Construção aparecem no gráfico como as 

áreas mais densas. O estágio Concepção apresenta um grande número de elementos (atores) 

relacionados, o que vem a demonstrar o valor ficcional dessa arquitetura ainda como projeto 

— e consequentemente a sua qualidade se esses elementos forem identificados no edifício 

construído. O estágio Uso vem corroborar a qualidade da arquitetura proposta em projeto — 

nesse momento é possível identificar que os elementos propostos pelos arquitetos, aqueles 

que podem ser identificados à sua poética, estão inteiramente presentes no edifício construído. 

Claramente indicado nos diagramas, como área minimamente adensada aparece o estágio 

Transmutação. De fato, o Rolex Learning Center está em pleno uso e com a manutenção em 

dia. Os usuários (no caso da arquitetura) e os críticos, como já foi anteriormente apresentado, 

têm um papel fundamental para garantir a subsistência da ficcionalidade da arquitetura. Sem 

eles, a arquitetura corre o risco de ser demolida, deformada ou abandonada e levada a deterio-

rar-se. 

5.3.8 Síntese da Arquitetura 

1 – Quanto à forma 

Pode-se considerar a arquitetura do Rolex Learning Center como curvilinear e contí-

nua, ainda que em projeção horizontal se visualize um retângulo. Sua geometria é singular e 

pode-se dizer que sua forma é complexa, sobretudo se for considerada a solução estrutural 

específica necessária para que viesse a se concretizar como edifício construído. 
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2 – Relação interior versus fachada 

Há uma relação direta do interior do edifício com a sua fachada, posto que toda a fa-

chada é composta de painéis de vidro que seguem a forma curvilinear, em rampas, do edifício. 

Essa relação é estabelecida, ainda que o prédio tenha uma magnitude e uma complexidade 

programática que impedem discernir, a partir dessa transparência, todas as funções que estão 

ali abrigadas. 

3 – Programa 

Edifício de grandes proporções e de múltiplas funções. Pode ser lido a partir do con-

ceito Bigness de Rem Koolhaas. 

4 – Relação forma versus estrutura 

A forma do edifício não expressa a sua estrutura. Foi criada uma solução estrutural pa-

ra resolver a construção da forma arquitetônica em rampas. Não há uma casca contínua na laje 

do piso, como a forma transparece, mas sim duas abóbadas que geram a percepção de uma 

falsa casca. Nesse caso, ocorre o oposto do que foi realizado na Fundação Beyeler, onde a 

estrutura do edifício segue um padrão reconhecidamente clássico, mas o material (concreto) 

da estrutura portante está recoberto por pedra. Aqui o material da laje em concreto está à mos-

tra, mas o sistema estrutural está escondido. Na cobertura, o sistema misto de aço e material, 

engendrado para manter as formas curvas é completamente oculto por revestimentos internos 

e externos. 

5 – Relação com o contexto 

Há relação explícita com o contexto. A horizontalidade do edifício de alguma maneira 

recria a paisagem pré-existente, com sua superfície em rampas. O edifício, ponto central do 

campus, com sua forma singular, faz contraste com a massa edificada vizinha. As suas rela-

ções se estendem para além dos edifícios da própria EPFL, incluindo o lago Léman e os Al-

pes. 

6 – Materiais utilizados 

Os materiais utilizados na construção são tradicionais — concreto, aço, vidro e madei-

ra — mas o tratamento e as técnicas construtivas utilizadas são inovadoras: solução estrutural 
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concebida sob medida para permitir que a laje (concreto) e a cobertura (madeira e aço) fossem 

construídas, aço produzido especialmente para o edifício, madeira aparelhada de maneira cus-

tomizada para a cobertura, utilização de robôs (CAD CAM) para o corte das fôrmas de madei-

ra para a concretagem. 

7 – Métodos construtivos utilizados 

Técnicas construtivas foram desenvolvidas especialmente para a obra do Rolex Lear-

ning Center. A mais digna de nota é a solução encontrada para viabilizar a construção da laje 

de concreto. Também a cobertura com a mistura de vigas de madeira e aço pode ser conside-

rada uma inovação em termos construtivos. 

8 – Relação decoração versus estrutura 

Não há decoração no Rolex Learning Center, considerando-se que não há elementos 

decorativos superpostos à estrutura. 

9 – Quanto ao uso de tecnologias digitais 

Foram utilizadas tecnologias digitais paramétricas nos cálculos estruturais, além de fa-

bricação digital, com o uso de robôs aplicados para o corte das fôrmas de concreto. No caso 

do Rolex Learning não há uma intenção declarada por parte dos arquitetos no que se refere a 

considerar a sua arquitetura como digital — a informática teria sido utilizada como uma fer-

ramenta que viabilizaria a construção do edifício, conforme a forma imaginada por eles. 

5.4 BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN 

O edifício que abriga a Biblioteca e Learning Center da Universidade de Economia e 

Administração de Empresas de Viena (WU Wien) (FOTOGRAFIA 34) pode ser considerado um 

exemplo da denominada arquitetura digital, produzida a partir dos anos 1990. A sua própria 

concepção arquitetônica já está atrelada às tecnologias digitais, ou seja, sem essas tecnologias 

dificilmente o edifício seria concebido. O projeto é de autoria do escritório Zaha Hadid Archi-

tects (ZHA), mais especificamente da sua diretora principal, a arquiteta Zaha Hadid, em par-

ceria com o seu sócio, o arquiteto Patrik Schumacher. Percebem-se, também, na forma do edi-

fício as ideias disseminadas por Patrik Schumacher no que diz respeito ao parametricismo 

como estilo: formas suaves, contínuas, diferenciadas e interdependentes; e funções flexíveis. 
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FOTOGRAFIA 34 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN 

 
Fonte: Arquivo da autora 

A Biblioteca e Learning Center da WU Wien resultou de um concurso de arquitetura 

realizado com o objetivo de projetar os edifícios do novo campus da WU Wien, com seus 

mais de 90.000 m2 (MARBOE, 2014, p. 31). A instituição, até então, localizava-se em dife-

rentes endereços na cidade, o que gerava fragilidade na sua identidade. Concentrar todos os 

edifícios em um único lugar seria a solução para o problema (MAUTNER, 2014, p. 39) 

(FOTOGRAFIA 35). 

O concurso, cujo júri foi presidido pelo arquiteto Wolf D. Prix306, teve como base as 

diretrizes estabelecidas pelo planejamento geral, pelo master plan e pelo planejamento dos 

espaços abertos, desenvolvidos especificamente para o campus pela empresa BUSarchitektur, 

dirigida pela arquiteta Laura Spinadel, nascida na Argentina. Tais planos foram objeto de um 

concurso anterior ao da seleção dos projetos arquitetônicos dos edifícios. O escritório de Zaha 

Hadid saiu-se vencedor para a realização do projeto da Biblioteca e Learning Center, concor-

rendo com os escritórios Klaus Kada, Massimiliano Fuksas, Morphosis e Hans Hollein. 

Construído no terreno onde aconteceu a Exposição Internacional de Viena, em 1873, o 

campus foi aberto oficialmente em 4 de outubro de 2013 (KRISTAN, 2014, p. 9). As primei-

ras ideias referentes à sua criação remontam à promulgação da Lei das Universidades Austrí-
                                                
306  O arquiteto Wolf D. Prix, nascido em Viena, na Áustria, em 1942, é diretor e fundador do escritório de arqui-

tetura Coop Himmelb(l)au, sediado em Viena. Entre os seus projetos estão a remodelação da cobertura na 
Falkestrasse, concluída em 1988, em Viena; o edifício de apartamentos do Gasômetro B, concluído em 2001, 
também em Viena; e o Museu das Confluências, inaugurado em 2014, em Lyon, na França. Informações en-
contram-se disponíveis em <http://www.coop-himmelblau.at>. Acessado em 11 mai. 2017. 
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acas de 2002, que fez com que a instituição se reestruturasse, abrindo espaço para a discussão 

do que viria a ser o Campus WU (KRISTAN, 2014, p. 13). 

FOTOGRAFIA 35 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: VISTA AÉREA DO CAMPUS 

 
Fonte: Google Maps 

5.4.1 Estágio 1: Decisão 

O primeiro concurso, que teve as inscrições abertas em 2007 e foi concluído em 2008, 

buscava definir um escritório que desenvolvesse o planejamento geral do campus, mas tam-

bém abria a possibilidade de negociar com esse mesmo escritório o projeto da Biblioteca e 

Learning Center, edifício central do campus, e, ainda, o dos outros edifícios. As razões que 

influenciaram a realização de um segundo concurso para o desenvolvimento dos projetos ar-

quitetônicos foram a insatisfação do júri com os projetos apresentados no primeiro — especi-

almente o projeto da Biblioteca e Learning Center — e o não atendimento à inclinação identi-

ficada nos usuários do campus pela internacionalização dos escritórios participantes — se ins-

creveram apenas 24 concorrentes, a maioria da Áustria, cinco da Alemanha, país vizinho, e o 

único mais distante era de Portugal (LEEB, 2014, p. 15–16). Assim, o primeiro concurso de-

finiu, a princípio, o escritório que realizaria o planejamento do campus. 

Foi negociado, ao final, que a empresa vencedora do primeiro concurso, BUSarchitek-

tur, liderada pela arquiteta Laura Spinadel307, desenvolveria o planejamento geral e o projeto 

                                                
307  A arquiteta Laura Spinadel, nascida em Buenos Aires, na Argentina, em 1958, é sócia-diretora do escritório 

BUSarchitektur, fundado originalmente em Buenos Aires, em 1986. Em 1992, ela fundou outro escritório em 
Viena, na Áustria (BOECKL, 2014, p. 158). 
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do edifício do Centro de Ensino. A realização de concurso específico para os edifícios restan-

tes, direcionou os concorrentes para quatro áreas destinadas à construção — Biblioteca e Le-

arning Center; Edifício para Prestadores de Serviços Externos; Edifício da Administração; e 

Edifícios de Departamentos e da Academia Executiva. Com 133 inscrições, dessa vez alcan-

çou-se uma amostra bem mais representativa de escritórios internacionais. 

A seleção ocorreu em 2008, em três etapas: a primeira para a pré-qualificação dos 

concorrentes, quando cada escritório deveria indicar a área de construção de sua preferência; a 

segunda para o desenvolvimento do partido arquitetônico por escritórios selecionados e con-

vidados, quando foram definidos seis concorrentes para cada área de construção (LEEB, 

2014, p. 15–16); e a terceira para a realização de um colóquio com especialistas envolvidos 

previamente na etapa de pré-qualificação, com o objetivo de discutir e esclarecer pontos que 

ainda não estavam claros para o júri; nessa etapa final, dos seis concorrentes de cada área, três 

foram selecionados (LEEB, 2014, p. 18). 

DIAGRAMA 41 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "DECISÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 42 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "DECISÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.4.2 Estágio 2: Concepção 

Selecionado em primeiro lugar pela sua dinâmica e qualidades formais, o projeto de 

Zaha Hadid Architects (ZHA) concorreu, na última etapa do concurso, com os escritórios 

Morphosis Architects308 (segundo lugar) e Hans Hollein309 (terceiro lugar) (LEEB, 2014, p. 

18). As três propostas para o edifício da Biblioteca e Learning Center apresentaram partidos 

com um grande volume em balanço na parte frontal (FOTOGRAFIA 36), de frente para uma am-

pla praça central escalonada, conforme definição do master plan elaborado pela empresa BU-

Sarchitektur. Um dos critérios, que todos os edifícios do campus deveriam atender, é o que se 

denominou de permeabilidade dos edifícios, ou seja, estes não deveriam se comportar como 

barreiras; ao contrário, suas massas construídas deveriam fazer com que as pessoas se sentis-

sem convidadas a entrar nos edifícios e livres para circular pelo campus (PRIX, 2014, p. 26–

27). O projeto da Biblioteca e Learning Center da WU foi desenvolvido pela filial de Ham-

                                                
308  Morphosis é uma firma de arquitetura, fundada em 1972, liderada pelo arquiteto Thom Mayne, com escritó-

rios em Los Angeles e Nova Iorque, nos EUA. Informações disponíveis em <https://www.morphosis.com>. 
Acessado em 17 set. 2017. 

309  O arquiteto Hans Hollein nasceu em 1934 e faleceu em 2014, em Viena, na Áustria. Dentre as suas obras 
estão a loja de velas Retti, em Viena, concluída em 1966; o centro comercial e de escritórios Haas Haus, em 
Viena, concluído em 1990; e o Museu de Arte Moderna de Frankfurt, concluído em 1991. Foi laureado com 
o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1985. Informações disponíveis em <http://www.hollein.com/eng>. 
Acessado em 17 set. 2017. 
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burgo do escritório, liderado pelo arquiteto Cornelius Schlotthauer. A empresa ARUP se res-

ponsabilizou pelo projeto de iluminação interno e externo (nas fachadas)310. 

FOTOGRAFIA 36 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: BALANÇO 

 
Fonte: Arquivo da autora 

No que se refere ao programa arquitetônico, foi feita a aposta em uma inversão que di-

ferencia o edifício de outros com a mesma função: a biblioteca e as áreas de leitura estão situ-

adas nos últimos pavimentos, o quarto e o quinto. A própria estrutura em balanço, elemento 

crucial na forma externa do edifício, abriga mesas para estudo (BOECKL, 2014, p. 47). No 

edifício, em um mesmo sistema, foram unificadas mais de 65 bibliotecas que anteriormente 

operavam separadamente (BERGER, 2014, p. 57). 

Quanto à escolha formal, o grande volume prismático— composto de geometrias re-

conhecíveis independentemente, mas conectadas — aproxima-se de um repertório já utilizado 

pela arquiteta. O contraste entre elementos volumétricos na cor preta311 e outros na cor branca, 

vistos do exterior, indicam respectivamente as áreas destinadas aos estudantes e as zonas ad-

ministrativas (BOECKL, 2014, p. 51). A forma externa do edifício apresenta um conjunto de 

elementos retos e curvos, em contraste com o interior de paredes marcadamente curvilineares. 

Verificam-se planos diagonais e elementos de fachada em fita, com formas inclinadas e es-

consas, já utilizados em outros edifícios de diferentes volumetrias de autoria da arquiteta. Os 

pilares de seção redonda inclinados, recorrentes na obra de Zaha Hadid, localizados na entra-

da do edifício e no seu interior, são empregados desde os seus primeiros projetos construídos, 

                                                
310  Informações sobre o projeto da empresa ARUP estão disponíveis em <https://www.arup.com/projects/library

-learning-centre-vienna>. Acessado em 17 set. 2017. 
311  O revestimento das áreas escuras é composto de painéis de concreto reforçado com fibras negras, cada um 

deles medindo 4,20m de comprimento (BOECKL, 2014, p. 51). 
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a exemplo da Estação de Bombeiros do Complexo Vitra Design, em Weil-am-Rhein, na Ale-

manha. 

O volume superior, em planta (DESENHO 11), referente ao quarto pavimento, onde se lo-

caliza a biblioteca, forma uma espécie de laço (ou o número oito deformado), definindo flu-

xos de circulação e organização espacial. De uma das extremidades desse volume, aponta o 

bloco em balanço, que abriga parte da biblioteca, dedicando a vista para o Prater para estu-

dantes e pesquisadores. Abaixo desses pavimentos, encontra-se um espaço aberto, que confi-

gura um amplo átrio central no pavimento térreo (FOTOGRAFIA 37), iluminado com luz natural 

por meio de faixas de vidro situadas na cobertura, destinado a eventos que reúnam um grande 

número de pessoas. Essas estratégias formais podem ser encontradas em outros edifícios de 

autoria da arquiteta, a exemplo do Museu Maxxi, em Roma, com volumetria em fita e ele-

mento em balanço. 

FOTOGRAFIA 37 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: ÁTRIO CENTRAL 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DESENHO 10 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: PLANTA DO TÉRREO 

 
Fonte: Site Archdaily. Disponível em <http://www.archdaily.com.br/br/623917
/biblioteca-e-centro-de-aprendizagem-da-universidade-de-economia-de-viena-slash-
zaha-hadid-architects/53b50a44c07a8037720000ef-library-and-learning-centre-univ
ersity-of-economics-vienna-zaha-hadid-architects-floor-plan>. Acessado em 24 set. 
2017. 
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DESENHO 11 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: PLANTA DO QUARTO PAVIMENTO 

 
Fonte: Site Archdaily. Disponível em <http://www.archdaily.com.br/br/623917/
biblioteca-e-centro-de-aprendizagem-da-universidade-de-economia-de-viena-slash-za
ha-hadid-architects/53b50a21c07a80a3430000fc-library-and-learning-centre-universit
y-of-economics-vienna-zaha-hadid-architects-floor-plan>. Acessado em 24 set. 2017. 
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DESENHO 12 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: CORTE LONGITUDINAL 

 
Fonte: Site Archdaily. Disponível em <http://www.archdaily.com.br/br/623917/biblioteca-e-centro-de-aprendiz
agem-da-universidade-de-economia-de-viena-slash-zaha-hadid-architects/53b50a83c07a80a3430000fe-library-a
nd-learning-centre-university-of-economics-vienna-zaha-hadid-architects-section>. Acessado em 25 set. 2017. 

DESENHO 13 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: CORTE TRANSVERSAL 

 
Fonte: Site Archdaily. Disponível em <http://www.archdaily.com.br/br/623917/biblioteca-e-centro-de-aprendiza
gem-da-universidade-de-economia-de-viena-slash-zaha-hadid-architects/53b508a5c07a80a3430000f3-library-an
d-learning-centre-university-of-economics-vienna-zaha-hadid-architects-section>. Acessado em 25 set. 2017. 
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DIAGRAMA 43 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 44 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "CONCEPÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.4.3 Estágio 3: Construção 

A empresa de engenharia responsável pela construção de todos os edifícios do campus 

foi a vienense Vasko + Partner (V+P), trabalho que se iniciou em 2009 e foi finalizado em 

2013. O terreno do campus mede 90.000m2, dos quais 35.000m2 foram edificados. Os arquite-

tos forneceram um modelo digital exato da volumetria da Biblioteca e Learning Center para 

que o trabalho de proposição e cálculo das estruturas fosse realizado. Esse modelo foi aprimo-
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rado ao longo das etapas subsequentes de planejamento do edifício. A sua geometria comple-

xa demandou um projeto estrutural igualmente complexo. O edifício dispõe de 28.000m2 de 

área útil (BOECKL, 2014, p. 156). 

Algumas modificações na arquitetura proposta foram necessárias: a fachada teve que 

ter a sua inclinação ajustada de 40° para 35°; as superfícies do núcleo em concreto foram 

alargadas; a estrutura do balanço de 25m sobre a praça central, concebida inicialmente em 

concreto armado, foi realizada em aço, modificação realizada ainda na fase de projeto, o que 

levou ao ajuste dos painéis de vidro superpostos à estrutura (GHEORGHE, 2014, p. 76–77). 

O balanço de aproximadamente 25m sobre a praça central, com sua estrutura de aço de 

320 toneladas, requereu uma atenção especial dos estruturalistas e engenheiros da obra, le-

vando-os a ancorar a parte posterior do edifício no terreno, de maneira a contrabalançar as 

forças geradas. Outras medidas de reforço na estrutura também foram tomadas, a exemplo de 

colunas compósitas de aço e concreto em diagonal utilizadas para transferir a carga para a 

fundação do edifício (GHEORGHE, 2014, p. 76–77). 

DIAGRAMA 45 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "CONSTRUÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 46 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "CONSTRUÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.4.4 Estágio 4: Uso 

Como principal edifício do campus, a Biblioteca e Learning Center, situa-se na área 

central do terreno, com a melhor vista do Prater312, e é dedicado aos estudantes. Poderia ter 

sido dedicado aos reitores, como apontou um professor (SPITZER, 2014, p. 131), mas a esco-

lha pela classe discente deixa entrever que a filosofia adotada pelo projeto privilegiou a uni-

versidade como local de aprendizagem. 

De maneira a realçar a importância do uso da arquitetura, tanto para o ambiente cons-

truído como para aqueles que o utilizam, depoimentos de estudantes, funcionários e professo-

res sobre o campus da WU tocam nesse ponto, podendo-se citar especialmente o seguinte 

questionamento: 

A conclusão de um processo de construção — a presença da arquitetura no final — é 
apenas um instantâneo do ciclo de vida de uma casa. Nesse momento, ela provoca 
opiniões e críticas. Mas como os futuros encontros cotidianos com o ambiente cons-
truído evoluem para aqueles que o utilizam? À luz de um projeto como o do novo 
campus de Economia e Administração da Universidade de Viena, que já se destaca 
com a sua dimensão, surge a questão sobre que tipos de situações e processos emer-

                                                
312  Antiga área de caça da aristocracia, o Prater é um grande parque de Viena, situado no segundo distrito (Leo-

poldstadt). A área foi aberta aos vienenses pelo imperador Josef II, em 1766, e transformada em área pública 
para lazer. Informações disponíveis em <http://www.praterwien.com/en/home/>. Acessado em 19 ago. 2017. 
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gem da interação com a arquitetura altamente proeminente (GRÜNKRANZ, 2014, 
p. 146, tradução nossa313). 

Sobre as adaptações que necessitaram ser feitas nas arquiteturas recém-inauguradas do 

campus, a partir do momento em que os edifícios são ocupados pelos seus usuários, o seguin-

te depoimento deixa transparecer o quanto a utilização da arquitetura passa a ser um impor-

tante vetor de sua transformação, mesmo que imediatamente a partir da sua inauguração: 

Há trabalho de retoque constante. Entretanto, a situação no campus não é diferente 
de quaisquer outros edifícios novos, ele acha. A arquitetura não preenche todos os 
desejos dos usuários, departamentos e institutos prontamente, então acontecem mu-
danças regulares. Ao mudar para uma nova casa, as necessidades se tornam imedia-
tamente mais óbvias em relação à fase de planejamento, o que leva a adaptações 
(CSIKOS, 2014, p. 148, tradução nossa314). 

FOTOGRAFIA 38 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: INTERIOR 

 
Fonte: Arquivo da autora 

                                                
313  The completion of a building process — the presence of architecture in the end — is but a snapshot in the life 

cycle of a house. In this moment it provokes opinion and criticism. But how do the future everyday encoun-
ters with the built environment for those who use it? In light of a project like the new Vienna University of 
Economics and Business campus, which already stands out with its sheer scale, the question arises of what 
type of processes and situations emerge in interaction with the highly prominent architecture 
(GRÜNKRANZ, 2014, p. 146). 

314  There is constant touch-up work. However, the situation at the campus is no different from any other new 
buildings, he finds. The architecture does not fulfill every desire of the users, departments, and institutes just 
yet, so there are regular changes. Upon moving into a new house, needs immediately become more obvious 
than they were in the planning phase, which leads to adaptations (CSIKOS, 2014, p. 148). 
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DIAGRAMA 47 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

DIAGRAMA 48 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "USO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.4.5 Estágio 5: Transmutação 

Com poucos anos de inaugurada, não foram identificados atores que concorram para 

qualquer modificação radical na arquitetura da Biblioteca e Learning Center da WU Wien. A 

deterioração natural é contraposta por uma manutenção eficaz, portanto o edifício não apre-
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senta indícios de obsolescência ou decadência. Suas atividades continuam sendo as mesmas 

que foram propostas originalmente. 

Quando perguntado se o novo campus seria poupado de uma curta sobrevida, como 

aconteceu com o campus anterior que apenas durou 30 anos, o arquiteto austríaco Dietmar 

Eberle315, membro do júri do concurso, respondeu com uma aposta nos usuários: 

Tal destino só acontece com edifícios impessoais porque ninguém gosta deles. E a 
nova WU tem uma arquitetura que é estimulantemente diferente daquela de outras 
universidades austríacas (EBERLE, 2014, p. 24, tradução nossa316). 

Também respondeu que não acredita que tal destino se confirmará porque os edifícios 

do novo campus possuem uma forte identidade. Para ele, essa qualidade está diretamente re-

lacionada com a sustentabilidade: “O grande tema da sustentabilidade tem a ver com a durabi-

lidade do edifício no futuro. E isso depende mais da sua identidade do que dos custos opera-

cionais” (EBERLE, 2014, p. 24, tradução nossa317). 

DIAGRAMA 49 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: LISTA DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTA-
ÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

                                                
315  Dietmar Eberle é um arquiteto nascido em 1952, em Hittisau, Vorarlberg, na Áustria. É professor desde 1999 

na ETH de Zurique e sócio-diretor da firma Baumschlager Eberle Architekten. Informações disponíveis em 
<http://www.baumschlager-eberle.com/en.html>. Acessado em 17 set. 2017. 

316  Such a fate only befalls faceless buildings because nobody likes them. And the new WU has an architecture 
that is refreshingly different from that of other Austrian universities (EBERLE, 2014, p. 24). 

317  The big topic of sustainability has to do with durability of a building in the future. And this depends more on 
its than on operating costs (EBERLE, 2014, p. 24). 
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DIAGRAMA 50 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: REDE DE ATORES NO ESTÁGIO "TRANSMUTA-
ÇÃO" 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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5.4.6 Diagramas Gerais 

DIAGRAMA 51 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: COMPARATIVO DE QUANTIDADE DE ATORES 
POR ESTÁGIO 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 52 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: REDE GERAL 1 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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DIAGRAMA 53 – BIBLIOTECA E LEARNING CENTER DA WU WIEN: REDE GERAL 2 

 
Fonte: Arquivo da autora 

5.4.7 Análise da Arquitetura com Base nos Diagramas 

O diagrama da Biblioteca e Learning Center da WU Wien apresenta uma concentração 

de atores relacionados nos estágios Decisão e Concepção, conforme o diagrama Rede Geral 

1, indicando o trabalho e o tempo investidos antes da construção do edifício. Deve-se obser-

var que o edifício é resultado de mais de um concurso de arquitetura, situação complexa em 

que estava sendo definindo um campus universitário. De acordo com os Diagramas de Rede 

por Estágio, ao menos metade dos elementos dos estágios Decisão e Concepção são mantidos 

na passagem do estágio Construção para o estágio Uso (forma curvilinear, elementos em fita, 

fachada inclinada, colunas inclinadas, volume em balanço, iluminação natural) — elementos 

que correspondem ao repertório arquitetônico de Zaha Hadid já aplicados em outros edifícios. 

Sabe-se, pelo método de trabalho de Zaha Hadid, que as tecnologias digitais foram uti-

lizadas na sua concepção e nos cálculos de estrutura. Tais tecnologias, entretanto, não transpa-

recem no edifício construído e em uso, a não ser pela sua forma complexa que deixa suben-

tendido que não seria viável sem o uso de computadores. Ou seja, somente ao analisar a con-

cepção e a construção do edifício, é possível distinguir as tecnologias digitais que foram usa-

das para que se concretizasse. Em se tratando da materialidade do edifício, apenas a sua forma 

indica o seu uso, considerando que os materiais aplicados são tradicionais (concreto, aço e 

vidro). 
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O único elemento que concorre para a transformação do edifício é a morte relativa-

mente prematura e intempestiva da arquiteta, em março de 2016, fato que provavelmente in-

tensificará o interesse da crítica e do público apreciador de arquitetura sobre o edifício. Entre-

tanto, não é possível discernir, em um primeiro momento, o verdadeiro impacto que esse fato 

terá sobre a sua obra construída. 

5.4.8 Síntese da Arquitetura 

1 – Quanto à forma 

A arquitetura do edifício da Biblioteca e Learning Center da WU Wien tem uma forma 

singular. Pode-se descrevê-la como uma geometria complexa, aerodinâmica, com grande vo-

lume em balanço e paredes inclinadas. O partido arquitetônico precisava produzir um edifício 

que concentrasse as atenções como ponto central do campus, já que estava cercado de outros 

cinco edifícios de geometrias também singulares. Pode-se falar em forma curvilinear, contí-

nua e suavizada, especialmente no interior, típica das arquiteturas paramétricas que passaram 

a ser produzidas a partir da virada digital dos anos 1990. 

2 – Relação interior versus fachada 

A fachada não transparece o que se passa dentro do edifício. Esse é um caso em que 

um edifício que abriga várias funções tem a sua fachada caracterizada como um envelope. O 

que se vê na fachada não reflete o que se passa no interior. Há inclusive uma clara demarca-

ção formal entre interior e exterior, com o contraste entre ângulos retos e curvas, e entre cor 

preta e cor branca nos elementos da fachada, diferenciando-se do interior branco e curvilinear 

do edifício. 

3 – Programa 

Edifício de grandes proporções e de múltiplas funções, pode ser lido a partir do con-

ceito Bigness de Rem Koolhaas. 

4 – Relação forma versus estrutura 

Visto de fora, é possível intuir o sistema estrutural do edifício, posto que a sua forma, 

as suas colunas inclinadas e o seu balanço proeminente levam a imediatamente se pensar so-

bre a capacidade do edifício se manter em pé. Internamente, entretanto, é muito difícil com-
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preender o edifício estruturalmente, pois seus espaços são completamente inclinados, curvos e 

de geometrias irregulares, podendo causar até uma certa sensação de vertigem. 

5 – Relação com o contexto 

A relação do edifício com o contexto é de elevado contraste. A arquitetura faz parte de 

um repertório formal já aplicado por Zaha Hadid Architects em outros lugares do mundo. O 

balanço proeminente, encerrado em uma espécie de caixa de vidro, proporciona uma vista 

abrangente do campus e do Prater (parque urbano de Viena). Percebe-se também, na ampla 

entrada, a intenção de conferir continuidade entre a praça que se situa em frente e o átrio cen-

tral no interior do edifício. 

6 – Materiais utilizados 

Foram utilizados concreto, vidro, aço, materiais tradicionais aplicados com inovações. 

7 – Métodos construtivos utilizados 

O método construtivo não é tradicional, com soluções construtivas inovadoras para ga-

rantir a inclinação das paredes e a ancoragem da parte posterior do edifício no terreno de ma-

neira a equilibrar o peso do imenso volume em balanço situado na parte frontal do edifício. 

8 – Relação decoração versus estrutura 

Não há decoração superposta à estrutura. As próprias formas e elementos da fachada 

cumprem essa função. 

9 – Quanto ao uso de tecnologias digitais 

Desde a concepção do edifício são utilizados programas que permitem parametrizar as 

relações formais e estruturais do edifício. Criado por Zaha Hadid e Patrik Schumacher, é um 

exemplo do estilo paramétrico propugnado por Schumacher. Esse edifício é o que mais se 

aproxima da ideia de arquitetura digital do ponto de vista conceitual. 

 



6 CONSIDERAÇŌES FINAIS 

A arquitetura produzida a partir dos anos 1990 tem se valido do uso de tecnologias di-

gitais, seja para os desenhos técnicos, para a geração de formas, para as soluções estruturais 

ou para a própria construção dos edifícios. Pode-se considerar que a arquitetura hoje depende 

dessas tecnologias para ser produzida. Está completamente inserida no contexto da chamada 

cultural digital, conforme atestam as discussões estabelecidas no seu campo teórico. A cultura 

digital passa a ser, no início do século XXI, a condição cultural que permeia, em maior ou 

menor grau, todas as disciplinas do conhecimento e o cotidiano das pessoas. E, por conse-

guinte, modifica o status dos objetos em geral, incluída aí a arquitetura. Pode-se dizer que os 

processos tecnológicos digitais estão constantemente sob a condição de ocultamento diante 

daqueles que são os usuários de seus objetos cotidianamente, dada a sua complexidade. 

O método testado permitiu observar a arquitetura a partir dos seus elementos consti-

tuintes e suas relações, além de seus efeitos sobre outros atores. Algumas dificuldades foram 

observadas, considerando a incipiência e o futuro desenvolvimento metodológico com vistas a 

adequações: 

1. Certos atores, que em princípio estariam localizados em determinados estágios, sur-

gem precocemente, a exemplo do arquiteto, muitas vezes diretamente envolvido no es-

tágio Decisão; 

2. Alguns atores rompem com a linearidade do modelo, como a extensão feita na Funda-

ção Beyeler, realizada em fase posterior à construção do edifício. Não é possível con-

siderá-la uma grande reforma, abrindo um novo ciclo do modelo, devido a seu aspecto 

pontual e discreto sobre a forma e o funcionamento do edifício; 

3. O estágio Transmutação suscita a discussão sobre as transformações contínuas por 

que passa a todo o tempo a arquitetura, sobretudo a partir de sua utilização. Nesse 

ponto, decidiu-se considerar o termo transmutação como uma transformação mais 

profunda, que modifica a arquitetura concebida como rede de atores estabilizada; 

4. Atores que estão naturalizados no pensamento sobre arquitetura são verificados com 

muitas especificidades ao proceder-se às análises. Pode-se citar como exemplo o con-

tratante ou cliente, que se estendem de entes governamentais, como é o caso do CTRS; 

a figuras jurídicas criadas apenas para o propósito específico, no caso da Biblioteca e 

Learning Center da WU Wien; ou de indivíduos centralizadores como o diretor da 

Fundação Beyeler; 
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5. Também se deve sublinhar que o método proporciona uma abordagem particularizada 

sobre a arquitetura, em um momento específico. Uma outra aplicação sobre o mesmo 

edifício pode gerar uma lista diferente de atores, o estabelecimento de outras relações 

e outras interpretações. Não se propõe a ser um modelo que visa estabelecer verdades 

universais, mas uma ferramenta de análise capaz de produzir diferentes pontos de vista 

sobre o mesmo objeto. 

No que se refere aos edifícios analisados, são feitas as seguintes considerações: 

1. Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS): a análise desse edifício permitiu obser-

var qualidades na arquitetura que anteveem uma nova forma de projetá-la e produzi-la. 

A busca do módulo arquitetônico, de interesse de arquitetos modernistas, continua a 

sua evolução como elemento de pesquisa da arquitetura digital. Também suscitou uma 

reflexão sobre a industrialização da arquitetura, quando já se ensaia um outro modo de 

produzir, baseado nas tecnologias digitais e na customização. Fica posta a questão de 

como encarar todo um sistema arquitetônico e tecnológico implantado, com edifícios 

que dependem desse sistema para a sua manutenção, em um tempo em que é difícil 

manter sistemas industriais fechados na sua dinâmica de funcionamento. Como fazer 

as adaptações necessárias para que não se perca o que o sistema produz com excelên-

cia como arquitetura, sem causar a sua destruição, deixando para trás décadas de in-

vestimento. O fechamento da fábrica CTRS é um fato que deveria provocar debates 

sobre as razões que moveram o desmonte desse sistema de produção, além dos efeitos 

sobre o campo da arquitetura no Brasil. Também cumpriu o papel de provocar a refle-

xão sobre a entrada do digital no campo da arquitetura, considerando que foi projetado 

apenas na prancheta, quando muitos escritórios de arquitetura já estavam incorporando 

o CAD na sua prática cotidiana. 

2. Fundação Beyeler: edifício ainda projetado, sobretudo do ponto de vista formal, a par-

tir dos preceitos modernistas tradicionais da racionalidade e da clareza programática, 

traz na sua concepção arquitetônica a incorporação das tecnologias digitais como fil-

tros das condições ambientais externas e internas: iluminação, temperatura, umidade. 

A iluminação dos espaços internos com luz natural, durante o dia, só é possível graças 

à sua modulação precisa, por meio de computadores e sensores instalados na cobertura 

em vidro do edifício. Foi possível verificar que certos elementos importantes na pro-

dução do espaço arquitetônico e de sua ambiência — elementos que foram concebidos 
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no momento do projeto — são invisíveis aos sentidos e não são reconhecíveis sem um 

conhecimento prévio. Tal fato leva à reflexão de que a experiência espacial pode não 

se resumir aos efeitos de uma materialidade visível ou ao desenho do espaço (dimen-

sões, escalas, aberturas, luz, cores, etc.), mas também aos efeitos de uma nova infraes-

trutura predial (sensores, redes Wi-Fi e outros aparatos da tecnologia digital). Esse 

exemplo foge à preponderância da forma no que toca à injunção da digitalidade sobre 

o espaço arquitetônico. 

3. Rolex Learning Center: nesse edifício, pode-se observar a relação entre o desejo de 

concretização de formas complexas e singulares dos arquitetos e o esforço da enge-

nharia de cálculo e de construção para atender a esses desígnios. Há uma clara desco-

nexão entre o método de concepção do projeto, ainda tradicional, sem a interferência 

de tecnologias digitais no momento definidor do partido arquitetônico e todo o esforço 

empreendido a posteriori para que a forma projetada pudesse ser construída conforme 

a ideia dos arquitetos: produção de maquetes eletrônicas, cálculos da estrutura, siste-

mas construtivos concebidos sob medida — nenhum deles poderia ser produzido sem 

a informática. Sob esse ponto de vista, autores como Lars Spuybroek (2011/2016), não 

consideram as arquiteturas assim concebidas como digitais, ainda que não pudessem 

existir sem o uso dessas tecnologias. A sua contemporaneidade, todavia, também se 

mostra na multidimensionalidade programática, com espaços que podem ter seus usos 

adaptados conforme as necessidades contingentes e o desejo dos indivíduos. 

4. Biblioteca e Learning Center da WU Wien: este caso foi o que mais se aproximou do 

que se poderia qualificar como arquitetura digital, já que foi concebido, conforme uma 

metodologia que se apresenta conceitualmente como contemporânea, pós-industrial e 

intimamente relacionada à digitalidade. Pode ser mais um caso de formalismo, que le-

va ao limite do que pode ser realizado pela indústria da construção, mas é parte do re-

pertório de arquitetos que se valem da informática como recurso indispensável para 

projetar. Ainda que se possa questionar a validade dessa abordagem, há uma produção 

arquitetônica que se aproxima dos seus fundamentos: formas suavizadas e singulares, 

metodologia paramétrica e uso de ferramentas digitais desde a fase de projeto. 

5. Os edifícios são exemplares que não esgotam todas as modalidades de aplicação de 

tecnologias digitais e possibilidades de teorização sobre o fato. Também não explicam 

o fenômeno por completo, são exemplares, visitados e experimentados, sobre os quais 

se pode refletir, cada um de acordo com as suas especificidades. Nesse ponto, deve-se 
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considerar que se abrem outras oportunidades de análises futuras. A digitalidade na 

arquitetura é um fenômeno recente, ainda de difícil generalização. 

O trabalho centrou-se em edifícios projetados por arquitetos atuantes no mercado e 

construídos pela indústria de construção. Há, entretanto, produções arquitetônicas sendo de-

senvolvidas por indivíduos ou grupos de pesquisa, sobretudos em universidades, que têm le-

vado a arquitetura a um estado fronteiriço no que se refere ao modo de produção, a exemplo 

do uso da robótica para produção de peças customizadas e ao desenvolvimento e aplicação de 

novos materiais. Esses experimentos respondem tanto a novos modos de vida e necessidades 

de utilização dos espaços que surgem contemporaneamente, quanto à disponibilidade das tec-

nologias, principalmente as digitais, permitindo essas novas aplicações. Se a feição do espaço 

construído se modificará, com base no que essas abordagens apresentam, ainda há que ser ve-

rificado futuramente. Essas experiências, todavia, apontam para mudanças significativas na 

forma, no modo de produção e na materialidade da arquitetura. 

Voltando às questões teóricas que permearam este trabalho, deve-se aderir à ideia de 

que a arquitetura não se reduz aos seus elementos constituintes, nem aos seus efeitos sobre 

outros atores (HARMAN, 2016), ainda que o pensamento de Latour, centralmente considera-

do, não compartilhe dessa posição. Há uma autonomia do objeto arquitetônico própria da arte, 

aqui presumida a partir do seu valor ficcional. Vale observar a asserção de Graham Harman 

(2016) sobre as disciplinas artísticas, arquitetura entre elas: 

No entanto, algumas disciplinas não são formas de conhecimento, embora tenham 
considerável valor cognitivo. Obras de arte e de arquitetura são mal compreendidas 
se as reduzirmos descendentemente aos seus componentes físicos ou ascendente-
mente aos seus efeitos sócio-políticos, apesar das ocasionais tentativas nessas disci-
plinas em fazer justamente isso. Há algo nessas obras que resiste à redução em qual-
quer direção, rejeitando a explicação literal da qual o conhecimento sempre consiste 
(HARMAN, 2016, p. 12, tradução nossa318). 

De fato, ao analisar a arte, sempre escapa algo que está na categoria do indizível. Algo 

que não pode ser expressado em palavras e que só é acessado em contato com a própria obra 

de arte. Entretanto, no caso da arquitetura, proceder ao que Harman (2011c; 2016) denomina 

de duomining319 permitindo, ao mesmo tempo, o acesso a grande número de elementos consti-

                                                
318  Yet some disciplines are not forms of knowledge while still have considerable cognitive value. Works of art 

and architecture are misunderstood if we reduce them downward to their physical components or upward to 
their socio-political effects, despite occasional attempts within those disciplines to do just that. There is 
something in this works that resists reduction in either direction, pushing back against the literal paraphrase 
of which knowledge always consists […] (HARMAN, 2016, p. 12). 

319  Segundo Harman (2011c, p. 7–19), duomining consiste nas abordagens filosóficas que praticam, ao mesmo 
tempo, undermining e overmining. Undermining é praticado por teorias que explicam os objetos pelas suas 
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tuintes (undermining), mas também aos efeitos que a obra analisada gera sobre outros atores 

(overmining), mune a crítica de arquitetura de um conhecimento sobre o seu objeto de análise 

mais do que um texto que busca captar e traduzir, ainda que de forma incompleta, apenas a 

sua poética. A arquitetura gera efeitos sócio-políticos com um alcance que outros tipos de 

obras de arte não geram, portanto é necessário considerá-la em todas as dimensões possíveis. 

Nesse ponto, tem surgido uma interessante discussão, nos círculos acadêmicos de ar-

quitetura, sobre a autonomia da disciplina. David Ruy320 (2012) aponta uma mudança incipi-

ente na compreensão da disciplina, com o início do que poderia ser compreendido como uma 

volta para o objeto arquitetônico, depois de décadas de ênfase nas condições de campo da ar-

quitetura — suas relações com o contexto, com a sociedade e com outras disciplinas, o que 

ele considera a grande preocupação da arquitetura desde meados dos anos 1990 — arquitetura 

como “[…] um subproduto dos meios socioculturais […]” (RUY, 2012, p. 38, tradução nos-

sa321). Nesse aspecto, pode-se relacionar essa crítica à também criticada noção de social, pre-

viamente considerado como estrutura, crítica esta que está colocada como conteúdo central da 

teoria latouriana. Ruy (2012) atribui essa naturalização do discurso da arquitetura como cam-

po de relações a décadas de herança modernista: 

Essa mudança da arquitetura como uma prática de encarnação (de valores, ideais, ou 
do próprio universo) para arquitetura como uma prática de coordenação é uma ca-
racterística peculiar do legado Modernista. A peculiaridade dessa mudança de inte-
resse, em grande medida, escapa à atenção atualmente porque a contingência da ar-
quitetura em relação a condições externas parece ter tornado-se uma premissa pa-
drão. Considerações sobre o próprio objeto arquitetônico, independente do seu con-
texto, agora parecem esotéricas, e argumentos a favor da autonomia da arquitetura 
são julgados anacrônicos (RUY, 2012, p. 38, tradução nossa322). 

                                                                                                                                                   
partes menores ou que os reduzem a algo mais básico em sua constituição, retirando do objeto a sua autono-
mia — por exemplo, o materialismo científico clássico, atualmente com seus quarks, neutrinos e bósons. Te-
orias que praticam overmining, por sua vez, consideram que a realidade dos objetos é definida pelas suas re-
lações ou qualidades e não pelo objeto em si, mas sim por algo que está além do objeto — por exemplo, a 
Teoria Ator-Rede de Bruno Latour, que considera que atores são determinados pelas relações que estabele-
cem com outros atores e não por uma essência ou substância. Duomining, undermining e overmining são, de 
acordo com Harman (2016, p. 12), três formas básicas de conhecimento encontradas nas teorias filosóficas. 
Duomining é praticado pela maioria delas. 

320  O arquiteto e teórico da arquitetura David Ruy ensina na pós-graduação da Escola de Arquitetura SCI-Arq, 
em Los Angeles, EUA. É sócio-diretor do escritório de arquitetura Ruy Klein, sediado em Nova Iorque, 
EUA. Informações encontram-se disponíveis em <https://sciarc.edu/people/faculty/david-ruy/> e <http://
www.ruyklein.com>. Acessados em 18 set. 2017. 

321 […] a by-product of socio-cultural milieu […] (RUY, 2012, p. 38). 
322  This shift from architecture as a practice of embodiment (of values, idealities, or of the universe itself) to 

architecture as a practice of coordination is a peculiar feature of the Modernist legacy. The peculiarity of this 
change in interest largely escapes notice today because the contingency of architecture on external conditions 
seems to have become a default assumption. Considerations of the architectural object itself, independent of 
its context, now seem esoteric, and arguments for architecture’s autonomy are judged to be anachronistic 
(RUY, 2012, p. 38). 
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A análise desenvolvida sobre as arquiteturas também as coloca em uma posição autô-

noma em relação ao contexto, ao meio ambiente e a outras disciplinas, especialmente as ciên-

cias sociais. Não se nega a importância dessas relações, mas se passa a considerar novamente 

a arquitetura como um ator / objeto em si. Ao traçar a rede sociotécnica de uma arquitetura, é 

possível observar, além das relações entre os atores que a compõem, o que realmente lhe con-

fere o status de arquitetura, o que de arquitetônico circula por essa rede. Seja por uma pers-

pectiva de redução, ao perceber que a arquitetura é uma rede de relações que pode ser visuali-

zada como um ente — o todo é menor do que a soma das partes (LATOUR, 2012) — ou por 

excedente, quando se considera que a arquitetura é um objeto que excede as partes que lhe 

conformam e os efeitos (relações) que produz. 

Compreender a arquitetura contemporânea também requer uma especial atenção aos 

processos tecnológicos que fazem parte da sua formação, sobretudo no que se refere às tecno-

logias digitais, que contribuem para o encerramento da arquitetura em caixas-pretas e conse-

quentemente a própria ocultação da sua rede de relações. Esse fenômeno, de certa maneira, 

está relacionado ao descompromisso de parte da produção da arquitetura contemporânea em 

relação à verdade estrutural propalada pelo modernismo: quando a estrutura de um edifício 

não se revela aos olhos ou é mesmo dissimulada — caso do Rolex Learning Center — torna-

se necessário resgatar essa informação nas memórias de projeto e construção, para que se pos-

sa compreender a própria arquitetura. Tal situação exige uma abordagem que vá além daque-

las baseadas apenas na percepção humana do objeto construído. Também há que se considerar 

que a arquitetura vem incorporando paulatinamente um sem número de dispositivos digitais 

— sensores, materiais modificados digitalmente, conexões com a Internet, etc. — todos esses 

dispositivos são, em princípio, invisíveis aos sentidos sem a mediação de interfaces e muitas 

vezes articulados entre si, independentemente da mediação humana. Esse estado do pensa-

mento filosófico contemporâneo que ainda tem a humanidade como centro dos seus trabalhos 

é apontado a seguir: 

A esse respeito, a fenomenologia, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, a descons-
trução e o pós-modernismo foram todos perfeitos exemplares da tendência antirrea-
lista na filosofia continental. Sem menosprezar as contribuições significantes dessas 
filosofias, alguma coisa está claramente equivocada nessas tendências. Diante da 
iminente catástrofe ecológica e da crescente infiltração da tecnologia no mundo co-
tidiano (incluindo nossos próprios corpos), não está claro que a posição antirrealista 
está equipada para enfrentar esses desenvolvimentos (BRYANT; SRNICEK; 
HARMAN, 2011, p. 3, tradução nossa323). 

                                                
323  In this respect phenomenology, structuralism, post-structuralism, deconstruction, and post-modernism have 

all been perfect exemplars of the anti-realist trend in continental philosophy. Without deriding the significant 
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Daí a necessidade de uma abordagem crítica que leve em conta essa atual condição 

que excede o que pode ser apreendido diretamente pelos sentidos e pelo intelecto. A experi-

ência (o empírico) continua a ter um lugar fundamental na teoria arquitetônica, acrescido de 

um reposicionamento do humano, não mais como o ator que centraliza e traduz todas as rela-

ções com o objeto arquitetônico, mas como um ator de grande importância na rede de atores 

humanos e não humanos que a conformam. 

Deve-se admitir, diante da complexificação do objeto arquitetônico no que diz respeito 

às tecnologias, sobretudo as digitais, que agora o constituem, que é possível reconhecer que 

algo importante da arquitetura não está disponível à mente diretamente pelos sentidos. Há 

uma série de elementos fundamentais da sua constituição que se colocam inacessíveis ao 

olhar e aos outros sentidos humanos. O sistema de sensores e computadores que controla a 

ambiência da Fundação Beyeler é um exemplo desse fenômeno. Cabe observar que um apro-

fundamento e aproximação histórica aos conceitos de técnica ficará como proposta para futu-

ras pesquisas, considerando que se optou, neste trabalho, por ater-se ao modo de existência 

Tecnologia, desenvolvido por Bruno Latour. 

Identificar o que motiva o partido arquitetônico, ou melhor, a ficção arquitetônica pro-

posta, e discernir se os elementos concebidos pelo arquiteto permanecem na obra construída, 

é um ponto de partida para a análise da arquitetura, considerando-se que essa tradução da 

Concepção para o Uso — quando a obra arquitetônica está finalmente construída — permite 

ao menos verificar se há coerência entre o que foi concebido e o que foi de fato concretizado. 

Se existe coerência, a chance de uma arquitetura ter qualidade aumenta se o seu estágio Con-

cepção tiver sido resultado de um processo rico e rigoroso. Entretanto a arquitetura proposta 

pode estar em risco caso o estágio Construção não traduza coerentemente o projeto em obra 

construída. Antes, se houver problemas já no estágio Concepção, a arquitetura certamente es-

tará fadada ao insucesso. Deve-se refletir, contudo, sobre a relação entre Concepção e Cons-

trução nas produções que utilizam CAD-CAM. Nesses casos, os arquitetos poderão estar mais 

presentes nas duas fases, com maior controle e possibilidades de execução de ajustes no curso 

da produção. É possível antever uma espécie de pensar-fazer, com uma superposição dos dois 

estágios, já que a notação arquitetônica (desenhos técnicos) — necessária para que se construa 

tal qual concebido — é passível de ser eliminada. 

                                                                                                                                                   
contributions of these philosophies, something is clearly amiss in these trends. In the face of the looming eco-
logical catastrophe, and the increasing infiltration of technology into the everyday world (including our own 
bodies), it is not clear that the anti-realist position is equipped to face up to these developments (BRYANT; 
SRNICEK; HARMAN, 2011, p. 3). 
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O estágio Transmutação pode ser relacionado às mudanças nas qualidades reais 

(HARMAN, 2011) do objeto arquitetônico. Essas qualidades estão relacionadas principal-

mente ao ficcional da arquitetura, à sua dimensão estética. De fato, não é possível acessá-las 

diretamente, mas se pode chegar a uma aproximação através dos atores que formam o estágio 

Concepção — ali são encontrados os elementos que geram as qualidades que uma dada arqui-

tetura não pode perder, sob pena de transformar-se em outro objeto ou se destruir. A massa 

horizontalizada, a transparência e as curvas do Rolex Learning Center estão intimamente rela-

cionadas à qualidade etérea e fluida do seu espaço; a cobertura “tapete voador” (PIANO, 

2008) em vidro da Fundação Beyeler e a luminosidade natural lhe conferem singularidade; a 

modularidade, os materiais e o sistema arquitetônico do CTRS o tornam parte de uma arquite-

tura maior, parte de um sistema industrial, para além do edifício. Todos esses elementos, se 

eliminados ou modificados, concorrerão para a transmutação desses objetos arquitetônicos em 

outros objetos. São relações na rede de atores que não podem se romper, sob pena de fazer 

com que a rede (arquitetura) não seja mais reconhecida como tal. 

Interessante observar como os processos decisórios implicam na qualidade da arquite-

tura concebida. No caso do Centro de Tecnologia da Rede Sarah, claramente a instituição Re-

de Sarah e a política governamental da época contribuem para a definição do sistema de ar-

quitetura proposto. Esse tipo de arquitetura depende de uma estrutura institucional forte, de 

vontade política estatal e de recursos públicos vultosos para se concretizar. O sistema arquite-

tônico, criado por Lelé para a Rede Sarah, torna-se assim cada vez mais dependente dessa ins-

titucionalidade, o que lhe rende uma grande fragilidade no momento em que a instituição Re-

de Sarah e a política governamental mudam de direcionamento no que se refere aos investi-

mentos destinados à instituição324. Deve-se também notar que a arquitetura pode ser conside-

rada um objeto frágil, a despeito de seus laços, se for considerada a sua dependência cotidiana 

de uso e de manutenção. 

No Rolex Learning Center e na Fundação Beyeler, as instituições participaram ativa-

mente dos processos de concepção da arquitetura: a primeira através da realização de um 

grande concurso público internacional e a última através da participação ativa do seu funda-

dor, Ernst Beyeler, em todos os estágios de desenvolvimento da arquitetura. Deve-se também 

ressaltar que a Fundação Beyeler foi alvo de um processo de votação pública para a sua libe-

                                                
324  Sobre esse aspecto, pode-se arriscar alguma relação com a Regra nº 13 - A morte de um objeto surge da ex-

cessiva força dos seus laços, sugerida, ainda que provisoriamente, por Graham Harman (2016) para a sua 
Ontologia Orientada ao Objeto (OOO): “Laços fortes significam dependência e isso significa devastação 
quando um desses laços é repentinamente enfraquecido […]” (HARMAN, 2016, p. 124, tradução nossa324). 
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ração — procedimento comumente adotado na Suíça para a autorização de obras que venham 

a ter impacto no ambiente urbano. 

Se for admitido que existe um objeto arquitetônico real, no sentido de objeto real pro-

posto por Harman (2011c, 2016), em um nível mais profundo do que suas qualidades que são 

apreendidas pelos sentidos (qualidades sensuais), deve-se admitir também que projetar uma 

arquitetura consiste em, além de dar conta das suas qualidades e dos efeitos que a arquitetura 

gera sobre outros atores/objetos, produzir sua instância real, inapreensível pelos sentidos. Se 

Harman (2011c, 2016) define o espaço como a tensão entre o objeto real e as qualidades sen-

suais do objeto, pode-se entender que o ato de projetar arquitetura, considerado aqui como 

criação de espaço, é o resultado de uma consciente proposição de qualidades sensuais (apre-

ensíveis pelos sentidos), proposição que termina por articular um objeto real (inapreensível 

pelos sentidos). 

Se ao criar espaço, em última instância o arquiteto cria o objeto arquitetônico real, ou 

seja, a arquitetura em si, essa abordagem concebe a criação de um objeto autônomo, não obs-

tante suas relações — com o contexto, com a sociedade, com o lugar, etc.— serem de funda-

mental importância. Como o objeto real que será fruto do processo criativo do arquiteto é ina-

cessível aos sentidos, a dimensão ficcional da arquitetura, vislumbrada através das qualidades 

arquitetônicas propostas pelos arquitetos, será o elemento-chave que garantirá o arquitetônico 

da arquitetura, ou melhor, que possibilitará uma aproximação, mesmo que vaga, das qualida-

des reais desse objeto. 

Ainda que inacessível, somente ao teorizar sobre esse objeto real arquitetônico, é pos-

sível se aproximar, mesmo que vagamente, das qualidades reais desse objeto — as qualidades 

reais aqui consideradas como aquelas sem as quais o objeto se transforma em outra coisa. 

Nesse ponto, Harman (2009) oferece uma provocação, utilizando “Hans”, o personagem de 

Husserl para as suas explicações sobre a fenomenologia, o que vale como discussão para o 

estágio Transmutação da arquitetura, bastando substituir “Hans” por “Arquitetura”: 

A pergunta agora pode ser feita: quais são os critérios para quando Hans tiver muda-
do o suficiente para ele não ser mais Hans? E a resposta é simples: não importa, 
porque nós mesmos somos os juízes. Afinal, nós não estamos aqui falando de objetos 
reais — um domínio onde inferências equivocadas são possíveis. Nós estamos fa-
lando exclusivamente de objetos intencionais325, uma esfera onde cada um de nós é 
senhor absoluto. Se eu decido que Hans é Hans ainda, apesar de uma mudança drás-
tica em suas propriedades, então ele ainda é Hans — fim da história. O fato de que 
podem ser Jürgen ou Katje que são confundidos com Hans é irrelevante até come-
çarmos a falar de objetos reais. Enquanto eu tacitamente aceitar que um novo con-

                                                
325  Note-se que o objeto intencional tratado nessa referência é o mesmo objeto sensual proposto por Harman 

(2011). 
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junto de aparências são ainda as aparências de Hans, então elas simplesmente são. 
Nenhum erro é possível nesse nível, uma vez que os objetos intencionais consistem 
exclusivamente em sua relação comigo (HARMAN, 2009, p. 198, grifos do autor, 
tradução nossa326). 

Uma vez que a crítica se aproxime daquilo que faz uma arquitetura ser justamente 

aquela arquitetura, passa a ser possível tecer considerações sobre a sua real validade como 

objeto, independente de critérios de análise que não dizem respeito ao objeto arquitetônico, 

mas sim aos seus efeitos políticos, sociais, econômicos, etc. Cabe observar que essa aborda-

gem deve ser cuidadosa, pois há sempre o risco de cair-se na vinculação de qualidades essen-

ciais (reais) ao objeto arquitetônico justamente para fins de manipulação — ideológica, eco-

nômica, política, etc. Buscar as qualidades reais de um objeto é gerar uma fissura entre o ob-

jeto sensual e suas qualidades reais, o que para Harman (2011c) caracteriza o ato de teorizar: 

O objeto sensual produz um efeito vago e unificado sobre nós, nem sempre articula-
do em suas variadas características eidéticas. Ele está sempre fundido antecipada-
mente com o seu próprio eidos. Apenas o trabalho teórico pode desmontar ou fazer 
uma engenharia reversa da ligação entre eles. A palavra teoria pode servir como o 
nosso termo para a fissão que separa um objeto sensual unificado das reais qualida-
des que ele necessita para ser o que ele é (HARMAN, 2011c, p. 104, grifo do autor, 
tradução nossa327). 

As tecnologias digitais aplicadas ao campo da arquitetura fizeram emergir questões 

que tornam necessário reposicionar o objeto arquitetônico criticamente. Teorizar sobre as qua-

lidades reais da arquitetura ao considerá-las como sua dimensão ficcional foi o que, ao fim, 

buscou-se realizar neste trabalho de pesquisa. Isso foi possível diante da tendência de oculta-

ção e formação de caixas-pretas quando objetos são aliados às tecnologias digitais, fato que 

modifica o objeto, ainda que nem sempre modifique a sua apresentação, caso da arquitetura 

contemporânea aqui considerada. 

O que se apresenta ao final desta pesquisa é uma dessas possibilidades, que curiosa-

mente também se mostram convenientes para se analisar a arquitetura em geral, o que abre 
                                                
326  The question might now be asked: what are the criteria for when Hans has changed enough that he is no 

longer Hans? And the answer is simple: it does not matter, for we ourselves are the judges. After all, we are 
not speaking here of real objects—a realm where mistaken inferences are possible. We are speaking solely of 
intentional objects, a sphere where each of us is absolute master. If I decide that Hans is still Hans despite re-
cent drastic change in his properties, then he is still Hans—end of story. The fact that it may be Jürgen or 
Katje who is mistaken for Hans is irrelevant until we begin to speak of real objects. As long as I tacitly ac-
cept that the new set of appearances are still Hans-appearances, then they simply are. No error is possible at 
this level, since intentional objects consist solely in their relation with me (HARMAN, 2009, p. 198, grifos 
do autor). 

327  The sensual object has a vague and unified effect on us, not usually articulated into its various eidetic fea-
tures. It is always fused in advance with its own Eidos. Only theoretical labor can disassemble or reverse-
engineer the bond between them. The word theory can serve as our term for the fission that splits a unified 
sensual object from the real qualities it needs in order to be what it is (HARMAN, 2011c, p. 104, grifo do au-
tor). 
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uma frente para novas pesquisas que englobem arquiteturas produzidas em épocas anteriores 

ao período estipulado para este trabalho e para a extensão dessa mesma abordagem a outros 

campos relacionados às artes. 
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APÊNDICE A – Unidade de Ensino Argamassa Armada in Salvador de Bahia 

A arquitetura de Lelé — os hospitais, a fábrica, as residências, os edifícios da adminis-

tração pública, as passarelas, os equipamentos para infraestrutura urbana, assim como edifí-

cios que têm sido demolidos, a exemplo das escolas — tem sido alvo do olhar recente da crí-

tica de arquitetura no Brasil e em outros países. Eventos importantes e publicações especiali-

zadas em arquitetura têm se debruçado sobre a sua obra: 

1. Em 2010, foi realizada a mostra Arquitetura de Lelé: fábrica e invenção, com a cura-

doria de Giancarlo Latorraca, diretor técnico do Museu da Casa Brasileira (MCB) e 

Max Risselada, professor emérito da Universidade Técnica de Delft (Holanda). Em 

2012, a mostra foi exibida no Instituto Holandês de Arquitetura (NAI), em Roterdam, 

na Holanda. Em 2015, renomeada com o título João Filgueiras Lima – Lelé: a cultura 

dos materiais e a arte da produção, a mostra foi exibida no ArchitekturSalon (AIT), 

nas cidades de Colônia e Hamburgo, na Alemanha328. 

2. A Revista francesa L’Architecture d’Aujourd’hui (AA), em edição especial sobre o 

Brasil, no 396 de julho e agosto de 2013, destacou a obra de Lelé em entrevista e arti-

gos escritos por especialistas. 

3. A Revista alemã Die Bauwelt, no 5.14, de 31 de janeiro de 2014, publicou o texto Die 

Methode Lelé, autoria de Bruno Fialho e Stefan Netsch da Universidade Técnica de 

Karlsruhe. 

4. Em 2014, a obra de Lelé foi exposta na 14a Bienal de Arquitetura de Veneza, junto a 

outros representantes da arquitetura brasileira que produziram no período de 1914 a 

2014. 

Ao passo que a sua obra tem levantado grande interesse dos pesquisadores da área de 

arquitetura, há em contraposição uma força ainda maior das políticas públicas brasileiras que 

não têm demonstrado interesse em conservá-la. 

Faz-se interessante, assim, relatar a experiência de intercâmbio e parceria entre a 

UFBA e a EPFL, que teve a arquitetura de Lelé como principal conteúdo. 

                                                
328  Informações sobre as mostras disponíveis em <http://www.mcb.org.br/pt-BR/programacao/exposicoes/lele-a-

cultura-dos-materiais-e-a-arte-da-producao-itinerancia-em-hamburgo-alemanha>. Acessados em 02 mai. 
2017 e <http://hamburg.ait-architektursalon.de/architektursalon-foto-galerie/2015-05-29-14-34-41.html>. 
Acessado em 02 mai. 2017. 
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O curso sobre a arquitetura de Lelé — Unité d’Enseignement Argamassa Armada in 

Salvador de Bahia, ministrado durante o semestre de primavera de 2016 na EPFL, do qual 

participei como doutoranda em estágio na modalidade sanduíche durante a minha estadia em 

Lausanne, resultou do convênio estabelecido entre a UFBA e a EPFL para o desenvolvimento 

da pesquisa Regeneração de vazios construídos em áreas urbanas centrais – Uma tecnologia 

social aplicada ao caso de Salvador, coordenado pela Professora do PPGAU-UFBA Dra. Ana 

Maria Fernandes e pela Pesquisadora Visitante Dra. Olívia de Oliveira Fernandes. 

A primeira ação desenvolvida foi a elaboração de um projeto de pesquisa, fruto da 

parceria entre o Curso de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia - FAUFBA e o Ateli-

er de la Conception de l’Espace (ALICE) do Curso de Arquitetura da École Politechnique Fé-

dérale de Lausanne - EPFL, no âmbito do projeto Regeneração de vazios construídos em 

áreas urbanas centrais – Uma tecnologia social aplicada ao caso de Salvador. O conteúdo 

trabalhado no curso está relacionado à tecnologia de argamassa armada desenvolvida pelo ar-

quiteto João Filgueiras Lima (Lelé), especialmente sua proposta de mini usinas para produção 

de argamassa armada, planejadas como canteiros de obra que podem ser desmontados e trans-

feridos para outros lugares, concebidas como parte do projeto de habitação social relacionado 

ao programa Minha Casa Minha Vida, um dos últimos projetos da sua trajetória profissional. 

O projeto de pesquisa, elaborado em parceria entre a UFBA e a EPFL, tem uma gran-

de amplitude, visando em primeiro lugar recuperar e analisar a fundo o legado de Lelé e em 

um segundo momento testar e aprimorar a tecnologia de argamassa armada criada por ele no 

laboratório de pesquisa em concreto da EPFL – iBeton e no Brasil, nas Faculdades de Arqui-

tetura e de Engenharia Civil da UFBA. Formou-se uma equipe composta por professores da 

EPFL e pesquisadores brasileiros (Olívia Fernandes de Oliveira e Carolina Fialho Silva) e 

procedeu-se ao levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento da proposta e 

elaboração do texto nos meses de agosto, setembro e outubro de 2015. A proposta finalizada – 

Argamassa Armada: Recovering a Building Technology for Social Housing in Salvador de 

Bahia – foi entregue em outubro de 2016 ao Centro de Cooperação e Desenvolvimento da 

EPFL (CODEV) para concorrer ao edital Seed Money329 daquele ano, que financiaria a visita 

de professores e pesquisadores da EPFL a Salvador para desenvolvimento de atividades rela-

cionadas à pesquisa e intercâmbio científico. A proposta, contudo, não foi selecionada pela 

                                                
329  O programa Seed Money da EPFL tem como objetivo financiar projetos de pesquisadores da instituição em 

convênio com uma instituição acadêmica de países da América Latina, da Ásia ou da África — do chamado 
Global South. 
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instituição por se considerar que não estava totalmente inserida nas linhas de pesquisa priori-

zadas. A ideia então era que se continuasse a busca pela viabilização do projeto via outros 

mecanismos mais adequados, em virtude de ter sido bem avaliado pela própria equipe do 

Seed Money. Em 2017, a EPFL aprovou o pedido de recursos financeiros para custear a vinda 

de cinco professores/pesquisadores da EPFL a Salvador. 

A segunda ação consistiu no planejamento e desenvolvimento de Unidade de Ensino 

ofertada pelo Laboratório ALICE no primeiro semestre de 2016. A Unidade de Ensino consis-

tiu em um curso especial oferecido para 18 estudantes da graduação da EPFL, que teve como 

conteúdo a produção arquitetônica de João Filgueiras Lima (Lelé) e visou a interdisciplinari-

dade – participaram professores e conferencistas das áreas de Arquitetura e Engenharia Civil. 

Os estudantes inscritos (Arquitetura e Engenharia Civil) desenvolveram peças em argamassa, 

na escala 1x1, com seus desenhos baseados em módulos projetados e produzidos em argamas-

sa armada por Lelé, especialmente aqueles desenvolvidos para as escolas rurais de Abadiânia. 

O material utilizado pelos estudantes, por sua vez, não foi a argamassa armada, mas um con-

creto têxtil em pesquisa e desenvolvimento pela EPFL que utiliza fibra de carbono, utilizado 

como armadura. O que aproxima os dois materiais é a possibilidade de produzir elementos 

bastante finos, leves e resistentes, como alternativa ao uso de concreto armado com armadura 

em aço. A Unidade de Ensino foi acompanhada semanalmente, como integrante da equipe do 

curso e Doutoranda Assistente vinculada ao Laboratório ALICE. 

A Unidade de Ensino Argamassa Armada in Salvador de Bahia teve as seguintes ca-

racterísticas gerais: 

- 17 estudantes inscritos (Arquitetura e Engenharia Civil). 
- Desenvolvimento de peças em concreto na escala 1x1. 
- Desenhos baseados em módulos projetados e produzidos em argamassa armada 

por Lelé, especialmente aqueles desenvolvidos para as escolas rurais de Abadiâ-
nia. 

- Material utilizado pelos estudantes: concreto têxtil em pesquisa e desenvolvi-
mento pela EPFL com utilização de fibra de carbono como armadura. 

- Duração: 24/02/2016 a 18/05/2016. 
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FOTOGRAFIA 39 – LABORATÓRIO IBETON DA EPFL: INSERÇÃO DA MALHA DE FIBRA DE 
CARBONO NO MOLDE DE MADEIRA 

 
Fonte: Arquivo da autora 

FOTOGRAFIA 40 – LABORATÓRIO IBETON DA EPFL: CONCRETAGEM DAS PEÇAS 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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FOTOGRAFIA 41 – LABORATÓRIO IBOIS DA EPFL: RETIRADA DA PEÇA DO MOLDE DE MA-
DEIRA 

 
Fonte: Arquivo da autora 

A programação da Unidade de Ensino Argamassa Armada in Salvador de Bahia, mi-

nistrado de fevereiro a maio de 2016, na EPFL, apresentada a seguir, foi estruturada em aulas 

semanais que se compuseram de trabalhos de desenho em sala de aula, conferências ministra-

das por especialistas convidados e desenvolvimento dos protótipos nas oficinas iBeton (con-

creto) e iBois (madeira), as duas vinculadas ao curso de engenharia civil da EPFL: 

24/02/2016 
- Visita, com os professores e estudantes inscritos, à fábrica de pré-fabricados em 

concreto armado MFP, situada próxima a Neuchâtel. 

02/03/2016 
- Conferência de Olívia Fernandes de Oliveira, sobre o uso da argamassa armada 

em Salvador e as obras dos arquitetos João Filgueiras Lima e Lina Bo Bardi. 
- Apresentação do curso aos estudantes e divisão das equipes. 

09/03/2016 
- Escolha das peças de Lelé que serão produzidas pelas equipes e desenvolvimen-

to dos desenhos técnicos. 

16/03/2016 
- Conferência de Yves Pedrazzini, professor da EPFL, intitulada Architecture et 

Résistance [en amérique latine]. 
- Desenvolvimento dos desenhos técnicos das peças. 

23/03/2016 
- Desenhos dos moldes de madeira para a concretagem das peças. 
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06/04/2016 
- Conferência de Miguel Fernandez Ruiz, professor da EPFL, intitulada Structures 

laminaires em béton : Projet et construction du centre comercial “Il Diamante” 
(Chiasso, TI). 

- Orientação do professor Patrick Valeri (engenheiro civil) sobre os moldes de 
madeira e inserção da malha têxtil. 

13/04/2016 
- Sessão no iBeton para aprender a fazer a concretagem das peças. 
- Corte da madeira para montagem dos moldes no iBois. 

20/04/2016 
- Corte da madeira e montagem dos moldes no iBois. 

27/04/2016 
- Concretagem das peças no iBeton. 

04/05/2016 
- Conferência de Dirk E. Hebel, professor da ETH-Zürich, sobre pesquisa para 

utilização de bambu em estruturas de concreto. 
- Retirada dos moldes das peças da primeira concretagem e apresentação. 

11/05/2016 
- Segunda concretagem das peças no iBeton. 

18/05/2016 
- Apresentação das peças para professores e especialistas. Avaliação final. 
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APÊNDICE B – Entrevista com José Fernando Marinho Minho 

Entrevista realizada em 17 de fevereiro de 2017, na biblioteca da Faculdade de Arqui-
tetura da UFBA. 

Minho: Então como eu estava dizendo, o início do uso do computador no CTRS se 
deu por conta do pedido de um dos consultores, projetista de um dos projetos complementa-
res, que tinha escritório próprio e que, em determinado momento, disse para Lelé que não 
queria mais receber desenho em papel. Queria receber os arquivos. O que houve foi que nós 
tínhamos na Rede, no Hospital de Belo Horizonte, um arquiteto que já trabalhava com o Au-
toCad. Aí Lelé mandou buscá-lo. E ele chegou aqui em Salvador com o computador debaixo 
do braço. Era na verdade um 486. 

Carolina: O CTRS já estava construído? 

Minho: Já estava montado. 
Carolina: Então quando vocês passaram a usar o computador já existia o CTRS. 
Minho: Já existia o CTRS, que não estava com toda a configuração que hoje ele tem, 

mas nós já tínhamos as oficinas de metalurgia; já tínhamos o escritório de arquitetura, a área 
onde nós trabalhávamos. Então o Paulo chegou com computador dele, começamos a registrar 
os projetos. Naquela altura já se fazia o projeto do Hospital de Belo Horizonte e do Hospital 
de Fortaleza ambos com a colaboração do arquiteto Haroldo Pinheiro. 

Carolina: Então o projeto do Hospital de Fortaleza já foi feito com o computador. 
Minho: E o de Belo Horizonte também. A reforma e a ampliação do Hospital de Belo 

Horizonte. Na verdade, o Hospital de Belo Horizonte é uma ampliação de um hospital que foi 
projetado por Oscar Niemeyer. E aí ele se tornou hospital da Rede Sarah com a reforma e a 
ampliação que foram feitas nessa época. Depois chegou uma colega nossa, arquiteta, que já 
dava aulas de AutoCad em Brasília. Ela foi contratada. A partir daí houve o treinamento da 
equipe no AutoCad. Essa história foi o início do uso do computador pela equipe. 

Carolina: Então o CTRS foi um prédio todo criado com o processo anterior. 
Minho: Sim. Na prancheta. 
Carolina: E quando começou só havia a oficina de metalurgia e o escritório de arqui-

tetura ou tinha mais alguma coisa? 
Minho: Sim, deixe-me lembrar um pouco. Tínhamos a oficina de metalurgia grande 

com um setor que trabalhava com equipamentos e mobiliário hospitalar, que se tornaria uma 
oficina independente depois; e o escritório. Mantivemos por um tempo a pequena usina de 
pré-moldados que deu apoio à obra do hospital. Depois montamos a oficina de pré-moldados 
e as oficinas de marcenaria e de plásticos. Houve também uma pequena marcenaria antes da 
oficina definitiva que ocupava o pavimento inferior ao mezanino da futura oficina de pré-
moldados. 

Carolina: A de equipamentos veio depois? 
Minho: Sim. A de equipamentos e mobiliário hospitalar foi ampliada e tornou-se a 

oficina de metalurgia leve.  
Carolina: Como surgiu a demanda do CTRS? 
Minho: A demanda do CTRS surgiu a partir do momento em que se percebeu que era 

vantajosa a utilização desse sistema que Lelé criou para poder fazer a ampliação da Rede. No 
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início se pensou em fazer a ampliação da Rede, quando nós estávamos na FAEC, com pré-
moldados em argamassa armada. Mas essa possibilidade não foi adiante por conta da saída de 
Lelé da FAEC. Quando Lelé saiu da FAEC, a fabricação de peças pré-moldadas para o Hospi-
tal de Salvador já estava em curso e com a sua saída essa produção foi interrompida. Sem a 
fábrica para produzir o restante dos pré-moldados necessários à construção do hospital e com 
parte deles já fabricada, inclusive parte das galerias de instalações, que funcionam também 
como túneis de ventilação, Lelé lança mão de um sistema misto, que é exatamente a utilização 
de pré-fabricados de argamassa armada com a estrutura metálica. Isso foi de tal forma exitoso 
que o orçamento inicial para construção do hospital já completo era da ordem de 50 milhões 
de dólares e ficou em 35 milhões. Com os 15 milhões restantes, se resolveu então montar o 
CTRS. O CTRS foi montado a partir desses recursos que sobraram da construção do Hospital 
de Salvador. 

Carolina: E usaram também o que já estava pronto na FAEC no CTRS? 
Minho: Não. Nós produzimos tudo de pré-moldado para o CTRS lá mesmo. Da FAEC 

só foram utilizadas as peças das galerias e as paredes externas para o hospital. Toda a parte 
interna do hospital daqui de Salvador foi feita de alvenaria convencional, alvenaria com bloco 
de concreto — as paredes internas. Nas paredes externas, se utilizou o pré-moldado. 

Carolina: Então foi nesse momento que surgiu o sistema misto de Lelé, que é a arga-
massa armada com a estrutura metálica. 

Minho: Sim. Foi nesse momento. Embora tenha havido, durante o período da FAEC, 
o início da produção das passarelas implantadas na cidade e que apresentam estrutura metáli-
ca, sendo o piso e a cobertura executados em pré-fabricado de argamassa armada. 

Carolina: Já é aquele aço? 
Minho: É aquele padrão que foi concebido para o hospital de Salvador, que ele aca-

bou adotando (esse padrão) para os outros hospitais. 
Carolina: Quando eu fui lá conversar com Waldir, ele disse que desde sempre usavam 

aquele aço tipo Corten. 
Minho: O aço Corten ou o USI-SAC 50 ou USI-SAC 350 como hoje é denominado, 

são aços patináveis e sempre foram uma escolha de Lelé desde a época… por exemplo, das 
passarelas. A primeira passarela já era de SAC 50. Já foi toda concebida assim. É aquela pas-
sarela do Imbuí, aquela amarela que passa por dentro da lagoa do Imbuí, na Av. Paralela. 

Carolina: No caso dos hospitais, ele também usou o aço patinável? 
Minho: Sim, usou. As vigas são de aço SAC-50 — as vigas duplas — e o material das 

treliças.  
Carolina: Esse sistema misto dele surge a partir dessa necessidade? 
Minho: Sim. Ele dá uma resposta à Associação das Pioneiras Sociais, que já tinha au-

torizado a construção. Já havia a intenção de se fazer a ampliação da Rede. A FAEC, por 
exemplo, estava trabalhando em três hospitais: o de Salvador, o de São Luís e um que seria 
feito em Curitiba, mas não foi adiante. 

Carolina: E ali não era esse sistema misto. 
Minho: Não era. Era tudo em argamassa armada. A proposta era essa. Quer dizer, era 

um sistema com sheds, vigas, pilares e paredes em argamassa armada. 
Carolina: E aconteceu o que? Não existia a condição de fazer assim em argamassa 

armada depois que ele saiu da FAEC ou foi porque ele realmente percebeu que era melhor? 
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Minho: Havia toda uma condição política e administrativa com o Mário Kertész na 
prefeitura, que era uma pessoa que tinha uma relação muito boa com ele. E provavelmente se 
a FAEC continuasse, se o Mário Kertész continuasse na administração da cidade naquela épo-
ca, a FAEC provavelmente seria a instituição que faria a construção desses hospitais, com a 
produção dessas peças em argamassa armada. Mas com a saída de Mário Kertész, a condição 
política também mudou e a administração da FAEC também. Então ficou inviável. 

Carolina: Aí muda a administração e fica inviável fazer tudo de argamassa armada, 
não é? Mesmo que já tinha parte dos pré-moldados já montada na fábrica. Se bem que o hos-
pital começa antes da fábrica. 

Minho: O hospital começa antes da fábrica com a contratação dos Irmãos Gravia, uma 
empresa que tem sede em Brasília. Chegaram lá na construção de Brasília e se especializaram 
na produção de estrutura metálica, de caixilharia de chapa metálica, toda essa questão de ofi-
cina metálica. Lelé os conhecia desde esta época. Então nesse primeiro momento em que a 
obra do hospital não tem condição de ter uma oficina de metalurgia, quem dá apoio são os 
Irmãos Gravia. Boa parte das esquadrias, dos sheds, essas coisas vêm dos Irmãos Gravia. 

Carolina: No Hospital de Salvador? 
Minho: No Hospital de Salvador. Então nesse momento começa a transição. Quer di-

zer, monta-se um canteiro de obras para o Hospital Salvador, com uma pequena usina de pré-
moldados. Tinha que se produzir alguma coisa que faltasse. Tinha também uma pequena ser-
ralheria, que recebia as peças dos Gravia e fazia a montagem. Depois passou a produzir tam-
bém parte das treliças. Havia também uma pequena marcenaria. Enfim, já no final da obra do 
hospital, nós já tínhamos um embrião do CTRS. Logo após começa a montagem do CTRS 
como conhecemos hoje.  

Carolina: Waldir me falou que trabalhou nos barracões. 
Minho: Nós tínhamos uns barracões dentro do canteiro da obra. Tínhamos o escritório 

ali no canteiro e depois aos poucos fomos montando o CTRS. 
Carolina: Então o CTRS não traz nada de diferente do ponto de vista tecnológico. O 

Hospital Salvador, sim, que foi o sistema misto. A mesma aplicação foi feita no CTRS. 
Minho: Sim, embora o CTRS não utilize alvenarias convencionais. Todas as paredes 

são paredes de pré-moldados de argamassa armada. Depois então vem o Hospital de Fortaleza 
e o de Belo Horizonte. Os hospitais começam a ser projetados ainda no canteiro do Hospital 
de Salvador. Dentro do canteiro do Hospital de Salvador, Lelé começa os primeiros estudos, a 
implantação, o estudo do terreno, essas coisas. E é isso a primeira fase. 

Carolina: Só para finalizar, quem você acha que eram as figuras-chave na concepção, 
na ideia de se fazer o CTRS? 

Minho: Eu acho que eram o Lelé e o Dr. Campos. Aloysio Campos da Paz. Os dois 
decidiram essa estratégia de montar um centro de produção aqui em Salvador para a partir 
daqui fazer a fabricação e a montagem dos hospitais. 

Carolina: E saída de cena de Mário Kertész. Lelé sai da FAEC depois da saída de 
Mário Kertész? 

Minho: Juntamente. Quando Mário Kertész sai, ele sai também. E a equipe também se 
desfaz. 

Carolina: Eu acho que Roberto (estruturalista) ficou um tempo sem trabalhar com ele. 
Ele me disse isso. Quando a coisa se desfez, ele saiu e depois retomou. 
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Minho: Eu também porque fiquei um pouco ainda na FAEC, mas porque na verdade 
eu nunca fui funcionário da FAEC. Eu era funcionário ainda da Renurb. Eu estava ligado à 
Renurb. Mas quando Lelé saiu, ficou inviável trabalhar. Então não havia condição… inclusive 
eu me integrando a uma equipe diferente ou participando de uma ação que poderia representar 
o desmonte da FAEC… o desmonte dos objetivos, essas coisas. Então eu também saí depois e 
fui tocar minha vida, fui fazer outras coisas. Fui fazer uns projetos para Camaçari. E depois 
quando terminei essa fase, voltei já para o Sarah. Fui contratado pela Associação das Pionei-
ras Sociais. Aí eu passei a integrar a equipe do CTRS, que já estava se iniciando ali… 

Carolina: Isso aconteceu quando? 
Minho: Eu me integrei ao CTRS em 1992. Antes da inauguração do Hospital Salva-

dor. 

Carolina: E você lembra quem foi que assumiu a FAEC depois de Mário Kertész? 
Minho: Ah, foi uma confusão grande, porque depois de Mário Kertész entrou Fernan-

do José. E aí foi indicada uma pessoa, que era da área empresarial de Salvador, de uma cons-
trutora, para ser o presidente da FAEC. Não me lembro mais o nome da pessoa. E não foi 
possível trabalhar nessa nova administração. Então, a gente tomou outro rumo. 

Carolina: Então a gente pode considerar que do ponto de vista estrutural, formal, o 
prédio do CTRS segue o mesmo padrão do hospital. 

Minho: Segue o mesmo padrão. Bom, o hospital é todo térreo. A única novidade na 
tecnologia lá é que, no CTRS, Lelé já pensa em uma pré-laje de pré-fabricado de argamassa 
armada. Você pode perceber lá no CTRS aquele piso do mezanino e daquela circulação, aliás 
de todos os mezaninos do prédio. Aquele pavimento é composto de uma pré-laje com um ou-
tro pré-fabricado por cima, o piso propriamente dito. Um pouco à semelhança do piso aqui, do 
sistema aqui do PPGAU. Você tem por baixo uma laje e por cima um piso simplesmente 
apoiado. 

Carolina: Que são as placas. 
Minho: É, são as placas de piso. Então esse sistema veio depois… Ele repetiu essas 

pré-lajes no TCU e no prédio do TRE, mas utilizando a pré-laje com uma concretagem de se-
gunda fase por cima, utilizando um concreto com tela e com acabamento posterior para rece-
ber o piso, que no caso do TCU e do TRE, são em placas de material melamínico. 

Carolina: Quando você chama pré-laje… 
Minho: É uma laje, por exemplo, que a gente poderia fazer uma analogia com o cha-

mado steel-deck, que é aquela chapa metálica corrugada, que você apoia nas vigas e depois 
faz a concretagem. Então, no steel-deck como no pré-fabricado de argamassa armada, a chapa 
funciona como a fôrma da laje. 

Carolina: E fica lá. 
Minho: E fica lá, permanece. E a grande vantagem desses sistemas é eliminar a neces-

sidade de escoramento. Porque as lajes, por exemplo, tipo volterrana — essas que o pessoal 
usa nas ampliações, nas casas populares, nos prédios — são compostas de vigotas de concreto 
e blocos de cerâmica ou de isopor, mas você precisa utilizar o escoramento antes, para fazer 
depois a concretagem do piso. E essas lajes que Lelé propõe dão uma velocidade incrível à 
obra. Você não precisa escorar, você concreta e laje já suporta o peso. Desde o início ela já é 
projetada para suportar a carga do concreto. 

Carolina: Então no CTRS já tem uma pré-laje, tipo uma pré-laje de metal. 
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Minho: Com a mesma lógica, mas em pré-fabricado de argamassa armada. 

Carolina: Quer dizer, ele faz os pedaços… 
Minho: Não.  Montam-se as vigas e você tendo um conjunto de vigas montadas pode-

se instalar as pré-lajes. Por exemplo, se você tem vãos de 2,5m entre vigas as pré-lajes serão 
placas com comprimento de 2,5m de tal forma que a pré-laje apoia seus extremos nas vigas. 

Carolina: E por cima dela que vem… 
Minho: Depois vem um outro pré-moldado por cima que faz o piso propriamente dito. 

Carolina: Isso ele usou no piso superior. 
Minho: Sim. É a solução do piso superior. 


