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RESUMO 

 

 

Com a passagem da era mecânica para a era digital, questões pertinentes ao 

espaço arquitetônico em relação ao campo simbólico, tecnológico e funcional 

possibilitaram o surgimento de novas competências e capacidades de utilização de 

novas tecnologias que permitem ao arquiteto a proposição de diversas e relevantes 

alternativas ao processo criativo.  A contínua evolução das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) coloca à disposição dos arquitetos possibilidades 

inéditas e variados recursos capazes de produzir uma arquitetura performática, 

desafiando a diversidade, a diferenciação, a descontinuidade e a constante evolução 

dinâmica, formatando uma nova simbiose entre projeto e produto. A maneira como o 

projeto é concebido, desenvolvido e edificado contempla novos conceitos de espaço, 

novas formas dinâmicas e interativas que produzem novas categorias projetuais. 

Assim, o arquiteto, enquanto facilitador de experiências multissensoriais, modifica e 

impregna o espaço com outras qualidades que somente um ser vivo e afetivo pode 

conter: os significados emocionais. Partindo dessa constatação, esta dissertação 

reflete, de forma breve e a partir de alguns teóricos, sobre a arquitetura e a sua 

relação com questões de valor inseridas no contexto contemporâneo, sua interação 

com as esferas dos sentidos, com a imagem e o imaginário, relacionando-as à 

percepção multissensorial do sujeito que dialoga e interage com o espaço 

arquitetônico. Como base da pesquisa, apresentam-se algumas obras de arquitetura 

relevantes no campo da performance  e inseridas no recorte temporal do período 

compreendido entre o final do século XX e o início do século XXI.  

 

Palavras-chave: Arquitetura, Performance, Percepção Multissensorial, Imaginário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

With the passage from the mechanical era to the digital era, issues related to the 

architectural space in relation to the symbolic, technological and functional field have 

allowed the emergence of new skills and capacities to use new technologies that 

allow the architect to propose different and relevant alternatives to creative process. 

Powered by the continuous evolution of Information and Communication 

Technologies (ICTs), architects offer architects unprecedented possibilities and 

varied resources capable of producing a performance architecture challenging 

diversity, differentiation, discontinuity and constant dynamic evolution, thus formatting 

a new symbiosis between design And product. The way it is conceived, developed 

and built, contemplates new concepts of space, new dynamic and interactive forms 

that produce new categories of projects. Thus, the architect as facilitator of 

multisensory experiences modifies and impregnates space with other qualities that 

only a living and affective being can contain, the emotional meanings. Based on this 

observation, we try to make a brief reflection in the light of the thought of some 

theorists, about architecture and its relationship with value issues inserted in the 

contemporary context, its interaction with the spheres of the senses, with the image 

and the imaginary; Relating the multisensory perception of the subject that dialogues 

and interacts with the architectural space. For this, it is sought as a base for the 

research some works of architecture relevant in the field of performance and inserted 

in the temporal cut, from the period from the end of the 20th century to the 21st 

century. 

 

Keywords: Architecture, Performance, Multisensory Perception, Imaginarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Capítulo 1 

Subcapítulo 1-1 
Fg.1. 
http://1.bp.blogspot.com/_9gWVko6aYcA/TIxF4z7T7QI/AAAAAAAAAFk/UBUK3cQijnc/s1600/Joseph_
Beuys.jpg  
Fg.2. 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/5621/imagens/beuysperformance.jpg 
Fg.3. https://foradopalco.files.wordpress.com/2009/10/gmaciunas-manifesto.jpg 
Fg.4. https://mestradodcnm2011.files.wordpress.com/2011/10/nam_june_paik_k-456_361-x6401.jpg 
Fg.5. http://rawartint.files.wordpress.com/2009/06/gilbert_and_george_hoi_polloi.jpg 
Fg.6. http://www.40forever.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Image-97.jpg 
Fg.7. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ea/02/0c/ea020c6bb3ffe263c7c29a4637b366fa.jpg 
Fg.8. http://www3.iel.unicamp.br/cedae/Exposicoes/Expo_FlavioCarvalho/FC2G.jpg 
Fg.9. http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo4/rex/intro.html 
Fg.10. http://lounge.obviousmag.org/haraquiri_sertanejo/2012/08/Os-Parangoles-de-Oiticica-.html  

Fg.11. http://galeriajaquelinemartins.com.br/wp-content/uploads/2014/12/HUDINILSON-JR-
XEROX-1981-30X20CM-05.jpg 
Fg.12. http://www.gutolacaz.com.br/artes/fotos/instalacoes/eletroesfero/eletro_1.jpg 
 

Subcapítulo 1-2 
Fg.13. http://3.bp.blogspot.com/-6PGw0I6KCZE/VJk6_FrCUrI/AAAAAAAADFw/b7D1fqvU-
GE/s1600/DSC07599%2B(1280x960).jpg 
Fg.13a. https://thumbs.dreamstime.com/t/de-mar%C3%A7o-de-pesque-escultura-por-frank-gehry-no-
porto-olimpic-mari-89717402.jpg 
Fg.14. http://f.nanafiles.co.il//Upload/82007/Article/Article_Paragraph_Thumb_1601306.jpg 
Fg.14a. http://st.depositphotos.com/1524593/3844/i/950/depositphotos_38443509-stock-photo-inside-

frank-gehrys-fish.jpg 

Fg.15. https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/77/eb/72/77eb729be3f214d18c585bfdb674b5c4.jpg 

Fg.15a.  https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/05pez.jpg 

Fg.16. LINDSEY, B. Digital Gehry: Material Resistance, Digital Construction. Birkhauser, 
Berne, 2002. (p. 34-36). 
Fg.17. LINDSEY, B. Digital Gehry: Material Resistance, Digital Construction. Birkhauser, 
Berne, 2002. (p. 34-36) 
Fg.18. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d6/70/14/d6701476bb4768fe0fc32105cdba6608--
unique-architecture-futuristic-architecture.jpg 
Fg.18a. http://fscomps.fotosearch.com/compc/PXT/PXT018/we078953.jpg 
Fg.19. http://www.architravel.com/architravel_wp/wp-content/uploads/2015/12/Aronoff-Center-for-
Design-and-Art_main-e1448959070334-630x315.jpg 
Fg.20. http://www.architravel.com/architravel_wp/wp-content/uploads/2015/12/Aronoff-Center-for-
Design-and-Art_1.jpg 
Fg.21. http://www.architravel.com/architravel_wp/wp-content/uploads/2015/12/Aronoff-Center-for-
Design-and-Art_2.jpg 
Fg.22. http:// www.eisenmanarchitects.com/images/20_aronoff_intro2.jpg 
Fg.23. https://drc.libraries.uc.edu/bitstream/handle/2374.UC/65/DAAP37.jpg?sequence=38 
Fg.24. https://drc.libraries.uc.edu/bitstream/handle/2374.UC/65/DAAP54.jpg?sequence=77 
Fg.25. http://68.media.tumblr.com/tumblr_lpkmmoToCO1qbsrb4o1_1280.jpg 
Fg.26. http://68.media.tumblr.com/tumblr_lpkmmoToCO1qbsrb4o2_1280.jpg 
Fg.27. 
http://www.nomads.usp.br/pesquisas/cultura_digital/complexidade/CASOS/FUN%20PALACE/perspe.j
pg 



Fg.28. 
http://www.nomads.usp.br/pesquisas/cultura_digital/complexidade/CASOS/FUN%20PALACE/fun_pal
ace.jpg 
Fg.25a. https://i.pinimg.com/736x/c9/7b/c5/c97bc5fbf56ce32b6710a8e092c4543d--social-capital-
palaces.jpg 
Fg.29. 
http://www.nomads.usp.br/pesquisas/cultura_digital/complexidade/CASOS/FUN%20PALACE/desenh
o_3.jpg 
Fg.30. < https://s-media-cache 

ak0.pinimg.com/originals/bf/c9/f7/bfc9f72eff2b309fce06307de5a2e7d2.jpg > 

Fg.30a. https://c1.staticflickr.com/8/7673/17022750560_eec877e5fa_b.jpg 
Fg.30b. http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_712.jpg?r=0 

Fg.31. http://4.bp.blogspot.com/-jnDyL--5nNI/UMyBquCNnPI/AAAAAAAAAiY/G1QK-
yb1cu8/s1600/1le.jpg 
Fg.32. http://2.bp.blogspot.com/-
4dBnofAF9fk/UMyBs_yfVEI/AAAAAAAAAig/5u3Pt0Fp98o/s1600/2le.jpg 

Fg. 32a. http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_704.jpg?r=0 
Fg.32b. http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_715.jpg?r=0 

Fg.33. http://2.bp.blogspot.com/- 
4dBnofAF9fk/UMyBs_yfVEI/AAAAAAAAAig/5u3Pt0Fp98o/s1600/2le.jpg 

Fg.34. http://payload172.cargocollective.com/1/10/347022/5741262/05.jpg 
Fg.35. http://payload172.cargocollective.com/1/10/347022/5741262/04.jpg 
Fg.36. http://payload172.cargocollective.com/1/10/347022/5741262/03.jpg 
Fg.37. http://payload172.cargocollective.com/1/10/347022/5741262/08.jpg 
Fg.38. http://www.lookingatbuildings.org.uk/typo3temp/pics/H_55a0251fc9.jpg 
Fg.38a.http://assets.londonist.com/uploads/2009/11/1009_waterloo.jpg 
Fg.38b. https://grimshaw.global/assets/uploads/93001_N513_banrimgland.jpg 
Fg.39. https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/81/e6/9b/81e69b33e1f3107c39c1854ce10843bb 

Fg.40. https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/BEEF/production/_85697884_976-
waterloo-international-.jpg 
Fg.41. 

http://images.adsttc.com/media/images/5420/78fc/c07a/8086/fc00/000b/slideshow/yipt-0702-
satoru_mishima-10.jpg?1411414258 
Fg.41a. https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/26/0e/00/260e00c345391f02d4723a8576886ae5.jpg 
Fg.42. 

http://images.adsttc.com/media/images/5420/7926/c07a/800d/e500/000d/slideshow/yipt-
0802-satoru_mishima-03.jpg?1411414305 
Fg.43. 

http://images.adsttc.com/media/images/5420/791e/c07a/8086/fc00/000d/slideshow/yipt-
0702-valerie_bennett-02.jpg?1411414296 
Fg.44. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/09_yokohama.jpg 
Fg.45. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/08_yokohama.jpg 
Fg.46. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/10_yokohama.jpg 
Fg.47. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/05_yokohama-
1024x167.jpg 
Fg.48. https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/0e/d9/43/0ed943855305b13ca60825fee59fbfca.jpg 
Fg.49. https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/65/32/f6/6532f684bee4067722c9771165efaa5d--toyo-ito-skoda.jpg  
Fg.50. 

http://images.adsttc.com/media/images/5142/3db9/b3fc/4bd2/0200/0043/slideshow/3.III.jpg?
1363295666 
Fg.50a. https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/0a/66/64/0a66648370a31c429c6f74536905c69b.jpg 



Fg.51. 

http://images.adsttc.com/media/images/5142/3dc6/b3fc/4b43/eb00/0059/slideshow/6.III.jpg?
1363295679 
Fg. 52. 

http://images.adsttc.com/media/images/5142/3dcf/b3fc/4b43/eb00/005a/slideshow/11.III.jpg?
1363295688 
Fg.53. 

http://images.adsttc.com/media/images/5142/3dc3/b3fc/4bd2/0200/0044/slideshow/5.III.02.jp
g?1363295676 
Fg.53a. 
https://i.pinimg.com/originals/75/df/25/75df252ced1d2ad435927ad264d49f84.jpg 
Fg.54. KOLAREVIC, B. Architecture in the Digital Age. New York: Taylor & Francis, 2003 (p. 24). 

Fg.55 http://www.bollinger-
grohmann.com/data/images/bg_project_pic/file/default/00041_kunsthalle-
graz_6_3dmodell.jpg 
Fg.57. 

http://images.adsttc.com/media/images/51d0/c24b/b3fc/4b4a/ce00/00d2/slideshow/Peter-
Cook-Friendly-Alien-Solar-Energy-Kunsthaus-1.jpg?1372635721 
Fg.58. 

http://images.adsttc.com/media/images/51d0/c233/b3fc/4b44/8000/00aa/slideshow/Kunsthau
s_06.jpg?1372635697 
Fg. 59. KOLAREVIC, B. Architecture in the Digital Age. New York: Taylor & Francis, 2003, (p. 143). 

Fg.60. https://utopyalab.files.wordpress.com/2014/03/6eb7a-d-tower.jpg 
Fg.61. 

http://performative.files.wordpress.com/2007/01/32675897_dtorendscn0028.jpg?w=500 
Fg.62. http://www.arcspace.com/CropUp/380x285/media/87701/5dtower.jpg 
Fg.63. http://www.arcspace.com/CropUp/252x380/media/87734/8dtower. 

Fg.64. http://www.franken-
architekten.de/templates/cache/6f27d1be372d8762052d224e90db2aac_600_450.jpg 
Fg.64a. 

https://www.researchgate.net/publication/245154568_New_tectonics_A_preliminary_framew
ork_involving_classic_and_digital_thinking                     
Fg.65. https://aigonafonso.files.wordpress.com/2015/03/apresentac3a7c3a3o1.jpg 
Fg.65a. KOLAREVIC, B. Architecture in the Digital Age. New York: Taylor & Francis, 2003, (p. 128). 

Fg.66. http://www.franken-
architekten.de/templates/cache/3117d7502e8647a335d479d64c3bea23_600_450.jpg 
Fg.66a. http://www.franken-
architekten.de/templates/cache/4cdfe39a145e31590929b57baa53320a_600_450.jpg 
Fg.67. Kolarevic (2003, p. 24) 

Fg.67a. Vista externa do pavilhão 

Fg.68. http://1.bp.blogspot.com/-
kYlkhRzlFN8/U5hyGMwZkDI/AAAAAAAAAiU/PBfYRDv9EJs/s1600/Scan.JPG 
Fg.68a. http://www.fosterandpartners.com/media/1701658/img2.jpg 

Fg.69. http://publistagram.com//wp-content/uploads/2012/08/211.jpeg 
Fg.69a. http://www.fosterandpartners.com/media/1701648/img0.jpg 

Fg.70. https://es.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/City_Hall_SecciC3B3n.jpg 
Fg.70a. http://www.fosterandpartners.com/media/1701678/img6.jpg  
Fg.71. Kolarevic (2005, p. 198) 

Fg.71a. http://www.fosterandpartners.com/media/1701668/img4.jpg  
Fg.72. http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2095263514000429-gr5.jpg 

Fg.72a. http://www.fosterandpartners.com/media/1701693/img9.jpg 

Fg.73. http://1.bp.blogspot.com/-
R4UAinXYb_4/U5h72OIo7oI/AAAAAAAAAjE/2xAyMOhKMR4/s1600/old+vs+new.jpg 
Fg.74. https://i.pinimg.com/736x/40/2f/36/402f3621b3b3e3f5715a93944873129b--gherkin-london-
beautiful-architecture.jpg 

Fg.74a. http://www.fosterandpartners.com/media/Projects/1004/img8.jpg 



Fg.75. http://www.architectureweek.com/2005/0504/images/12686_image_7.150.jpg 

Fg.75a. http://bubblemania.fr/wp-content/uploads/dd59df4f3c74765af17f68fb7e56d145.jpg 
Fg.76. http://www.architectureweek.com/2005/0504/images/12686_image_4.150.jpg 

Fg.76a. http://www.fosterandpartners.com/media/Projects/1004/img13.jpg 
Fg.77. http://www.architectureweek.com/2005/0504/images/12682_image_2.150.jpg 

Fg.77a. http://www.fosterandpartners.com/media/Projects/1004/img15.jpg 
Fg.78.  
https://://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Pearl_River_Tower_%28Guangzhou%2C_Chin
a%29_indexxrus.JPG 
Fg.79. 

https://freed.nl/uploads/default/scale_480x280_q100/ab1da8ce84b9928fcc98d05e1b35e2781e36c096

.jpg 

Fg.80. 
https://freed.nl/uploads/default/scale_480x280_q100/f7481e0d3371cd998119e500f61a4537612eeae7
.jpg 
Fg80a. http://pet.ecv.ufsc.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/pearl-river-tower-figura-2.jpg 
Fg.81. 
http://archive.fortune.com/assets/i2.cdn.turner.com/money/2010/02/22/technology/zeb_pearl_river.fort
une/pearl_river_tower.top. 
Fg.82. https://www.guide2dubai.com/portals/0/Images/Visiting/Attractions/Louvre-museum.jpg 
Fg.83. 
http://images.adsttc.com/media/images/5764/47d9/e58e/ce11/1c00/013b/slideshow/Louvre_Abu_Dha
bi_surrounded_with_water_(1).jpg?1466189781 
Fg.84. 
http://images.adsttc.com/media/images/57ac/d9e6/e58e/cef5/d400/02be/slideshow/%C2%A9_TDIC._
Architect_Ateliers_Jean_Nouvel_AJ4Y5282.jpg?147094573 
Fg.85. http://www.grapheine.com/wp-content/uploads/2014/09/louvre-abou-dabi-vue-interieur.jpg 
Fg.86. 
http://68.media.tumblr.com/53f6e44fb9f4861b27ab8b3ce4463d48/tumblr_mvcmzy3W8d1r56udmo1_r
1_1280.jpg 
Fg.87. http://acordacasa.com.br/wp-content/uploads/2017/01/nouvel-foto-6.jpg 
Fg.88. https://i2.wp.com/www.artwort.com/wp-content/uploads/2016/01/Louvre-di-Abu-Dhabi-Jean-
Nouvel.-Planimetria-Generale.jpg?w=505&h=340&crop 
Fg.89. https://i0.wp.com/www.artwort.com/wp-content/uploads/2016/01/Louvre-di-Abu-Dhabi-Jean-
Nouvel.-Costruzione-della-cupola.jpg?w=505&h=338& 
Fg.90. http://www.fec.unicamp.br/~laforma/tupan/foto/ima/IMA2.jpg 

Fg.91. 

http://images.adsttc.com/media/images/51ad/5275/b3fc/4b22/5b00/0029/large_jpg/_AAV5441.jpg?137

0313331 

Fg.92. http://www.fec.unicamp.br/~laforma/tupan/foto/ima/IMA1.jpg 

Fg.93. 

http://images.adsttc.com/media/images/51ad/5238/b3fc/4bbb/7a00/0020/large_jpg/_AAV5430.jpg?137

0313270 

Fg.94. http://www.fec.unicamp.br/~laforma/tupan/foto/ima/92300015.jpg 

Fg.95. http://www.fec.unicamp.br/~laforma/tupan/foto/ima/92300007.jpg 

Fg.96. 

http://images.adsttc.com/media/images/51ad/5226/b3fc/4bbb/7a00/001d/large_jpg/_AAV5422.jpg?137

0313251 

Fg.97. 

http://images.adsttc.com/media/images/51ad/51fe/b3fc/4b22/5b00/0016/large_jpg/_AAV5409.jpg?137

0313211 

Fg.98. http://www.fec.unicamp.br/~laforma/tupan/img/Ficha14_padrao3.jpg 

Fg.99. http://www.fec.unicamp.br/~laforma/tupan/img/Ficha14_modulo.jpg 

Fg.100. http://www.lockweb.com.au/presets/medium/Local/AU/OWNA%20Images/1000-Southern-

Cross.jpg 



Fg.101. http://www.lockweb.com.au/presets/medium/Local/AU/OWNA%20Images/1000-Southern-

Cross.jpg 

Fg.102. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Southern_Cross_Station.jpgSouthern-

Cross.jpg 

Fg.103. https://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/australia/southern_cross_station_grimshaw.jpg 

Fg.104. http://c300221.r21.cf1.rackcdn.com/southern-cross-station-melbourne-australia-2007-

grimshaw-1361601584_org.jpg 

Fg.105. 

http://lh4.ggpht.com/_Uzm9uY6ln_c/TOxhv4uMdTI/AAAAAAAAC4g/oNDXhmk8R90/image_thumb13.

png?imgmax=800 

Fg.106. http://lh6.ggpht.com/_Uzm9uY6ln_c/TOxiXP8FD7I/AAAAAAAAC4w/h7yiF-

Aj7l0/image_thumb16.png?imgmax=800 

Fg.107. http://lh4.ggpht.com/_Uzm9uY6ln_c/TOxiqjJ9fXI/AAAAAAAAC44/TfX-

dr85EXI/image_thumb19.png?imgmax=800 

Fg.108. http://lh3.ggpht.com/_Uzm9uY6ln_c/TOxjB-

6H6kI/AAAAAAAAC5Q/q3X3dEVfhPo/image_thumb%5B4%5D.png?imgmax=800 

Fg.109. http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/d760_arq063-01-01.jpg 

Fg.110. 

http://images.adsttc.com/media/images/540e/0bd0/c07a/802f/f500/0124/slideshow/bectrynes

.jpg?1410206665 

Fg.111. 

http://images.adsttc.com/media/images/540e/0394/c07a/808f/0a00/0105/slideshow/eustaqui

o.jpg?1410204542 

Fg.112. http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAgrJ0AJ-14.jpg 

Fg.113. 

http://images.adsttc.com/media/images/540e/03c0/c07a/802f/f500/011c/slideshow/saturnino.j

pg?1410204579 

Fg.114. 

http://images.adsttc.com/media/images/540e/03c0/c07a/802f/f500/011c/slideshow/saturnino.j

pg?1410204579 

Fg.115. https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/63/3a/0f/633a0f8043cf5337487db998bdbb6157.jpg 

Fg.116. http://ciclovivo.com.br/public/img/noticias/images/renzo-piano-centro-cultural-2.jpg 

Fg.117. https://pierrealainpantz.photoshelter.com/img/pixel.gif 

Fg.118. http://4.bp.blogspot.com/_n- 

j4YMN79xY/S_kWGsCub3I/AAAAAAAAEZI/7fhv3jtN8GM/s1600/55.jpg 

Fg.119. https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/4e/25/8f/4e258fb73323ff147d094ff8ed68dc2a--roof-structure-renzo-

piano.jpg 

Fg.120. http://www.thepinnaclelist.com/wp-content/uploads/2015/01/005-The-Reichstag-

Dome-%E2%80%93-A-Sculpture-of-Light-Above-Government-in-Berlin-Germany.jpg 

Fg.121. http://www.thepinnaclelist.com/wp-content/uploads/2015/01/007-The-Reichstag-

Dome-%E2%80%93-A-Sculpture-of-Light-Above-Government-in-Berlin-Germany.jpg 

Fg.122. http://www.thepinnaclelist.com/wp-content/uploads/2015/01/007-The-Reichstag-

Dome-%E2%80%93-A-Sculpture-of-Light-Above-Government-in-Berlin-Germany.jpg 

Fg.123. http://www.thepinnaclelist.com/wp-content/uploads/2015/01/010-The-Reichstag-

Dome-%E2%80%93-A-Sculpture-of-Light-Above-Government-in-Berlin-Germany.jpg 

Fg.124. http://www.thepinnaclelist.com/wp-content/uploads/2015/01/011-The-Reichstag-Dome-

%E2%80%93-A-Sculpture-of-Light-Above-Government-in-Berlin-Germany.jpg 



Fg.125. http://www.thepinnaclelist.com/wp-content/uploads/2015/01/013-The-Reichstag-

Dome-%E2%80%93-A-Sculpture-of-Light-Above-Government-in-Berlin-Germany.jpg 

Fg.126. http://www.thepinnaclelist.com/wp-content/uploads/2015/01/014-The-Reichstag-

Dome-%E2%80%93-A-Sculpture-of-Light-Above-Government-in-Berlin-Germany.jpg 

Fg.127. http://greenbuilding.world-

aluminium.org/fileadmin/_migrated/media/125118777307hsb_hq.jpg   

Fg.128. https://s-media-cache 
ak0.pinimg.com/564x/7c/bb/52/7cbb52edbd02e47640f2101da8589129.jpg 
Fg.129. https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/af/a8/6f/afa86f8acb87b64eb9007c12cd30884f.jpg 
Fg.130. 
http://images.adsttc.com/media/images/5107/faac/b3fc/4b27/2000/0050/large_jpg/stringio.jpg?141442
6494 
Fg.131. http://blog.opovo.com.br/fisioterapiaesaude/wpcontent/uploads/sites/28/2010/07/sarah1.jpg 

Fg.132. https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/d1/ea/7f/d1ea7fdf39636c495b4afb6cd20497a5.jpg 

Fg.133. https://s-media-cache-  
Fg.134. ak0.pinimg.com/736x/8e/45/60/8e456003311d18535a9baa0eb588f1e7.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/-aPIGpDX8yBw/UoTHYq4voTI/AAAAAAAABKo/RSeqK-a55HQ/s1600/01.jpg 

Fg.135. http://arquiteturaparatodos.org.br/wp-content/uploads/2014/04/130691931.jpeg?w=640 
Fg.136. 

http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3d82eed79d0e_02sarahsalvador_lele_fot

onk.jpg 

Fg.137. http://1.bp.blogspot.com/-
6bnuhVYZYKg/UoTJZuzNlzI/AAAAAAAABLM/ro0HZmNonxM/s400/05.jpg 
Fg.138. http://4.bp.blogspot.com/-Q947ptU2994/VOi-
Po_lRWI/AAAAAAAACoo/jRKhxHGs6r0/s1600/g429299s.jpg 
Fg.138-a. 
http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/48659d3638ca_texto09_lele_sarah.jpg 
Fg.138-b. https://lh5.googleusercontent.com/proxy/yOkAt_WwFpJoqw8e-
eLPd2XYJIxtTt30ZwdeED4YcIzNjPkt7_5tgtfyRsUlu4gtkmqZ6ibJx_DxLZ0U92_MgZCl9keuY-
Pf03DHncbZZHbLjJU6omKfcHp5eenSq0N7j14=s0-d 
Fg.139. https://4.bp.blogspot.com/-d38Mffdy7x4/VRKNXJ_4JGI/AAAAAAABEGA/hp-

5D3YYzq0/s700/Bahrain-World-Trade-Center.jpg 

Fg.140. https://3.bp.blogspot.com/-
Bojvfj1YAzw/VRKNgyJq1fI/AAAAAAABEGI/3eJ9neS0oHw/s640/edificio-Bahrain-World-Trade-Center-
Bahrein.jpg 
Fg.141. 

http://3.bp.blogspot.com/_chCGHpd5cRk/RiZ6CCsKABI/AAAAAAAAADQ/BoriMkUq9V8/s40

0/bahrain-render-4.jpg 

Fg.142. http://farm5.static.flickr.com/4057/4420442530_15d281a117_m.jpg 

Fg.143. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/EMPAC_NW_Face.JPG 

Fg.144. http://www.arts.rpi.edu/files2/20038/w/lt900/ 

Fg.145. http://www.arch.rpi.edu/wp-content/uploads/2011/10/EMPAC_2012-1_FT.jpg 

Fg.146. 

http://www.worldarchitecturenews.com/project/uploaded_files/75_concert%20hall%20-

%20wood%20color%20adjusted%20(small).jpg 

Fg.147. https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/5e/88/f9/5e88f979d805343c6077351405fde245.jpg 

Fg.148. http://www.collegedegreesearch.net/wp-content/uploads/2015/01/Rensselaer-

Polytechnic-University.jpg 

Fg.149. 

https://images.divisare.com/images/dpr_1.0,f_auto,q_auto,w_800/uflfyzj5437dcbuhy1gn/arat

a-isozaki-pygmalion-karatzas-qatar-national-convention-center.jpg 



Fg.150. 

https://images.divisare.com/images/dpr_1.0,f_auto,q_auto,w_800/fbbswoj2cgnhmey3lzti/arat

a-isozaki-pygmalion-karatzas-qatar-national-convention-center.jpg 

Fg.151. 

https://images.divisare.com/images/dpr_1.0,f_auto,q_auto,w_800/rmsgz7bry3czt2vpat9r/arat

a-isozaki-pygmalion-karatzas-qatar-national-convention-center.jpg 

Fg.152. http://bubblemania.fr/wp-content/uploads/EDEN-PROJECTS-DIOMES03.jpg 

Fg.153. http://bubblemania.fr/wp-content/uploads/Eden_Project2.jpg 

Fg.154. http://bubblemania.fr/wp-content/uploads/148.jpg 

Fg.155. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/02_proyecto_eden.jpg 

Fg.156. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/03_proyecto_eden.jpg 

Fg.157. http://bubblemania.fr/wp-

content/uploads/780_2013091811565227a546bc23e798bef0577ff3a909c7853c1abd31.jpg 

Fg.158. http://bubblemania.fr/wp-content/uploads/617.jpg 

Fg.159. https://www.deskproto.com/photos/dtower-cad-web.jpg 

Fg.160. https://www.deskproto.com/photos/dtower-assembly0-web.jpg 

Fg.161. https://www.deskproto.com/photos/dtower-dpscreen-web.jpg 

Fg.162. <http://mcnportal.ru/indikator-emocij-interaktivnaya-bashnya-iz-detinxema.html> 

Fg.163. http://www.frac-

centre.asso.fr/gestion/public/upload/oeuvre/medium/NOX_005_07_07.jpg 

Fg.164. 

http://www.gkdmetalfabrics.com/files/news/big/54ffe1642a3fa9eda4c5b636c268a879.jpg 

Fg.165. 

http://www.gkdmetalfabrics.com/files/Maison_Folie_Lille_France_Nox_Architects_GKD_Esca

le_5_1_Metal_Fabrics_3.jpg 

Fg.166. 

http://www.gkdmetalfabrics.com/files/Maison_Folie_Lille_France_Nox_Architects_GKD_Esca

le_5_1_Metal_Fabrics_7.jpg 

Fg.167. https://i.pinimg.com/originals/4d/6b/99/4d6b99d8cd80726e52e5800917f85fa0.jpg 

Fg.168. https://cdn.stylepark.com/articles/2012/if-buildings-

communicate/l2_v335239_958_480_713-11.jpg 

Fg.169. http://www.duygutuncer.com/wp-content/uploads/2017/02/Kunsthaus.jpg 

Fg.170. https://4.bp.blogspot.com/-9cuOzOYWf74/Ucgfh6Q6r-

I/AAAAAAAA2T8/2IyBvuGbdMo/s400/Ponte_Gateshead_Millennium.jpg > 

Fg.171. https://3.bp.blogspot.com/-

vEPKTfbEJS4/UcgflZ93SaI/AAAAAAAA2UE/rZSZTXLDbxM/s400/Gateshead_Millennium_Bridge_.jpg 

Fg.172. https://4.bp.blogspot.com/-

79Mju4ndS74/UcgfdhgxWEI/AAAAAAAA2Tw/aISZXF_KqWk/s400/Ponte-Gateshead- 

Fg.173. https://4.bp.blogspot.com/-

79Mju4ndS74/UcgfdhgxWEI/AAAAAAAA2Tw/aISZXF_KqWk/s400/Ponte-Gateshead-Millennium.jpg 

Fg.174. http://3.bp.blogspot.com/-

Yf7bUZ3vsG8/T83fo0S4I0I/AAAAAAAAY3U/Kk8PCH76YCo/s1600/heatherwick_studio_lightbox_rollin

g_bridge.jpg 

Fg.175. http://4.bp.blogspot.com/-Nil5-

nT9adE/T83f8JwIYdI/AAAAAAAAY3g/5wMidtVKnng/s1600/xcitefun-rolling-bridge.jpg 

Fg.176. http://www.arqblog.com.br/wp-content/uploads/2016/09/museu-arte-milwaukee-650x488.jpg 
Fg.177. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Milwaukee_Art_Museum.JPG/1200px-

Milwaukee_Art_Museum.jpg 

Fg.178.  https://unhasinspiradas.files.wordpress.com/2012/02/museu-de-arte-de-milwalkee2.jpg 



Fg.179.  http://www.calatrava.com 

Fg.180.  https://s-media-cache 
-ak0.pinimg.com/736x/09/d0/a6/09d0a653357b337f4ed7ba290bdd06e8--move-in-work-on.jpg 
Fg.181. http://www.hyposurface.org/content/img/contact1.jpg 

Fg.182. http://www.nomads.usp.br/documentos/textos/arquitetura/aegis_hyposurface/Fundo.jpg 

Fg.183. http://www.collettivohuge.it/UserFiles/images/blog/scriveremacchina3/scrivere3-11.jpg 

Fg.184. https://numoutrolugar.files.wordpress.com/2010/11/103.jpg 

Fg.185. http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id822/museu-guggenheim-bilbao-05.jpg 

Fg.186. https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqNk6VzK4g2xKsDRHqebQ8twDdAgLqR7Mji89CoivpfvueF7

SQSg 

Fg.187. http://3.bp.blogspot.com/-

Zjy9M7QHJLI/TuJPUABu5rI/AAAAAAAAAAk/LWbL3MUn87c/s1600/guggenheim+bilbao+interior+by+

cool+wallpapers+%25282%2529.jpg 

 

Subcapítulo 1-3 
Fg.188. 

http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/8591d4c29444_avenidapaulistavista3d.jp

g 

Fg.189. 

http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/0048bfd11072_imagemniveissonoros.jpg 

Fg.190. http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2011/05/plantas-ajudam-diminuir-o-barulho-

e-baixar-temperatura-dentro-de-casa.html 

Fg.191. http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2011/05/plantas-ajudam-diminuir-o-barulho-

e-baixar-temperatura-dentro-de-casa.html 

Fg.192. 

http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/5473ae2f7e3f_graziella_img14.jpg 

Fg.193. https://arquitecturabiotecnica.files.wordpress.com/2013/04/fachadasajardinadas4.jpg 

 

Capítulo 2 

Subcapítulo 2-1 
 

Fg.194. http://www.seer.unirio.br/index.php/opercevejoonline/article/viewFile/431/381/1904 

Fg.195. http://spurban.com.br/wp-content/uploads/2014/05/img5.png 

 

Subcapítulo 2-2 
 

Fg.196. 

https://images.divisare.com/images/dpr_1.0,f_auto,q_auto,w_800/xkbvtpg9udxljwyki96a/hans-

scharoun-fabrice-fouillet-berliner-philharmonie.jpg 

Fg.197. 

http://images.adsttc.com/media/images/5216/3802/e8e4/4e4e/e300/0132/large_jpg/Kammermusiksaal

02.jpg?1377187834 

Fg.198. http://www.mattiashamren.se/portfolio/Berliner-Philharmoniker_Photographer-Mattias-

Hamren-14.jpg 

Fg.199. http://archiobjects.org/wp-content/uploads/2014/05/Hans-Scharoun-Philarmonie-Berlin-1.jpg 
Fg.200. 

https://media.architecturaldigest.com/photos/560460085a2d8a2712e8a78e/master/w_806/dam-

images-daily-2014-10-wim-wenders-wim-wenders-02-berlin-philharmonic-interior.jpg. 

Fg.201. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/d4/3c/fa/d43cfad69be73a7f89230f7067b99e8d--

berliner-philharmoniker-concert-hall.jpg 



Fg.202. http://www.mattiashamren.se/portfolio/Berliner-Philharmoniker_Photographer-Mattias-

Hamren-06.jpg 

Fg.203. http://www.mattiashamren.se/portfolio/Berliner-Philharmoniker_Photographer-Mattias-

Hamren-06.jpg 

Fg.204. http://www.mattiashamren.se/portfolio/Berliner-Philharmoniker_Photographer-Mattias-

Hamren-12.jpg 

Figura 205. 

https://images.divisare.com/images/dpr_1.0,f_auto,q_auto,w_800/nwgr7xb2a6dty9zneeke/hans-

scharoun-fabrice-fouillet-berliner-philharmonie.jpg 

Fg.206. https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/f1/68/f7/f168f7d97a5a3f642ec4c1747597ba95.jpg 

Fg.207. http://www.serpentinegalleries.org/sites/default/files/images/ZUMTHOR_EDITION.jpg 

Fg.208. 

https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/lauren/serpentine%20zumthor/updated%20ph

otos%207.7.11/sp15.jpg 

Fg.209. 

https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/lauren/serpentine%20zumthor/updated%20ph

otos%207.7.11/sp01.jpg 

Fg.210. 

https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/lauren/serpentine%20zumthor/updated%20ph

otos%207.7.11/sp02b.jpg 

Fg.211. 

https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/lauren/serpentine%20zumthor/updated%20ph

otos%207.7.11/sp07.jpg 

Fg.212. https://static.dezeen.com/uploads/2011/07/dezeen_Serpentine-Gallery-Pavilion-2011-by-

Peter-Zumthor-photographed-by-Julien-Lanoo-21.jpg 

Fg.213. https://static.dezeen.com/uploads/2011/07/dezeen_Serpentine-Gallery-Pavilion-2011-by-

Peter-Zumthor-photographed-by-Julien-Lanoo-9.jpg 

Fg.214. 

https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/lauren/serpentine%20zumthor/updated%20ph

otos%207.7.11/sp05b.jpg 

Fg.215. 

https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/lauren/serpentine%20zumthor/updated%20ph

otos%207.7.11/sp06b.jpg 

Fg.216. http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2011/08/Serpentine-Pavilion-12-

e1312449383405.jpg 

Fg.217. http://www.wemadethis.co.uk/wp-content/uploads/2011/10/zumthor-3.jpg 

Fg.218. http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2011/08/Serpentine-Pavilion-17.jpg 

Fg.219. 

https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/lauren/serpentine%20zumthor/updated%20ph

otos%207.7.11/sp10.jpg 

Fg.220. https://static.dezeen.com/uploads/2011/07/dezeen_Serpentine-Gallery-Pavilion-2011-by-

Peter-Zumthor-photographed-by-Julien-Lanoo-13.jpg 

Fg.221. http://1.bp.blogspot.com/-MGSgLcGj-

gU/TrP5vVnTuEI/AAAAAAAAAGM/BDksO2l8pVE/s1600/Serpentine+Gallery+2011.jpg 

Fg.222. https://apatternblog.files.wordpress.com/2013/10/tumblr_meb1u1j2e41r267k8o1_500.jpg 

Fg.223. https://images.trvl-

media.com/media/content/shared/images/travelguides/destination/179892/Holocaust-Memorial-

25132.jpg 

Fg.224. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/uploads/2012/08/MemorialDoHolocausto2.jpg 
Fg.225. https://ricardocohen.files.wordpress.com/2008/11/berlin_holocausto.jpg 
Fg.226. https://loosendsdotme.files.wordpress.com/2014/03/berlin-holocaust_2309637k.jpg 
Fg.227. http://www.penaestrada.blog.br/wp-content/uploads/2016/06/memorial-17.jpg                                             



Fg.228. http://www.penaestrada.blog.br/wp-content/uploads/2016/06/memorial-14.jpg                                           
Fg.229. http://www.penaestrada.blog.br/wp-content/uploads/2016/06/memorial-13.jpg 

Fg.230. http://www.penaestrada.blog.br/wp-content/uploads/2016/06/memorial-10.jpg 

Fg.231. http://www.penaestrada.blog.br/wp-content/uploads/2016/06/memorial-01.jpg 

Fg.232. http://www.penaestrada.blog.br/wp-content/uploads/2016/06/memorial-05.jpg 

Fg.233. http://www.penaestrada.blog.br/wp-content/uploads/2016/06/memorial-02.jpg 

Fg.234. 

http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/10/17/mvrdv_markthal_rotterda

m/rbig/002-rotterdam-markthal.jpg 

Fg.235. 

http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/10/17/mvrdv_markthal_rotterda

m/rbig/004-rotterdam-markthal.jpg 

Fg.236. 

http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/10/17/mvrdv_markthal_rotterda

m/rbig/001-rotterdam-markthal.jpg 

Fg.237. 

http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/10/17/mvrdv_markthal_rotterda

m/gallery/rbig/24-rotterdam-bas-czerwinski.jpg 

Fg.238. 

http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/10/17/mvrdv_markthal_rotterda

m/gallery/rbig/23-rotterdam-bas-czerwinski.jpg 

Fg.239. 

http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/10/17/mvrdv_markthal_rotterda

m/gallery/rbig/26-rotterdam-bas-czerwinski.jpg 

Fg.240. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b184/c07a/80c9/ea00/0529/large_jpg/-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Daria_Scagliola_Stijn_Brakkee__24.jpg?1412542831 

Fg.241. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b16e/c07a/80c9/ea00/0528/large_jpg/-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Daria_Scagliola_Stijn_Brakkee__23.jpg?1412542807 

Fg.242. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b0e4/c07a/809a/0e00/0545/large_jpg/-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Daria_Scagliola_Stijn_Brakkee__14.jpg?1412542676 

Fg.243. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b0e1/c07a/8054/8f00/05c0/large_jpg/09_-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Ossip_van_Duivenbode.jpg?1412542670 

Fg.244. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b1ab/c07a/809a/0e00/054b/large_jpg/05_-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Daria_Scagliola_Stijn_Brakkee.jpg?1412542882 

Fg.245. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b0b8/c07a/80c9/ea00/0522/large_jpg/-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Daria_Scagliola_Stijn_Brakkee__12.jpg?1412542636 

Fg.246. 

http://images.adsttc.com/media/images/5433/03be/c07a/80cb/e800/0035/large_jpg/542b1eafc07a805

48f00031e_first-look-mvrdv-completes-largest-covered-market-in-the-

netherlands_mrkthl_mvrdv_48.jpg?1412629416 

Fg.247. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b1ba/c07a/8054/8f00/05c8/large_jpg/06_-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Daria_Scagliola_Stijn_Brakkee.jpg?1412542894 

Fg.248. 

http://images.adsttc.com/media/images/5433/03d2/c07a/80cb/e800/0036/large_jpg/542b1eaec07a809

a0e0002d1_first-look-mvrdv-completes-largest-covered-market-in-the-

netherlands_mrkthl_mvrdv_49.jpg?1412629445 

Fg.249. http://images.adsttc.com/media/images/5431/b0b2/c07a/809a/0e00/0543/large_jpg/04_-

%C2%AEProvast__MVRDV__foto_Ossip_van_Duivenbode.jpg?1412542631 

Fg.250. 
https://www.royalhaskoningdhv.com//media/royalhaskoningdhvcorporate/images/news/global/awards/
2015/20150318_small_mipim_award_markthal.jpg?la=nl-
nl&hash=3257464CA208469714FBC5022B87A3D6616EFCAC 
Fg.251. http://www.worldpass.it/imgUp/image/worldpass/giu2016/Markthal-mercato-rotterdam.jpg 



Fg.252. 
http://images.adsttc.com/media/images/560a/9c93/e58e/ce49/2b00/0082/slideshow/ZHA_Dominion_O
ffice_Space_Moscow_%E2%88%8FHufton_Crow_003.jpg?1443535974 
Fg.253. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9e72/e58e/ce0d/3d00/0079/slideshow/1118_Model_%28

1%29.jpg?1443536473 

Fg.254. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9ec5/e58e/ce0d/3d00/007a/large_jpg/1118_Circulation_

Study.jpg?1443536544 

Fg.255. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9cf2/e58e/ce49/2b00/0083/large_jpg/ZHA_Dominion_Off

ice_Space_Moscow_%E2%88%8FHufton_Crow_005.jpg?1443536062 

Figura 256. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9d25/e58e/ce0d/3d00/0076/large_jpg/ZHA_Dominion_O

ffice_Space_Moscow_%E2%88%8FHufton_Crow_006.jpg?1443536120 

Fg.257. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9d79/e58e/ce0d/3d00/0077/slideshow/ZHA_Dominion_

Office_Space_Moscow_%E2%88%8FHufton_Crow_008.jpg?1443536216 

Fg.258. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9dad/e58e/ce0d/3d00/0078/large_jpg/ZHA_Dominion_O

ffice_Space_Moscow_%E2%88%8FHufton_Crow_009.jpg?1443536255 

Fg.259. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9d51/e58e/ce49/2b00/0084/large_jpg/ZHA_Dominion_O

ffice_Space_Moscow_%E2%88%8FHufton_Crow_007.jpg?1443536171 

Fg.260. 

http://images.adsttc.com/media/images/560a/9de3/e58e/ce49/2b00/0085/slideshow/ZHA_Dominion_

Office_Space_Moscow_%E2%88%8FHufton_Crow_010.jpg?1443536307 

Fg.261. 

http://images.adsttc.com/media/images/55ea/0702/e58e/ce8a/a400/001d/slideshow/a%C3%A9rea.jpg

?1441400575 

Fg.262. https://2.bp.blogspot.com/-uRXFg32Z4UE/VnRDvTIDwII/AAAAAAAAFbA/-

K_itI52Z_U/s640/1%2B%25281%2529.jpeg 

Fg. 263. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-

berlim/museujudaicoberlim_exposicaopainel.jpg 

Fg.264. https://www.flickr.com/photos/dalbera/6319666164/in/photostream/ 

Fg.265. https://www.flickr.com/photos/dalbera/6319666580/in/photostream/ 

Fg.266. https://www.flickr.com/photos/dalbera/6319147123/in/photostream/ 

Fg.267. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-berlim 

/museujudaicoberlim_mapainterno.jpg  

Fg.268. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-

berlim/museujudaicoberlim_eixo.jpg 

Fg.269. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-

berlim/museujudaicoberlim_eixoexilio_eixoholocausto.jpg 

Fg.270. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-

berlim/museujudaicoberlim_eixoexilio_eixodacontinuidade.jpg 

Fg.271. 

http://images.adsttc.com/media/images/55ea/0393/e58e/ce8a/a400/0010/slideshow/2.jpg?144139967

5 

Fg.272. 

http://images.adsttc.com/media/images/55ea/040d/e58e/ced7/3100/0015/slideshow/5b.jpg?1

441399803 



Fg.273. 

http://images.adsttc.com/media/images/55ea/072b/e58e/ce8a/a400/001e/slideshow/29.jpg?14414006

05 

Fg.274. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-

berlim/museujudaicoberlim_jardimdoexiliovistofora.jpg 

Fg.275. http://simplesmenteberlim.com/wp-

content/uploads/2012/09/MuseuJudaicoBerlim_TorreDoHolocausto.jpg 

Fg.276. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-

berlim/museujudaicoberlim_eixoexiliovitrine.jpg 

Fg.277. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-

berlim/museujudaicoberlim_eixodacontinuidade_escadaria.jpg 

Fg.278. 
http://images.adsttc.com/media/images/55ea/06a2/e58e/ce8a/a400/001a/slideshow/25.jpg?14414004
60 
Fg.279. http://simplesmenteberlim.com/wp-content/gallery/museu-judaico-de-
berlim/museujudaicoberlim_eixoexiliovitrine.jpg 
Fg.280. 

http://images.adsttc.com/media/images/55ea/07b9/e58e/ced7/3100/0024/slideshow/IMG_4389.jpg?14

41400717 

Fg.281. 

http://images.adsttc.com/media/images/55ea/0870/e58e/ced7/3100/0027/slideshow/IMG_4438.jpg?14

41400916 

Fg.282. http://simplesmenteberlim.com/wp-

content/uploads/2012/09/MuseuJudaicoBerlim_ExposicaoMesaShabbat.jpg 

Fg.283. http://simplesmenteberlim.com/wp-

content/uploads/2012/09/MuseuJudaicoBerlim_ExposicaoMesaShabbat.jpg 

Fg.284. http://simplesmenteberlim.com/wp-

content/uploads/2012/09/MuseuJudaicoBerlim_ExposicaoMesaShabbat.jpg 

Fg.285. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/Wright_con_una_maqueta.jpg 
Fg.286. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-
content/uploads/2017/01/Poco_antes_de_su_finalizaciC3B3n_1959.jpg 
Fg.287. https://novayork.com/sites/default/files/guggenheim_museum_new_york.jpg 

Fg.288. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/New_york_-

_guggenheim.jpg/800px-New_york_-_guggenheim.jpg  

Fg.289. 

http://images.adsttc.com/media/images/5037/de55/28ba/0d59/9b00/00bd/slideshow/stringio.jpg?1414

230438 

Fg.290. 

http://images.adsttc.com/media/images/5037/de49/28ba/0d59/9b00/00ba/slideshow/stringio.jpg?1414

230436 

Fg.291. https://novayork.com/sites/default/files/guggenheim_new_york.jpg 

Fg.292. 

http://images.adsttc.com/media/images/5037/de4b/28ba/0d59/9b00/00bb/slideshow/stringio.jpg?1414

230431 

Fg.293. 

http://images.adsttc.com/media/images/5037/de63/28ba/0d59/9b00/00c1/slideshow/stringio.jpg?1414

230429 

Fg.294. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Guggenheim_Museum.jpg/800px-

Guggenheim_Museum.jpg 

Fg.295. 

http://images.adsttc.com/media/images/5037/de58/28ba/0d59/9b00/00be/slideshow/stringio.jpg?1414

230434 

Fg.296. https://pt.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/ExposiciC3B3n.jpg 



Fg.297. 

http://images.adsttc.com/media/images/5037/de51/28ba/0d59/9b00/00bc/slideshow/stringio.jpg?1414

230424 

Fg.298. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Guggenheim_museum_exterior.jpg 

Fg.299. https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-nanjing-01.jpg 

Fg.300. https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-nanjing-02.jp 

Figura 301. https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-nanjing-

03.jpg 

Fg.302. https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-nanjing-04.jpg 

Fg.303. https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-nanjing-05.jpg 

Fg.304. http://www.archdaily.com.br/br/797793/centro-internacional-da-cultura-jovem-em-

nanjing-de-zaha-hadid-architects-pelas-lentes-de-khoo-guo-

jie/57e94574e58ece7b96000016-sneak-peek-zaha-hadid-architects-nanjing-international-

youth-culture-center-photo 

Fg.305. http://www.archdaily.com.br/br/797793/centro-internacional-da-cultura-jovem-em-

nanjing-de-zaha-hadid-architects-pelas-lentes-de-khoo-guo-

jie/57e9451ae58ece7b96000015-sneak-peek-zaha-hadid-architects-nanjing-international-

youth-culture-center-photo 

Fg.306. https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-nanjing-
06.jpg 
Fg.307. https: https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-

nanjing-07.jpg 

Fg.308. http://www.zaha-hadid.com/wp-

content/files_mf/cache/th_65d1300db123ce22f6e2569fb36764f8_zha_niycc_v05.jpg 

Fg.309. https://www.engenhariacivil.com/imagens/edificio-ultra-eficiente-zaha-hadid-nanjing-08.jpg 

Fg.310. http://www.archdaily.com.br/br/797793/centro-internacional-da-cultura-jovem-em-nanjing-de-

zaha-hadid-architects-pelas-lentes-de-khoo-guo-jie/57e94477e58ece7b96000014-sneak-peek-zaha-

hadid-architects-nanjing-international-youth-culture-center-photo 

Fg.311. http://www.archdaily.com.br/br/797793/centro-internacional-da-cultura-jovem-em-nanjing-de-

zaha-hadid-architects-pelas-lentes-de-khoo-guo-jie/57e94447e58ecedcfd000048-sneak-peek-zaha-

hadid-architects-nanjing-international-youth-culture-center-photo 

Fg.312. http://www.zaha-hadid.com/wp-
content/files_mf/cache/th_65d1300db123ce22f6e2569fb36764f8_zha_niycc_v06.jpg 
Fg.313. Mallard 2006, p. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

CAD - Computer-aided design - Desenho assistido por computador.  

FEM - Finite Element Method - Método de Elemento Finito. 

CNC - Computer Numeric Control - Controle Numérico Computadorizado. 

CAD/CAM - Computer-aided design -Desenho assistido por computador/ Computer-

aided manufacturing – CAM – Manufatura assistida por computador. 

LEED - Leadership in Energy and Environment Design - Liderança em Energia e 

Design Ambiental. 

ETFE - Etil-tetrafluoroetileno 

RTP -LED- Ritual Tecnoxamânico para Painéis de LED. 

LED - Light Emitting Diode - Diodo emissor de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

Introdução                                                                                                                  26 

 

Capítulo 1 – PERFORMANCE: conceito                                                                 40 

     1.1 - Performance: um conceito                                                                            41                                                                                           

     1.2 - Arquitetura e Performance                                                                            62 

 

Capítulo 2 – ARQUITETURA: sensibilização das percepções                           153 

     2.1 - A Arquitetura como arte e meio de sensibilização de percepções 

     multissensoriais   na pós-modernidade                                                               154    

     2.2 – A experiência multissensorial no espaço arquitetônico                              163 

 

Considerações finais                                                                                                195 

Bibliografia                                                                                                                199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

INTRODUÇÃO 

                                        Apresentação: tema e justificativa 

 

A pesquisa Os meios digitais na Arquitetura do grupo NOX, apresentada em 

dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo por Ivan Mac Dowell em 2009, 

despertou nosso interesse pelas experiências multissensoriais, base do aporte 

teórico dos autores referenciados nesta dissertação. Aprofundando o estudo sobre o 

processo de pesquisa sistêmico em torno do corpo, dos movimentos e percepções 

propostas por Lars Spuybroek em seu livro Nox Machining Architecture (2004), 

pudemos perceber um intenso diálogo com a percepção do espaço arquitetônico no 

processo entre projeto e corpo, este enquanto usuário sensível e interativo. 

Spuybroek (2004), a partir da criação de ambientes imersivos e interativos, propõe 

um espaço arquitetônico fundamentado na sensorialidade e no movimento oriundos 

da participação daqueles que nele ingressam.  

Assim, o enfoque central deste estudo é investigar questões relacionadas a 

processos performáticos e arquitetura, ou seja, o estudo da sensação e da 

valorização dos sentidos no processo de percepção da arquitetura.  Para 

compreender com maior clareza esses processos e para elaborar uma proposição 

de uma pré-estrutura inicial, a pesquisa parte das reflexões e abordagens dos 

seguintes autores e obras: arquitetos Lars Spuybroek, com Nox Machining 

Architecture, The architecture of continuity: essays and conversations e The 

Architetcure of Variation; Juhani Pallasmaa, com A imagem corporificada: 

Imaginação e Imaginário na Arquitetura, Os olhos da pele: A arquitetura e os 

sentidos e As mãos inteligentes”; Peter Zumthor, com Atmosferas; Maria Lucia 

Mallard, com As aparências em arquitetura; Christian Norberg-Schulz, com Genius 

Loci, Towards a Phenomenology of Architecture e Design Studies; antropólogos 

Edward T. Hall, com A dimensão oculta e Marc Augé, com Por uma antropologia da 

mobilidade; sociólogo Georg Simmel, com O Fenômeno Urbano; filósofos Umberto 

Eco, com A estrutura ausente: introdução à pesquisa semiológica e Signo; Maurice 

Merleau-Ponty, com A fenomenologia da percepção, A estrutura do comportamento, 

A prosa do mundo e  The Primacy of Perception; Gaston Bachelard, com A Poética 
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do espaço e A Poética do devaneio; Denise Jodelet, com As representações sociais; 

historiador Michel de Certeau, com A invenção do cotidiano; professores Richard 

Schechner, com Performance Studies, an introduction;  Branko Kolarevic, com 

Architecture in the Digital Age, Manufacturing Materials Effects - Rethinking Design 

and Making Architecture, Performative Architecture - Beyond Instrumentality,  e 

Towards the performatice in architecture; entre outros.  

O diálogo entre o processo sistêmico do trabalho dos arquitetos e o respaldo 

do referencial teórico acontece quando os autores estão trabalhando com as 

experiências multissensoriais. Alguns arquitetos realizam experiências espaciais 

com o corpo, com o movimento e determinadas percepções multissensoriais com 

fins pedagógicos, científicos e teóricos, ao mesmo tempo em que necessitam atrair e 

produzir cenários que satisfaçam o gosto e as necessidades dos indivíduos 

participantes ativos do espaço arquitetônico. Pergunta-se, no futuro, se os espaços 

edificados serão pensados de forma a considerar critérios de desempenho e 

sensorialidade: serão capazes de promover e despertar ações de transformação e 

de bem-estar dos usuários a partir das suas apropriações múltiplas? 

 

                     Considerações iniciais e breve contextualização  

A experiência multissensorial, as interações dos sentidos, a capacidade 

perceptiva, as impressões pessoais das esferas dos sentidos na expressão e na 

experiência do espaço arquitetônico podem ser observadas em obras de arquitetura 

que se destacam por uma produção paradigmática, isto é, espaços arquitetônicos 

que promovem experiências de investigação interdisciplinares no que se refere à 

utilização de técnicas digitais e analógicas, à concepção e elaboração de espaços 

tecidos pela performance, dialogando com diversas áreas de conhecimento, 

sinalizando as modificações pelas quais passa a arquitetura em relação ao método 

de concepção do espaço voltado para o corpo, seus movimentos e percepções 

sensoriais.  

Com essa constatação, esta dissertação procura fazer uma investigação no 

campo da arquitetura a fim produzir uma breve catalogação de obras relevantes no 
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campo da performance. Para tanto, aborda as questões levantadas no decorrer do 

processo de pesquisa bibliográfica e utiliza o método fenomenológico como base 

lógica de investigação.  

Novos contextos no mundo contemporâneo apresentam-se como desafios 

para as novas teorias arquitetônicas do século XX e XXI e para a ação política. 

Confrontam-se com uma série de paradoxos, provocando, portanto, a sensação de 

que tanto a medida do tempo quanto a do espaço são mutáveis. Segundo Augé 

(2010, p. 7-9), “o espaço terrestre se reduz e o tempo dos homens se acelera” com o 

auxilio das comunicações instantâneas de imagens e mensagens: “não mais 

ousamos imaginar o futuro e temos o sentimento de viver numa espécie de presente 

perpétuo”, sob os efeitos do fenômeno da globalização ou da urbanização do 

mundo, donde surge o “mundo-cidade”. 

O autor exemplifica sua argumentação com o comentário de Hervé Le Bras, 

de que essa é “uma mudança tão importante quanto a passagem, no neolítico, do 

nomadismo à agricultura sedentária”. Podemos observar, na escala do “mundo-

cidade”, a circulação ininterrupta dos homens, das mensagens, dos bens, em que 

tempo e pensamento conectam-se em rede. Contudo, na escala da “cidade-mundo”, 

o quadro muda, pois reencontramos neste toda a diversidade e todas as 

desigualdades ao mesmo tempo. (AUGÉ, 2010, p. 25). 

Por outro lado, Simmel (1973, p. 11-14) reitera que “os problemas mais 

graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo de preservar a 

autonomia e individualidade de sua existência”, resistindo a ser nivelado e 

uniformizado por um mecanismo tecnológico oriundo de esmagadoras forças 

sociais, históricas e culturais. Com a exatidão calculada da vida prática, a mente 

moderna tornou-se mais e mais calculista. 

Noutros termos, para Simmel (1973, p. 40), há uma inversão de valores 

propagados pelo próprio homem, em que “o dinheiro é o principal artifício pelo qual 

os valores foram racionalizados e os sentimentos substituídos”. Eco (1991) também 

ressalta que essas práticas se refletem na arquitetura, que se move numa sociedade 



 

29 

 

de mercadorias e que, portanto, tanto quanto os produtos da cultura de massa, está 

sujeita a determinações de mercado até mais do que outras atividades artísticas.  

Augé (2010) ainda destaca que o paradoxo da época atual é que nós temos 

o sentimento de ter perdido a cidade, pois o seu desenvolvimento parece tê-la feito 

desaparecer, transformando-a em uma ilusão, não existindo em parte alguma. 

Contudo, os termos dessa ilusão 

 

[...] (transparência, luz, circulação) fazem alusão ao que poderia, talvez, 
existir um dia (um mundo unificado e plural transparente a ele mesmo, que 
evidentemente não existe, não é nem mesmo concebível hoje, mas cuja 
hipótese dá um sentido ou uma ilusão de sentido à nossa história). Nesse 
sentido, a história começa ou recomeça, mas numa outra escala (AUGÉ, 
2010, p. 93-94). 

 

Também Certeau (1994) acrescenta que, talvez, tanto as cidades quanto os 

procedimentos que as organizaram estejam se deteriorando ao mesmo tempo, pois 

as práticas do espaço tecem, com efeito, as condições determinantes da vida social. 

Para Jodelet (2001), as representações sociais orientam e organizam as condutas e 

as comunicações sociais enquanto os sistemas de interpretação regem nossa 

relação com o mundo e com os outros. Essa interferência contempla processos 

variados, desde a assimilação e a difusão dos conhecimentos até a definição das 

identidades pessoais e sociais, passando pelo desenvolvimento individual e coletivo, 

pela expressão dos grupos e das transformações sociais. E continua: 

 

Como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos indivíduos 
com as implicações afetivas e normativas, com as interiorizações de 
experiências práticas, modelos de conduta e pensamento, socialmente 
inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que a elas estão 
ligadas (JODELET, 2001, p. 23). 

 

Jodelet (2001, p. 17-18) esclarece que “as representações sociais circulam 

nos discursos, são trazidas pelas palavras, veiculadas nas mensagens e imagens 

mediáticas, cristalizadas nas condutas e organizações materiais e espaciais”. Além 

disso, Augé (2010) argumenta que se vive num mundo de imagens, que sancionam 

e promovem a realidade do real. Logo, surge, como primeiro efeito, um 

embaralhamento dessas imagens através da coexistência do mundo-cidade e da 
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cidade-mundo. A cidade passa a ser uma figura espacial do tempo, onde se 

conjugam presente, passado e futuro, e se torna objeto de experiência, de 

expectativa e de lembrança ao mesmo tempo que uma ilusão e uma alusão, assim 

como a arquitetura, que ali edifica os monumentos mais representativos (AUGÉ, 

2010). 

Cabe notar ainda que, para Jodelet (2001, p. 34), “partilhar uma ideia, uma 

linguagem, também é afirmar um vínculo social e uma identidade, o que permite 

uma afirmação simbólica de uma unidade e de uma pertença”. E, nesse contexto, a 

adesão coletiva contribui para o reforço e o estabelecimento do vínculo social. 

Exemplifica com o comentário de Durkheim: “O que as representações coletivas 

traduzem é a maneira pela qual o grupo se pensa nas relações com os objetos que 

o afetam”, que trazem a marca do sujeito e de sua atividade, das características de 

sua construção, criatividade e autonomia de representação, a qual comporta uma 

parte de reconstrução, de interpretação do objeto e de expressão do sujeito.   

Estabelecendo uma abordagem semântica da cidade, também Barthes 

(2001) argumenta que devemos tentar compreender que qualquer cidade é um 

discurso, verdadeiramente uma linguagem, uma estrutura de signos, pois a cidade 

fala a seus habitantes. Falamos “nossa cidade” quando simplesmente a habitamos, 

encontramo-nos percorrendo-a, olhando-a.  

Nesse contexto, segundo Eco (1991, p. 188-189), a nossa relação com o 

objeto arquitetônico, mesmo sem excluirmos a sua funcionalidade, diz-nos, antes de 

tudo, que comumente fruímos a arquitetura como fato de comunicação, pois o 

código arquitetônico gera um código icônico, em que os processos de codificação 

são oriundos dos comportamentos sociais. O código, na definição do autor, são 

“sistemas em que os signos se organizam e a codificação constitui um processo de 

relacionar signos com os seus referentes”, sendo o signo caracterizado por um 

significado codificado conforme o contexto cultural que lhe atribui um significante 

(ECO, 1991, p. 196).  

Cabe notar ainda, como observa Gomes Filho (2000, p. 20-25), que a leitura 

visual feita dos objetos e/ou signos, segundo a teoria da Gestalt, nasce de 
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experiências, técnicas. E psicólogos franceses, no início dos anos 70, também 

argumentam sobre o fenômeno da percepção: o que acontece no cérebro não é 

idêntico ao que acontece na retina. Segundo a teoria, a leitura visual possui dois 

tipos de forças: as externas, constituídas pela estimulação da retina através da luz 

proveniente do objeto exterior; e as internas, originadas pelo dinamismo cerebral, 

oriundas da organização estrutural das formas numa ordem determinada pelas 

forças externas a partir de condições de estimulação. Há de se notar que a 

percepção visual é o ponto de contato, a interface entre o mundo físico e o mundo 

mental, sensível e inteligível. Por outro lado, embora a Gestalt seja considerada por 

muitos como um consenso, alguns estudiosos, como Bruce & Green (1990, p. 110), 

apontam discordâncias nessa teoria, afirmando que "algumas das suas „leis‟ de 

organização perceptiva hoje parecem vagas e inadequadas”. 

 Eco (1991) ainda observa que a arquitetura, nesse contexto, é um sistema 

de regras que fornece à sociedade os códigos arquitetônicos em forma de limites 

que não podem ser ultrapassados. Nesse caso, a arquitetura contempla algo mais 

do que um fato de comunicação de massa, ou seja, contempla um modo de mudar a 

história e a sociedade. E justifica: 

 

[...] toda verdadeira obra arquitetônica traz algo de novo não só quando é 
uma boa máquina para morar ou conota uma ideologia da habitação, mas 
quando critica, apenas com o seu subsistir, os modos de habitar e as 
ideologias do habitar que a tinham precedido (ECO, 1991, p. 226). 
 

Destarte, cabe ao arquiteto articular os significantes arquitetônicos 

instituídos por outros sistemas de comunicação que “enformam” a realidade com 

outros instrumentos (gestos, relações espaciais, comportamentos sociais) com o 

intuito de denotar funções que não pertencem à linguagem arquitetônica, mas a 

outros setores do conhecimento no âmbito de suas competências, uma vez que são 

estudados pela Antropologia Cultural, pela Sociologia, pela Cinética ou pela 

Prossêmica (ECO, 1991). 

  

Assim, para construir, vê-se: o arquiteto continuamente obrigado a ser algo 
diferente dele mesmo. Vê-se coagido a tornar-se sociólogo, político, 
antropólogo, semiólogo. E que o faça trabalhando a equipe, isto é, pondo a 
trabalhar consigo semiólogos ou antropólogos, sociólogos ou políticos, não 
muda muito a situação (embora possa torná-la mais exata). Obrigado a 
encontrar formas que enformem sistemas de exigências sobre os quais não 
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tem poder, obrigado a articular uma linguagem, como a arquitetura, que 
sempre deve dizer algo diferente de si mesma [...] o arquiteto está 
condenado, pela natureza do seu trabalho, a ser talvez a única e última 
figura do humanista da sociedade contemporânea: obrigado a pensar a 
totalidade justamente na medida em que se torna técnico; setorial, 
especializado, interessado em operações específicas; [...] (ECO, 1991, p. 
242-243).                        

 

Em geral, a função ética da arquitetura consiste em estruturar a vida, criando 

condições para o aprimoramento da experiência existencial do ser, oferecendo-lhe 

tanto uma base sólida no mundo real, quanto as possibilidades de fundamentação 

crítica em relação à cultura e a vida.  

A arquitetura, ao atuar fortemente na configuração do espaço, segundo 

Mallard (2006), envolve todas as coisas que existem e dá lugar a todos os eventos 

humanos, conformando os lugares mediante o dinamismo do processo social e 

cultural.  

No instante em que o espaço interage com os eventos e à medida que 

dialoga com as atividades desenvolvidas, formata esses lugares de significados, 

influencia as atividades, afeta a forma social e, consequentemente, os novos 

eventos e as novas espacializações 

Segundo Ferreira (2001, p. 433), o termo “espaço” (do latim, spãtium) 

significa “distância entre dois pontos, ou a área ou o volume entre limites 

determinados”. Assim como “lugar” (do latim locãlis, de locus), que faz referência a 

um “espaço ocupado, localidade, cargo, posição”. Contudo, para Norberg-Schulz 

(1984, p. 6), ”lugar” é mais do que uma localização geográfica: “é a concreta 

manifestação do habitar humano”, sinônimo do que ele chama de “suporte 

existencial”, ou objetivo da arquitetura, conferido ao homem por meio da percepção 

e do simbolismo e através da relação entre o indivíduo e o meio.  

Em busca de uma definição para lugar, Norberg-Schulz encontra subsídios 

no pensamento de Heidegger, filósofo existencialista, que afirma que o homem, para 

ser capaz de habitar a terra, deve tomar consciência que habita entre dois mundos 

opostos - o céu (não tangível e inacessível) e a terra (tangível e acessível) -, sendo, 

portanto, necessário compreender a relação existente entre eles. Norberg-Schulz 

(1984, p. 5) cria o conceito de “Espaço Existencial”, que, para ele, “não é um termo 

lógico-matemático, mas compreende as relações básicas entre o homem e o seu 

meio”. E esse espaço é composto por dois elementos complementares: “Espaço e 
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Carácter”, que o autor entende, respectivamente, como “orientação” e 

“identificação”. 

As duas vivências se complementam e são intrínsecas à apropriação e à 

criação do Lugar, pois permitem o reconhecimento e a interpretação do espaço e do 

carácter do Lugar habitado, entendendo o autor (1984, p. 6-19) que “a palavra 

habitar indica uma relação total Homem-Lugar” [...]: “quando o homem habita, ele 

está simultaneamente locado no espaço e exposto a um certo caráter ambiental” 

Para  Norberg-Schulz (1984), lugar é, pois, mais do que uma localização abstrata, é 

um todo formado por coisas concretas, com constituição natural, forma, textura, cor 

e  pressupõe a indicação de um determinado caráter ou atmosfera determinados 

pela característica própria dos objetos que o constituem, pela identificação do 

Homem com o meio e pelas manifestações concretas que envolvem o habitar. Para 

ele, a essência do lugar é oriunda do consenso que cada lugar possui de sua 

identidade, o seu stabilitas loci. 

Tuan (1983, p. 83-151) observa que o espaço não pode ser compreendido 

sem o lugar, pois “o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição 

e significado”, ou seja, conforme o conhecemos melhor e o dotamos de valor. Assim 

sendo, o significado de espaço constantemente se funde com o de lugar “quando o 

espaço nos é inteiramente familiar”. Também estabelece a associação do espaço ao 

tempo, quando se adquire afeição a um lugar em função do tempo nele vivido; ou 

nas ocasiões em que o lugar atua como uma pausa no efêmero cotidiano de um 

movimento; ou ainda no momento em que o lugar passa a lembrança de tempos 

passados, pertinente à memória. Portanto, a dimensão temporal permite conhecer 

um espaço, definindo-o e dotando-o de valor, responsabilizando-se pelas 

experiências vividas (TUAN, 1983, p. 4)..  

Para configurar as características do espaço cognitivo, Ingold (2000, p. 191) 

observa que “nós vivemos aqui, no espaço inter subjectivo marcado pelas nossas 

representações mentais”: o indivíduo percebe o espaço e constrói uma imagem 

psíquica de sua definição. O arquiteto, portanto, como criador desse cenário 

espacial, onde se vivencia diariamente o espaço imaginário, tem um papel 

importante no dia-a-dia, porque influencia a maneira como é vista, sentida e 
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vivenciada a arquitetura. Victor Hugo (1844, p. 148) exemplifica com muita 

propriedade a vivência do espaço quando afirma:  

 
Fiquei imóvel por muito tempo, deixando-me penetrar suavemente por esse 
conjunto inexprimível, pela serenidade do céu, pela melancolia da hora. Não 
sei o que se passava no meu espírito, nem poderia dizê-lo; era um desses 
momentos inefáveis, em que sentimos em nós alguma coisa que adormece 
e alguma coisa que desperta (Victor Hugo, 1844, p. 148). 

 

Merleau-Ponty (1994, p. 182) entende que o espaço é formado por 

associações: 

 

Meu apartamento não é para mim uma série de imagens fortemente 
associadas, ele só permanece como domínio familiar em torno de mim se 
ainda tenho suas distâncias e suas direções “nas mãos” ou “nas pernas”, e 
se uma multidão de fios intencionais parte do meu corpo em direção a ele 
(MERLEAU-PONTY,1994, p. 182) 
 

 

Para Bachelard (1988, p. 13), “o mundo real é absorvido pelo mundo 

imaginário” em um processo que agrega experiências, recordações e permite a 

tomada de decisões no dia-a-dia. Em outras palavras, Bachelard (1988, p. 23) 

observa que “os mundos imaginados determinam profundas comunhões de 

devaneios” que “ajudam-nos a habitar o mundo, a habitar a felicidade do mundo”.  

Também a percepção e os sentidos referenciam a memória, já que esta tem 

grande relevância para o modo como é visto o que circunda o indivíduo e para 

compreender a transformação da informação que se modifica e enriquece de 

significados emocionais ao longo de sua trajetória nos seus espaços de memória. 

Para Merleau-Ponty: 

 

Quando evoco um passado distante, eu reabro o tempo, me recoloco em 
um momento em que ele ainda comportava um horizonte de porvir hoje 
fechado, um horizonte de passado próximo hoje distante. Portanto, tudo me 
reenvia ao campo de presença como a experiência originaria em que o 
tempo e suas dimensões aparecem em pessoa, sem distância interposta e 
em evidência última. É ali que vemos um porvir deslizar no presente e no 
passado. (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 557) 
 

 

Bernard Tschumi (1995, p. 162) entende que “os corpos não apenas se 

movem adiante, mas também criam espaços produzidos por e através de seus 

movimentos”. Ao que Mallard (2006, p.25) acrescenta: 
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[...] a gênese do espaço arquitetônico decorre da espacialidade inerente ao 
ser humano: a existência humana tem uma dimensão espacial que é parte 
da própria experiência do homem no mundo, pois todas as ações humanas 
ocorrem no espaço (MALLARD, 2006, p. 25) 

 

Sendo o espaço arquitetônico um local que tende a abrigar a maior parte das 

ações humanas, ele tem sua formação oriunda da espacialidade da existência 

humana. Logo, não é apenas um palco para ações, mas um componente essencial 

delas, por ser a espacialidade parte integrante da natureza do ser. Em outras 

palavras, o espaço incorpora as necessidades, expectativas e desejos da existência 

humana (BACHELARD, 1988). 

 

[...] tempo e espaço estão eternamente intertravados nos espaços 
silenciosos entre suas colunas gigantescas; matéria, espaço e tempo se 
fundem em uma experiência elementar e singular: a sensação de existir 
(PALLASMAA, 2011, p. 49). 

 

Para Heidegger, Bachelard e Karsten Harries, o papel mental da arquitetura 

é proporcional a uma ordem experimental e também a significados fundamentais. 

Em outras palavras: 

 

A arquitetura ajuda a substituir a realidade insignificante por uma realidade 
transformada teatral – ou melhor, arquitetônica -, que nos atrai para dentro 
e, uma vez que nos rendemos a ela, nos confere uma ilusão de significados 
[...] não conseguimos viver no caos. O caos deve ser transformado em 
cosmos. [...] Quando reduzimos a necessidade humana de abrigo à 
necessidade material, perdemos a noção do que poderíamos chamar de a 
função ética da arquitetura (KARSTEN HARRIES, 1993, p. 47) 
 

Pallasmaa (2013, p. 123) afirma que “quando a arquitetura perde seu 

contato com a base mental essencial, ela se torna um exercício vazio de técnicas e 

estética”.  

Gadamer (1998) observa que a arquitetura, ainda que possa ser uma forma 

de arte, necessita responder a propósitos funcionais determinados, caso contrário, 

não é arquitetura; e alerta para o cuidado de não se reduzir a arquitetura apenas à 

sua dimensão estética, pois poderá ser vista como somente objeto.  

Pallasmaa (2013, p. 124) observa que a arquitetura tem um impacto 

profundo sobre a experiência humana, a ponto de não podermos considerá-la tão 
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somente como um elemento de projeto visual, pois permite conferir às construções 

uma ordem social, cultural, ideológica e mental através de sua materialidade. 

  

É evidente que uma experiência de arquitetura profunda não pode advir de 
um conceito intelectualizado, de uma ideia formal abstrata, do refinamento 
compositivo ou de uma forma visual fabricada. Uma experiência de 
arquitetura comovente e revigorante surge da realização das imagens 
ocultas em nossa historicidade como seres biológicos e culturais 
(PALLASMAA, 2013, p.127) 

 

Mallard (2006) chama a atenção para questões oriundas de formas 

espacializadas provenientes dos avanços da tecnologia, recursos que permitem a 

mimetização de um mundo virtual, onde, muitas vezes, o espaço é o que menos 

importa. Ressalta ainda que a arquitetura dos séculos XX, XXI não se constitui 

apenas de aparência, mas reconhece que, sem dúvida, a dimensão da aparência é 

a primeira a dialogar com o público, pois a importante imagem resultante é a que 

fala aos sentidos do indivíduo. Em outras palavras, Mallard (2006) conclui ser 

estética a primeira apreensão da arquitetura. Pallasmaa (2013, p. 128) observa que 

as imagens da arquitetura produzem, primeiramente, um impacto mental em nossos 

canais emocionais corporificados para, depois, chegarem a ser entendidas pelo 

nosso intelecto. Cita como referência as palavras de Gabriele d‟Annunzio: “As 

experiências mais ricas acontecem muito antes que a alma as perceba. E quando 

começamos a abrir os nossos olhos para o que é visível, já nos tornamos fãs do 

invisível há muito tempo”. 

Pallasmaa (2013, p. 137) aponta para os cuidados que devemos ter com a 

“obsessão atual” da adoção dos critérios únicos de novidade e singularidade para 

qualificar a arquitetura, pois este comportamento a está destituindo de sua base 

mental e experimental, transformando-a em um “produto fabricado do imaginário 

visual”. Para o autor, a missão de uma arte significativa, que é o caso da arquitetura, 

tem a capacidade de fazer com que nos “sintamos como seres corpóreos e 

espiritualizados” (PALLASMAA, 2011, p.11). 

 

Uma obra de arquitetura não é experimentada como uma série de imagens 
isoladas na retina, e sim em sua essência material, corpórea e espiritual 
totalmente integrada. Ela oferece formas e superfícies agradáveis e 
configuradas para o toque dos olhos e dos demais sentidos, mas também 
incorpora e integra as estruturas físicas e mentais, dando maior coerência e 
significado à nossa experiência existencial (PALLASMAA, 2011, p.11) 
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Zumthor (2006, p. 11-13) entende o espaço como um instrumento para 

experimentar sensações corporais através do qual somos tocados “por uma 

presença tão bela e natural”, que ele denomina de atmosfera. A nossa percepção 

recebe as mensagens que o espaço imprime por meio de suas características via 

atmosfera e as comunica de forma instintiva e imediata ao nosso ser. Pallasmaa 

(2011, p. 11) também observa que a arquitetura é uma arte significativa: no 

momento em que estabelecemos um intercâmbio com o espaço, experimentamos as 

emoções que ele nos empresta. E enfatiza: “eu empresto minhas emoções e 

associações ao espaço e o espaço me empresta sua aura, a qual incita e emancipa 

minhas percepções e pensamentos”.  

Por que a arquitetura nos toca? Por que as coisas, o ar, os ruídos, os sons, 

as cores, as presenças materiais, as texturas, as formas nos tocam? Será que existe 

algo além disso, como os sentimentos, a expectativa do lugar? Para Zumthor (2006, 

p. 18-19), sim, existe a magia do verdadeiro e do real, do ambiente convidativo e 

sedutor que nos retém e nos envolve em pensamentos diversos. Existe, nessa troca 

de informações, um efeito recíproco entre as pessoas e as coisas, e cabe ao 

arquiteto perceber esse lado artesanal de criar atmosferas arquitetônicas, adotando 

procedimentos, instrumentos, ferramentas e desenvolvendo interesses e 

sensibilidades para que esse intercâmbio se efetive no espaço. O autor considera a 

arquitetura como um corpo que pode tocar as pessoas “corporalmente, como uma 

massa, como membrana, como tecido ou invólucro, pano, veludo, seda, tudo que me 

rodeia” (ZUMTHOR, 2006, p. 23). 

O espaço tem som? Qual é o som do espaço? Para Zumthor (2006, p. 29), 

não só o espaço tem som como ele se compara a um instrumento musical grande, 

que coleciona, amplia e transmite o som. E vai mais além: o som do espaço também 

é influenciado pela forma, pela superfície dos materiais assim como pela maneira 

como estes são fixados. “O que considero o primeiro e maior segredo da arquitetura, 

é que [ela] consegue juntar as coisas do mundo, os materiais do mundo e criar este 

espaço” (ZUMTHOR, 2006, p. 23). 

 

[...] o que primeiro me vem à cabeça são os ruídos de quando era criança, 
os barulhos da minha mãe a trabalhar na cozinha. Estes sempre me fizeram 
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feliz. Podia estar na sala e sabia sempre que a minha mãe estava ali atrás a 
bater com os tachos ou com alguma coisa assim (ZUMTHOR, 2006, p. 31). 
 

Pensando no fato de que nos movimentamos dentro da arquitetura, Zumthor 

(2006, p. 43-45) reflete sobre os polos de tensões formados pelo movimento: ainda 

que exista também serenidade, há a sedução, o deixar andar e vaguear pelo 

espaço. Como explica Pallasmaa (2011, p. 68), podemos vivenciar experiências 

memoráveis no espaço arquitetônico, onde espaço, matéria e tempo se unem em 

uma única dimensão, proporcionando uma interação com a vida e com nossas 

consciências por meio dos sentidos. Para ele, “a arquitetura é uma arte de 

reconciliar com o mundo”. Ao se tornar parte de nosso corpo e de nosso ser, 

“identificamo-nos com esse espaço, esse lugar, esse momento, e essas dimensões 

se tornam ingredientes de nossa própria existência” (PALLASMAA, 2011, p. 68). 

Também afirma que a arquitetura possui uma função atemporal, permitindo-

nos concretizar e estruturar nossa existência no mundo, pois ela materializa, reflete 

e torna “eternas as ideias e imagens da vida ideal”. Assim, somos capazes de 

perceber e entender o processo dialético da permanência e da mudança e de nos 

habilitarmos para a inserção no mundo e no continuum da cultura e do tempo. 

Finalizando, Zumthor (2006, p. 69) afirma que “a arquitetura é uma arte para 

ser utilizada” e, para tal, deve possuir harmonia: as coisas devem se encontrar, estar 

em si, formar um todo harmonioso - o lugar, a utilização e a forma. É necessário 

trabalhar o som, os ruídos, os materiais, a construção, a anatomia, olhar ao mesmo 

tempo para o lugar e sua utilização para encontrar a forma bonita que possa tocar, 

emocionar o ser. 

  

Estrutura do trabalho e procedimentos metodológicos 
 

Por se tratar de uma reflexão sobre o diálogo entre experiências 

multissensoriais desenvolvidas com a arquitetura, mais experimentações de sentido, 

expressão, etc., este trabalho constitui uma abordagem em arquitetura performática, 

pontuada nas interações com a esfera dos sentidos, nas expressões e nas 

apreciações do espaço arquitetônico performático. O objetivo da reflexão é realizar 

uma investigação aplicada ao conhecimento da arquitetura sob uma perspectiva 

"A poesia é uma alma inaugurando uma forma." Jean Jouve  
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qualitativa, objetivando algumas questões desenvolvidas em torno da estrutura do 

meio, ocupação humanizada e da inserção de novas paisagens proporcionadas pela 

dinâmica da arquitetura performática e levantadas no decorrer do processo de 

pesquisa bibliográfica. Dessa sorte, se utiliza das bases lógicas de investigação do 

método fenomenológico com o propósito de produzir uma catalogação de alguns 

projetos relevantes no campo da performance a partir das  diretrizes que se seguem: 

 Estudar, dentro do contexto teórico e histórico, o significado de 

performance, arquitetura performática, representação e memória, 

sensorialidade, características multissensoriais, percepção espacial, 

espaço mental e lugar.  

  Constatar a relação entre experiências multissensoriais e o dinamismo 

do espaço arquitetônico no âmbito de uma arquitetura performática. 

 Distinguir as características multissensoriais sensibilizadas por meio da 

diversidade de espaços projetados na construção do sentido de 

renovação do espaço mental.    

Como proposição de contextualização, esta investigação parte das reflexões 

dos autores citados: Augé, Simmel, Eco, Certeau, Jodelet, Norberg-Schulz, 

Pallasmaa, Hall, Zumthor, Merleau-Ponty, Bachelard, Schechner, Kolarevic, 

Spuybroek, Mallard  e outros.  

Como abordagem, a investigação tem por base: 

Capítulo 1 - PERFORMANCE: conceito: reflexões  sobre o conceito de 

performance, sua relação com o desenvolvimento do espaço  e com a arquitetura;                                             

Capítulo 2 - ARQUITETURA: sensibilização das percepções: reflexão sobre as 

discussões propostas pelos autores elencados acerca da arquitetura e da arte como 

ferramentas de desenvolvimento de percepção do espaço arquitetônico. 

 

 

 



 

40 

 

Capítulo 1 

PERFORMANCE: conceito  
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“Eu não vou fazer um pavilhão, mas um Poema Eletrônico e um vaso 
contendo o poema: luz, imagem, ritmo e som unidos numa síntese 
orgânica” Le Corbusier (1958) 

“Eu não vou fazer um pavilhão, mas um Poema Eletrônico e um vaso 
contendo o poema: luz, imagem, ritmo e som unidos numa síntese 
orgânica” Le Corbusier (1958) 
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1.1 – Performance: conceito  

O estudo da performance na arquitetura amplia o conceito da 

interdisciplinaridade, estabelecendo um diálogo entre a arquitetura e o campo da 

arte. Para a nossa reflexão, estabelecemos como recorte temporal o período do final 

do século XX ao século XXI.  

Ademais, Pallasmaa (2013, p. 11) entende que, somente no final do século 

XX, houve realmente um reencontro do corpo com os sentidos abandonados e que, 

de certo modo, “essa crescente consciência representa certo modo de remediar, 

com certo atraso, a dolorosa privação da experiência sensorial que nós sofremos”. 

Em consonância, Jencks (2002, p. 207) afirma que essa mudança de pensar 

a arquitetura deriva de uma mudança ainda mais acentuada na cultura e na ciência. 

E ressalta: “[...] nas ciências e na arquitetura em si, um novo modo de pensar de fato 

se iniciou”. A partir desse reexame das questões que envolvem o corpo, agora na 

condição de sujeito participante e ativo, de posse de sua individualidade, inicia-se na 

arquitetura a procura por espaços arquitetônicos com características ou 

propriedades espaciais, funcionais, formais, materiais que desenvolvam uma 

experiência ativa do corpo no espaço, respeitando as relações e ações ali 

desenvolvidas. 

O termo performance, no sentido de desempenho, pode ser encontrado na 

tradição egípcia. Era utilizado como relativo às artes do espetáculo, em que a 

“performance” era um ritual de encontro de artistas itinerantes com a finalidade de 

praticar as mais diversas artes e se divertir após um longo dia de trabalho. Cantele 

(1989) registra que, juntamente com a música, outras áreas, como a dança e a 

coreografia, foram desenvolvidas visando à execução em público. 

Etimologicamente, segundo o Dicionário Oxford de Arte (2001, p. 301), o 

termo performance  vem do inglês to perform, que  deriva do francês antigo: 

parformance, de parformer - accomplir (fazer, cumprir, conseguir, concluir), podendo 

ainda significar “levar alguma tarefa a seu término”. Contudo, a expressão tem suas 

origens no latim e é formada pelo prefixo latino per mais formare (formar, dar forma, 

estabelecer) ou performatus - “acabado de formar”. A palavra performance foi 

introduzida do inglês na língua portuguesa recentemente e pode ser considerada 



 

42 

 

uma forma de estrangeirismo. Em seu significado mais elementar, pode significar 

“iniciar, fazer, executar ou desenvolver uma determinada tarefa”. Pode designar 

também, entre outras significações, a aparência física ou o desempenho do corpo, 

ou ainda um método a partir do qual se origina um corpo.  

No Dicionário Aurélio (2010, p. 1544), o prefixo de origem latina per pode 

assumir o significado de “movimento através, proximidade, intensidade ou totalidade, 

como em percorrer, perdurar, perpassar”. Já o substantivo forma, também de origem 

latina, adquire dezessete significados diferentes, destacando-se “limites exteriores 

da matéria de que é constituído um corpo, e que confere a este um feitio ou 

configuração particular”. No Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (2010, p. 

492), a definição consiste no “modo sob o qual uma coisa existe ou se manifesta (ex: 

configuração, feitio, feição exterior)”. Para a Enciclopédia Britânica (2002, p. 5250), o 

termo performance surgiu na língua inglesa a partir de 1990, apenas no contexto  

jurídico, significando “o ato de realizar o que está definido num contrato”. Uma 

performance de sucesso seria aquela que desobrigaria os seus assinantes de 

qualquer outra responsabilidade contratual futura. 

Por sua natureza multidisciplinar, é um conceito questionado por vários 

teóricos, mas que estabelece um diálogo contínuo entre os diversos campos que o 

envolvem. Conforme a Enciclopédia Larousse (1998), em muitas ocasiões, 

performance é usada no contexto de exibições em público, ou quando alguém 

desempenha algum papel no âmbito artístico, como um ator, por exemplo. Todavia, 

também pode ser o conjunto dos resultados obtidos em um determinado teste por 

uma pessoa, por um atleta ou por uma equipe, relacionados à sua presteza ou 

proeza esportiva. No contexto tecnológico, a performance corresponde à capacidade 

de alcançar o resultado desejado com eficiência.  

Na linguagem das artes cênicas, autores como Mary Strine, Beverly Long, 

Mary Hopkin, W.B. Gallie, entre outros, consideram que a performance é uma 

reelaboração e atualização dos conteúdos rituais no contexto histórico das 

sociedades complexas, pela elaboração subjetiva do autor/ator performático, o que, 

de certa forma, faz com que a performance se aproxime da estrutura analítica ritual 

proposta por Van Gennep (1978), que compreende os ritos de passagem sob três 

pontos principais: a “separação‟, a “transição‟ e a “incorporação‟. 
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Na antrolopogia, o termo “performances culturais” surge cunhado pelo 

antropólogo Milton Singer (1972, p. XIII), significando “período de tempo limitado, um 

começo e um fim, um programa organizado de atividades, um conjunto de artistas, 

um público, e um lugar e ocasião”. Em concordância com Singer, Turner (1974), 

antropólogo britânico expoente, procura converter a tradição antropológica da 

análise ritual para os mais diversos fenômenos simbólicos, acrescentando que a 

performance que investiga o processo de encenação e o sentimento cria, 

potencialmente, uma nova forma organizacional.  

Essa nova criação social humana, para Turner (1974), são as performances 

culturais, denominadas pelo autor de “communitas”, as quais retiram seus atores do 

cotidiano e os levam para o plano da liminaridade. No caso dos estudos das 

sociedades tradicionais, os rituais performáticos se estruturam nas cosmologias e 

mitologias do grupo social em questão e são formas mais convencionais de 

performance. No contexto da arte, a performance combina elementos do teatro, das 

artes visuais e da música e, nesse sentido, liga-se ao happening, com a diferença de 

que, neste, o espectador participa da cena proposta pelo artista, ao passo que, na 

performance, de modo geral, não há participação do público. Sob um olhar mais 

alargado das novas orientações da arte, happenings e performances são realizados 

frequentemente com o intuito de “dirigir a criação artística às coisas do mundo, à 

natureza e à realidade urbana” (CARLSON, 2010, p. 12). 

Na década de 1960, surge o grupo Fluxus, criado a partir de artistas 

plásticos e músicos, entre eles Alison Knowles, Dick Higgins, Ken Friedman, 

Georges Maciunas, Nam June Paik, Jackson Mac Low, John Cage, Yoko Ono, 

Joseph Beyus, George Brecht, Wolf Vostell, que abandonaram a visão da arte como 

mercadoria, classificando-se como um movimento de antiarte. O grupo Fluxus 

realizou uma das primeiras apresentações do movimento de performances através 

das obras de Joseph Beuys e Wolf Vostell, acontecidas na Galeria Schmela, em 

Düsseldorf, na Alemanha. Beuys, em uma de suas performances, passou horas 

sozinho com o rosto coberto de mel e folhas de ouro, carregando nos braços uma 

lebre morta e comentando detalhes sobre as obras expostas na galeria (SALLES, 

2002).  
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                                  Fig. 1                                    Fig. 2 

 

Fig.1. Joseph Beuys com a lebre morta nos braços.  
 
Fig. 2. Joseph Beuys explicando desenhos à lebre morta.  

 

Entre 1961 e 1963, as exibições organizadas por Georges Maciunas 

proporcionaram uma projeção inédita dessa nova forma de arte. Mas foi com os 

experimentos de Nam June Paik e de John Cage que o projeto do grupo Fluxus 

rompeu as barreiras entre arte/não-arte, associando performance, música, vídeo e 

televisão, comprometido com a exploração de sons e ruídos tirados do cotidiano. 

Através da utilização do conceito de escultura viva e da fotografia, com a pretensão 

de rivalizar com a pintura, também Gilbert Proesch e George Passmore, no contexto 

anglo-saxão, conferiram um novo caráter às performances. (ENCICLOPÉDIA ITAÚ 

CULTURAL, 2004).         

        

 

 

 

 
 
 
 

            Fig. 3                                 Fig. 4                                     Fig. 5 

 
 
Fig. 3. Georges Maciunas – Manifesto. 1963 
 
Fig. 4.  Nam June Paik e Shuya Abe -  Robot K-456 a interagir com pessoas no meio da rua. 1964.                                                                                                                                                
 
Fig. 5.  Gilbert Proesch e George Passmore – Hoi polloi. 2008. 
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De outro lado, no final da década de 1960, se destacariam os ativistas de 

Viena, Rudolf Schwarzkogler, Günther Brüs, Herman Nitsch, influenciando 

diretamente as performances de outros artistas, especialmente no que se refere às 

obras das artes do corpo ou bodyart. Para Yves Klein, a antropometria, termo por ele 

cunhado, foi um dos meios de chegar à construção do conceito de performance, 

uma espécie de arte processual mesclada à bodyart e à pintura, em que mulheres 

nuas eram utilizadas como pincéis humanos para a pintura de enormes telas. 

 

 

 

 

                                      

               

 

 

 

 

 

Fig. 6                                                 Fig. 7 

 

Fig. 6. Pinturas de Yves Kleis  

  
Fig. 7. Yves Kleis e mulheres se pintando. 

 

As primeiras ações performáticas no Brasil, conforme registra a Enciclopédia 

Itaú Cultural (2004), surgiram a partir de meados dos anos de 1950, com Flávio de 

Carvalho destacando-se como um pioneiro das performances no país. Uma delas, 

relatada no livro Experiência nº 2 (1931), se caracterizava pela ação do artista 

caminhando em direção contrária a uma procissão católica e utilizando, durante todo 

o trajeto, um chapéu verde como acessório. À continuidade dessas primeiras ações, 

houve o Grupo Rex, que passou a atuar na década de 1960, em São Paulo,  

abrigando, entre outros, Wesley Duke Lee (1931-2010), Nelson Leirner (1932), 

Carlos Fajardo (1941), José Resende (1945), Frederico Nasser (1945) e também a 

produção de Hélio Oiticica (1937-1980), com os seus Parangolés, que, segundo ele, 
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guardavam relação com a performance por sua ênfase na execução e no 

"comportamento-corpo". Outras propostas também se destacaram, como as de 

Hudinilson Jr. (1957-2013), em meados dos anos de 1970, e as Eletro performances 

na década seguinte, com espetáculos de multimídia concebidos por Guto Lacaz 

(1948). As performances surgiram desafiando as classificações habituais e 

colocando em questão a própria definição de arte. Cada vez mais, suas obras 

articulavam diferentes modalidades de arte, como o teatro, a dança, a música, a 

escultura, a pintura, a literatura etc. 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 8                           Fig. 9                                                  Fig. 10 
 
   
Fig. 8. Flávio de Carvalho - Experiência nº 2. 1950. 
 
Fig. 9. GrupoRex. 1960. 
 
Fig.10. Hélio Oiticica – Parangolés. 1960. 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Fig. 11                                                           Fig. 12 

 
Fig. 11. Hudinilson Jr - “Narcisse” - Exercício de me ver. 1983 

 
Fig.12. Guto Lacaz - Eletro performances. 1986. 
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Devido à sua abrangência diversificada, atuando em diferentes meios de 

expressão, mesclando-se com vários tipos de arte e, ao mesmo tempo, utilizada 

como uma forma de expressão que contesta a si mesma, assim como explicita sua 

interdisciplinaridade, torna-se difícil a delimitação de contornos mais precisos sobre 

a performance. Na visão de Phelan (1997, p.173), “tentar escrever sobre o evento 

indocumentável da performance é invocar as regras do documento escrito e, logo, 

alterar o evento em si mesmo”. 

No entanto, para Carlson (2010, p. 1), “a performance pode ser entendida 

como uma função, como um novo gênero, como uma fusão de gêneros, como um 

gênero multidisciplinar, como evento, como intervenção política ou ambiental, como 

ritual, ou como pura ação". Para Schechner (2006, p. 28), as performances marcam 

identidades, remodulam o corpo e contam estórias, cruzam as investigações nas 

ciências sociais (estudos antropológicos dos rituais) e apontam para a interlocução 

com a produção na esfera artística. Para o autor, performance também aparece 

como sinônimo  de “execução, desempenho, façanha, representação, quadro” 

(SCHECHNER, 2006, p. 28).   

Carlson (2010) estabelece o conceito a partir da exibição de habilidades ou 

de comportamentos reconhecidos e codificados culturalmente. Contudo, afirma que 

a performance sempre foi uma linguagem crítica e de ruptura, que busca   expandir 

horizontes e desafiar as definições artísticas. Logo, mesmo que haja determinadas 

tendências e pontos em comum, difíceis são os acordos consensuais acerca de sua 

definição. 

Cabe notar ainda que Richard Schechner (2003, p. 39) apresenta oito tipos 

de situações em que essa linguagem artística ocorre: na vida diária, cozinhando, 

socializando-se, apenas vivendo; nas artes; nos esportes e outros entretenimentos 

populares; nos negócios; na tecnologia; no sexo; nos rituais – sagrados e seculares; 

e na brincadeira. O autor também atribui sete funções para a performance: “entreter; 

realizar algo belo; marcar ou mudar uma identidade; fazer ou estimular uma 

comunidade; curar; ensinar, persuadir ou convencer; lidar com o sagrado e com o 

demoníaco”. Por fim, afirma que “qualquer comportamento, evento, ação ou coisa 

pode ser estudado como se fosse performance e analisado em termos de ação, 

comportamento, exibição” (SCHECHNER, 2003, p.39). 
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Para Glusberg (2009), a arte da performance pode ser vista como um 

desdobramento da body art: arte caracterizada pela direta referência ao corpo do 

artista, às suas roupas e  objetos pessoais, aos seus fluidos e fragmentos corporais. 

Como explicam Jacques Le Goff e Nicolas Truong (2006, p. 16), “na disciplina 

histórica reinou por muito tempo a idéia de que o corpo pertencia à natureza, e não à 

cultura. Ora, o corpo tem uma história. Faz parte dela. [...] é, de certa maneira, o 

produto e o agente”.  

 

O corpo humano sempre foi objeto do olhar e da criação artística. Neste 
século, mais acentuadamente neste final de século, quando nossos corpos 
atingem um nível de plasticidade extrema e de dissolução de suas fronteiras 
físicas, sensíveis, cognitivas, não é de se estranhar que o corpo tenha se 
tornado o grande tema, foco, representação, objeto performático e objeto 
simulado das artes (SANTAELLA, 2002, p. 204).  

 

No contexto das artes ou da antropologia, a performance aparece sempre 

em sua dimensão de ação, na relação da ação do corpo em um espaço específico. 

Noutros termos, para Glusberg (2009, p. 11), trata-se do “uso do corpo como sujeito 

e força motriz”, ou seja, o corpo é o protagonista do processo performativo. Na Art 

Performance, ressalta-se a associação dessa expressão à presença corporal direta 

do performer, pois há uma interdependência entre corpo e performance. 

Para Santos (2008, p. 27), “a arte da performance”, surgida entre as 

décadas de 1960 e 1970 após décadas de experimentações realizadas com o corpo 

pelos artistas das vanguardas históricas, tem sido vista como uma das “linguagens” 

mais expressivas no cenário artístico do final do século XX e início do século XXI. E 

complementa: “este corpo expressa a sociedade contemporânea em sua 

complexidade e fragmentação, onde signos culturais, identitários, políticos, 

coexistem sobre uma pele escamada e com grande potencial de transformação”.  

 Pode-se então olhar o conceito de performance como fundamental para a 

compreensão do corpo em movimento, em que o sujeito participa ativamente frente 

à vida por meio de seu corpo, com seus movimentos, relacionando o corpo com a 

sua estrutura perceptiva por meio dos afetos, pensamentos, percebendo, sendo 

percebido e se auto-percebendo, reconhecendo-se ora como autor, ora como 

coautor de sua própria história em sociedade.  
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Greiner (2005, p. 23) ressalta a importância e a genealogia do pensamento 

fenomenológico do filósofo Maurice Merleau-Ponty na compreensão das questões 

relacionadas ao corpo e suas percepções. Merleau-Ponty, sabiamente, estabeleceu 

as ligações dos fluxos de dados, ou seja, das informações oriundas da experiência 

do corpo, que configuram um conhecimento sensível sobre o mundo à sua volta 

através dos gestos, das relações amorosas, dos afetos, da palavra dita e da 

linguagem poética, entre outras possibilidades de experiência existencial entre 

interior e exterior, entre informações biológicas e fenomenológicas, visualizando que, 

para a sua compreensão, era necessário um estudo mais aprofundado da 

corporeidade, da cognição, do conhecimento e da experiência vivida. “Assim a 

noção de corporeidade possuiria um sentido duplo designando, ao mesmo tempo, 

estrutura vivida e contextos ou lugar de mecanismos cognitivos” (GREINER, 2005, p. 

23). 

Ao propor um estudo para experimentar a essência e o funcionamento do 

processo perceptivo, Merleau-Ponty dedicou-se a mostrar as diferenciações do 

campo fenomenológico em relação aos outros campos do conhecimento. Faz um 

paralelo com a figura geométrica do cubo para explicar essas diferenças. Nesse 

exemplo, evidencia que, dependendo do ponto de vista, o observador pode enxergar 

duas ou três faces do cubo e ainda perceber as demais. O mesmo acontece na 

aquisição de dados incompletos, imprecisos, obtidos pela vivência ou pelos sentidos. 

O cubo, afirma Merleau-Ponty (1994, p. 356), não deixou de ser “um sólido formado 

por seis faces iguais e doze arestas iguais que se cruzam em ângulo reto”, de 

acordo com a conceituação da geometria. No entanto, para o observador, os 

diferentes pontos de vista mudam a completude do conhecimento. 

Ainda sobre a questão do movimento, para Merleau-Ponty, quando nos 

movimentamos, há uma troca, um intercâmbio entre os acontecimentos do próprio 

corpo com o lugar, ocorrendo uma aprendizagem por novas possibilidades de 

interpretações. O nosso corpo e sua estrutura perceptiva estão, o tempo todo, 

gerando novas interpretações para o movimento, reorganizando-se ou se auto-

organizando para novas alternativas e micro processos constantes.  

 

Eu confronto a cidade com meu corpo; minhas pernas medem o 
comprimento da arcada e a largura da praça; meus olhos fixos 
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inconscientemente projetam meu corpo na fachada da catedral, onde ele 
perambula sobre molduras e curvas, sentindo o tamanho de recuos e 
projeções; meu peso encontra a massa da porta da catedral e minha mão 
agarra a maçaneta da porta enquanto mergulho na escuridão do interior. Eu 
me experimento na cidade; a cidade existe por meio de minha experiência 
corporal (PALLASMAA, 2011, p. 38) 

 

O corpo, na visão de Merleau-Ponty, comunica sua dimensão sensível por 

meio de sua extensão gestual expressiva, posiciona uma experiência perceptiva 

aberta a novas possibilidades no âmbito da aquisição do conhecimento sensível, no 

campo das formas plásticas, das cores, das texturas, dos aromas, dos odores, dos 

sons, enfim. Enfatiza a perspectiva poética da corporeidade, em que o corpo e o 

conhecimento sensível são compreendidos como obra de arte aberta e inacabada. 

 

[...] observo os objetos exteriores com o meu corpo, eu os manejo, os 
inspeciono, dou a volta em torno deles, mas quanto ao meu corpo, não 
observo ele mesmo: para poder fazê-lo, seria preciso dispor de um segundo 
corpo que não seria ele próprio observável. (MERLEAU-PONTY, 1994, p, 
135). 

 

Ou seja, o filósofo posiciona o corpo como “meu corpo”, o “corpo próprio”, na 

condição de meio pelo qual se conhece o mundo perceptivo e sensível, 

aproximando-o mais para sujeito do que para objeto e no qual se aloja a consciência 

do mundo. Em síntese, o “corpo próprio” não pode ser circundado para ser 

investigado por ele mesmo tal qual o objeto o é, pela exploração das infinitas 

visadas, mas é portador de infinitas possibilidades no campo da percepção, sentido 

e experiências, sendo nosso único acesso ao mundo e à realidade. 

 

Se é verdade que tenho a consciência de meu corpo através do mundo, que 
ele é, [...] é verdade pela razão que meu corpo é o pivô do mundo [...] e 
neste sentido tenho a consciência do mundo por meio do meu corpo 
(MERLEAU-PONTY, 1994, p, 122). 

 

A Fenomenologia da Percepção (1994)¹ apresenta uma revisão crítica do 

conceito de sensação, sua relação com o corpo, com o movimento e os processos  

 

¹ Segundo a teoria da Gestalt, alicerçada em teoria e pesquisas sobre o estudo da percepção, no 
período compreendido do século XIX ao século XX, a percepção é tida como uma interpretação 
sempre provisória e incompleta, não existindo sensações elementares, nem objetos isolados, mas um 
aprendizado através da noção de campo, resultando em um domínio da razão em detrimento do 
sujeito como ser sensível e, por consequência, ao abandono do corpo e dos sentidos. 
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perceptivos, que a ciência considera como algo diferente da sensação, apesar da 

relação de causalidade estímulo-resposta, em que a percepção é o ato pelo qual a 

consciência apreende um dado objeto, utilizando-se disso como meio de 

aprendizado. Para Merleau-Ponty, o seu discurso sobre a importância do corpo e da 

experiência vivida se fundamenta em dois pilares pedagógicos.  

O primeiro pilar reúne o sujeito com o seu corpo, reconhece no corpo uma 

capacidade cognitiva, valoriza os sentidos no processo perceptivo. Sendo o corpo o 

lugar da sensação e da percepção, sobretudo no modo como agimos, sentimos e 

nos movimentamos, ele é também o ponto de partida para o conhecimento dos 

objetos e do mundo, deixando de ser um apêndice da consciência para ser um 

conhecedor do mundo sensorialmente e sinestesicamente. 

O segundo pilar pedagógico estabelece que a percepção corporal não é 

passiva, mas dinâmica e ativa, diretamente vinculada à ação e, somente através de 

nossas ações e experiências vividas, podemos construir um conhecimento real 

sobre o mundo, reintegrando, portanto, a esse mesmo mundo a unidade formada 

por mente-corpo, ou seja, o sujeito. Em outros termos, evidencia um sujeito portador 

de um corpo ativo que, pelo movimento, vivencia o lugar e o espaço e sintetiza as 

experiências em aprendizado, em conhecimento. 

Uma nova maneira de compreender os processos perceptivos surge, assim, 

pela fenomenologia da percepção, construída através de um discurso com base no 

diálogo com a psicologia, a filosofia e a arte. Nesse processo de recuperação do 

corpo ladeado pelos processos de percepção e cognição, encontra-se a figura 

fundamental de Merleau-Ponty, que se destaca pela sua dedicação em estudar e 

descrever a experiência viva do corpo-sujeito-mente em sua experiência no mundo, 

sobretudo na arquitetura, relacionando a vivência do sujeito com a experiência no 

espaço. 

Para reunir o discurso construído por Merleau-Ponty sobre a percepção, seu 

diálogo com a arte e com a ciência, bem como caracterizar as relações entre corpo, 

percepção e conhecimento, é necessário compreender a noção de sensação como 

“movimento”, conforme ele ressalta: “a cor, antes de ser vista, anuncia-se então pela 

experiência de certa atitude de corpo que só convém a ela e com determinada 

precisão” (1994, p. 284). 
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 Chauí (2006, p. 133) observa que a percepção era entendida de maneira 

diversa tanto pela filosofia quanto para o idealismo e o realismo, isto é, entendida 

em constante oscilação entre o que sabemos do mundo via o que nos é por ele 

mesmo fornecido e pelos objetos introjetados por nós, e o que depende do próprio 

sujeito e de seus processos racionais. Em outras palavras, “a percepção não é muito 

confiável para o conhecimento, porque depende das condições particulares de quem 

percebe” (CHAUÍ, 2006, p. 136). 

Para Chauí (2006, p. 136), no entanto, a fenomenologia busca equilibrar 

divergências e restaurar o sentido da percepção de modo subjetivo:  

 

[...] a percepção é, assim, uma relação do sujeito com o mundo exterior e 
não uma reação físico-fisiológica de um sujeito físico-fisiológico a um 
conjunto de estímulos externos (como suporia o empirista) nem uma ideia 
formulada pelo sujeito (como suporia o intelectualista). A relação dá sentido 
ao percebido e àquele que percebe, e um não existe sem o outro. (CHAUÍ, 
2006, p. 135). 
 

Já para Merleau-Ponty, a percepção do corpo está relacionada à 

imobilidade, já que depende da atitude corpórea. Essa nova compreensão de 

sensação transpõe a noção de percepção oriunda do pensamento objetivo, fundado 

no empirismo, no intelectualismo e constituído através da causalidade linear 

estímulo-resposta, para a percepção como apreensão dos sentidos que se faz pelo 

corpo. 

Referindo-se aos fatos científicos, Chauí (2006) afirma que, além das 

fronteiras do saber universal, existe um mundo repleto de qualidades e valores 

dispostos entre cores, aromas, odores, sons, figuras, fisionomias, etc., que permeia 

o lugar onde vivemos ladeados por pessoas e rodeados pelas coisas. Um mundo 

onde a percepção e a experiência corroboram para alimentar a fonte de 

conhecimento do sujeito, que tem como uma de suas características o corpo e a 

consciência em harmonia, em equilíbrio. 

 

[...] na teoria fenomenológica do conhecimento, a percepção é considerada 
originária e parte principal do conhecimento humano, tendo uma estrutura 
diferente do conhecimento intelectual, que opera com ideias. Ou seja, a 
percepção não é um reservatório de onde sairão ideias (como para o 
empirista) nem uma ideia confusa e inadequada que deve ser corrigida pelo 
pensamento (como para o intelectualista), pois ela é diferente de uma ideia 
ou pensamento. (CHAUÍ, 2006, p. 137). 
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Em meados da segunda metade do século XX, a distinção entre mente e 

corpo relegou a um segundo plano o conhecer desde e a partir do corpo. A 

experiência do corpo como campo criador de sentidos possibilita estabelecer 

corporeidade à existência uma vez que a percepção não é uma mera representação 

mentalista. O conceito de percepção elaborado por Merleau-Ponty estabelece uma 

ruptura com a noção de corpo-objeto e com as noções clássicas de sensação e 

órgãos dos sentidos como receptores passivos. 

Para Greiner (2005), a teoria da percepção, nascida na experiência do 

sujeito encarnado que olha, que sente através da experiência corporal, permite que 

o sujeito reconheça o espaço como expressivo e simbólico. É preciso ressaltar que a 

fenomenologia europeia trouxe a sua contribuição na descrição da importância da 

experiência do mundo, da experiência viva, reportando para a arquitetura a 

experiência do espaço a partir da vivência, “a partir das formulações de Husserl, 

Merleau-Ponty e Heidegger” (GREINER, 2005, p. 71). 

Podemos então olhar para o sujeito encarnado, estabelecendo uma relação 

com o corpo, com a afetividade, o outro, o tempo, o mundo da cultura e das relações 

sociais. A teoria da percepção de Merleau-Ponty ressalta o campo das relações 

sociais, do diálogo, do mundo dos objetos culturais, do campo da subjetividade, do 

amor como amálgama das experiências afetivas, da historicidade assim como das 

contradições e tensões. Em geral, as sensações aparecem associadas a 

movimentos que acompanham nosso acordo perceptivo com o mundo, o que 

possibilita novas interpretações de diferentes situações existenciais. Segundo 

Merleau-Ponty (1994, p. 312), o movimento e o sentir são os elementos-chave da 

percepção, havendo um vínculo intenso deste saber com os movimentos do corpo e 

com o processo de redimensionamento da compreensão do sujeito no processo de 

conhecimento, pois “não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo; 

quando sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um termo 

único de seu movimento”. Logo, a ação e a percepção existem como duas 

faculdades inseparáveis do sujeito, com a percepção dependente da ação, e só 

havendo ação em relação à experiência vivida ou ao mundo percebido. 

Considerando a perspectiva neurofisiológica da percepção, cabe notar sua 

relação com a organização do movimento e seu reflexo sobre a unidade dos 
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processos sensório-motores expressada na experiência corpórea e também na 

reflexão sobre a circularidade característica desse processo, sobretudo na década 

1980, quando o processo de percepção tornou-se mais complexo e deixou de ser 

entendido como algo antecessor ao conhecimento para transformar-se em uma ação 

cognitiva. 

Para Greiner (2010, p. 71-73), ao estudo da percepção, a partir da década 

de 1980, podem ser observadas novas aquisições oriundas de diversas disciplinas, 

como a biologia, a filosofia, a neurologia, a psicologia, as neurociências e, 

principalmente, as ciências cognitivas, que “redimensionaram o debate [da 

percepção] propondo pontes com a psicologia, as neurociências, a linguística, a 

antropologia cognitiva” e deram ao processo características objetivas e científicas.  

Já para Jarvilehto (1999), a percepção é entendida como a cooperação 

sinérgica existente entre os órgãos sensoriais e os músculos. Contudo, ele nos 

lembra que as teorias motoras da percepção não rompem ainda com a concepção 

tradicional dos sentidos como janelas da alma, isto é, mesmo considerando a 

sinergia, ainda veem os sentidos como transmissores de informações do ambiente. 

Para ele, é necessário alargar o olhar no sentido de reconhecer o caráter dinâmico 

da atividade neural. 

De seu lado, a percepção influencia a interpretação dos dados percebidos 

ao envolver processos mentais, subjetivos, memória e emoções. Para Goldstein 

(2010, p. xxviii), a ela também se acrescentam outros condicionantes: “o contexto no 

qual a percepção se dá, diferenças individuais do sujeito da percepção, expectativas 

e conhecimentos apriorísticos podem influenciar no que é percebido”. 

Noutras palavras, é um processo de decodificação de estímulos que 

obedece a uma circularidade, que envolve o aparelho sensorial e motor não como 

uma unidade dinâmica ou não apenas como partes integrantes do processo, mas 

reflete a estrutura do nosso corpo mediante o entorno, os múltiplos contextos 

afetivos, sociais e culturais, e mais além, pois o próprio organismo, através do 

movimento, auxilia na reorganização da estrutura do sujeito para a promoção do 

equilíbrio. Finalmente, é uma maneira de abordar a corporeidade no sentido de 

compreender o ser humano na sua condição de ser corpóreo em constante 
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movimento, em diversas atitudes complexas de circularidade e de fenômenos 

recursivos (MATURANA & VARELA, 1995). 

A partir das reflexões de Merleau-Ponty, estudos passaram a apontar 

aspectos importantes da percepção e permitiram entender com mais propriedade as 

relações entre corpo e percepção, com o auxílio das ciências cognitivas, das 

biociências e da inteligência artificial. Destacamos os estudos de Varela, Thompson 

e Rosch (1996), que retomam, hoje, os aspectos relevantes acerca da relação 

circular existente entre o organismo e o meio, considerando não apenas os 

componentes físico-químicos, mas a organização dos elementos e a interferência de 

fenômenos transversais. 

 Nesse sentido, os argumentos de Spuybroek dialogam com os de Varela 

quando ele afirma: 

“[...] o corpo só se constrói e se constitui através da ação, e pela ação se 
organiza e reorganiza constantemente, [...] sujeito-corpo e meio necessitam 
estar intimamente conectados, a consciência se une ao corpo e o corpo faz 
parte da estrutura do mundo e o mundo faz parte do corpo e de suas 
transformações” (SPUYBROEK, 2008, p. 35, tradução nossa) 

 

Varela, Thompson e Rosch (1996), ao relacionar cognição e experiência 

vivida, direcionam os estudos para o começo de uma nova ciência bio-

fenomenológica, que tem suas raízes no pensamento de Merleau-Ponty e que, com 

sua atitude de estudar o corpo fenomenologicamente, aponta novas possibilidades 

para os estudos contemporâneos, permitindo uma atualização dos dados científicos 

sobre os quais eles se debruçaram em suas reflexões. Por sua vez, as ciências 

cognitivas buscam, no estudo do corpo vivido da experiência, da percepção e da 

motricidade, os fundamentos para a compreensão da inscrição corporal do 

conhecimento nas teorias sobre aprendizagem. 

Das várias direções do olhar, surgem significações que dependem de dados 

culturais, das intenções do momento, de experiências anteriores e do movimento. 

Em síntese, a cognição depende da experiência que nasce na ação corporal 

vinculada à capacidade de movimento, considerando nossos corpos como uma 

estrutura viva e experiencial em que o interno e o externo, o biológico e o 

fenomenológico se comunicam, opondo-se, portanto, à compreensão da cognição 

enquanto processamento de informações.  
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Concluindo, é ainda necessário falar da experiência vivida presente na 

corporeidade e repleta de sentido estético, que configura um conhecimento sensível 

sobre o mundo, pleno de possibilidades de leitura do real e da linguagem 

perceptível, expressado pela estesia² dos gestos.   

Spuybroek também dialoga com o Merleau-Ponty quando afirma: 

 

Eu penso que a estética é uma experiência corporal, e que nós devemos 
chamar de sensível aquilo que está entre o belo e o sublime. Não é luxo, 
não é prazer, não é admiração, é o sensível (SPUYBROEK, 2008, p. 215, 
tradução nossa) 

 

Ao estudar o corpo e suas percepções aguçadas por determinados 

estímulos, ele propõe a revisão dos espaços cartesianos e da geometria euclidiana 

para adentrar um espaço de experiências imersivas no campo das percepções com 

o corpo e a arquitetura. Cabe lembrar que, para ele, o corpo se relaciona com a 

arquitetura no momento em que a ocupação, a interação e a experiência corporal do 

sujeito no espaço se dão. O fazer arquitetônico é, assim, definido e realizado por 

meio dessa relação do sujeito com o espaço, através da ação corporal e da 

percepção espacial. Portanto, o corpo pode ser olhado como o agente que 

experimenta e vive o espaço, que imprime significado ao objeto arquitetônico, enfim, 

como parte integrante essencial da obra arquitetônica. 

Como já se disse, o pensamento de Spuybroek reporta aos estudos de 

Merleau-Ponty sobre a fenomenologia da percepção. Em ambos, podemos perceber 

os mesmos conceitos sobre as relações fundamentais e indissociáveis entre o 

corpo, a percepção espacial e o espaço arquitetônico. E, ao impor a importância do 

corpo no processo de percepção do espaço arquitetônico, Spuybroek estabelece um 

vínculo com outros pensadores que também dialogam com essa teoria, entre eles: 

Alva Noe (2004), Evan Thompson (2001), Eleanor Rosh (2001), Francisco Varela 

(2001), Oliver Sacks (1997).  

 

 

² A estesia é uma comunicação gestada pela sensorialidade e a historicidade, marcada pelos 

sentidos. Aguçando os sentidos, afinando a sensibilidade, elaborando a expressão, a comunicação e 
a linguagem, a experiência estética amplia a competência de expressão do corpo e a experiência de 
percepção, afetando o ser e a subjetividade. 
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Para eles, percepção e sensação corporais estabelecem um ato cognitivo no 

processo de aprendizado assim como afirmam os arquitetos e teóricos da 

arquitetura que se seguem: 

 

 Juhanni Pallasmaa, com os títulos Os olhos da pele: arquitetura e os 

sentidos (2005), A imagem corporificada: Imaginação e Imaginário na Arquitetura 

(2011), As mãos inteligentes (2013), obras que abordam a percepção e a arquitetura 

a partir dos sentidos e sua interação com o espaço arquitetônico, da importância do 

sentido tátil que se inicia pela pele e sua integração com os demais sentidos, com o 

mundo e conosco. Mostram ainda que um corpo em harmonia com os sentidos 

promove a unidade do corpo nos moldes da percepção-pensamento-consciência, 

integrando-o à arquitetura em sua completude multissensorial; 

 Peter Zumthor, em Atmosfera (2006), que reflete sobre a capacidade de 

os edifícios e seu meio oferecerem às pessoas um excelente lugar para o 

desenvolvimento de suas vidas, o que ele exemplifica através de dez pontos: “a 

Consonância dos Materiais, Som do Espaço, Temperatura do Espaço, Luz Sobre as 

Coisas, Coisas ao Meu Redor, Entre Sossego e Sedução, Tensão entre Interior e 

Exterior, Grados de Intimidade e Arquitetura como Entorno”;  

 Hall, com A dimensão oculta (2006), que mapeia os sentidos e sua 

relação com o espaço e, mais do que isso, faz uma análise de como os sentidos 

interagem e se influenciam mutuamente, com o intuito de mostrar a importância da 

dimensão multissensorial na compreensão e vivência do espaço arquitetônico. Os 

seus estudos contribuem tanto na área da psicologia quanto na área da antropologia 

social quando afirmam que as relações espaciais são corporais; 

 Kent Bloomer e Charles Moore, com Body, memory, and architecture. 

(1977), que revisitam questões relacionadas ao campo da arquitetura e o 

envolvimento do corpo, refletindo sobre o esquecimento da dimensão sensorial da 

arquitetura pelos seus aspectos mais voltados para objetivos construtivos, funcionais 

e técnicos, além de propugnarem pela necessidade de incluir essa dimensão na 

formulação do espaço arquitetônico; 

 Lars Spuybroek, a partir de NOX: machining architecture (2004) e The 

architecture of continuity: essays and conversations (2008), obras que expressam a 
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importância do corpo no processo de percepção do espaço assim como a 

reintegração do sujeito em sua corporeidade, propondo a inclusão de fundamentos 

essenciais no processo de percepção das sensações corporais, como ação e 

movimento, emoções, sentimentos, ou seja, propõem a recuperação da importância 

do corpo na arquitetura. 

 Esses autores destacam a importância do corpo em movimento e do apelo 

sensorial nos espaços arquitetônicos, em busca da recuperação dos sentidos do 

corpo, em detrimento do domínio da imagem no processo de percepção da 

arquitetura, procurando, na história, instantes de reflexão da valorização do corpo 

ativo. 

Nesse intuito de recuperar a vivência, a percepção e os sentidos corporais, a 

fenomenologia, portanto, aproximou o sujeito do mundo e influenciou, durante o 

século XX, teóricos da arquitetura e arquitetos que buscavam compreender como o 

sujeito se relaciona com o espaço arquitetônico através das experiências sensoriais 

em combinação com as fisiológicas, psicológicas e fenomenológicas, ou seja, um 

sujeito reintegrado em corpo e mente.  

 

[...] Simultaneamente, observamos que o corpo humano, a nossa posse 
tridimensional mais primordial, não tem sido, em si, objeto de preocupação 
principal da compreensão da forma arquitetônica; que a arquitetura, 
enquanto considerada uma arte, é caracterizada em seu estágio de projeto 
como uma arte abstrata e visual e não como uma arte centrada no corpo 
(BLOMMER; MOORE, 1977, p. ix, tradução nossa) 

 

Na afirmação de Pallasmaa (2011, p. 38), “contemplamos, tocamos, ouvimos 

e medimos o mundo com toda a nossa existência corporal, e o mundo que 

experimentamos se torna organizado e articulado em torno do centro de nosso 

corpo”. E continua: 

 

“[...] nossos corpos e movimentos estão em constante interação com o 
ambiente; o mundo e a individualidade humana se redefinem um ao outro 
constantemente. A percepção do corpo e a imagem do mundo se tornam 
uma experiência contínua”. (PALLASMAA, 2011, p. 61) 

 

Para Greiner (2005, p. 44), “o corpo não é um meio por onde a informação 

simplesmente passa, pois toda a informação que chega entra em negociação com 

as que já estão”. Tal qual um processador, o corpo performático recebe imagens, 
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cheiros, texturas, sons, sabores e os processa tornando-os parte dos pensamentos 

para, depois, devolvê-los sob a regência da transformação. 

 

 [...] o corpo humano mediado por tecnologias: o corpo humano atual, desde 
a mais tenra idade, cotidianamente transpassado por técnicas 
imperceptíveis ou não; o corpo do outro que da mesma forma se constrói; a 
imagem de outros corpos (espectros), que também nos tornam conscientes 
de nossos próprios, imagem impressa, imagem-movimento transmitida, 
distorcida, corrigida, sincopada..., essa que se torna objeto de desejo, 
desejo de ser, desejo de tornar-se, mas também desejo de manipulação, de 
possessão; nossos corpos e suas próteses, sejam elas meios de 
locomoção, de leitura, de visão, de audição ou de criação, todas elas mais 
ou menos interativas; enfim corpos constantemente redimensionados por 
novas tecnologias; logo, novos corpos e novas consciências (MEDEIROS, 
2005, p.150). 

 

Tschumi (1994, p. 122) alarga ainda mais esse papel do corpo no campo da 

arquitetura quando diz que “os corpos não apenas se movem, mas também criam 

espaços produzidos por e através dos seus movimentos”. O papel do corpo, afirma 

Aguiar (2006), é central na elaboração do espaço arquitetônico e é na arquitetura 

que um conceito mais antropológico de espaço é construído. O corpo, no contexto 

da arquitetura, é a base para as experiências e a recepção do espaço, influenciando 

a sua predisposição cinestética aos processos de percepção e cognição, 

contribuições trazidas pela psicologia perceptual e pela teoria da empatia. 

Lembra Aguiar que a presença do observador em movimento fica bem 

enfatizada por Bruno Zevi (1948) em Saber ver arquitetura quando ele argumenta 

que a experiência espacial prolonga-se desde a cidade com suas ruas, praças, 

parques, jardins, becos, estádios, até onde o homem tenha construído limites no 

“vazio” (AGUIAR, 2006). 

A reflexão filosófica feita por Merleau-Ponty em torno da percepção 

desdobra, portanto, diante de nós, um mundo fenomenológico, o mundo dos 

sentidos, com a tarefa de compreender o corpo como sensível instrumental na 

construção de saberes e na elaboração de subjetividades. Por meio de uma 

estrutura subjetiva, vão sendo configurados os gostos pessoais, os desejos, as 

preferências e também as rejeições, nos quais correlacionamos o corpo, os outros, o 

tempo, as coisas e o mundo. E vale lembrar que as construções subjetivas são 

alimentadas pelo sentido de nossas escolhas. 
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Por ser uma arte, afirma Tschumi (1995, p. 28-29), a arquitetura também 

pertence ao domínio do empirismo, dependente da prática e da experiência do uso 

do espaço pelo usuário; ao mesmo tempo, também é produto do homem e da 

mente. Para ele, “a arquitetura é entendida a partir de dois termos mutuamente 

exclusivos – espaço e seu uso ou, num sentido mais teórico, a concepção do espaço 

e a experiência do espaço”: de um lado, a memória formada por fragmentos reais; 

de outro, a fantasia formada por fragmentos virtuais conectados pela fruição. Em 

outros termos, “em ação as operações da sedução e o inconsciente” (TSCHUMI, 

1995, p. 16).  

Já para Ando (1988, p. 73), o espaço assume a direção de uma arquitetura e 

de um urbanismo mais focados nas necessidades do homem - o espaço assume um 

propósito: 

 

“[...] um lugar não é o espaço absoluto da física newtoniana, um espaço 
universal, mas sim um espaço com direcionalidade significante e com uma 
densidade heterogênea que nasce de uma relação com o shintai; o corpo 
em sua relação dinâmica com o mundo” (ANDO, 1988, p. 73). 

 

Em busca de uma síntese, Spuybroek define a arquitetura como um 

processo contínuo que, para se fazer completo, necessita da experiência sujeito-

corpo-espaço, projeta seus ambientes com o intuito de ativar o corpo pela ação e 

interação humanas, estimulando a percepção e a cognição do espaço, pois o 

espaço arquitetônico só se completa quando é enriquecido pela experiência do 

sujeito com o espaço. 

As associações e impressões na memória têm influência na identidade e na 

maneira de ver e assimilar o mundo. Pallasmaa (2011, p. 64) enfatiza que a 

“percepção, memória e imaginação estão em interação constante; a esfera do 

presente se funde com imagens de memória e fantasia.” Para ele, a todo momento, 

estamos “construindo uma imensa cidade de evocações e recordações, e todas as 

cidades que visitamos são ambientes desta metrópole que chamamos de mente” 

(PALLASMAA, 2011, p. 64).  

A imaginação gera como obra-prima as imagens, que, conforme observa 

Bachelard (1988, p. 88), é um dos fenômenos produzidos pelo “ser imaginante”. 
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Armazenadas no cérebro tal qual caixas organizadoras de lembranças a guardar 

fragmentos do passado, assim também são os conceitos em sua afirmação: 

 

Os conceitos são gavetas que servem para classificar os conhecimentos; os 
conceitos são roupas de confecção que desindividualizam conhecimentos 
vividos. Para cada conceito há uma gaveta no móvel das categorias. O 
conceito é um pensamento morto, já que é, por definição, pensamento 
classificado (BACHELARD, 1988, p. 88). 

 

A partir das reflexões desses autores, aspectos importantes do estudo da 

percepção permitem compreender melhor as relações entre o corpo, a percepção 

espacial e a sua indissociável relação com o objeto arquitetônico. Resta perceber a 

presença em nós de uma desconstrução do tempo natural, do tempo afetivo e do 

tempo histórico para constituir uma estrutura psicológica e histórica. Em outras 

palavras, essas experiências mobilizam em nós sentidos que foram construídos no 

campo subjetivo, em que as escolhas que fazemos têm sempre lugar sobre as 

possibilidades abertas e as situações dadas; experiências que se apresentam como 

maneiras de subjetivação no campo da educação, como uma caixa organizadora de 

aprendizagem.  
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1.2 - Arquitetura e Performance 

Nas últimas décadas do século XX, várias mudanças no universo das 

tecnologias do processo de projeto e descrição do objeto arquitetônico, ocorridas 

especialmente na área da computação gráfica com a introdução de novos 

instrumentos na área digital e de softwares CAD, permitiram que transformações 

consideráveis surgissem na prática arquitetônica desde o processo do projeto até a 

sua concretização enquanto obra. Essa mudança de paradigma, referida por Manuel 

Castells (2005, p. 67) como “revolução da tecnologia da informação”, promoveu um 

grande impacto na arquitetura que, a princípio, adotou os novos recursos em função 

da otimização da representação gráfica de desenhos assim como da precisão 

técnica. 

Como explica Oxman (2008), o projeto arquitetônico, nas últimas três 

décadas, tem mudado suas ferramentas humanas para atividades de análise, 

síntese e avaliação, modificando em muito a forma como os edifícios são pensados, 

analisados e representados. Os meios digitais produziram mudanças consideráveis 

na própria arquitetura, possibilitando novas explorações de formas mais complexas 

antes impossíveis de serem analisadas, calculadas e representadas. 

Na contemporaneidade, os arquitetos se utilizam dos recursos da 

computação e das novas ferramentas de projeto digital, alinhados ao eixo do 

pensamento processual, sistêmico, evolucionista, e transpõem barreiras na adoção 

de meios para consolidar e aplicar novas possibilidades técnicas e formais ao 

projeto, desde a sua definição formal, espacial e estrutural até a sua execução. 

Edifícios são projetados, documentados, montados e fabricados por meio da 

assistência digital. Além disso, essa evolução do projeto arquitetônico dos meios 

tradicionais para os meios digitais tem possibilitado a produção de vários projetos 

diferenciados nas últimas décadas. 

A arquitetura emergida da era digital, afirma Mitchell (1995), possibilita o 

desenvolvimento, mesmo que em estado conceitual, do projeto a partir da real 

conexão entre este e sua materialização, caracterizada por altos níveis de 

complexidade. Cabe notar ainda, argumenta Oxman (2006), que esses novos 

projetos são revolucionários não apenas na forma como são elaborados, mas 

também pelas alternativas diferenciadas de diversidades tecnológicas e evoluções 
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dinâmicas que propõem. As inovações relativas às geometrias topológicas 

complexas são obtidas graças às ferramentas computacionais dos atuais softwares, 

que suportam avançados tipos de geração de forma, consequentemente 

influenciando os estágios do processo de projeto - análise, síntese, avaliação e 

comunicação, ou melhor, representação (KOLAREVIC, 2005). 

Os novos processos oriundos da tecnologia da informação e utilizados no 

campo da arquitetura, ressalta Oxman (2006), estão transformando a cultura, a 

economia e a sociedade no sentido globalizado, marcando a arquitetura e todos os 

produtos advindos dessa interação corpo-sujeito-espaço. Também, observa 

Kolarevic (2005), os edifícios estão sendo concebidos e produzidos mediante novos 

conceitos de variedade, singularidade e multiplicidade, que alteram e afetam as 

disciplinas e as práticas de projeto. É possível conceber, representar e construir 

muitos edifícios somente com os recursos dos meios digitais. As transformações 

dinâmicas e de continuidade, relações topológicas, dobramentos, na visão de 

Kolarevic (2005), estão mudando os processos tradicionais de projeto baseados na 

tipologia, repetição, produção de massa e simetria, assim como estão substituindo 

alguns conceitos clássicos, como estável, sólido e duradouro. 

Essa nova arquitetura insurgente, definida por Kolarevic (2006) como 

Arquitetura Performativa, emerge como um novo paradigma de projeto, que valoriza 

o desempenho como uma questão primordial para o processo e possibilita aos 

arquitetos encontrarem soluções mais otimizadas com o auxilio de softwares de 

análise de desempenho, utilizados largamente para avaliações pós-concepção e 

pós-ocupação assim como para a modelagem da forma arquitetônica e para a 

definição de materiais e fluxos (OXMAN, 2006). 

Por outro lado, no contexto contemporâneo, argumenta Spuybroek (2008, p. 

15), a arquitetura tem sido dominada pelas formulações de significado, pela 

linguagem, pelo culto aparente das imagens e da arquitetura do espetáculo. Lars 

observa que tem havido falta de envolvimento com o lugar, desgaste afetivo dos 

habitantes em relação à cidade, seguidos de um condicionamento dos habitantes 

que, submetidos a um fascínio imagético, transpõem para a arquitetura o mesmo 

processo cultural de anestesiamento e desincorporação constatado nas cidades. E 

continua a sua reflexão: 
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Tudo o que parecemos oferecer atualmente é um “breve olhar, um leve 
sorriso” aos monumentos arquitetônicos espalhados na Europa e nos ermos 
exóticos desertos orientais, estampados nas páginas brilhosas de revistas 
de arquitetura, substituídas pelos mais visuais websites (SPUYBROEK, 
2008, p. 15) 

 

Lars Spuybroek faz parte de uma elite digital, observa Jencks (2002, p. 207-

210), que abre caminhos de vanguarda quando propõe um processo de projeto 

generativo e computacional, tornando a complexidade formal e geométrica da sua 

arquitetura um meio no campo experimental.  

Nos anos de 1990, através da utilização da computação e suas ferramentas 

de cálculo, baseado em algoritmos, modelagem e fabricação digital, o computador 

passou a ser utilizado não mais como meio de representação, mas além, como 

ferramenta primordial no processo de projeto e na produção da arquitetura. 

Spuybroek classifica e organiza sua arquitetura em processos experimentais 

de projeto e máquinas e os divide em três períodos distintos, alinhando-os a três 

categorias ou máquinas distintas referentes aos momentos de seu trabalho 

enquanto diretor no escritório NOX. São elas: máquinas ou projetos “indiciais”, 

referentes às primeiras técnicas por ele utilizadas em seus primeiros projetos; 

máquinas “construtivistas”, referentes a investigações formais oriundas de 

procedimentos analógicos, aplicando ao projeto a lógica generativa e considerando 

o objeto arquitetônico como entidade viva e ativa; e, por fim, máquinas 

“configuracionais”, referentes ao trabalho desenvolvido com softwares de animação 

e programação, envolvendo códigos, algoritmos e demais recursos digitais. 

A arquitetura de Spuybroek (2004) é definida por ele como “máquinas para 

experiências”, um sistema de relações formado por edifício e corpo. Sua arquitetura 

trabalha o edifício como uma estrutura aberta que somente a interação com o 

usuário pode completar, ou seja, é uma arquitetura in progress ou in process, que 

não desvincula o pensamento do projeto com o da apropriação e o da experiência 

do espaço. 

Entendendo melhor o vocábulo “sistema”, Christopher Alexander (2011, p. 

58, tradução nossa) elucida que um sistema generativo é aquele formado por 

máquinas e processos de projeto. Lembra ainda que, como um sistema, há um 

contínuo processo de variação, organização e reorganização em conjunto a fim de 

dar suporte à criação e emergência de novas relações e novas configurações. Além 
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disso, “sistema” é ainda a relação entre as partes que forma um todo, ou seja, a 

arquitetura não é um objeto, mas um meio utilizado pelo usuário como um sistema 

de operação das relações entre o espaço, a estrutura física e material, o contexto e 

o próprio usuário.  

Assim, a partir da referência de Spuybroek (2008, p. 202) aos seus projetos 

como “máquinas para experiências”, quando alarga o olhar sobre o conceito de 

máquina, e do argumento de Christopher Alexander sobre “sistema” como a relação 

interligada de partes para a formação de um todo onde cada uma das partes é algo 

material também composto de partes interligadas, podemos pensar no objeto 

arquitetônico também como algo material, composto por partes estruturais, 

tecnológicas, formais, estéticas e performáticas. 

 Nessa reflexão, cabem os seguintes questionamentos: poderia o objeto 

arquitetônico ser considerado um corpo? O objeto arquitetônico é apenas aquilo que 

fazemos dele ou há algo mais além disso? Por que alguns edifícios podem nos 

deprimir e outros, nos alegrar? (KOLAREVIC, 2005) 

Para Hagan (2008), a definição de objeto arquitetônico está na capacidade 

que o edifício tem de afetar e transformar as pessoas, o local, a natureza e mesmo o 

tempo. Também Spuybroek (2004), lembrando a discussão sujeito-arquitetura como 

máquina e sistema, observa que a arquitetura só se completa com a experiência do 

usuário. Ou seja, nesse processo contínuo sujeito-espaço, sujeito-corpo, máquina-

sistema é que se desdobra a arquitetura, em constante e ininterrupta atualização do 

edifício ou, como propõe o arquiteto, “máquina de experiência”. 

Desse modo, o edifício como máquina deve ser pensado também em termos 

da relação entre as partes, uma vez que, como máquina, existe uma organização e 

uma reorganização entre as partes que formam o seu todo, reforçando, portanto, a 

necessidade do corpo-edifício para ativar e “dar vida” à arquitetura.  

Assim sendo, como a performance, então, dialoga com o objeto 

arquitetônico?  

No campo artístico, sob o ponto de vista de Schechner (2006), a 

performance está em relação ao “sendo”, ao “fazendo”, “mostrar fazendo”, “explicar 

o mostrar fazendo”, em que o corpo é o protagonista e visto em consideração às 

variáveis da presença física, com o “fazendo e o mostrar fazendo” sendo  ações, 
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movimentos; já o “explicar o mostrar fazendo” são reflexões, desempenho das 

performances (o corpo do edifício em performance); e o “sendo”, a existência do 

próprio corpo (edifício) - o que denota que as relações do mundo da performance 

com a arquitetura são tecidas e intermediadas pela ação, pois ambos exortam e 

corroboram experiências e percepções. 

Kolarevic (2005) argumenta que a performance arquitetônica pensada como 

um desempenho artístico, se comparada à dança e à música, pode fazer parecer  o  

edifício como  inerte e inativo e, se comparado ao cinema, como uma arquitetura 

totalmente sem movimento. Ainda esclarece que, no contexto urbano, a performance 

do edifício pode  interagir com os usuários, proporcionar sensações, servir como 

objeto de contemplação e informações, além de também ser um projeto  que pode 

ser  desenvolvido com base em critérios específicos da performance ligados ao 

processo de projeto., como a forma,  o desempenho acústico, térmico, lumínico, 

estrutural, hidrossanitário, energético, dentre outros. Segundo ele, esse tipo de 

arquitetura está emergindo como um novo paradigma de projeto baseado em 

performance e porta a representação de  múltiplos domínios, do financeiro, espacial, 

social e cultural ao puramente técnico (estrutural, térmico, acústico, etc.). 

 

Quando olho rapidamente os objetos que me circundam para me situar e 
orientar-me entre eles, mal tenho acesso ao aspecto instantâneo do mundo, 
[...]. Mas, quando contemplo um objeto com a única preocupação de vê-lo 
existir e desdobrar diante de mim as suas riquezas, então ele deixa de ser 
uma alusão a um tipo geral e eu me apercebo de que cada percepção, e 
não apenas aquela dos espetáculos que descubro pela primeira vez, 
recomeça por sua própria conta o nascimento da inteligência e tem algo de 
uma invenção genial [...]. (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 74-75) 

 

 

O edifício contemporâneo também pode ser pensado como um corpo e, em 

assim sendo, é um corpo que mostra desempenho, ações, conexões, interações. 

Kolarevic (2005) argumenta que, para ajudar a perceber como as inovações 

tecnológicas e os aspectos construtivos podem marcar comportamentos, 

percepções e modelar subjetivações, é necessária a compreensão de fatores 

importantes ligados à performance. Primeiro, observa, que a performance na 

arquitetura se apresenta de várias maneiras: 

 Performance Process: que consiste de um desenvolvimento técnico 

em projeto digital, envolvendo o processo de criação na efetivação do 
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projeto e seu detalhamento assim como em todo o processo de 

construção do edifício com suas condicionantes, formatando, então, uma 

autografia da obra; 

 Techno Performance: ou a performance que envolve também o 

processo de fabricação no desempenho das características 

estrutural, térmica, acústica, etc. ou seu alcance em múltiplos 

campos, como financeiro, espacial, ecológico, social, cultural, etc. e 

que registra o desempenho do edifício enquanto corpo, em suas 

dimensões construtiva e tecnológica, denominado pelo autor de 

projeto performativo; 

 Performance (in) doors e (out) doors: que diz respeito às áreas 

comuns entre a narrativa do corpo edificado e a performance, 

referindo-se à performance art e à percepção. Sob o olhar alargado 

em relação ao espaço/edifício, corpo e movimento, essa arquitetura é 

nominada por Kolarevic (2006) de arquitetura performativa, vez que 

propulsora da criação e de subjetividades, principalmente do ponto 

de vista do háptico³, entendido como aquele que estabelece uma 

relação de ação corpo x corpo edificado.  

 

Em qualquer meio de expressão em que a tecnologia desempenha um 
papel importante, o trabalho mais dinâmico ocorre quando a tecnologia 
acompanha as visões dos artistas ou os artistas acompanham a tecnologia 
(RUSH, 2006, p. 186).  

 

O autor argumenta que existem também três pontos a serem observados no 

conceito de Performance (in) doors e (out) doors ou arquitetura performativa: 

 

 o primeiro, que se relaciona à performance art; 

 o segundo, ao movimento;  

   o terceiro, às questões socioeconômicas. 

 
 

 

³ A palavra háptico vem do grego hapsis e quer dizer pegar ou segurar e, segundo Shiffman (2005, p. 

265), constitui a base de um canal perceptual responsável pelo “input combinado da pele e da 
cinestesia”. Por sua vez, segundo Hara (2007, p. 283), “indica uma atitude que leva em consideração 
o modo como percebemos as coisas com os nossos sentidos”.  
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“O sistema grego é responsável pela percepção das formas geométricas – 
formas, proporções dos objetos manipulados. Além disso, através de 
diversas manipulações - por exemplo, pegando, levantando, esfregando, 
apertando e seguindo contornos –, o sistema háptico é capaz também de 
fornecer informações sobre seu peso e consistência. O reconhecimento 
preciso de um objeto pode ser resultado apenas de um breve encontro tátil: 
o simples fato de tocar a borda de uma xícara sem olhá-la já nos fornece 
informações suficientes para que orientemos a nossa mão a fim de pegá-la 
e erguê-la” (SHIFFMAN, 2005, p. 265) 

 

Um dos precursores no campo da arquitetura envolvendo a performance foi 

Gordan Pask (2011, p. 68). Desde a década de 1960, ele propunha inventos e 

máquinas interativas em suas instalações, um novo discurso para a reinserção do 

diálogo entre o usuário e a arquitetura em termos de sua relação e interação com o 

edifício, opondo-se à percepção estática do objeto arquitetônico. Nessa discussão, o 

arquiteto e prof. Usman Haque, que projeta sistemas arquitetônicos interativos 

baseados em algoritmos, inseriu Pask em seu livro The architectural relevance of 

Gordan Pask (2007) como um personagem relevante, em proposições 

fundamentadas em experimentos voltados para o pensamento sistêmico que 

envolve o sujeito no processo de projeto. Haque (2007, p. 54) afirma: 

 

Pask auxiliou na definição das fundações da criação de ambientes 
dinâmicos, genuinamente interativos e responsivos, sendo, portanto, de 
importância ímpar para o processo de projeto, o qual deve ser pensado no 
processo de uma experiência arquitetônica (HAQUE, 2007, p. 54). 

 

Em busca de uma síntese sobre a construção de uma experiência 

arquitetônica, Pask (2011, p. 68) argumentava que sua essência estava na 

imprevisibilidade, na continuidade do estímulo produzido entre as relações de 

interação e comunicação entre os habitantes e o espaço, em um contínuo diálogo 

entre usuário e máquina. Em uma de suas experiências performáticas, lembrando o 

conceito de performance como algo que promove transformações e alimenta 

possibilidades no sentido de interação com o usuário, estimulando continuamente o 

usuário a interagir com o objeto arquitetônico,  Pask, com o arquiteto Cedric Price, 

participou na elaboração do projeto do  teatro Fun Palace (1960), projeto 

considerado precursor em performance se enquadraria no conceito proposto por 

Kolarevic (2006) de Techno Performance, pois  a proposta da edificação era 
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totalmente interativa, com ambientes abertos e flexíveis, adaptáveis pelo usuário, 

com exceção da estrutura principal.  

A concepção do Fun Palace trouxe consigo um conceito social: o de 

workshop público, onde tudo acontece em função da participação do usuário com as 

atividades sugeridas e a interação com o ambiente físico em si.  

O edifício propôs-se composto por um “kit de partes móveis”, formado por 

pisos, paredes pré-fabricadas, malha tridimensional, escadas radiais, passarelas 

portáteis, plataformas, módulos para cobertura e guindastes, constituindo-se, aos 

olhos de Pask e Price, um “laboratório do divertimento”, com possibilidades para 

dança, música, drama, fogos de artifício e utilização de novas tecnologias. O público 

teria controle sobre seu ambiente, resultando disso um edifício responsivo às 

necessidades e às muitas atividades desenvolvidas pelos visitantes nos diversos 

ambientes flexíveis. 

O conceito do projeto teve por base a utilização de estruturas metálicas em 

aço, inteiramente controladas por guindastes, a percorrerem todo o edifício através 

de suas partes e "peças", como paredes, plataformas, assoalhos, escadas, módulos 

pré-fabricados de cômodos e tetos a serem movidos e montados pelos guindastes. 

Cada parte da estrutura pode ser variável, à semelhança de um grande estaleiro, em 

ambientes, como teatros, cinemas, restaurantes, oficinas, etc., que podem ser 

montados, movidos, rearranjados e desfeitos de modo contínuo.  

Noutras palavras, há praticamente seis décadas atrás, Pask já entendia a 

arquitetura como processo contínuo de relações entre o usuário e o espaço, sendo, 

portanto, o edifício Fun Palace inserido também no contexto do conceito de 

Kolarevic (2006) de Performance (in) doors e (out) doors, que permite ao usuário 

despertar  novos estímulos sensoriais ocorridos nas diversas movimentações dos 

elementos de formação do ambiente: luz/penumbra, silêncio/ruído/música, cor, 

escala dos ambientes, movimento de elementos e pessoas, etc. assim como nas 

atividades e na interação sugeridas. 
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A partir da classificação estabelecida por Kolarevic (2005), optamos por 

propor uma abordagem dos processos conceituados pelo autor sobre Performance 

Process, Techno Performance e Performance (in) doors e (out) doors, utilizando 

como referencial de pesquisa algumas obras que foram desenvolvidas a partir do 

desempenho  do edifício enquanto dimensão construtiva e tecnológica e também 

sob o olhar da performance art e da percepção, na intenção de exemplificar algumas 

das diferentes abordagens da performance na arquitetura. Destacamos também que 

ambas as performances, a que utiliza a técnica para obter o desempenho do edifício, 

ou a artística, que se serve dos instrumentos da técnica por meio do edifício para 

interagir com as percepções sensoriais, registram uma interação entre si.  

A escolha das obras selecionadas foi baseada nos princípios da 

performance  que se enquadravam nos conceitos elencados por Kolarevic (2006), 

com o intuito de se abranger uma pequena parcela da diversidade de situações 

onde a performance pode ser constatada e se destaca como uma condição 

relevante na concepção e edificação do espaço arquitetônico segundo o conceito 

apresentado pelo autor. A seleção dos espaços arquitetônicos ora se deu pelos 

programas digitais utilizados como ferramenta para a obtenção da performance, ora 

pelos recursos tecnológicos empregados para  a aquisição de uma determinada 

performance, ora pela interação do edifício através da performance com algumas 

percepções sensoriais humanas. 

Lembrando as proposições iniciais do autor sobre a performance voltada ao 

desempenho do edifício, a Techno Performance, normalmente, está associada ao 

conceito de sustentabilidade ambiental e arquitetura bioclimática, aos modelos 

digitais desenvolvidos para analisar as características do projeto performativo 

adotadas para o edifício. Entretanto, Hagan (2008) argumenta que temos de adotar 

como objetivo principal a busca pelo equilíbrio das questões sociais e o meio 

ambiente, além de outras questões, como desempenhos estruturais e ambientais.  

 Observa Hagan (2008) que o conceito de sustentabilidade em edifícios 

considerados performativos é bem mais abrangente, pois adota um sentido mais 

alargado de significado, que envolve desde a minimização de consumo de fontes de 

água, energia e materiais, à maximização de saúde, segurança e qualidade de vida 

para seus usuários. Essas características de desempenho são observadas pela 
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capacidade do edifício de suportar e resistir a desastres naturais, a mudanças de 

condições internas e externas provocadas pelo clima, assim como pela utilização de 

seus usuários, associando-se, portanto, aos conceitos de competência ou eficiência 

almejados para o projeto performativo.  

Vários arquitetos e engenheiros estão trabalhando no desenvolvimento de 

sistemas que utilizem fontes de energia alternativa, condensando seus esforços no 

desenvolvimento de tecnologias verde (green technology), visando uma arquitetura 

para o futuro. Com certeza, todo esse empenho deve servir de estímulo intelectual e 

criativo para o desenvolvimento de novos projetos. 

O edifício de escritórios Pérgola, situado na Costa Rica, projeto do arquiteto 

Bruno Stagno e construído em 2003/2004, é um exemplo em arquitetura sustentável 

e bioclimatizada, onde as barreiras vegetais foram utilizadas mostrando ser muito 

eficientes no controle da poluição sonora. Stagno utilizou recursos que se 

correlacionam com o conceito da Techno Performance de Kolarevic (2006) para 

obter o desempenho estrutural em suas dimensões construtiva e tecnológica e 

empregou, na composição do espaço arquitetônico, materiais, como estruturas pré-

fabricadas de concreto, para construir a caixa do edifício e a pele de vidro que faz a 

envoltória de toda a edificação.  

O edifício também ficou envolto por seis telas metálicas moduladas, que 

ancoram a vegetação para funcionar como uma cortina verde, composta de “jalapas 

roxas”, vegetação de fácil manutenção e beleza, proporcionando um equilíbrio 

climático ao ambiente interno e diminuindo a temperatura no interior da caixa de 

vidro, além de dialogar esteticamente com o ambiente natural pela importância de 

seu elemento ecológico e sua imagem formal. 

O arquiteto também fez uso da performance técnica para dar suporte a 

outra performance mais sensitiva, em concordância com o conceito da Performance 

(in) doors e (out) doors, quando utilizou elementos funcionais que se interagem e 

auxiliam na composição ecológica e formal do espaço assim como na formulação de 

uma atmosfera para o interior do edifício. Construída pelos efeitos de luz e sombra, 

essa atmosfera conecta o espaço interno com o externo e favorece a interação da 

edificação com as percepções dos usuários e da estrutura formal com a natureza e o 

entorno.             
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Pallasmaa (2011, p. 63) observa que o arquiteto aos poucos internalizou os 

requisitos funcionais, a paisagem, o próprio edifício concebido por ele com as 

características de movimento, escala, equilíbrio, enfim, todo o contexto, que pode 

ser sentido inconscientemente por todo o corpo, “como tensões no sistema muscular 

e nas posições do esqueleto e dos outros órgãos. [...] a arquitetura é comunicação 

do corpo do arquiteto diretamente com o corpo da pessoa que encontra a obra, 

talvez séculos depois”. 

 

Sentimos prazer e proteção quando o corpo descobre sua ressonância no 
espaço. Quando experimentamos uma estrutura, inconscientemente 
imitamos sua configuração com os nossos ossos e músculos: o fluxo 
agradável e animado de uma música é inconscientemente transformado em 
sensações corporais, a composição de uma pintura abstrata é 
experimentada como tensões no sistema muscular, e as estruturas de um 
prédio são inconscientemente imitadas e compreendidas pelo esqueleto 
(PALLASMAA, 2011, p.63). 

 

Le Corbusier, na Capela de Notre-Dame-du-Haut, em Ronchamp, França, 

cujo projeto teve início em 1950 e inauguração em 1955, demonstra afinidade com o 

conceito de Kolarevic (2006) de Techno Performance, onde ele exemplifica com 

muita criatividade e beleza, quando propõe e idealiza a otimização do uso da luz 

natural dentro das edificações como uma iniciativa de aproveitar, de forma passiva, 

os recursos naturais através das superfícies brancas, irregularmente perfuradas para 

que a luz adentre o interior da capela. Ele utiliza vários elementos funcionais que 

interagem como partes de um todo, como as cruzes, a mesa do altar, o 

confessionário, o púlpito, o mobiliário, os candelabros e os bancos, mas que também 

auxiliam na composição artística do espaço e na criação de uma atmosfera de 

mistério e contemplação que favorece o silêncio, o recolhimento e a prece, tocando 

fundo a emoção humana. 

Essa experiência sensorial, evidencia outro conceito de Kolarevic (2006) a 

Performance (in) doors e (out) doors, proposta por Le Corbusier transita tanto pela 

experiência interna com a capela, que os usuários vivenciam por meio dos efeitos de 

luz e sombra que estabelecem uma conexão do espaço interno com os horizontes 

exteriores, quanto pela sensibilidade aos materiais, assim como pela atmosfera 

criada pelos diversos elementos e símbolos que favorecem o misticismo aguçado 

pela interação das formas plásticas do edifício com a natureza e com o lugar 
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sagrado. As diversas experimentações sensoriais ocorrem quando o usuário se 

desloca física e visualmente por ângulos variados do espaço, já que a capela se 

localiza no ponto mais alto do terreno, estabelecendo um confronto com o contraste 

dos elementos compositivos do lugar, com a paisagem do entorno vivenciada pelos 

elementos da natureza e um diálogo com as formas livres do edifício, cuja função é 

mais espiritual do que prática. 
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Será que o processo criativo ficará prejudicado com tantas incumbências e 

princípios tecnológicos a serem incorporados nos projetos de arquitetura?  

O arquiteto, hoje, além de atender ao programa de necessidades dos 

futuros usuários do espaço arquitetônico, também deve analisar outros aspectos no 

momento da concepção do projeto a fim de integrá-lo às características voltadas à 

performance.  

Em busca de uma síntese sobre os sistemas de projeto performativo, 

Oxman (2008) considera três aspectos relevantes para a formulação de um projeto 

dessa natureza:  

 o modelo geométrico, que permite a transformação e a geração do modelo 

propriamente dito, conforme as análises das avaliações propostas, 

normalmente parametrizadas;  

 os processos avaliativos, que podem ser integrados ou não aos modelos 

geométricos e aos mecanismos de otimização, que permitem realizar as 

transformações e gerações, no modelo em estudo, dos diversos tipos de 

performances programadas;  

 e, finalmente, a interatividade do arquiteto e de outros profissionais de áreas 

comuns, estabelecendo as bases a serem utilizadas no processo de 

modificação ou geração da forma.  

Um exemplo de performance no campo lumínico pode ser observado na 

sede da Hongkong e da Shanghai Banking Corporation, projeto de Norman Foster, 

em Hong Kong, construído no período de 1979-1986, que inclui áreas comerciais e 

residenciais para promover a flexibilidade de uso. O edifício é composto por um 

prisma retangular de quarenta e sete andares escalonados em três torres 

individuais, uma de vinte e nove, uma de trinta e seis e outra de quarenta e quatro 

andares, respectivamente. Sua estrutura é constituída por oito grupos de quatro 

colunas de aço revestidas de alumínio, que sobem desde a fundação até a estrutura 

do núcleo, e cinco níveis com sistema de viga em Vierendeel, que reforça a 

estrutura. A elevação do acesso ao edifício, que se faz por meio de escadas 
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rolantes, possibilitou a liberação do pavimento térreo assim como permitiu a criação 

de uma grande praça coberta e pública. 

Norman Foster desenvolveu, neste edifício, o conceito de sustentabilidade 

que tem mais afinidade com o conceito de Techno Performance adotado por 

Kolarevic (2006), quando, através dos recursos da tecnologia, desenvolveu um 

sistema de espelhos que capta a luz solar por iluminação zenital e a reflete em áreas 

escuras do edifício, sendo a principal fonte de iluminação dentro do prédio. O banco 

de espelhos gigantes no topo do átrio reflete a luz solar natural do átrio para a praça 

abaixo, promovendo a redução da energia artificial, a ventilação e a integração 

visual de todo o complexo. Além disso, protetores de sol instalados nas fachadas 

externas bloqueiam a luz solar direta no edifício e reduzem o excesso de calor.  

Outro aspecto interessante da edificação foi a utilização da água do mar no 

sistema de refrigeração de ar condicionado, sem falar do piso, feito de painéis 

móveis leves, onde se encontram as instalações dos sistemas de energia, 

telecomunicações e ar condicionado, permitindo a instalação rápida e fácil de 

terminais de computadores.  

         A forma austera e imponente do edifício modifica a paisagem, impacta o 

entorno e o espaço urbano, o que estabelece vínculos entre as percepções dos 

usuários e a edificação. Quando Foster propõe uma grande praça coberta e formula 

um espaço mais interativo e flexível ao público, enquadra-se também no campo da 

Performance (in) doors e (out) doors.  
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Uma performance arquitetônica como desempenho lumínico, associado ao 

térmico, lembra Kolarevic (2003), pode ser observado no edifício do Instituto do 

Mundo Árabe, em Paris, França, projetado por Jean Nouvel e construído de 1981 a 

1987. O edifício constitui um complexo cultural com espaços para exposições 

temporárias, auditório, museu, biblioteca, oficinas infantis, escritórios, centro de 

documentação e restaurante. Em sua proposta, o arquiteto Novel apresentou um 

edifício envolto em uma pele predominantemente em vidro, exibindo uma natureza 

leve e desmaterializada obtida pelos materiais reflexivos adotados, e introduziu 

elementos da cultura islâmica, como a utilização de brises em forma de muxarabies 

(um elemento histórico, que consiste no uso de treliça de madeira para filtrar a luz, 

mas que permite a visão da rua do interior do edifício, sem interromper a 

privacidade).  

A fachada sul do edifício recebe os brises (muxarabies) utilizados para filtrar 

a insolação excessiva. O elemento criado como brise é similar a um diafragma de 

câmeras fotográficas e controlado mecanicamente com o auxílio de células 

fotossensíveis, que acionam um mecanismo que se abre e fecha de acordo com a 

intensidade luminosa vinda do exterior. Os diafragmas metálicos possuem aberturas 

em diversos tamanhos e formas geométricas. A outra fachada, completamente 

espelhada, reflete a paisagem do Rio Sena e da cidade de Paris. 

Na construção do edifício, foram empregadas técnicas e materiais 

inovadores que correspondem ao conceito de Kolarevic (2006) sobre a Techno 

Performance na utilização de processos de fabricação, no desempenho das 

características estrutural, térmica, acústica e lumínica, que registram o desempenho 

do edifício em suas dimensões construtiva e tecnológica,  mas também a 

performance do espaço arquitetônico  em relação ao conceito de sustentabilidade. 

Cabe notar que Jean Novel utiliza a tecnologia para obter o desempenho do edifício, 

mas alinha-se ao lado sensorial artístico e se serve dos instrumentos da técnica para 

interagir com as percepções sensoriais, o que favorece e aproxima do conceito da 

Performance (in) doors e (out) doors quando imprime a forma de muxarabies nos 

brises da fachada. 
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Outro exemplo do conceito performático, segundo Velloso (2009), pode ser 

observado na escultura urbana D-Tower, do arquiteto Lars Spuybroek, localizada em 

Doetinchem, na Holanda, cujo projeto foi iniciado em 1988 e concluído em 2005. A 

escultura foi obtida por meio de estudos formulados em ambiente digital, onde o 

arquiteto iniciou o seu trabalho pesquisando deformações em uma esfera, à qual 

foram aplicadas diferentes forças de transformação no cálculo do estresse da 

estrutura, direcionadas, intercaladas e sequenciadas por códigos em softwares de 

animação desenvolvidos por algoritmos.  Para concluir o projeto, Spuybroek recebeu 

ajuda e influência dos trabalhos realizados por Frei Otto sobre estruturas 

pneumáticas autoportantes. Esse projeto do arquiteto faz parte de um momento de 

vanguarda na aplicação de recursos digitais e softwares de animação na arquitetura 

e inclui essa estrutura urbana como um projeto envolto pelo conceito de 

Performance  Process atribuído por Kolarevic (2006). 

A torre ou “abóbada gótica”, como prefere chamá-la, possui uma estrutura 

de 12 metros de altura e envoltória orgânica composta de poliéster, confeccionada 

por uma técnica de moldagem gerada por computador em poliuretano com fresa 

CNC (Controle Numérico Computadorizado), sendo, portanto, um projeto 

performático também conforme o conceito da Techno Performance, por utilizar 

desempenho estrutural em suas dimensões construtiva e tecnológica. 

D-Tower é uma construção híbrida material e digital e consiste em uma 

estrutura biomórfica (a torre), um website e um questionário de 360 perguntas com 

cinco alternativas cada uma, que recebem uma determinada pontuação. Os pontos 

são calculados e controlados por software programado para receber e codificar 

respostas, via questionário disponível no website, sobre questões que envolvem o 

estado emocional dominante nos cidadãos da cidade, respostas que, depois, são 

transcritas para um gráfico apresentado no website. 

 As respostas são obtidas, codificadas e traduzidas em diferentes cores e a 

escultura muda sua cor dependendo das respostas obtidas. As emoções são 

mapeadas, codificadas e tonalizadas em quatro cores diferentes, a partir de uma 

iluminação colorida direcionada à torre, em que o azul simboliza felicidade, o verde, 

raiva, o vermelho, amor e o amarelo, medo. 
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As emoções são registradas para cada rua da cidade através do CEP de 

cada participante, permitindo a cada um o acesso ao mapa da cidade onde se 

encontram as pessoas mais ou menos felizes. Cada habitante da cidade que queira 

participar recebe uma senha para ter acesso ao questionário, o que permite que 

somente os moradores de Doetinchem tenham esse acesso e garante que a D-

Tower revele realmente o estado emocional dos moradores da cidade. Cada 

pesquisa dura em torno de seis meses, é arquivada diária e mensalmente e pode 

ser acessada pelos visitantes e moradores. Após esse período, as perguntas são 

renovadas e substituídas. 

D-Tower também possui uma cápsula na qual os habitantes podem deixar 

cartas, flores, etc. para outras pessoas, estabelecendo uma interação entre o 

espaço e os usuários. Esse é um projeto em que um sistema interativo de relações, 

sentimentos e espaço, qualidades e quantidades inicia uma troca de papéis; em que 

a ação humana, a cor, o dinheiro, os valores e os sentimentos, todos se tornam 

entidades interconectadas (SPUYBROEK, 2004, p.158). 

D-Tower passa a ser um objeto da paisagem urbana enriquecido pelas 

possibilidades do dinamismo formal e da valorização da relação interativa e contínua 

entre a arquitetura e a experiência do sujeito com o espaço, apresentando, por isso, 

também a afinidade com o conceito da Performance (in) doors e (out) doors. Para 

Lars, um edifício dinâmico é aquele que nos impulsiona a fazer um movimento de 

com ele interagir. Podemos, assim, olhar para o edifício como um “organismo vivo”, 

observa Fraser (1995, p.10. tradução nossa), quando se refere à arquitetura como 

parte da natureza; por ser feita pelo homem, torna-se com maior presença também 

parte do ecossistema, um edifício que se transforma e se adapta de acordo com a 

cultura e a ideologia. 

Na argumentação de Velloso (2009), a torre D-Tower agrega tecnologias 

existentes e emergentes por retratar uma arquitetura interativa, na qual tanto o 

participante como a internet são importantes para a formulação do espaço 

arquitetônico, pois o processo de digitalização está presente na própria arquitetura. 

O trabalho de Lars Spuybroek tem como objetivo desenvolver as possibilidades de 

criação de um território interativo de arquitetura e promover a fusão da matéria e da 

informação, do sujeito e do objeto. 



 

84 

 

 E é assim, segundo Paul Ricoeur (1969), que nos compreendemos quando 

compreendemos o mundo dos signos. No entendimento de Eco (1988, p.21-24), o 

signo pode tanto ser designado como um elemento de um processo de comunicação 

utilizado para transmitir, decidir ou indicar algo, quanto um elemento do processo de 

significação, e observa que “a arquitetura pode ser considerada como um sistema de 

signos: o “signo arquitetônico é caracterizado pela presença de um significante cujo 

significado é a função que ele possibilita”. 

Nesse sentido, podemos relacionar o objeto arquitetônico como um corpo 

animado, vendo-o capaz de informar e comunicar através de sua “pele”, produzir 

sensações e também modificar o cenário de uma cidade. No contexto de nosso 

estudo, a performance remete  a algo interativo em contínuo movimento, que cria 

padrões, imagens e textos dentro e fora dos edifícios, transformando a sua 

aparência  de estática para dinâmica e alterando, com isso, suas  propriedades. 
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Outro arquiteto a utilizar as novas técnicas de computação como auxílio aos 

projetos de arquitetura foi Peter Eisenmam, em 1988, na elaboração do projeto do 

Arnof Center of Design and Arts, em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, construído 

em 1996. Eisenmam elaborou a reestruturação do espaço na Universidade assim 

como a construção das instalações adicionais (bibliotecas, salas de exposições, 

teatros, etc.).  

O resultado foi a adição à construção existente de um novo espaço 

arquitetônico privilegiando os conceitos de movimento e inércia, com referência a um 

corpo em movimento. O edifício exprime configurações geométricas não 

convencionais, que podem ser observadas em toda a estrutura do átrio através das 

paredes inclinadas ao longo do volume central no espaço vazio da edificação, 

permitindo ao usuário experimentar a continuidade de subir e descer observando a 

estrutura do edifício. O Aronoff Center retrata e se enquadra no conceito da 

Performance (in) doors e (out) doors, através da ideia de palimpsesto, oscilação e 

vibração aplicado, simultaneamente, ao novo edifício e ao já existente: como já se 

disse, o usuário experimenta vários movimentos ao subir e descer por meio de 

espaços com diferentes inclinações, cores, texturas, luzes, sombras, proporções, 

etc.. 

O edifício denota a correspondência com os conceitos da(o) Performance  

Process, por ser um marco na utilização de tecnologia para desenho e 

desenvolvimento do projeto com o auxílio de software de desenho assistido por 

computador, e da Techno Performance, pela adoção de meios digitais para 

consolidar e aplicar novas possibilidades técnicas e formais ao projeto, desde a sua 

definição formal, espacial e estrutural até a sua construção. Graças a essa 

ferramenta de desenho, os arquitetos e engenheiros puderam criar e calcular 

estruturas mais complicadas que as usuais anteriores.  Os espaços complexos do 

edifício exigiram que os construtores usassem lasers para localizar pontos de 

medição no meio do volume, uma técnica que, desde então, se tornou comum na 

construção civil. 
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Um dos precursores da utilização e da adoção de meios digitais na 

arquitetura, segundo Jencks (2002, p. 211), foi Frank Gehry, em 1989, a partir de um 

trabalho realizado para o Porto Olímpico de Barcelona, na Espanha, para o qual 

propôs uma escultura em forma de peixe. Para a elaboração do trabalho, ele utilizou 

recursos em conformidade com o conceito da(o) Performance Process no desenho 

técnico e no seu detalhamento por computador para criar seus modelos formados 

por curvas complexas. Foi necessária a adaptação de um software de desenho, 

CATIA, utilizado na produção arquitetônica, para possibilitar as distorções propostas 

pela escultura, para, em seguida, obter a precisão do projeto através da confecção 

da maquete por prototipagem rápida. Gehry também fez uso de meios que 

correlacionam com outro conceito o da Techno Performance ao  efetivar o projeto e 

fornecer especificações de construção nas dimensões construtivas e tecnológicas. 

A escultura Peixe Dourado, formada por uma rede de linhas finas de aço 

inoxidável entrelaçadas, cujas escamas adquirem uma cor dourada quando nelas 

incide a luz solar, modifica e interage com a paisagem do lugar, relacionando a 

escultura ao conceito da Performance (in) doors e (out) doors. 
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Ressalta-se, sobretudo, que as técnicas construtivas podem ser associadas 

a complexos estudos de engenharia para a elaboração de soluções eficientes em 

desempenho térmico, lumínico e do fluxo dos ventos, como pode ser observado no 

Centro Cultural Jean Marie Tjibaou, um centro para a promoção da cultura Kanak, 

em Nouméa, na Nova Caledônia, construído entre 1991 e 1998, projeto do arquiteto 

Renzo Piano.                 

O arquiteto estabeleceu como prioridade para o conjunto de pavilhões 

desenvolver um sistema de ventilação natural, respeitando as técnicas construtivas 

locais. Para isso, inspirou-se nas cabanas da tribo nativa Kanak, na sua cultura e em 

seus símbolos, adotando materiais como madeira, bambu, em combinação com 

materiais como aço, vidro ou cortiça, que oferecem tanto a simplicidade em seus 

interiores quanto um sistema de aeração o mais natural possível, o que maximiza a 

ventilação do clima úmido. A proposta de Renzo considera a topografia do terreno, a 

vegetação local, além de aproveitar a brisa da lagoa com suas correntes de ar 

ascendentes. Para alcançar o objetivo proposto, foi criado um sistema de entrada de 

ar pelas telas do bambu, localizadas logo próximas ao chão, e também uma locação 

de claraboias móveis, instaladas com o objetivo de puxar o ar quente para cima e 

estabelecer, assim, uma boa ventilação e iluminação interna natural.  

Renzo, munido de criatividade e da beleza dos materiais locais, utilizou 

recursos compatíveis ao conceito da Techno Performance quando propôs e 

idealizou a otimização do uso da ventilação e iluminação dentro das edificações 

como uma iniciativa de aproveitar, de forma passiva, os recursos naturais. Utilizou 

vários elementos funcionais, como as estruturas curvas das cabanas construídas 

com nervuras e vigas, que simbolizam a aparência tradicional, porém equipada com 

todas as possibilidades oferecidas pelos recursos da tecnologia em seu interior.  

O complexo cultural é composto por dez edificações com funções e 

tamanhos diferentes, que variam entre 63 m², 95 m² e 140 m², e alturas que vão de 

20 a 28 metros. As edificações são agrupadas em três vilas e conectadas por 

caminhos que lembram as aldeias tradicionais. Cada uma das vilas tem uma função 

distinta: Vila 1, espaços dedicados à cultura, com exposições permanentes e 

temporárias, um auditório e um anfiteatro; Vila 2, onde se situam a administração, a 
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pesquisa, a biblioteca e uma sala de conferências; e Vila 3, que são espaços para 

atividades tradicionais, como música, dança, pintura e escultura.  

A estrutura das edificações em formato de pente Iroko evoca o artesanato da 

tribo Kanak, com elementos estruturais delgados, dispostos simetricamente e unidos 

perfeitamente com tubos horizontais e hastes de chaves diagonais de aço 

inoxidável, integrados à paisagem e à cultura de seus habitantes. Pode-se perceber 

o cuidadoso esforço do arquiteto para encontrar, através dos recursos da técnica e 

mediante diversos temas, como espaço, cultura, clima, tempo, um balizador que 

também auxiliasse na composição artística do espaço e na criação de uma 

atmosfera que retratasse a cultura local, a tradição, a memória, a natureza, sem 

esquecer os recursos da tecnologia alinhados à paisagem como elemento inerente 

da arquitetura. Por alinhar tanto o projeto quanto a construção com um símbolo da 

tradição Kanak e com a sensorialidade da paisagem, pode-se considerar que o 

edifício também se encontra inserido no conceito de Performance (in) doors e (out) 

doors em sua proposta, quando elege como premissa esses valores. 
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Na proposta elaborada por Kolarevic (2005), também se associam a 

arquitetura performática e as questões culturais e socioeconômicas. Essa 

abordagem pode ser notada na construção do Museu Guggenheim, do arquiteto 

Frank Gehry, em 1997, na cidade de Bilbao, situada a nordeste da Espanha. No 

local, ocorreu uma transformação cultural e socioeconômica após a construção do 

museu com suas formas exuberantes.  

Frank Gehry desenvolveu o projeto circundado de temas voltados à 

atmosfera náutica com suas superfícies envoltas em diversos ângulos. Ele afirma 

que somente foi possível desenvolver e viabilizar a proposta com o auxílio dos meios 

digitais a partir de um modelador tridimensional de última geração, o software 

CATIA, portanto em conformidade com o conceito da(o) Performance Process. Este, 

por meio de algoritmos da geometria analítica, mapeou as superfícies curvas e 

retorcidas pelo processo de elementos finitos, possibilitando o desenvolvimento do 

projeto.  

Para executar a construção com os diversos ângulos e ondulação das 

superfícies, incluindo as diferentes aberturas e arestas, Gehry recorreu ao programa 

CATIA em auxílio à construção das partes de todo o conjunto de formação do 

projeto o que demostra uma compatibilidade com o conceito da Techno 

Performance. 

O Museu é rico em soluções esculturais que dialogam com a geometria, 

possui em seu interior um grande átrio de perfil suavemente torcido, repleto de 

aberturas em diversos ângulos, incorporadas às torções da própria estrutura do 

museu, as galerias, as salas de exposição, além de escadas e elevadores revestidos 

pela sensorialidade da transparência do vidro. Os materiais adotados na composição 

estrutural entre paredes de concreto e um sistema reticular em aço e o jogo de luzes 

e sombras provocado pela própria forma do Museu ampliam essa sensorialidade.  

De outro lado, a paisagem escultórica de sua pele exterior, constituída de 

placas de titânio devidamente numeradas e cortadas individualmente com o auxílio 

da tecnologia, desperta nos visitantes a percepção tátil, liberando diferentes 

sensações sinestésicas pelo contexto harmônico da composição dos materiais 

adotados.  
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Gehry lança mão de recursos performáticos através da forma plástica 

sensorial do edifício, envolta em dobras, torções e sobreposições para interagir com 

as percepções dos visitantes, seja pelas características materiais das placas de 

titânio dispostas em escamas ou pelas diversas nuances de cores provocadas pelos 

diferentes ângulos da forma em contato com os reflexos da luz solar e da 

luminosidade da água, em consonância com o conceito da Performance (in) doors e 

(out) doors cunhado por Kolarevic (2006). 

O Museu Guggenheim, observa Oxman (2006), representa um marco 

catalisador de teorização e de novos encaminhamentos formais na direção de novos 

métodos e postulados no processo de projeto, na introdução de complexidades 

geométricas, agora vistas sob o olhar de novas abordagens libertas do formalismo 

linguístico. O escritório de Frank Gehry, lembra Lindsey (2002), empenhou-se 

arduamente em pesquisas e experimentos que potencializassem as ferramentas 

digitais para se obterem sistemas computacionais integrados ao processo de projeto 

como um todo, desde a sua concepção até a sua materialização, produção e 

construção.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 

 

 



 

96 

 

A Reichstag Dome, ou escultura de luz como é também chamada, projeto 

de Norman Foster, localiza-se em Berlim, Alemanha, e faz parte da expansão e 

reconstrução do Edifício Reichstag do Parlamento alemão. Sua construção, ocorrida 

entre 1992 e 1999, teve como premissa básica a transparência e a acessibilidade 

públicas, mas também a impressão de um novo conceito de “edifício público 

totalmente sustentável, ambientalmente responsável e virtualmente livre de 

poluição”, segundo Foster.  Na proposta, veio impressa a premissa da 

sustentabilidade na forma da bioclimatização em conformidade com o conceito da(o) 

Performance  Process, quando, através dos recursos da tecnologia, Foster 

desenvolveu o seu projeto para um edifício energeticamente eficiente, que 

autoproduz calor e energia e reduz a emissão de resíduos, além da qualidade 

ambiental do seu interior. 

 A nova cúpula do edifício Reichstag possui uma claraboia com um cone 

invertido formado por espelhos em ângulos diversos, usados para refletir a luz solar 

incidente na cúpula e favorecer a economia energética. Além de proporcionar a 

iluminação natural para a câmara situada logo abaixo, outro componente importante 

é o sistema de ventilação natural, que permite que o ar do interior do edifício suba 

através do cone invertido pelo efeito chaminé, onde é reciclado pelos ventiladores 

axiais e intercambiadores de calor, transformando-se em energia através dos painéis 

de células fotovoltaicas, posicionados na face sul da cobertura.  

Foster também se afiniza com o conceito da Techno Performance quando a 

partir do uso extensivo da luz solar, da ventilação natural e da climatização natural 

utiliza recursos para construir esse edifício energeticamente eficiente, que 

transformam a nova cúpula em um autogerador de energia que minimiza os custos 

energéticos. Com essa proposta, imprime um simbolismo na estrutura e estabelece 

a relação de um ideal democrático de governo com as pessoas, desde que essas 

podem posicionar-se sobre uma plataforma de visualização a partir da qual podem 

ver não só a cidade inteira como observar os acontecimentos nas câmaras, isto é, 

permite que os alemães observem os procedimentos dos parlamentares do governo 

através do acesso visual pela abertura na base invertida do cone. 
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No interior da cúpula, os visitantes circulam por duas rampas helicoidais que 

parecem flutuar e conduzir as pessoas a uma plataforma elevada, donde é possível 

observar e contemplar a impressionante vista panorâmica de 360 graus da 

paisagem urbana da cidade de Berlim. A nova cúpula de vidro permitiu abrir o 

edifício tanto para a luz natural como para a paisagem, relacionando as percepções 

dos visitantes com o edifício, com o lado mais sensorial da paisagem, com os 

edifícios da cidade, com as ruas e praças, num espaço mais interativo e contínuo, 

sob a forma, ao mesmo tempo, de um grande farol a iluminar a nova Berlim. Por 

trabalhar e desenvolver sensorialidades em torno da esfera dos sentidos 

entendemos que este projeto também se insere no conceito da Performance (in) 

doors e (out) doors. 
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Outro exemplo de processo de desempenho pode ser observado no projeto 

de ampliação da Estação Ferroviária de Waterloo, em Londres, projetada por 

Nicholas Grimshaw em meados de 1993, que adotou meios  que correspondem ao 

conceito emitido por Kolarevic (2006) da(o) Performance  Process para a elaboração 

do  projeto.  A edificação conta com uma área de 60.000 metros quadrados e possui 

uma cobertura de 400 metros de comprimento, com uma forma curvilínea e sinuosa 

em pele de vidro, modelada por meio de recursos de técnicas paramétricas, sendo 

sua estrutura arqueada suficientemente flexível para acomodar as forças de 

diferenciação e gravitacionais que pressionam a estrutura devido aos trens que 

entram e saem da estação, em conformidade ao conceito da Techno Performance, 

quando utiliza recursos para a obtenção  de um tipo de performance. Os meios 

paramétricos permitiram calcular com precisão o quantitativo de materiais para a 

cobertura, composta por mais de 10.000 m² de vidro, 7.000 m² de chapa de aço 

inoxidável e treliças unidas com juntas de aço fundido e pinos de aço inoxidável. E 

também estruturar as características acústicas, lumínicas, de ventilação e de 

qualidade do ar no interior da estação. 

A forma transparente, curvilínea e sinuosa da pele de vidro permite ao 

usuário o contato com o exterior, favorecendo a sensação de amplitude e fluidez do 

espaço, a percepção de luz e sombras e a conexão visual com os edifícios, ruas, 

com a paisagem, enfim com o entorno da estação. Por estabelecer esse vínculo 

entre os usuários e as percepções estimuladas pela visão, audição e olfato, 

podemos inserir o edifício também no conceito da Performance (in) doors e (out) 

doors.  
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A arquiteta Farshid Moussavi, autora do livro The Function of Form (2003), 

observa que a parametrização também possibilita o desenvolvimento de novas 

características ligadas à forma topológica diferenciada, que permite ações 

transformacionais complexas na evolução da estrutura espacial, na organização 

não-hierárquica dos componentes e promove condições espaciais hiperconectadas 

de todo o modelo.  

Isso pode ser notado no Porto Internacional de Yokahama, no Japão, de 

autoria do Foreign Office Architects, construído em 2000-2002, cuja modelagem e 

processo de projeto foram elaborados para atender às necessidades de 

hipercontinuidade das formas com os modelos topográficos complexos 

correlacionando ao conceito da(o) Performance  Process. 

O terminal não tem a imagem de um edifício tradicional. A proposta dos 

arquitetos foi utilizar os recursos digitais para construir as ondulações da topografia 

e possibilitar um espaço extremamente dinâmico, fluido em todas as direções, 

recursos tecnológicos que foram determinantes tanto no partido arquitetônico 

adotado como nos seus diferentes níveis, em conformidade ao conceito e aos 

recursos da Techno Performance. 

E o projeto também traz impresso em sua forma bastante alegórica a 

afinidade com o conceito da Performance (in) doors e (out) doors, quando propõe 

estabelecer uma análise mais sensorial com a paisagem, montanhas, caminhos,  

fazendo com que o espaço seja mais interativo e estabeleça uma continuidade do 

solo urbano na forma de uma colina suave, achatada, ondulante assim como 

promova uma interligação dos pisos do térreo, terraço, exterior e interior, mas 

crescendo em altura, uma vez que adentra o mar.  

  O terminal possui 70 metros de largura e avança 430 metros no mar, com 

altura total de aproximadamente 15 metros, organizados e dispostos da seguinte 

forma: no nível superior, uma plataforma de madeira que funciona como mirante; 

logo abaixo, está o núcleo do edifício, onde acontecem as chegadas e partidas, as 

salas de reuniões e áreas de espera, restaurantes e lojas; no nível mais inferior, 

localizam-se o estacionamento e a sala de máquinas. Pode-se observar, no projeto, 

que as dimensões construtiva e tecnológica serviram de suporte para o 

desenvolvimento da Performance Art e da percepção. 
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O Museu de arte Milwaukee, nos Estados unidos, projetado por Santiago 

Calatrava em 1995 e construído em 2001, foi resultado de estudos realizados com o 

auxílio dos recursos digitais coerentes com o conceito da(o) Performance  Process, 

que detectaram alguns problemas de operação da asa devido à velocidade dos 

ventos locais e direcionaram a escolha para o material mais adequado, no caso  

estrutura de aço e grandes panos de vidro. O edifício, construído a partir de técnicas 

assistidas por computador também estabeleceu correspondência com o conceito da 

Techno Performance, possui uma estrutura em forma de asa gigante, que funciona 

como um brise-soleil que sobe e desce e controla a temperatura e a iluminação do 

hall de recepção.  

Os brises são sustentados por um conjunto de cabos de aço suspensos, de 

60 m de comprimento em seu ponto mais largo, e formam a silhueta de um pássaro 

de asas abertas. Em funcionamento, torna-se um evento urbano performático, pois 

eles abrem e fecham, configurando uma espécie de escultura urbana cinética, além 

de trazer qualidade ambiental pelo sombreamento no interior do museu. Os brises 

perfazem um conjunto composto de 72 aletas de aço, de tamanhos variados, e são 

equipados com sensores que acionam o fechamento da estrutura caso o vento 

ultrapasse determinada velocidade. Essa estrutura móvel transparente, que 

Calatrava compara a um pássaro em voo, além de proporcionar um sistema de 

controle de luz solar, transforma-se em uma escultura ícone da própria cidade. 

         Calatrava procurou integrar o museu à cidade, criando uma praça de 

lazer e eventos culturais assim como espaços flexíveis para exposições temporárias, 

além de uma ponte para pedestres atirantada por cabos de 60 m de altura e 

conectados a um mastro. A ponte faz a interligação do museu e do lago com a 

cidade. O projeto do Museu inclui também um salão de leitura e um espaço em 

anexo, que alonga o espaço de exposições, coberto por uma superfície orgânica de 

vidro por onde entra a luz natural que favorece uma atmosfera sensorial no ambiente 

que se eleva acima do corredor central, expandindo-o. Para ampliar o espaço do 

museu, Calatrava manteve parte do edifício abaixo do nível a fim de alongar o 

campo visual para o lago Michigan. Relevou ainda a sensorialidade, promovida por 

duas fontes com cerca 12 m de diâmetro e 10 m de altura e pelas linhas de jatos de 

água acionadas por sensores de presença: elas se movimentam com a aproximação 
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dos visitantes, além de serem iluminadas com fibras óticas. Funcionam como eixos 

visuais do espaço. Observa-se que Calatrava teve como premissa criar um edifício 

cuja técnica trabalhasse perfeitamente alinhada com a funcionalidade, mas que 

também dialogasse com a arte e a percepção de modo que pudesse auxiliar, com os 

recursos necessários, o campo artístico, para que este viesse a prevalecer como  

arte, em conformidade ao conceito de Performance (in) doors e (out) doors pelo lado 

da sensorialidade do espaço arquitetônico. 
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A performance em desempenho em sistemas de ventilação pode ser 

observada nos projetos para a rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, no Brasil, 

de autoria do arquiteto João Filgueiras Lima, ou “Lelé”, como  preferia ser chamado. 

O arquiteto empregou recursos tecnológicos em consonância ao conceito Techno 

Performance quando utilizou critérios para a estruturação das características 

lumínicas, de ventilação e de qualidade do ar e fez uso de galerias de ventilação, 

brises, sheds como prioridade para criar um sistema de iluminação e ventilação 

naturais para os ambientes internos dos hospitais. O estudo dos ventos possibilitou 

a criação de soluções para a ventilação natural e auxiliou o problema da entrada de 

calor, mantendo a qualidade do ar interno. 

Os critérios adotados por Lelé, como a diferença de pressão e o efeito 

chaminé, foram aplicados no uso e aprimoramento de um sistema de sheds utilizado 

para promover a ventilação cruzada; na utilização dos ventos dominantes; nas 

galerias de tubulações, que captam os ventos para a renovação do ar - todos 

condicionantes também como modeladores da forma arquitetônica dos projetos.  

O sistema construtivo dos Hospitais da Rede Sarah é constituído de 

elementos pré-fabricados, basicamente formados por estrutura metálica e vedação 

em argamassa armada, que reduziram o custo inicial e viabilizaram 

empreendimentos flexíveis. A título de exemplo, esse sistema pode ser observado 

tanto no Hospital Sarah de Brasília, projetado e construído de 1994 a 2003, com 

uma área construída de 24.000m², como no Hospital Sarah do Rio de Janeiro,  

projeto iniciado 2001 e obra concluída em 2008, com uma área construída de 52.000 

m2. Ambos têm as características da iluminação e da ventilação naturais do 

ambiente. 

Em outros termos, Lelé imprimiu em seus projetos para a rede Sarah 

também a correlação com o conceito da Performance (in) doors e (out) doors, 

quando utilizou o conceito de humanização do espaço arquitetônico e a natureza e a 

arte como instrumentos na reabilitação de sujeitos debilitados. Ao elaborar 

ambientes impregnados de recursos para promover a sensorialidade, que estimulam 

os mais diferentes sentidos e, principalmente, o maior de todos, a vontade de viver, 

de superar obstáculos, usando as palavras de um paciente expostas em um dos 
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painéis localizados na unidade do Lago Norte, em Brasília, podemos “sentir” o que 

este espaço de arquitetura, natureza e arte representa para aqueles que ali 

adentram: “Doença nem sempre é um obstáculo intransponível. Existem fendas 

pelas quais podemos escapar e redescobrir a vida. Depende de nós”.  
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O estudo da morfogênese também foi utilizado com o intuito de se obter 

uma melhor performance da estrutura na elaboração do Projeto Eden, Cornwall, 

Inglaterra, de 2001. O autor do projeto, arquiteto Grimshaw & Partners, desenvolveu 

várias pesquisas baseadas na estrutura da asa de uma libélula para chegar à 

proposta de estrutura do grande jardim botânico. Após vários estudos e utilizando 

recursos provenientes da tecnologia compatíveis com o conceito da(o) Performance  

Process,  optou por uma estrutura em forma de esferas interconectadas, com a 

geometria estrutural composta por painéis de pele de vidro em formas hexagonais e 

pentagonais, no objetivo de permitir uma melhor uniformização das cargas de forças 

na estrutura do edifício.  

O projeto consiste em oito cúpulas geodésicas formadas por uma estrutura 

de tubos de aço galvanizado de diferentes tamanhos. Grimshaw e equipe, através 

dos meios assistidos pelo computador em conexão com o conceito da Techno 

Performance, desenvolveram a estrutura e definiram a duração de cada seção de 

aço em modelos 3D feitos em computador, o que permitiu que cada secção de aço 

fosse fabricada individualmente para ser montada no local. A estrutura das cúpulas é 

formada por uma série de pentágonos e hexágonos, triângulos de vários tamanhos 

ligados entre si, que criam uma esfera coberta com 500 painéis  de ETFE (etil-

tetrafluoroetileno). Os painéis, criados a partir de camadas finas de película de ETFE 

UV transparente, são selados externamente e insuflados, o que forma uma câmara 

de ar que fornece mais isolamento que o vidro, agindo como um cobertor térmico e 

regulando a temperatura diariamente, embora também possa irradiar calor durante a 

noite. 

Grimshaw e equipe estabeleceram uma conexão do espaço interno com os 

horizontes exteriores por meio da transparência dos materiais adotados e pela 

atmosfera criada pelos diversos elementos da composição arquitetônica, que 

dialogam com a natureza e permitem uma interação das formas plásticas do edifício 

com os visitantes. As diversas experimentações sensoriais ocorrem quando o 

usuário se desloca por diversos caminhos no espaço, confronta as vegetações, os 

diversos aromas, cores, texturas, escalas, melodia do canto dos pássaros, o 

contraste dos elementos compositivos do lugar, a paisagem do entorno vivenciada 
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pelos elementos da natureza, que dialogam com as formas livres do edifício e 

exemplificam mais uma semelhança ao conceito  da Performance (in) doors e (out) 

doors. 
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Os meios computacionais possibilitam aos arquitetos antever situações 

adversas provocadas por intempéries variadas assim como fazer com que o projeto 

tenha um melhor desempenho estrutural, térmico, lumínico, acústico e energético. 

Essa interferência também pode ser observada na Swiss Re ou St Mary Axe, em 

Londres, Inglaterra, projetado por Norman Foster e equipe em 2004. O edifício foi 

modelado com o intuito de alcançar uma forma que pudesse maximizar a luz do dia 

e a ventilação natural, com o objetivo de reduzir consideravelmente o consumo de 

energia. Para tal, foi utilizada recursos coerentes com o conceito da(o) Performance  

Process por meio de  softwares de simulação de túneis de vento na modelagem do 

edifício, possibilitando a escolha de uma forma mais adequada ao atendimento às 

questões de iluminação e energia. 

A Swiss Re Tower, com uma altura 180 metros, inicia-se com um plano 

circular que se amplia à medida que adquire altura e se estreita em direção ao seu 

ápice, reduzindo reflexos, melhorando a transparência e aumentando a penetração 

da luz do dia ao nível do solo. A forma aerodinâmica da torre faz com que o vento 

flua em torno do edifício e minimize as cargas de vento na estrutura e no 

revestimento, o que permite o uso de uma estrutura mais eficiente.   A composição 

estrutural do edifício é formada por um núcleo central e um "diagrid" perimetral, com 

uma grade de elementos de aço diagonalmente interligados cujo objetivo é promover 

o travamento das lajes. 

 O sistema de aberturas das fachadas, composto por cerca de 5500 painéis 

de vidros planos com microperfurações, foi concebido e desenvolvido com a 

utilização de softwares de modelagem em 3D em conexão direta com as máquinas 

de produção, processo possível graças à adoção de meios digitais, compatíveis ao 

conceito de Kolarevic (2006) sobre a Techno Performance, e que permitiu que a 

ventilação natural  aconteça em todo o edifício através de câmaras de ventilação 

instaladas nas aberturas duplas junto aos poços de luz, controladas por 

computadores conectados a um sistema de controle de temperatura, intensidade do 

sol, velocidade do vento e  precipitações pluviométricas. 

Foster alinhou seu partido ao campo da Performance (in) doors e (out) doors 

quando buscou  relacionar sua edificação com o lado mais sensorial da paisagem, 
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as ruas, os outros edifícios, praças, e formulou um espaço mais interativo, que 

estabelece continuidade com o espaço externo, principalmente no topo do edifício, 

de onde o usuário pode vislumbrar uma vista de 360 graus de toda a capital, além 

da mudança na paisagem proporcionada pela construção do edifício. 
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 As pesquisas em torno de softwares que auxiliam na criação de resultados 

para o desempenho positivo no campo da performance fizeram surgir  ferramentas 

computacionais em apoio aos profissionais das áreas de arquitetura e demais 

engenharias, possibilitando um feedback das propostas de projeto assim como a 

possibilidade de avaliar, antecipadamente, com alta precisão, a medição do 

desempenho dos edifícios ainda em projeto. A maioria das ferramentas de 

simulação de desempenho disponíveis no mercado faz análises de desempenho nas 

áreas de perda de calor, cálculo de luz solar e artificial, projeções de sombras, 

desempenho acústico, fluxo de ar, abrangendo os campos de desempenho 

estrutural, térmico, lumínico, acústico e energético. 

Os fatores de desempenho, explica Oxman (2008), tornam-se metas a 

serem atingidas pelos profissionais das áreas que têm como proposta um projeto 

performativo, mas também abrem novas oportunidades de pesquisa e revoluções 

para a geração de formas mais complexas, contribuindo para uma revisão da 

estrutura tradicional de projetos. Disso resultam propostas inovadoras e criativas. 

Por sua vez, observa Leatherbarrow (2005), o atributo de qualquer bom projeto deve 

ser a procura de recursos para um melhor desempenho, independentemente da 

utilização de meios digitais ou não. Também argumenta Kolarevic (2010), que os 

vários processos de criação e produção através dos meios digitais se encontram 

abertos a novos territórios para a exploração formal, tectônica e conceitual no campo 

da arquitetura, para permitir novas articulações na morfologia arquitetônica focada 

nas propriedades emergentes e adaptativas da forma. 

Voltando ao projeto performativo, é importante atentar como a performance 

pode estar ligada à otimização do modelo performativo, caracterizado basicamente 

por técnicas automatizadas de otimização digital, que propõem mudanças no projeto 

arquitetônico por meio de análises de desempenho obtidas por parâmetros de 

avaliação estipulados automaticamente de acordo com as variáveis de performance 

a serem atingidas no projeto. Kolarevic (2005) argumenta que isso pode ser 

observado no projeto da prefeitura City Hall, em Londres, Inglaterra, autoria de 

Norman Foster e equipe, construído de 1998 a 2002. O arquiteto estabeleceu como 

princípio balizador para o projeto a transparência e a acessibilidade do processo 

democrático, e também o potencial sustentável do edifício por meio de solução 
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energética racionalizada e integrada. A forma arquitetônica gerada para o edifício foi 

obtida baseada nos desempenhos ambientais referentes à luz e ao calor do sol, à 

energia, ao movimento e ao som. Foster utilizou-se de estudos de perda e ganho de 

calor através da pele do edifício para fazer ajustes na superfície exposta diretamente 

à luz solar, com o que minimizou a incidência de ganho de calor solar e maximizou a 

perda de calor através da pele, em concordância com o conceito da(o) Performance  

Process.                                              

Contudo, relata Kolarevic (2005), enquanto os testes da forma inicial do 

edifício estavam sendo elaborados, os arquitetos observaram alguns problemas 

acústicos com o hall, que se apresentava com excesso de reverberação devido ao 

seu suave perfil, e também com o fluxo do vento no edifício, por meio de dinâmicas 

computacionais de simulações de fluxos do vento - constataram que o efeito do 

vento no edifício estava provocando um impacto muito grande em sua estrutura, 

causando um aumento de 50% no consumo de energia. Foi desenvolvido, então, um 

software específico para visualizar a reflexão e a absorção das ondas sonoras pelas 

superfícies, sendo realizados vários testes com as variações das diversas interações 

e modificações acústicas.  

A forma inicial escolhida, um seixo, foi modelada e estruturada via 

parametrização. Então foram selecionadas as melhores alternativas e escolhida a 

forma mais aceitável de atendimento ao projeto e às condições acústicas do edifício. 

O projeto foi modificado em sua forma a fim de não permitir o fluxo forte do vento 

para o anfiteatro aberto e em toda a sua superfície, além de seus sistemas 

mecânicos serem otimizados para reduzir em 50% a utilização de ar condicionado e 

minimizar o consumo de energia. Para isso, estabeleceu-se uma proporção ideal 

entre os painéis de vidro e o revestimento opaco do edifício em função das análises 

da eficiência energética e acústica. 

Todas as informações de projeto e detalhamento foram utilizadas na 

construção do edifício. A fim de gerar uma edificação sustentável em 

bioclimatização, adotou-se recursos tecnológicos que correlacionam com o conceito 

da Techno Performance, que otimizou e racionalizou o processo de produção das 

partes do edifício para a obtenção daquela eficiência enérgica e acústica. Pode-se 
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observar também a presença do conceito da Performance (in) doors e (out) doors, 

quando Foster relaciona a percepção do usuário com o lado mais sensorial do 

edifício, como as rampas, a transparência das atividades desenvolvidas em seu 

interior, para formular um espaço mais interativo e estabelecer uma continuidade 

entre os diversos pisos, o que cedeu suavidade e racionalidade à forma e promoveu 

uma atmosfera de austeridade, embora também de acessibilidade. 
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O projeto de instalação artística denominado Aegis Hyposurface, de Mark 

Goulthorpe, desenvolvido pelo escritório dECOi em 2001 para uma competição de 

arte interativa, empregou recursos digitais num projeto de superfície mecânica 

interativa, similar ao conceito da(o) Performance  Process, que respondia aos 

estímulos do ambiente em tempo real. Basicamente, o Aegis constitui-se de dois 

elementos: um físico, composto por um conjunto de pistões pneumáticos e uma 

superfície metálica facetada; e um digital, um sistema de controle, formado por um 

software que aciona os pistões de acordo com a programação selecionada. 

A superfície metálica facetada é formada por peças triangulares ligadas por 

uma fina camada de borracha flexível para suportar as diferentes deformações sem 

serem danificadas. São controladas por computador e deformáveis por meio de um 

sistema pneumático de 896 pistões, que se alteram em tempo real com base em 

vários estímulos ambientais, como sons e movimentos de pessoas, clima e 

informações eletrônicas. Para que o funcionamento do Hyposurface aconteça em 

tempo real, usou-se meios assistidos por computador em conformidade ao conceito 

da Techno Performance via um dispositivo sofisticado de sistema de controle de 

numeração, em que cada pistão recebe a informação de um número a cada 10 ou 

14 milissegundos. O sistema é alimentado com informações oriundas de um banco 

de dados abastecido com informações do mouse, do teclado, da matemática e das 

imagens de uma câmera de vídeo em 3D, a ser visualizada dentro do programa para 

permitir desenhar ou gerar efeitos 3D na superfície através dessa interferência digital 

direta. 

O conceito de Kolarevic sobre Performance (in) doors e (out) doors nesse 

projeto é identificado a partir dos desenhos ou dos vídeos da câmera, que 

produzem, na Hyposurface, interações com os visitantes, seja pelo som, pelo 

movimento, pelo toque ou por vídeos inseridos na programação em forma de dado, 

o que impacta o lugar pela cor, movimento e efeitos 3D na superfície metálica e 

estabelece o projeto de instalação com as percepções dos visitantes através da arte 

cinética. 
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O projeto do Pavilhão BMW Dynaform, em Frankfurt, Alemanha, do arquiteto 

Bernhard Franken, 2001 (KOLAREVIC, 2003, p. 24), foi modelado e construído por 

uma simulação computacional da tecnologia CAD/CAM. Possibilita visualizar a 

tecnologia necessária para a fabricação digital e a reprodução de altas quantidades 

de componentes de construção com diferenciações, ou seja, com uma padronização 

e racionalização das peças a serem utilizadas.  

Para facilitar o desenvolvimento do projeto, foram utilizados métodos de 

fabricação especializados na produção de modelos, como a prototipagem rápida, em 

que um modelo físico é produzido pelo processo da estéreo-litografia para depois 

auxiliar no fornecimento de informações e soluções rápidas no processo de 

construção do edifício na escala real. A utilização de recursos digitais em 

concordância com o conceito da(o) Performance  Process, permitiu a modelagem de 

todo o projeto do edifício em 3D, incluindo os projetos complementares, fato que 

favoreceu a criação do processo de produção, desde a escolha de materiais, as 

oficinas de preparação, a própria construção das partes do edifício, até o 

planejamento da montagem do pavilhão, fatos que evidenciaram a conexão com 

outro conceito o da Techno Performance. 

O partido adotado tinha como objetivo desenvolver uma experiência 

sensorial marcante ao visitante do pavilhão e, por isso, Franken escolheu como 

ponto principal a forma do edifício, que, para ser desenvolvida, necessitou da 

adoção de recursos para estimular as percepções dos visitantes à cenografia  do 

lugar, como se estivessem assistindo e ao mesmo tempo participando de um filme, 

envoltos em um jogo de luz e sombra, melodias e sons em seu interior, criando um 

ambiente com uma atmosfera inovadora, em conformidade com o conceito da 

Performance (in) doors e (out) doors desenvolvido por Kolarevic (2006). 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 



 

123 

 

Kolarevic (2005) observa que a performance está também nos efeitos 

cinéticos da arquitetura. O edifício, em si, move-se, ou sua pele pode ter um efeito 

dinâmico, aparentando uma ideia de movimento, não sendo, portanto, o sujeito que 

se move. Um exemplo disso pode ser visto na ponte giratória Gateshead Millennium 

para pedestres e ciclistas, sobre o Rio Tyne, na Inglaterra. Projetada pelo escritório 

Wilkinson Eyre Architects em 2001, com o auxílio de recursos afinados ao conceito 

da(o) Performance  Process, a ponte foi elaborada para promover uma inclinação 

suficiente para a passagem de  pequenos navios e barcos de até 25 m de altura. 

Utilizando técnicas assistidas por computador para obter o desempenho estrutural 

em suas dimensões construtiva e tecnológica, a ponte, com seus 126 metros de 

comprimento e 8 de largura, gira em torno de pivôs fixos localizados nos dois lados 

do rio, levando menos de 4,5 minutos para girar sua inclinação máxima de 40°a 

evidenciando a coerência com o conceito da Techno Performance. 

Os efeitos cinéticos fazem com que a ponte em si se transforme, sugerindo a 

ideia de movimento, de um corpo dinâmico em performance. Quando a ponte está 

em sua posição baixa, forma um arco de 126m de extensão, que serve de caminho 

para os pedestres e as bicicletas. Também outro arco se levanta para um ângulo de 

90 graus do primeiro, mas ambos se encontram amarrados por cabos e atuam como 

um contrapeso um para o outro. Ao se movimentar para cima, oito motores elétricos 

são acionados para inclinar os dois arcos como uma única estrutura rígida. 

Cabe notar ainda a compatibilização com o conceito da Performance (in) 

doors e (out) doors observada pela presença do movimento da ponte e sua relação 

com as percepções do usuário e com a paisagem, que modifica o entorno e o 

espaço urbano pela performance que realiza todas as vezes que se movimenta. 
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Um outro projeto de Lars Spuybroek, a Maison Folie, em Lille, na França, 

construído em 2004, onde ele alterou um antigo galpão têxtil para um complexo 

cultural de artes com 5.395 m² originou-se de um concurso para a construção de um 

espaço de espetáculos de teatro, música, dança e outras modalidades artísticas que 

o escritório NOX venceu quando Lars era seu diretor. O arquiteto recorreu aos 

recursos dos meios digitais em consonância ao conceito da(o) Performance  

Process para formular basicamente três componentes importantes de sua proposta: 

um hall externo, uma composição entre uma caixa preta e uma pele parcialmente 

transparente, confeccionada a partir de grades metálicas onduladas que sugerem 

padrões similares aos dos  tecidos de seda em movimento.  

Lars Spuybroek (2004, p. 234) estabeleceu uma composição dinâmica 

através do trabalho com o “movimento estático, uma animação da verticalidade da 

fachada”, que consistiu em utilizar curvas não uniformes que perfariam as linhas 

verticais da fachada, produzindo uma performance com a diversidade de 

movimentos contínuos e modulados pelos movimentos dos pedestres e motoristas, 

acrescidos de um jogo de luzes oriundas do sol durante o dia e, à noite,  da 

iluminação das grades metálicas. Os recursos adotados conectados ao conceito da 

Techno Performance permitiram que Lars mantivesse as características e as 

proporções do primeiro prédio para a construção da nova edificação, elaboradas de 

forma a não danificar as paredes de tijolos da antiga fábrica  e em diálogo com a 

arquitetura do entorno. A nova edificação, revestida com uma malha espiralada de 

aço inoxidável e reluzente, provoca um impacto visual pelo acabamento das 

fachadas e proporciona ao edifício uma atmosfera de transparência e leveza, 

valorizada ainda mais pela iluminação noturna. 

A Maison Folie tornou-se também um lugar de encontro incorporado ao 

espaço da arte, que estimula a formação artística regional, nacional e internacional 

de associações, grupos e moradores do distrito. Com sua textura brilhante e quase 

holográfica, a instalação foi concebida a fim de apoiar os artistas, que também a 

utilizam como alojamento, num contato mais direto com a cidade, mas também com 

a antiga fábrica, que abriga espaços diferenciados, como clube, restaurantes, áreas 

de exposições, auditório, estúdio fotográfico e espaço multiuso. Spuybroek (2004, p. 

234) observa que, “como em Rotterdam, Hamburgo e Glasgow, a arte se transfere 
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para edifícios industriais desocupados, transformando e revivendo a identidade da 

cidade”. 

O projeto Maison Folie, segundo Lars (2004), composto em três níveis 

dispostos da seguinte forma: no primeiro nível, localizam-se as atividades mais 

voltadas para a dimensão social da comunidade local; o segundo nível, voltado para 

a paisagem, promove o intercâmbio social com diversas programações para noite e 

dia, estimulando a vivência de seus usuários; e o terceiro nível disponibiliza um 

ambiente com uma atmosfera mais direcionada para os sonhos e os espaços da 

memória, um espaço psicogeográfico voltado à arte mundial e à mídia, em afinidade 

ao conceito da Performance (in) doors e (out) doors. 
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Mas a performance também pode ser observada pelo viés do campo 

acústico e estrutural, como é o caso do Performing Arts Center - EMPAC, do Instituto 

Politécnico de Rensselaer, em Nova York, EUA, de 2008. A equipe do escritório de 

arquitetura Grimshaw, em observância às leis da física e no propósito de construir 

um espaço com um grau de excelência acústica, propôs um edifício em forma de 

violino. Atendendo à prioridade do desempenho acústico, a forma foi elaborada em 

função dos diversos estudos realizados através de recursos tecnológicos para maior 

eficiência acústica do espaço em sintonia com o conceito da(o) Performance  

Process. 

Grimshaw considerou as câmaras ressonantes dos instrumentos de cordas 

como um de seus pontos de partida. E para permitir que isso acontecesse sem 

interferência acústica, utilizou recursos tecnológicos em conformidade com o 

conceito da Techno Performance, objetivando o desempenho estrutural e acústico 

em suas dimensões construtiva e tecnológica nos principais locais do EMPAC, que 

foram distribuídos de acordo com o desnível do terreno, aumentando  o isolamento 

acústico de cada ambiente, além de  construídos com fundações separadas, 

superestruturas independentes complexas e com resistente isolamento. A sala de 

concertos em formato shoe box, um espaço longo e estreito em madeira e alvenaria, 

tem as paredes superiores revestidas com uma combinação de painéis acústicos 

pré-moldados feitos de gesso e pedra pré-moldada, sendo a sua forma ligeiramente 

convexa para a difusão acústica.  

O teto, feito de painéis de tecido com menos de um milímetro de espessura, 

tem seu formato também convexo, estruturado com uma fina teia de cabos de aço 

inoxidável, que, quando iluminados, exibem uma superfície suavemente brilhante. A 

característica inovadora desses painéis ficou por conta do tecido escolhido, 

especialmente selecionado para aperfeiçoar a reflexividade suave para o som de 

alta frequência e aumentar a clareza para o som de média e baixa frequências, 

proporcionando suporte acústico aos músicos e ao público enquanto favorece  o 

volume acima do teto, que gera reverberação. Os assentos projetados também 

receberam um tratamento especial, sendo otimizados tanto para a ergonomia quanto 

para a acústica. 
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A participação dos usuários nas atividades desenvolvidas no EMPAC, a 

interação com os ambientes que os desperta para novos estímulos sensoriais pelos 

elementos de formação do lugar, transitam pela experiência interna do espaço, onde 

eles (os usuários) o vivenciam por meio dos efeitos de luz e penumbra, silêncio e 

música, cor, texturas, escala de ambientes, e também pela conexão do espaço 

interno com o externo, pela sensibilidade aos materiais e pela atmosfera gerada a 

partir desses diversos elementos. Esse processo de interação alinha o edifício com o 

conceito da Performance (in) doors e (out) doors, porque estabelece diversas 

experimentações sensoriais quando o usuário se desloca física e visualmente por 

ângulos variados do espaço e estabelece também um confronto, pelo contraste dos 

elementos compositivos do lugar com a paisagem do entorno vivenciada pelos 

elementos da natureza em diálogo com as formas do edifício. 
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Em busca de soluções eficientes no quesito desempenho para a construção 

de edifícios cada vez mais performativos, vários softwares foram e são 

desenvolvidos para auxiliar as análises de performance do projeto. Esse é o caso do 

Finite Element Method (FEM) ou Método de Elemento Finito. Esse software divide o 

modelo geométrico em pequenos elementos, interconectando-os e mesclando-os 

para calcular com precisão o desempenho estrutural, a fim de antecipar problemas 

de deformação e estresse na estrutura do edifício, além de também calcular o seu 

desempenho energético e de fluidos.  

O software trabalha através da superposição de cálculos das várias 

avaliações analíticas executadas, selecionando as alternativas mais eficientes para 

que o projeto atinja o desempenho programado. Esse software foi utilizado para a 

elaboração do projeto do Museu Kunsthaus Graz, em Graz, Áustria, projetado por 

Peter Cook e Colin Fournier, construído em 2003 para ser um museu de exibições 

internacionais da arte moderna e contemporânea. O projeto, por utilizar recursos 

tecnológicos em sua elaboração, pode ser inserido no contexto do conceito da(o) 

Performance  Process.  

O edifício comtempla uma estrutura de 27 mil m² com uma forma orgânica 

diferenciada e possui como característica principal o baixo impacto ambiental, pois a 

sua pele semitransparente, composta por 1288 painéis fotovoltaicos de acrílico, tem 

a capacidade de produzir a energia necessária para seu funcionamento. Logo, 

também assume a característica de um projeto performático em conformidade com o 

conceito da Techno Performance. Os painéis, através da instalação de luz e mídia 

por detrás, formam uma membrana comunicativa que interage com os visitantes e 

moradores.  

Envolto pela pele em forma de painéis de baixa resolução, o edifício 

comunica-se, através de sinais, imagens e anúncios controlados por computador, 

com os passantes, sugerindo-lhes as atividades que acontecem no seu interior por 

meio dessa comunicação urbana, recurso que vem sendo muito utilizado pelos 

arquitetos, pois permite a projeção de imagens, transformando as fachadas das 

edificações em mídia ativas. Essa interação do edifício com as percepções dos 

visitantes, passantes e moradores locais denota também a afinidade com outro tipo 
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de performance conceituado por Kolarevic (2006) a  Performance  (in) doors e (out) 

doors. 
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A performance também surge na forma de desempenho térmico e de 

qualidade do ar, observa Kolarevic (2003), como podemos constatar na estação de 

trem Southern Cross, em Melbourne, Austrália, de autoria da equipe de arquitetos 

Grimshaw Jackson JV, que teve  projeto iniciado em 2002 e  construção finalizada 

em 2006. O projeto foi elaborado com o objetivo de atender ao critério de 

desempenho térmico associado ao da qualidade do ar, tanto que a sua cobertura de 

ondas de alumínio cintilantes nas plataformas possui o formato mais adequado para 

atender a esse critério, dado que funciona ao mesmo tempo como um “guarda-

chuva” e como um duto de exaustão do ar.  

Os estudos realizados com o auxílio de softwares especializados em 

cálculos de correntes de ar a partir de ventos dominantes foram utilizados para 

calcular e esculpir o modelo da estação e gerar a forma da cobertura e denotam a 

afinidade com o conceito da(o) Performance  Process. Os ventos fortes, ao 

atravessar a superfície da cobertura pelas claraboias de ventilação no topo de cada 

domo, criam a pressão negativa que faz com que o ar circule, ventilando o espaço 

abaixo na estação. O ar é projetado em intervalos entre os painéis do teto e um 

vazio, entre as camadas interna e externa da cobertura, sendo a camada interna 

revestida com painéis triangulares de 200 mm de espessura com o intuito de isolá-la 

efetivamente.  

A estrutura principal da cobertura é de aço e seu revestimento exterior é 

constituído por tiras cônicas de alumínio, revestidas de zinco e curvadas em duas 

direções. Os arcos curvos da cobertura possuem até 40 metros de vão e são 

apoiados em colunas de aço preenchidas com concreto, o que permite uma maior 

flexibilidade de utilização das plataformas. A cobertura possui um sistema de treliça 

de 20 metros de comprimento, que permite a entrada de luz natural nas plataformas, 

além de canaletas laterais de 900 mm de largura, que funcionam como passarelas 

para manutenção.  

Os recursos tecnológicos empregados foram determinantes na construção 

da estação e envolveram a utilização de processos digitais na fabricação dos 

elementos que registram o desempenho das características estrutural, térmica, 

acústica, lumínica e de qualidade do ar, assim como em suas dimensões 
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construtiva, tecnológica e sustentável em concordância ao conceito da Techno 

Performance. 

A forma curvilínea e sinuosa da cobertura modifica a paisagem, impacta o 

entorno da estação, o que, em nosso entendimento, estabelece vínculos entre as 

percepções dos usuários e a estação e formula um espaço mais interativo na forma 

de uma colina suave e ondulante. Ou seja, o projeto foi desenvolvido também em 

consonância com o conceito da Performance (in) doors e (out) doors elencado por 

Kolarevic (2006). 
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Outro projeto em que foram utilizados softwares de simuladores para a 

obtenção de resultados mais eficientes foi o do edifício Pearl Tower, em Guangzhou, 

China, de 2013, de autoria do escritório de arquitetura SOM, no qual foram 

empregados recursos assistidos por computador em compatibilidade ao conceito 

da(o) Performance  Process. O modelo digital foi submetido a vários testes através 

de simuladores do fluxo de vento na fachada frontal, com o objetivo de se projetar e 

construir um edifício que fosse sustentável na geração da  energia necessária ao 

seu pleno funcionamento em relação aos sistemas de climatização assim como na 

redução do impacto das correntes de ar na sua superfície. A equipe resolveu adotar 

como solução alterar a fachada principal, arredondando o volume do edifício e, com 

isso, direcionar a força do vento para as grandes turbinas locadas nas aberturas 

frontais, atendendo à proposta dos idealizadores de construir um edifício 

autossustentável em energia.  

O edifício também possui painéis solares em sua cobertura, que capturam e 

fornecem energia para persianas metálicas perfuradas e rastreiam o sol 

automaticamente, por movimentos de abrir e fechar, que minimizam o calor solar. O 

Pearl River utiliza turbinas eólicas helicoidais para gerar eletricidade a partir da 

energia obtida dos ventos de múltiplas direções. Localizadas dentro de quatro 

aberturas na fachada do arranha-céu de 71 andares, as turbinas  geram até 4% do 

poder do edifício. A pele exterior de dupla vidraça possui um coxão de ar de oito 

polegadas, que captura o calor e o retém nessa cavidade, para, em seguida, 

transmiti-lo aos dispositivos coletores de calor situados nos pisos de cada nível. O 

partido arquitetônico adotado pelo escritório SOM somente pôde ser construído 

porque se utilizou dos recursos tecnológicos determinantes em sua construção, 

também em concordância ao conceito da Techno Performance. 

Entendemos que a edificação também possui em sua estrutura, enquanto 

marco sustentável em construção bioclimatizada pelos princípios básicos que 

nortearam o projeto, afinidade com o conceito da Performance (in) doors e (out) 

doors, quando propõe a transparência pelos materiais adotados e relaciona o interior 

do edifício com o espaço externo. Formulando um espaço mais interativo com as 

ruas, os demais edifícios, as praças, amplia o olhar dos usuários para além, no 
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horizonte, e estabelece uma conexão de continuidade com o espaço exterior através 

da paisagem, agora modificada, dentro do contexto urbano. 
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As torres gêmeas Bahrain World Trade Center, construídas em 2008, 

também são exemplos de como o fluxo dos ventos pode ser utilizado no 

desenvolvimento de projetos performáticos. O edifício é um complexo comercial 

localizado na cidade de Manama, capital do Bahrain, nas proximidades do Golfo 

Pérsico, e criado pelo escritório britânico Atkins. São duas torres simétricas em 

forma de vela, com uma altura de 240 metros, 50 andares e ligadas por três pontes.  

O edifício tem como diferencial a utilização de 3 turbinas eólicas 

gigantescas, com 29 metros de diâmetro cada uma, que se encontram anexadas à 

sua estrutura e são movidas pela energia do vento. As turbinas geram 225 kW (675 

kW no total), capazes de fornecer de 11% a 15% de energia do consumo total das 

torres.  A proposta do escritório Atkins para as torres tinha como objetivo aproveitar 

a corrente de ar do Golfo Pérsico. Para isso, utilizou recursos tecnológicos em 

consonância ao conceito da(o) Performance  Process para a realização de vários 

testes em um túnel de vento e simulações em computador até chegar à forma do 

edifício: um perfil elíptico que afunila o vento direto para as turbinas e permite criar 

uma pressão negativa na parte de trás, o que acelera o vento entre as torres em até 

30% e, consequentemente, produz mais energia. 

O Atkins também utilizou recursos assistidos por computador similar ao 

conceito da Techno Performance para construir esse edifício energeticamente 

sustentável em bioclimatização a partir do uso da ventilação natural, que 

transformou as torres em um autogerador de energia e minimizou os custos 

energéticos totais. Por sua vez, a presença do edifício em si, diferentemente dos 

demais pela característica das 3 turbinas eólicas, modificou a paisagem, impactou o 

entorno e o espaço urbano, estabelecendo vínculos entre as percepções dos 

usuários e o edifício, o que significa que ele também se insere no conceito da 

Performance (in) doors e (out) doors.  
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Outra possibilidade de movimento pode ser observada na ponte Rolling, 

concluída em 2004, situada no Grand Union Canal Paddington Basin, em Londres, 

de autoria de Thomas Heatherwick. Os recursos tecnológicos utilizados em 

concordância com o conceito da Techno Performance foram determinantes na 

construção dessa ponte rolante relativamente simples e de pequeno porte - apenas 

12 metros de comprimento – e que tem como característica o movimento de 

retração. Constituída por oito seções triangulares articuladas no nível da passarela e 

conectadas acima por duas partes, que podem ser recolhidas através de cilindros 

hidráulicos situados nas estruturas verticais dos parapeitos, a ponte vai se enrolando 

ao ponto de parecer uma escultura, liberando a passagem pelo canal.  

            Thomas Heatherwick, ao elaborar a ponte, fez uso da técnica para que ela 

cumprissse sua função com eficiência, mas também utilizou os recursos da 

performance afinados com o conceito da Performance (in) doors e (out) doors 

quando buscou  o lado mais sensorial da ponte como uma escultura que se 

movimenta e interage com os usuários, transformando-a em ponto de atração 

turística além de modificar a paisagem do canal com sua performance. 
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Lembrando as proposições iniciais de Kolarevic com as de Oxman, alguns 

componentes de integração para a performance já nascem interligados no processo 

de projeto dos edifícios. Esse é o caso do museu do Louvre, em Abu Dahbi, EAU, do 

arquiteto Jean Novel, 2007-2017. A proposta do projeto objetivava uma enorme 

cúpula que fizesse a ligação com um grupo de edifícios de museus e espaços 

abertos e permitisse que a passagem da luz solar pudesse adentrar difusamente nos 

ambientes.  

O arquiteto fez uso de ferramentas computacionais para projetar uma cúpula 

perfurada de modo que as perfurações pudessem promover um bom desempenho 

lumínico e estrutural, gerando uma atmosfera agradável, com um padrão de 

iluminação adequado, filtrado a partir de uma suave cobertura, que estaria presente 

na materialidade enquanto estrutura, mas invisível em sua imaterialidade enquanto 

cobertura, compatíveis ao conceito da(o) Performance  Process. O domo, 

constituído por uma renda geométrica, com seu padrão complexo, foi produto da 

repetição do mesmo elemento em dez camadas diferentes, cinco externas e cinco 

internas, em vários tamanhos e ângulos e inspirou-se nas folhas de palmeiras 

entrelaçadas. Foi construído mediante os recursos tecnológicos alinhados com o 

meio de produção também em concordância ao conceito da Techno Performance.  

O uso da tecnologia foi determinante na construção dos diferentes níveis e 

rotações que formam a cobertura e que proporcionam ao ambiente uma “chuva de 

luz”, que adentra o Museu e produz uma performance no traçado da gigante cúpula,  

equivalente ao tamanho de cinco campos de futebol. De outro lado, o emprego da 

tecnologia para obter o desempenho do edifício identifica a conexão com o conceito 

da Performance (in) doors e (out) doors, ou seja, o lado sensorial artístico se serviu 

dos instrumentos da técnica  do edifício para interagir com as percepções sensoriais, 

em mútua interação. 
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De outro lado, a performance estrutural pode estar baseada na criação de 

sistemas que trabalhem para a melhoria da distribuição de esforços na estrutura e 

também na redução da tensão em todo o conjunto estrutural. Lembramo-nos, então, 

do Qatar National Convention Center, cuja entrada principal, Sidra Tress, projetada 

pelos arquitetos Arata Isozaki e Mutsuro Sasaki, inaugurado em 2011, tem como 

característica principal o desempenho estrutural.  A proposta dos arquitetos foi 

baseada na grande e tradicional árvore Sidra, na sua auto-organização e 

morfogênese e se utilizou de recursos digitais afinados ao conceito da(o) 

Performance  Process para a geração de forma com base nos resultados obtidos da 

Análise de Elemento Finito (FEM). Sasaki (2005) relata que iniciou seus estudos e 

pesquisa da estrutura da árvore Sidra com o objetivo de elaborar um projeto que 

permitisse a redução de tensões na estrutura do edifício e possibilitasse uma 

distribuição mais uniforme das cargas em toda a estrutura.  

A proposta da edificação tem como foco o conceito sustentável em 

bioclimatização e foi construído para funcionar de maneira eficiente em desempenho 

estrutural de acordo com as suas dimensões construtiva e tecnológica, através  de 

inovações, como a conservação da água e acessórios de baixo consumo em 

sintonia ao conceito de Kolarevic (2006) da Techno Performance. O edifício atende 

ao acordo com o Green Building Council’s Leadership in Energy and Environment 

Design (LEED) para a certificação Ouro. O Qatar National Convention Center conta 

com 40000 metros quadrados de superfície para exposições, distribuídos em mais 

de nove salas que podem receber até 10000 assentos; possui sala de conferências 

com 4000 assentos; um teatro com 2300 assentos; três auditórios menores; e um 

total de 52 salas flexíveis de reunião para acomodar uma ampla gama de eventos.  

Pode-se perceber que os arquitetos também estabeleceram um diálogo com 

o conceito da Performance (in) doors e (out) doors, alinhando o projeto e a 

construção, com o auxílio da técnica, a uma composição artística do espaço e 

formulando uma atmosfera que retrata a natureza, a cultura local, a memória, um 

símbolo da tradição, sem esquecer dos recursos da tecnologia relacionados com a 

arquitetura e a paisagem como elementos  inerentes da própria arquitetura. 
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Por sua vez, as transformações geradas no modelo também podem ser 

oriundas de algoritmos geométricos para a formulação, estruturação e organização 

do espaço. Isso pode ser observado no projeto do Serpentine Gallery Pavilion, em 

Londres, Reino Unido, do arquiteto Toyo Ito, de 2012. Como explicam Reas e 

Mcwilliams (2010), o arquiteto utilizou, no processo de modelagem, a técnica da 

recursividade, na qual a interpolação de uma forma primária, uma caixa, se 

intercepta aleatoriamente, em processo contínuo, com uma série de linhas, em que 

as arestas da cobertura cuja base é quadrada são divididas em dois e três pontos,  

ligados novamente pelo ponto médio a um terço das arestas adjacentes.    

Esse processo, constituído pela subdivisão do algoritmo, foi repetido por 

sete vezes, gerando uma espiral de quadrados cortados, que ocasionam a redução 

de 17% (dezessete por cento) na estrutura de composição a cada rotação. Para 

completar o processo após a sétima repetição, todas as linhas são estendidas e 

rebatidas para as paredes da caixa, para formar um padrão infinito de possibilidades 

permitidas pela racionalização da geometria. Observa-se, então, a utilização de 

recursos em conformidade com o conceito da(o) Performance  Process, mas 

também com o conceito da Techno Performance, pois, em toda a estrutura do 

pavilhão, assim como em sua construção  enquanto obra, foram empregados os 

recursos de racionalização  de materiais  e otimização da obra através do uso de 

tecnologias digitais. 

A adoção da recursividade criou uma envoltória estrutural em forma de uma 

rede de texturas que permite ao visitante o contato com o exterior em diversos 

ângulos de visão e favorece a sensação de amplitude e fluidez do espaço - um jogo 

de luz e sombra em seu interior oportuniza a visão da paisagem para o interior do 

pavilhão, criando um ambiente com uma atmosfera em constante modificação 

através da adoção de meios em consonância ao conceito da Performance (in) doors 

e (out) doors, que estimula no visitante a esfera sensorial. 
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Kolarevic (2005), argumenta que, em edifícios como os que vimos, a 

performance se estabelece no espetáculo de suas estruturas móveis, das peles 

dinâmicas que estabelecem comunicações via cores, imagens e textos, que 

funcionam como marcos modificadores do contexto urbano, atraindo a atenção dos 

moradores e turistas de várias partes do mundo, promovendo  a renovação urbana 

no local.  

Essa abordagem interativa não é nova na arquitetura. Pode ser encontrada 

de Vitrúvio a Le Corbusier, embora com formas e intensidades diferentes em relação 

aos dias de hoje. O homem vitruviano, desenho de Leonardo da Vinci no 

Renascimento italiano, se caracteriza como o modelo ideal do ser humano, pelas 

suas proporções e simetria perfeitas. Para Le Corbusier (2010), as proporções 

humanas são referenciais para o estabelecimento de medidas em arquitetura, 

determinantes não só das proporções para a forma e a geometria dos edifícios, mas 

da altura e largura dos espaços edificados, tanto para atividades domésticas como 

para o trabalho e usos diversos.  

A fim de se compreender o objeto arquitetônico em toda a sua 

complexidade, desde a sua formação e características para além das suas ligações 

proximais com a arte, a técnica e a ciência, é necessário, portanto, perceber, sentir e 

vivenciar o espaço arquitetônico. Quer dizer, o espaço incorpora as necessidades, 

expectativas e desejos da existência humana, sendo um mediador da existência das 

coisas, na visão de Merleau-Ponty (1994) e agindo como condição preliminar para 

que as coisas sejam dispostas e conectadas em uma relação de reciprocidade.  

Mallard (2006) observa que, na cultura ocidental, o desenvolvimento 

tecnológico tem permeado novas interações, novos eventos e, consequentemente, 

novas espacializações para promover uma reciprocidade na interação espaço-

acontecimento. O espaço arquitetônico passa a ser contemplado com novas 

técnicas construtivas e novas maneiras de associar os materiais entre si, em 

atendimento às novas configurações de demandas tanto nas macroarticulações 

urbanas quanto nos parâmetros funcionais e ambientais dos edifícios. A 

globalização capitalista prescinde do espaço real e faz surgir, via internet, novas 

configurações de espaços nos quais “as pessoas se comunicam muito mais e com 
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maior frequência, mas quase não se veem, nem se falam” (MALLARD, 2006, p. 

128). 

Os arquitetos, ampliando o universo tradicional de referências da arquitetura, 

propõem uma postura metodológica diferenciada no que concerne ao processo de 

projeto, assumem uma postura experimental quando desenvolvem um método de 

contínua experimentação de procedimentos e técnicas para a elaboração de uma 

arquitetura complexa e topológica, que reflete o seu motivador, o corpo. Aos olhos 

da arte, percebe-se uma ênfase na procura de um caminho diferente, no qual são 

recusados padrões pré-estabelecidos. Ao assumirem tal postura, observa Lars 

Spuybroek (2008), os arquitetos se dedicam a um espírito de investigação, no qual a 

noção de experiência está devidamente relacionada ao discurso da estética, o que 

contribui para a elaboração de um novo imaginário formal cuja fluidez parece 

desafiar a capacidade tectônica. O efeito dos edifícios sobre o observador, 

argumenta Botton (2006), vai além da compreensão do refúgio físico, mas se 

expande também para o psicológico. Para o autor, a arquitetura tem a capacidade 

de despertar sentimentos, estimula o observador a desejar certos edifícios e a 

desprezar outros.  

Holl (2006) aponta para a importância da dimensão multissensorial na 

apreensão do espaço. Falar em espaço arquitetônico é fazer uma reflexão sobre 

suas características multissensoriais, um universo que extrapola o culto à imagem e 

se situa para além da visão. É, simultaneamente, explorar audição, olfato, paladar e 

tato. Assim, afirma Pallasmaa (2005, p. 26), “a arquitetura só pode ser 

verdadeiramente experimentada em sua completa e integrada característica 

multissensorial”.  

Também Sennet argumenta:  

 

[...] a privação sensorial a que estamos aparentemente condenados pelos 
projetos arquitetônicos dos mais modernos edifícios, a passividade, a 
monotonia, o cerceamento tátil que afligem o ambiente urbano marcam o 
problema contemporâneo (SENNET, 2006, p. 15). 

 

Afirma que “essa carência dos sentidos se tornou ainda mais notável nos 

tempos modernos em que tanto se privilegiam as sensações do corpo e a liberdade 
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dos movimentos”. Lars Spuybroek (2008) observa ainda que, inserida no contexto 

contemporâneo, a arquitetura tem sido dominada pela imagem desde o final do 

século XX, assim como pelas formulações de significado, chegando à submissão de 

sua desconstrução. No século XXI, perante a “aldeia global”, onde as pessoas e as 

informações transitam em ritmos de alta velocidade, a arquitetura assume 

características diferenciadas como o lugar do espetáculo.  

Há de se notar, destarte, que são inúmeras as possibilidades de ideias e 

princípios em busca de uma nova arquitetura, seja no momento de sua concepção, 

seja na utilização de recursos tecnológicos ou de sistemas construtivos necessários 

para a elaboração dos projetos. Alternativas que têm potencial para integrar-se com 

o meio ecológico e social no qual o espaço arquitetônico está inserido: 

bioarquitetura, arquitetura sustentável-construção sustentável, arquitetura 

vernacular, arquitetura ecológica, edifícios verdes, edifícios inteligentes, 

infraestrutura verde.  

 

[...] a arquitetura é nosso principal instrumento de relação com o espaço e o 
tempo e, para dar uma medida humana a essas dimensões, ela domestica o 
espaço ilimitado e o tempo infinito, tornando-o tolerável, habitável e 

compreensível para a humanidade (PALLASMAA, 2011, p.16-17). 
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Capítulo 2 

ARQUITETURA: sensibilização e 

percepções  
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2.1 - Arquitetura como arte e meio de sensibilização de percepções 

multissensoriais 

Como não falar de arte em arquitetura? Ela faz parte dos limites formais e 

culturais das percepções humanas. Para Giulio Carlo Argan (1998, p. 224), as 

experiências visuais situam-se, de algum modo, no âmbito da arquitetura e do 

urbanismo, visto que “faz urbanismo o escultor, faz urbanismo o pintor, faz 

urbanismo até mesmo quem compõe uma página tipográfica”. A arte 

contemporânea, a partir de 1960, distende seu suporte tradicional para a escala 

urbana, quando adota os espaços públicos da vida cotidiana e revela a vontade de 

aproximação do sujeito com o mundo. O espaço asséptico da galeria é substituído 

pelo espaço da vida real, tendo em vista a cidade (lugar-mundo) e a sua relação 

com os transeuntes (público-sujeito). A arte assume, assim, um caráter plural.  

Essa mudança nas condições do lugar, incluindo a escala, a complexidade 

do contexto e a participação do sujeito, faz com que a arte incorpore novas fontes de 

referências, como a iluminação, o som, a construção, os recursos computacionais, 

entre outros, estabelecendo uma aproximação ainda relevante com a arquitetura. 

Como explica Cartaxo (2006, p. 73-79), os limites entre arquitetura e arte tornam-se 

cada vez mais difusos, pois ambas trabalham com as transformações contextuais e 

inspiram-se na experiência física do sujeito determinada pela natureza do lugar, 

tanto no modo de conceber o lugar quanto em sua psicologia de uso. A cidade 

oferece e proporciona a reflexão estética enquanto lugar da vida cotidiana, do fluxo 

de ações do coletivo, dos acontecimentos, das temporalidades, enfim da 

acumulação histórica, interagindo arte e arquitetura e ambas com a cidade. 

Spuybroek (2008, p. 215, tradução nossa) observa que “a estética por ela mesma é 

uma experiência corporal, e isso, eu penso que é o que nós devemos nominar de 

sensível, aquilo que está entre o belo e o sublime”. 

Ao transpor as barreiras das galerias, a arte acordada à realidade, observa 

Miwon Kwon (2002), promove o deslocamento do sujeito-cartesiano para o sujeito 

fenomenológico, buscando uma relação de interdisciplinaridade com a antropologia, 

a arquitetura e o urbanismo e a psicologia, permeando os campos do conhecimento 

intelectual e cultural e estabelecendo uma relação dialógica e dialética com o 
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espaço. Cabe notar ainda, afirma Cartaxo (2006, p. 73), que tanto para a arte como 

para a arquitetura “a principal questão que irá permear estas duas disciplinas será a 

tendência crescente de uma percepção sensual do espaço e a ênfase no papel do 

observador”. E complementa: 

 

De forma uníssona, a arte e arquitetura substituíram a contemplação dos 
objetos pela criação de ambientes para serem experimentados. Nessas 
circunstâncias, os pioneiros de obras situadas no limite entre o ser arte e 
ser arquitetura estabelecem novas diretrizes estéticas fundadas num 

dialogo mais incisivo com a cultura popular (CARTAXO, 2006, p, 73) 
 

Nesse sentido, Spuybroek, respaldado pelos estudos fenomenológicos de 

Merleau-Ponty sobre a percepção, define as bases para uma arquitetura voltada 

para a sensorialidade e o movimento. Elegendo o corpo como o meio principal de 

agenciamento entre o sujeito e o espaço, ele inclui a ocupação, a interação e a 

experiência corporal do sujeito nesse espaço. Para Lars, o corpo é um integrante 

primordial da arquitetura e do espaço arquitetônico. Assim, caracteriza o corpo e a 

arquitetura como elementos interativos e dinâmicos e procura projetar ambientes 

plásticos onde a percepção e a cognição do espaço são dependentes da ação e da 

interação humanas. Noutras palavras, o espaço só se concretiza com a experiência 

do sujeito (SPUYBROEK, 2004). 

Por outro lado, as práticas arquitetônicas contemporâneas, segundo Anthony 

Vidler (2001, p. viii), são extensões da espacialidade da modernidade, responsáveis 

pelo surgimento dos espaços situados numa dimensão psicológica, capazes de 

absorver neuroses, fobias da subjetividade moderna, chamados de “espaços 

distorcidos”. Do mesmo modo, os espaços localizados num lugar intermediário entre 

as diversas categorias artísticas.  

A cidade, a partir de sua complexidade e incertezas, observa Benévolo 

(1985), possibilita às artes visuais aliar-se à arquitetura e promover a reflexão e a 

revelação desse processo. Um exemplo da intervenção performática do artista norte-

americano James Turrell, em 1977, realizada no edifício da Central Headquarters of 

Affiliated Gas Companies Network, na Alemanha, pode corroborar isso. Turrell 

utilizou um sistema “inteligente” para materializar esteticamente a Natureza 

como acontecimento. O sistema  capturava, automaticamente, os fatores térmicos e 

climáticos e, em seguida, ativava o sistema de iluminação do edifício sem que 
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houvesse a interferência do artista. O edifício, composto por painéis em vidro, ficou 

totalmente iluminado através desse sistema, que codificava a temperatura externa e 

a transmitia em forma de luzes por toda a edificação, retratando a intenção da 

intervenção do artista de materializar esteticamente a natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                    

Fig. 194 

 
Fig. 194. Vista do edifício da Central Headquarters of Affiliated Gas Companies Network  

 

 

Outro exemplo da utilização de recursos tecnológicos na comunicação como 

meio de ligação entre a arquitetura e a arte pode ser visualizado através da amostra 

“Performance: expressões digitais”, composta por apresentações sincronizadas, 

ocorridas no edifício FIESP, em São Paulo, em 2012, pelo grupo Noise Tupi. A 

proposta do grupo era integrar tecnologias contemporâneas de audiovisual por meio 

do projeto RTP-LED (Ritual Tecnoxamânico para Painéis de LED).  A apresentação 

consistia em uma série de animações gráficas produzidas através de um software de 

video-jockey customizado para receber o sinal de áudio tocado pelas bandas e ao 

mesmo tempo sincronizado com algumas das frequências para alterar as 

propriedades de cada animação gráfica (cores, velocidade, tamanhos, repetições). 

Em tempo real, o áudio foi transformado em imagens de flores, plantas, frutas e 
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pessoas nativas da América do Sul, criando uma harmonia com os ritmos do Brasil 

contemporâneo. 

 

 

Fig. 195 

 

Fig. 195. Vista do edifício FIESP 
 
 

A arte nos espaços públicos, assim como a arquitetura, possibilita um 

exercício diário de recuperação das relações entre o homem e o mundo, entre o 

sujeito e a cidade. Cabe notar, como observa Pallasmaa (2011, p.16), que a 

“arquitetura, como todas as artes, está intrinsecamente envolvida com questões da 

existência humana no espaço e no tempo; ela expressa e relaciona a condição 

humana no mundo”. E Argan (1998, p. 212) ressalta: 

 

É óbvio que, não obstante o que se programe, planeje ou projete, o objeto é 
sempre a existência humana como existência social e que não se planejaria 
ou projetaria se não se pensasse que a existência social será, deverá ou 
deveria ser diferente e melhor com relação ao que é. 

 

Ao voltar-se para o campo da sensibilização, a arquitetura sublinha outro 

aspecto importante, observa Scruton (2009, p. 28), “aquele que está para além da 

utilidade”. E complementando: “uma obra de arquitetura pode ser apreciada não 

apenas como um meio para atingir um fim em si mesmo, algo com significado 

intrínseco”. Podemos, então, olhar para a arquitetura e notar que o significado não 

está no sentido figurativo presente na sua forma, mas na emoção e prazer dela 

oriundos, provocados pelos seus espaços em relação harmônica e em 

funcionamento uns com os outros. Peter Zumthor (2006, p. 11) alarga mais esse 

argumento quando afirma que qualidade arquitetônica só pode significar ser-se 
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tocado pela obra, como algo que tenha “uma presença tão bela e natural que toca 

sempre de novo”. O autor denomina essa presença de “a atmosfera”, algo que se 

comunica diretamente com a nossa percepção emocional, que, instantaneamente , 

se compreende, criando ou rejeitando uma ligação emocional com o espaço . 

A arquitetura é, assim, um campo aberto de possibilidades no 

desenvolvimento das percepções multissensoriais, estimuladas através de 

elementos reais, físicos, materiais, que formam o que Zumthor (2006, p. 11) chama 

de “magia do real” e que atua em diferentes sensorialidades através das 

experiências vividas com o espaço.  Heidegger (1991, p. 33), quando ele se refere à 

obra arquitetônica, assevera: 

 

A obra que é o templo, ali de pé, abre um mundo e ao mesmo tempo repõe-
no sobre a terra que, só então, vem à luz como o solo pátrio. […] O templo, 
no seu estar-aí […] concede às coisas o seu rosto e aos homens a vista de 
si mesmos.  

 

Heidegger (1991) fala da obra como instauradora de um mundo no Mundo 

real, ao apresentar o exemplo do templo grego. Instauradora seja através da sua 

relação de envolvência com o espaço, isto é, pelo contexto, seja na sua relação com 

as pessoas que o utilizam. A arquitetura cria um estado de harmonia, equilíbrio com 

o espaço, associando ao seu propósito, melhor dizendo, ao uso que é atribuído ao 

edifício, um significado que concede aos homens a vista de si mesmos. Uma vez 

perdido o significado, perde-se a identidade.  

A obra cria uma atmosfera a partir do real, embelezando-o, como observa 

Zumthor (2006, p.21), e ressalta: para a criação das atmosferas, é imprescindível um 

lado artesanal em procura de uma perfeição formal na obra, uma extrema atenção 

ao detalhe. Para isso, é necessário “haver procedimentos, interesses, instrumentos 

e ferramentas”. Um dos resultados mais positivos na criação de uma obra ocorre 

quando fica explicito na forma do edifício que ela surgiu da sua utilização, pois, 

enquanto arte, a tarefa mais nobre da arquitetura é ser utilizável. No entanto, 

observa o autor, a verdadeira beleza arquitetônica só é atingida quando o lugar, a 

utilização e a forma se harmonizam. Um dos objetivos da arquitetura é 

contextualizar-se tanto sob o ponto vista morfológico e expressivo como sob o ponto 
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de vista do lugar e da história. E esse fato auxilia a formulação das memórias dos 

habitantes do espaço, seja por uma presença anônima ou pela recordação de 

alguém ou ainda por algum momento da vida que se associe à edificação. 

No instante em que um projeto de arquitetura sai do mundo imaginário e 

efetiva-se no mundo real, torna-se um edifício, um objeto, um artefato, estes 

entendidos como a soma dos espaços perceptíveis e tangíveis, munidos de um 

caráter sintetizador de uma série de forças sociais, culturais, políticas, econômicas, 

etc.. Apoiados em técnicas construtivas e usos práticos, passam a contemplar um 

conjunto de atributos que identificam o seu valor expresso pelas aparências, ou 

“formas”, ou “plástica” ou “configurações volumétricas”, que exibem seus aspectos 

visuais, distinguindo-os entre si e agrupando-os em estilos e tipologias (MALLARD, 

2006).   

Magritte (1961) observa que a arquitetura torna-se, assim, autoexplicativa, 

pois se comunica com as pessoas através dos sentidos, por meio da sensibilização 

do sujeito, em outras palavras, pela representação de uma imagem formada no 

pensamento e suscetível de se tornar visível quando “a semelhança une essas 

coisas numa ordem que evoca diretamente o mistério. (...) A precisão e o encanto de 

uma imagem de semelhança dependem da semelhança e não de um modo 

fantasioso de descrever”. (In: FOUCAULT, 1973, orelha do livro) 

Isso se deve, observa Mallard (2006), ao fato de que as imagens, as figuras 

inventadas, detectadas pelo sujeito por meio da imaginação, têm origem em 

imagens e figuras que já são conhecidas por aqueles que as detectam pela relação 

de semelhança. Estabelece-se, por meio do pensamento, uma relação de 

sensibilidade entre o sujeito e as coisas do mundo, gerando uma imagem de um 

pensamento visível, cujo valor artístico depende do vínculo do próprio pensamento. 

Para a autora, “a representação (aparência) é a forma visível de uma imagem de 

semelhança (pensamento)”. Por sua vez, a aparência, na qualidade de portadora do 

pensamento do arquiteto, exibe e provoca pensamentos, intenções, sentimentos, 

desejos no contexto social por meio das relações com o edifício, com o ornamento 

ou com o objeto e também com a “imagem de semelhança” (MALLARD, 2006, p. 21) 
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Heidegger (1962, p. 136-137), em suas reflexões sobre a espacialidade das 

coisas, faz a seguinte observação: 

 

O "acima" é o que está no teto; o "abaixo" é o que está no chão; o "atrás" é 
o que está na porta; todos os "onde" são descobertos circunspectivamente e 
interpretados na medida em que lidamos com o nosso cotidiano; eles não 
são certificados e catalogados pela medição observacional do espaço. 
 

Cabe notar ainda, argumenta Heidegger (1962, p. 136-137), que todos os 

“onde” são descobertos através da experiência cotidiana em que são vivenciados, 

identificados, experimentados, reconhecidos pelo ser a partir das percepções 

corporais. Para Mallard (2006), eles também subtendem um conhecimento de um 

passado regado a significações, em que o sujeito vivencia ou percebe o espaço 

arquitetônico por meio do passado ou da cultura.  

Por outro lado, utilizando as palavras do poeta Pierre-Jean Jouve: “quanto 

mais eu avançava no tempo mais o mergulho era dominado”, experiência a que 

Bachelard (1989, p. 16) se refere como viver o não-vivido através de imagens 

criadas ou sugeridas, a arquitetura permite ao ser constantemente ultrapassar as 

suas origens quando se posiciona como intermediária ou facilitadora do imaginário. 

É o que nos diz a figura do arquiteto como “facilitador de sonhos”. Para o autor, a 

arte assume um novo ponto de partida quando se torna autônoma, argumento que 

Jean Lescure (1965, p. 78) complementa quando afirma que uma obra testemunha 

“uma grande cultura e um conhecimento de todas as expressões dinâmicas do 

espaço”. E continua: 

 

Portanto, é preciso que o saber seja acompanhado de igual esquecimento 
do saber. O não-saber não é uma ignorância, mas um ato difícil de 
superação do conhecimento. É a esse preço que uma obra é a cada 
instante essa espécie de começo puro que faz de sua criação um exercício 
de liberdade. 

 

A arquitetura, além de promover condições para abrigar fisicamente os 

homens, facilitando o desenvolvimento das atividades humanas, também se constitui 

projeções mentais, pois exterioriza a imaginação, a memória e a formação de 

conceitos. Fato é que as lembranças, as memórias e a imaginação estruturam as 

experiências humanas, porque “as imagens da arquitetura que conseguem tocar 
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nossas emoções se fundamentam em nossas reações inconscientes e em nossa 

historicidade biológica” (PALLASMAA, 2013, p. 118-119) 

 O imaginário criado pela arquitetura gera a noção de contexto e lugar, 

cultura e era histórica, sendo uma interpretação e concretização de uma ordem 

idealizada. A arquitetura observa e se relaciona com o mundo, conferindo a este 

uma medida humana, proporcionando um horizonte de julgamento de valor e 

significado. Tal fato é observado pela filosofia, principalmente na função ética na arte 

da arquitetura, pois, “quando a arquitetura perde seu contato com essa base mental 

essencial, ela se torna um exercício vazio de técnica e estética” (PALLASMAA, 

2013, p. 123) 

 É importante que o arquiteto compreenda que a função ética da arquitetura 

é dar suporte à vida, aprimorar as experiências da existência humana, conferir uma 

estrutura de entendimentos e fundamentos. É possibilitar a construção de uma 

posição crítica perante a cultura e a vida, imprimir significados ao espaço 

arquitetônico, que altera e condiciona as experiências da realidade, pois permite ao 

indivíduo um encontro corporal com a edificação, com o espaço e com a luz. 

Pallasmaa (2013, p. 124) argumenta que o homem está em constante 

interação e diálogo com o ambiente a ponto de ser “impossível desconectar a 

imagem da identidade pessoal de seu contexto espacial e situacional”. O espaço 

arquitetônico fala sobre toda a sua gênese, do mundo, da vida, dos anseios, das 

experiências em torno do corpo, constituindo-se, assim, um refúgio e uma projeção 

do corpo, da memória e da identidade pessoal. 

O autor ressalta que o processo no qual a humanidade está imersa obriga 

que os homens transformem a novidade e a singularidade em obsessão, que as 

imprime como critérios ímpares da qualidade arquitetônica, tornando a arquitetura, 

muitas vezes, um produto fabricado do imaginário visual, destituída de sua base 

experimental e mental e, consequentemente, incapaz de sensibilizar nossas almas 

pela ausência de conexão com seus fundamentos e ecos ontológicos. 

 

O artista ou arquiteto deve estar em contato com as origens primordiais e 
inconscientes do imaginário poético a fim de criar imagens que podem se 
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tornar parte de nossas vidas, imagens que nos comovem pela sutileza e 
pelo frescor de sua autêntica novidade. “A fim de descobrir algo novo, 
devemos estudar o que é mais velho”, costumava ensinar meu professor e 
mentor  Aulis Blomstedt na década de 1960 (PALLASMAA, 2013, p. 138) 

 

As palavras de Aulis Blomstedt¹ nos levam a indagar: existe um vínculo entre 

tradição e performance? 

Vimos, no contexto desta reflexão, que a arquitetura, enquanto sujeito da 

performance, estabelece relações experienciais entre o corpo e o espaço 

arquitetônico, interagindo com as percepções corporais, espaciais e sensoriais dos 

indivíduos; e que,  enquanto lugar da performance,  tem a capacidade de possibilitar, 

induzir ou dificultar as experiências de interações entre o espaço e os usuários.  

Também vimos que a performance pode ser encontrada na tradição. Um 

exemplo que comprova que ela (a tradição) está envolta em performances está nos 

rituais egípcios, isto é, cabe a nós a enxergarmos pelo viés da arquitetura:  

 

[...] a função atemporal da arquitetura é criar metáforas existenciais para o 
corpo e para a vida que concretizem e estruturem nossa existência no 
mundo. [...]. A arquitetura permite-nos perceber e entender a dialética da 
permanência e da mudança, nos inserir no mundo e nos colocar no 
continuum da cultura e do tempo. (PALLASMAA, 2011, p. 67). 

 

A essência da arquitetura não está somente na matéria, explica Pallasmaa 

(2011, p. 39), pois “a arquitetura reforça a experiência existencial, nossa sensação 

de pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de reforço de 

identidade pessoal”. Para o autor, a arquitetura envolve diversas esferas da 

experiência sensorial, indo além da mera visão ou dos cinco sentidos clássicos, já 

que estes interagem e se fundem entre si. Para Merleau-Ponty (2005, p. 83), “o 

sensível voltou a ser uma questão para nós”. 

 

 

 

 

¹ Aulis Blomstedt, arquiteto e professor finlandês (1906-79). Blomstedt foi professor de arquitetura na 
universidade de tecnologia de Helsinki entre 1958-66.  
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2.2 – A experiência multissensorial no espaço arquitetônico  

 

Uma obra de arquitetura não é experimentada com uma série de imagens 
isoladas na retina, e sim em uma essência material, corpórea e espiritual 
totalmente integrada. Ela oferece formas e superfícies agradáveis e 
configuradas para o toque dos olhos e dos demais sentidos, mas também 
incorpora e integra as estruturas físicas e mentais, dando maior coerência e 
significado à nossa experiência existencial (PALLASMAA, 2011, p. 11) 

 

Ao entender performance como o partido da arquitetura, podemos observar 

que a forma dos edifícios é muitas vezes determinada pelo desempenho a ser 

atingido em relação ao espaço arquitetônico. No entanto, como afirma Pallasmaa 

(2011, p. 65), os edifícios “podem ser distinguidos com base na modalidade 

sensorial que eles tendem enfatizar”: há aqueles em que prevalece a arquitetura 

para os olhos, para o tato, outros que também reconhecem e valorizam as esferas 

do olfato, paladar e audição. No contexto desta investigação, buscamos alguns 

exemplos de arquitetos que se dedicam a desenvolver projetos ricos em 

experiências no campo da sensorialidade. 

Para experiências sensoriais no campo do tato, serve de exemplo a 

Filarmônica de Berlim, inaugurada em 1963 e projetada por Hans Scharoun para 

substituir a edificação anterior da orquestra, destruída em 1944. Ela possui como 

característica marcante de sua composição arquitetônica a definição de uma 

volumetria em função dos espaços interiores, ou seja, um reflexo dos processos 

internos no campo do funcionalismo.  

O edifício possui um auditório principal com capacidade para 2.440 pessoas 

e uma sala de música erudita para 1.180 lugares. O espaço arquitetônico é formado 

por linhas assimétricas, que geram uma estrutura pentagonal que favorece a 

posição da plateia em blocos separados por paredes, formando um pentágono. O 

objetivo é auxiliar o processo de reflexão sonora de tal modo que as cadeiras ficam 

posicionadas a 30 metros do palco. Scharoun utiliza recursos em concordância com 

o conceito da Techno Performance para obter o desempenho acústico e estrutural 

em suas dimensões construtiva e tecnológica através de materiais e formas 

adequados a  permitir a direcionalidade do som dos instrumentos às superfícies 

necessárias para refleti-lo. 
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Scharoun posicionou o centro do auditório a 76 cm de altura abaixo da 

plateia e o circundou de paredes laterais com o intuito de refletir o som de volta para 

os músicos, otimizando a sua acústica e permitindo que ele possa chegar a cada 

assento com a mesma qualidade. Ele também atentou em revestir o piso com 

madeira, com a devida inclinação e altura dos degraus dos patamares determinados 

acusticamente. O arquiteto foi cuidadoso em flexibilizar os patamares do palco a fim 

de criar um espaço apropriado também para apresentações de música 

contemporânea. As paredes do palco foram revestidas com madeira Kambala 

perfurada com minúsculos orifícios, fixada e preenchida com um material acústico e 

absorvente, eliminando os efeitos de eco no palco. Também as cadeiras receberam 

um tratamento acústico: revestidas com tecidos absorventes, os seus encostos 

foram construídos com alturas variadas a fim de reduzir a diferença acústica em 

função da variação do número de pessoas no ambiente. 

O centro do auditório, iluminado por um cilindro de luz, tem seu teto 

constituído por forro de gesso suspenso, cuja altura foi determinada pela exigência 

acústica de 10 m³ de espaço aéreo por cadeira. Sua envoltória é formada por uma 

tenda cônica dividida em vários níveis, com três arcos abobadados convexos para 

garantir a uniformização do som no seu processo de difusão. Acima do palco, no 

teto, foram posicionados dez painéis trapezoidais de poliéster com 7,5 m2 cada, para 

servir de refletores acústicos para os músicos, com altura variável de 10 m a 12 m e 

50% de área livre entre eles. Além disso, existem no teto 136 pirâmides, que agem 

como ressonadores, controlando os sons graves.  

Cada nível da Filarmônica de Berlim está conectado por passarelas dentro 

do teatro que permitem acessar cada assento sem ter de sair do salão no 

lobby.   Scharoun também fez adoção por meios que se identificam com o conceito 

da Performance (in) doors e (out) doors quando permitiu que o edifício interagisse 

com as percepções dos usuários pela tatilidade dos materiais adotados interna ou 

externamente, materiais que podem ser tocados até com o olhar e sentidos pelo 

processo do caminhar, posicionados nas fachadas e nas circulações de acesso ao 

edifício. 
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“As pessoas tocam as coisas segundo a sua forma. Uma forma singular 
torna-se magnífica através do toque perene. Pois a mão explora, para 
inconscientemente revelar e amplificar uma forma já existente. Uma 
escultura perfeita necessita da sua mão para transmitir pulso e calor, para 
revelar as subtilezas não alcançadas pelo olhar, precisa da sua mão para 
as incrementar. A pedra trabalhada, desgastada, exposta aos elementos, 
regista na sua forma concreta e de um modo espacial, imediato, e 
simultâneo, não apenas a tortuosa marcha dos dias e noites, céus abertos 
e carregados de calor e humidade, mas também a sensibilidade, até 
mesmo a vitalidade, que os sucessivos toques lhes transmitem.” (STOKES, 
1978, p. 183) 
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A experiência auditiva do silêncio nos reporta ao Museu do Holocausto, em 

Berlim, Alemanha, projeto de Peter Eisenman em 1999 e inaugurado em 2005 em 

homenagem aos mais de seis milhões de judeus exterminados pelos nazistas 

durante o holocausto. Construído numa área de 19.000 metros quadrados, é 

constituído por 2.711 blocos de concreto em tom cinza-escuro, dispostos em fileiras 

paralelas sob uma superfície ondulada, o que, para alguns, causa a sensação de 

instabilidade.  

Os blocos de concreto, medindo 2,38m de comprimento por 0,95m de 

largura e com altura variando de 0,2m até 4,8 metros, são totalmente despojados de 

qualquer informação. Segundo Eisenman, a intenção era de que os blocos de 

concreto realmente produzissem uma atmosfera confusa e intranquila para 

simbolizar, através do memorial, um sistema falido, desprovido de razão humana. O 

arquiteto fez uso de recursos tecnológicos que se identificam com o conceito da 

Techno Performance para auxiliar na construção de todos os elementos que 

compõem o Museu e obter o desempenho estrutural em suas dimensões construtiva 

e tecnológica através de materiais e formas adequados, estabelecendo também um 

vínculo com a performance art.  

O memorial ainda conta com um museu, um Ort der Information ou Local da 

Informação, formado por um espaço subterrâneo de 800 metros quadrados, onde 

estão documentados, em forma de exposição, a perseguição e o extermínio dos 

judeus, dispostos nos detalhes biográficos de pessoas e famílias vítimas do 

holocausto na forma de fotos, vídeos, mapas e outros meios audiovisuais, com linha 

do tempo breve e didática. 

 Eisenman utiliza meios que correlacionam ao conceito de Kolarevic (2006) 

da Performance (in) doors e (out) doors quando possibilita a interação do edifício 

com as percepções dos visitantes. Posicionou, logo na entrada do museu, um 

grande painel com a seguinte mensagem: “Aconteceu uma vez, e pode ser que 

aconteça novamente: isso é o ponto central do que nós temos que dizer. Primo 

Levi”. Esse processo de interação pela sensorialidade continua por todos os 

espaços e desenvolve um confronto entre iluminação e obscuridade e entre os 

lugares que, por si só, já sugerem um constante confronto. 
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Na primeira sala, situa-se o local da exposição; na segunda, os últimos 

registros de pessoas em forma de bilhetes, cartões-postais e cartas; em seguida, 

vem a sala com os principais campos de extermínio, que continua nas salas 

seguintes - um espaço para lembrar os sobreviventes do holocausto. 

Rasmussen (2007, p. 186) indaga, a arquitetura pode ser ouvida? A maioria 

das pessoas diria provavelmente que, como a arquitetura não produz sons, não 

pode ser ouvida. Mas ela também não irradia luz e, no entanto, podemos vê-la.” 
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O impulso olfativo, ou o sentido inesperado, permite que as mudanças das 

estações, primavera, verão, outono e inverno, criem paisagens distintas, 

confrontando lugares e recordações puxadas pela memória. Esse é o caso do 

Serpentine Gallery Pavilion 2011, no Kensington Gardens, Londres, Inglaterra, 

projetado pelo arquiteto Peter Zumthor com o designer Piet Oudolf. Tem como 

premissa básica e como prioridade os aspectos sensoriais e espirituais da 

experiência arquitetônica em concordância ao conceito da Performance (in) doors e 

(out) doors. Para isso, segundo os autores, adota como partido o conceito de Hortus 

Conclusus, um espaço contemplativo, um jardim dentro de um jardim, escondido do 

barulho, do tráfego e da poluição da cidade de Londres para hospedar palestras e 

eventos públicos, meditar e buscar a serenidade. A edificação, bem delimitada por 

todos os lados, mas aberta para o céu,  atua como um palco, um pano de fundo para 

o jardim interior das flores e da luz.  

Zumthor, por meio dos recursos tecnológicos alinhados também ao conceito 

da Techno Performance,  construiu o pavilhão temporário medindo 33 metros de 

comprimento por 12 metros de largura. O edifício possui dois pontos de acesso e 

seu corpo estrutural é composto por madeira clara envolta em gaze e revestida com 

uma pátina de tinta preta e areia, que atua como um pano de fundo para o jardim 

interior, rico em luz e flores. Entrando no lugar, o visitante se depara com uma 

circulação cujas portas das paredes internas e externas permitem escolher 

diferentes caminhos, embora todos eles levem ao jardim interno ao pavilhão. O 

corredor, devidamente iluminado para promover uma experiência sensorial, separa o 

espaço exterior do interior. Conduz o visitante a um espaço de meditação no meio 

da cidade grande. Ao acessar o jardim interno, as referências externas que 

permanecem são um grande céu e uma visão sobre as copas das árvores 

circundantes.                              

O jardim, centralizado no pátio interno, é rico em flora cuidadosamente 

escolhida em uma variedade de cores, fragrâncias e texturas que estimulam os 

sentidos corporais,  atraindo borboletas e abelhas para o espaço. Zumthor 

surpreende ao utilizar a performance da técnica para propor um encontro inesperado 

com a performance artística, utilizando a natureza e redirecionando o visitante para 

http://www.serpentinegallery.org/
http://www.oudolf.com/piet-oudolf
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a contemplação do céu, numa atmosfera meditativa regada a perfume de flores 

campestres, que estimulam o visitante a se tornar um observador, a relaxar, olhar 

em volta, para depois falar. 

 

“Um cheiro específico faz-nos reentrar de um modo inconsciente num 
espaço totalmente esquecido pela memória da retina: as narinas 
despertam uma imagem esquecida e somos convidados a sonhar 
acordados. O cheiro faz os olhos lembrarem-se.” (PALLASMAA, 2011, p. 
51) 
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As características espaciais do sentido do paladar e da sutil interação com 

os outros sentidos podem ser exemplificadas no projeto do edifício Markthal, em 

Rotterdam, Holanda, iniciado em 2009 e inaugurado em 2015. Abriga o maior 

mercado coberto do município. Projetado por Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie 

de Vries, do escritório MVRD, o edifício foi elaborado utilizando meios digitais em 

conformidade com o conceito da(o) Performance  Process. Os arquitetos adotaram 

meios digitais parametrizados para solucionar questões importantes no projeto. 

Markthal possui uma superfície total de 95.000 metros quadrados dispostos e 

organizados da seguinte forma: edifício residencial em forma de arco com 228 

apartamentos, um mercado de alimentos frescos com praça de alimentação, um 

supermercado e um estacionamento subterrâneo com 1.200 vagas. No piso térreo, 

com 120 metros de comprimento, 70 metros de largura e 40 metros altura, localizam-

se 95 barracas de alimentos com produtos locais, mas também queijos, frutas secas 

e frutas cristalizadas do Oriente, vinhos, lojas de varejo. Partindo do térreo e 

avançando 40 metros acima, está o mural dos artistas Arno Coenen e Iris Roskam 

em toda sua extensão, lembrando flores, frutos e insetos de pinturas flamengas. 

O primeiro andar acomoda lojas relacionadas a alimentos além de 

restaurantes e cafés. Ao todo são 15 lojas de alimentos e 8 restaurantes. No 1º 

subsolo, há um supermercado que oferece novas possibilidades de compra no 

mesmo espaço; despensas e bicicletário para os residentes; e uma extensa 

plataforma de distribuição com acesso ao estacionamento para veículos de entrega 

e monta-cargas. Do 2º ao 4º subsolo, estão locados os estacionamentos. 

As fachadas são revestidas com pedra natural cinza também usada no piso 

do mercado e o espaço público em torno do edifício, com o intuito de realçar o 

interior, o espaço dedicado ao mercado, dá ênfase ao mural que cobre todo o 

interior abobadado. Os arquitetos adotaram o princípio da transparência para as 

fachadas, que precisavam ser abertas o possível para atrair o público, mas, ao 

mesmo tempo, fechadas, devido às condições meteorológicas. Assim, optaram por 

utilizar o vidro e o aço: criaram uma rede suspensa similar a uma tela  de uma 

raquete de tênis entre as quais os painéis de vidro são pendurados por cabos de aço 

tracionados, estabelecendo a integração da obra de arte instalada no interior do 
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mercado com o exterior, dando visibilidade às suas formas e cores exuberantes e 

convidando o público a entrar no edifício.   

A obra de arte em forma de Cornucópia, simbolizando a abundância e a 

riqueza da natureza, se estende por uma superfície de 11.000 metros quadrados em 

painéis de alumínio perfurados, onde os artistas exibem imagens em escalas 

maiores de produtos que podem ser adquiridos no mercado.  Já as flores e os 

insetos são referências ao trabalho dos artistas holandeses sobre a vida selvagem 

do século XVII. As imagens foram renderizadas com o software Pixar  e impressas 

nos painéis de alumínio, alcançando a nitidez e brilho necessários. Em seguida, 

foram ligadas a painéis acústicos para controle de ruído. 

Os pavimentos do subsolo são utilizados para a logística de fornecimento de 

mercadorias para o mercado, lojas e estabelecimentos, proporcionando aos 

moradores do edifício maior tranquilidade. Já o fornecimento do supermercado é 

feito por grandes caminhões e por meio de monta-cargas ocultos na praça 

Binnenrotte - quando acionados sobem até a praça para a descarga. O acesso aos 

apartamentos é feito por seis entradas separadas ao nível da rua, que levam aos 

elevadores e escadas, cujo hall  vai mudando de tamanho e localização, andar por 

andar, devido à curva da estrutura do edifício. Desse modo, no piso térreo, o 

elevador está localizado na fachada interior e, no último andar, na fachada exterior. 

O hall de serviços dos elevadores assiste no máximo a quatro apartamentos, dois 

dos quais têm janelas para o mercado e os outros dois não. Mas todos têm grandes 

aberturas de vidro para o exterior, sendo que metade dos apartamentos possui 

janelas para o mercado, constituídas de vidros triplos, para evitar incomodar os 

moradores com som ou cheiro.  

Markthal é um edifício construído também com o auxilio de recursos 

tecnológicos que estabelecem um diálogo com o conceito da Techno Performance 

cunhado por Kolarevic (2006)  e obtém eficiência pela sua conexão ao sistema de 

aquecimento da cidade e a um sistema de armazenamento térmico do subsolo,  que 

aquece e resfria também uma série de edifícios ao redor. O edifício faz uso da 

ventilação natural para o grande espaço destinado ao mercado por meio de uma 

abertura localizada abaixo da fachada de vidro, por onde o ar fresco entra e sobe 
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para a cobertura, sendo renovado através dos poços de ventilação no teto da 

abóboda. Além disso, utiliza um sistema de monitoramento central para ajustes na 

temperatura, mantendo-a em equilíbrio. Outro recurso também utilizado na 

sustentabilidade chega por meio de um sistema de saneamento inteligente projetado 

para economizar água. A instalação de um painel de informações, ilustrando o uso 

de energia e a redução de CO2 do edifício, estimula o usuário à conscientização de 

sua participação no processo. Por outro lado, os moradores, a partir do momento em 

que habitam o Markthal como inquilinos, assinam um termo de compromisso 

chamado Green Lease Agreement, pelo qual se comprometem a cumprir os 

requisitos de desempenho sustentável no uso de água, energia, resíduos e material 

de construção. 

Os arquitetos utilizaram recursos coerentes com o conceito da Performance 

(in) doors e (out) doors quando possibilitaram os usuários a interagir com o edifício, 

ora pela transparência e texturas dos materiais adotados, pelas cores estampadas 

na grande Cornucópia ou pelas frutas e legumes expostos para venda, pelo jogo de 

luzes e sombras provocado pelas fachadas frontal e posterior e pelas aberturas da 

cobertura, ora pelo contato com as ruas, praças e demais edificações, mas, 

sobretudo, pelos aromas variados de todos os gêneros alimentícios ali à venda, 

construindo um verdadeiro corredor olfativo. 

Para Jörgensen citado por Norberg-Schulz (1998, p. 22) “a percepção é 

uma experiência corrente, no entanto paradoxa, em que, ao mesmo tempo pessoas 

diferentes experimentam o mesmo ambiente de maneira similar e diferente”. 
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O edifício de escritórios Dominion, projeto de Zaha Hadid Architects, em 

Moscou, Rússia, de 2015, oferece uma gama de possibilidades no campo visual 

com recurso obtido pela adoção de meios digitais em consonância ao conceito da(o) 

Performance  Process, que permitiu a utilização, em sua composição arquitetônica, 

de uma estrutura composta por volumes dispostos em lâminas, em níveis diferentes 

entre si, mas unidos por estruturas anexas voltadas ao exterior e conectadas 

por elementos curvos em cada pavimento. Para a construção do edifício, também 

foram utilizados recursos tecnológicos afinados ao conceito da Techno Performance 

para a obtenção  do desempenho estrutural em suas dimensões construtiva e 

técnica, a começar pelo átrio central, que envolve todos os níveis, utilizando luz 

natural para iluminar o centro do edifício.  

Zaha fez também uso de meios alinhados ao conceito da Performance (in) 

doors e (out) doors no momento em que permitiu a interação do edifício com as 

percepções dos usuários, no confronto com os diferentes lugares gerados pelo 

contraste das cores e movimentos das passarelas e circulações, pelas diferentes 

nuances de luzes e sombras, pela adoção de materiais transparentes e brilhantes. 

Um exemplo está no átrio central, que percorre toda a altura do edifício, tem em sua 

composição o uso de cores contrastantes, escadas curvadas em preto e branco, 

gráficos dinâmicos aplicados às paredes e pisos, além da visão para todos os níveis 

e circulações de acesso voltadas, formando um movimento de aglomerado de 

escadas, circulações e rampas de acesso que se entrecruzam ao longo dos sete 

pisos, produzindo a sensação de que há sempre algo abaixo, acima e ao redor. 

Nas extremidades do átrio, estão locados os elevadores, as escadas de 

incêndio, os banheiros, os eixos de serviço e, próximos ao eixo, os espaços dos 

escritórios, organizados dentro de um sistema flexível,  separados por divisórias de 

vidro transparente, imprimindo um conceito de conectividade e transparência entre 

as empresas que usam o edifício. As fachadas são revestidas com painéis em 

alumínio, que alternam cor e brilho ligeiramente, dependendo da incidência da luz 

solar.  

https://www.engenhariacivil.com/estruturas
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Para Le Cobusier (1946, p. 4) “a luz é a chave. A luz ilumina as formas. E 

estas formas tomam um poder emotivo através das proporções, através da interação 

de relações deslumbrantes e inesperadas.” 
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 Malard (2006, p. 52) argumenta que as formas arquitetônicas são modeladas 

através das espacializações elaboradas no espaço e por meio das experiências 

vividas em torno do espaço, do tempo ou da distância. Nelas, os usuários procuram 

satisfazer as expectativas que têm para com o espaço. Ainda observa que o espaço 

existencial é concretizado pela forma do espaço arquitetônico. Assim, o espaço 

arquitetônico distingue-se, na prática, das artes plásticas, por não ser unicamente 

um “objeto de fruição”; difere também de uma simples construção, por não ser 

substancialmente um “objeto tecnológico”; e diferencia-se de normas utilitárias, por 

não ser um mero “abrigo de atividades”.  

De outro lado, assevera Malard (2016, p. 13), para compreender o limite 

entre construção e arquitetura, é necessário perceber que uma construção, mesmo 

empregando certa tecnologia com determinado desempenho técnico para a 

disposição das funções, “não lhe assegura o atributo de boa arquitetura”. Admitem-

se como um bom espaço arquitetônico edificações que, por seus aspectos visuais, 

se sobressaem, embora não sejam reconhecidas por sua eficiência funcional e 

técnica. Os aspectos visuais do espaço arquitetônico são fundamentais e se 

apresentam vinculados relativamente tanto à tecnologia quanto à diversidade de 

uso. Então, indaga autora: “seria possível perceber o espaço arquitetônico, vivê-lo, 

senti-lo e apropriá-lo, sem dar atenção ao que é visto?”  

 

O argumento de que a boa arquitetura independe de seus aspectos visuais 
ou a eles não se subordina é perigoso e falso. Perigoso, porque induz à 
crença de que é possível haver boa arquitetura dentro dos limites de seus 
atributos tecnológicos e de uso. Falso, porque aponta para a possibilidade 
de se reconhecer a boa arquitetura sem que seja preciso vê-la, o que é 
inconcebível (MALLARD, 2016, p. 13). 

  

Os aspectos visuais da arquitetura, afirma Malard (2016, p. 13), residem no 

âmbito da sensibilidade e estão vinculados à sensibilização e aos poderes da 

sedução pelo campo da arte. Além de serem elaborados e formatados de acordo 

com o grau de sensibilidade do arquiteto, também são assimilados pelo usuário em 

diversas percepções sensoriais. Assim, a arquitetura, ao longo da história, exibe 

diversas expectativas específicas de diferentes constituições societárias. Nas 

palavras de Vitrúvio: “O arquiteto deve estar equipado com conhecimento de muitos 

ramos de estudo e vários tipos de aprendizado, pois é por meio de seu julgamento 
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que todo o trabalho feito pelas outras artes é testado” (VITRÚVIO, 1960/1914, 

capítulo 01, livro 01). 

Há de se notar que o espaço arquitetônico pode sofrer variações à medida 

que as necessidades, interesses e expectativas, as dimensões esperadas do espaço 

pelos diferentes grupos sociais são considerados. O verbete “dimensão”, no 

Dicionário de Filosofia (1962), significa “todo plano, grau, nível ou direção no qual se 

possa efetuar uma investigação, uma pesquisa, ou onde se possa realizar uma ação 

ou relacionar pesquisa e ação”. No campo da arquitetura, Malard (2006) ressalta que 

as dimensões correlacionam as características das formas dos espaços constituintes 

dos lugares morfologicamente com as correspondentes expectativas dos grupos 

sociais. 

Por outro lado, os atributos morfológicos do espaço arquitetônico promovem 

a satisfação social das diferentes expectativas específicas de cada dimensão, 

tornando, então, necessário avaliar o espaço arquitetônico, observando cada 

dimensão morfológica segundo seus critérios e padrões. Malard (2006) enfatiza que 

o arquiteto, munido de suas competências, tem a capacidade de registrar, nos 

espaços de vivência, a sintetização das dimensões que permeiam o espaço 

arquitetônico, como as dimensões tecnológica, funcional e simbólica, interpretadas 

pela autora com a tríade vitruviana (firmitas, utilitas et venustas), que caracterizam 

uma área de reflexão arquitetônica que exige certo conhecimento teórico. 

A dimensão funcional, observa Malard (2006), permeia as questões de uso, 

ordenamento das coisas no espaço para o desenvolvimento das atividades do dia a 

dia, diz respeito a quê se destina o projeto. Deve observar as características 

configurativas, ou seja, os ambientes devem estar postados de tal forma que tudo 

funcione perfeitamente bem, com racionalidade e eficiência para a realização de 

atividades pragmáticas. Por possuir sentido operativo e finalidades utilitárias, essa 

dimensão correlaciona expectativas de adequação da eficiência dos espaços às 

atividades neles desenvolvidas. Em termos mais simples, "a forma segue a função", 

frase popularizada pelo arquiteto de Chicago, Louis Sullivan, nos primeiros anos do 

século XX, para resumir seu argumento de que a distribuição do espaço, o tamanho 

de um edifício, o seu volume e outras características devem ser norteados somente 
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pela sua função. Satisfeitos os aspectos funcionais, a beleza arquitetônica surge de 

forma natural. 

Entretanto, Adorno (1984) defende que o sujeito interage com o espaço 

quando dele se apropria para o uso ou realização das atividades. Logo, o espaço 

arquitetônico, como mediador da experiência humana, é também o espaço vivido em 

um tempo de vivência da arquitetura, vez que, no mesmo espaço físico, ficam 

registradas as intenções nas espacializações das atividades humanas através da 

sua “dimensão funcional” cristalizada por meio de técnicas. Por isso, segundo 

Mallard (2006, p. 129), “quando olhamos um prédio, o que vemos é aquela imagem 

que se nos oferece e que fala aos nossos sentidos”, ou seja, inicialmente o 

observamos pela “lente da aparência estética” para, depois, fazer uso de outras 

percepções. 

O edifício Museu Solomon R. Guggenheim, construído em Nova York, EUA, 

está localizado em uma das áreas mais tradicionais da ilha de Manhattan. Projetado 

e construído por Frank Lloyd Wright, de 1943 até ser aberto ao público em 1959, 

seis meses depois de sua morte, deixa clara a presença da dimensão funcional em 

um espaço arquitetônico. Para a elaboração do projeto, Wright realizou cerca de 700 

esboços, seguidos de seis séries de desenhos técnicos, para transformar sua ideia 

em uma extraordinária escultura - o edifício - com vistas para o Central Park.  

O partido arquitetônico adotado para o Museu Guggenheim exibe uma 

arquitetura orgânica que privilegia a utilização de formas geométricas puras (o 

cilindro, o tronco de cone, o troco de prisma, o polígono de três lados) contrastantes 

com os edifícios circundantes. Tais elementos estão presentes em todos os 

momentos no edifício, incluindo nos detalhes construtivos, no desenho do piso, nos 

detalhes de luminárias, etc. e relacionam o edifício com o todo, reportando 

diretamente a formas genéricas.  

Wright usou recursos que se identificam com o conceito da Techno 

Performance para conseguir o desempenho estrutural em suas dimensões 

construtiva e tecnológica e para propor para o edifício uma composição plástica de 

planos sobrepostos em camadas cortadas e colocadas umas sobre as outras, 
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estabelecendo uma maneira de construir diferenciada. Por isso o Museu é 

considerado um dos marcos de arquitetura de Nova York e um símbolo das 

inovações conquistadas durante o século XX. O edifício é composto por uma 

estrutura espiral, formada basicamente por blocos de betão pré-fabricado e pintados 

com tinta branca, com um grande salão de exposição iluminado por uma enorme 

claraboia de vidro, com juntas de aço. Wright efetuou uma proposta funcional à 

medida que estabeleceu uma direção para o fluxo de visitantes: direcionou-os do 

elevador até o nível mais alto da rampa, para, em seguida, conduzi-los lentamente à 

descida em torno de um pátio aberto, oferecendo-lhes a opção de direcionar o 

elevador para todos os níveis da rampa e percorrer toda a exposição em vários 

ângulos diferentes. 

O arquiteto empregou a performance técnica para dialogar com o conceito 

da Performance (in) doors e (out) doors quando direciona a primeira visão do 

visitante que ingressa no museu para o átrio de 28 metros de altura do piso até a 

abóbada de vidro, ao longo do qual se desenvolve a circulação em formato de 

rampa contínua por seis pavimentos, numa distância de quase meio quilômetro de 

comprimento. Criou, assim, em torno do átrio, um espaço fluídico que interliga todos 

os pavimentos e permite a interação de pessoas em diferentes níveis. Ao caminhar 

pela rampa, o visitante é surpreendido a todo instante pelas diversas exposições 

exibidas ao longo das paredes inclinadas, enquanto continua circulando em torno da 

rampa. 

Em 1992, foi realizada uma intervenção no projeto original de Wright no 

sentido de complementá-lo com outro edifício: uma torre retangular, mais alta do que 

a espiral original. Essa intervenção provocou muitas controvérsias. Em 2005, o 

Museu teve de ser submetido a uma restauração devido à expansão e contração 

normais das estruturas armadas; as peles de concreto externas, submetidas às 

intempéries, começaram a abrir fissuras cumulativamente etc. O processo de 

restauração foi concluído em 2008. 
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A dimensão simbólica, cuja abrangência situa-se no universo das 

percepções, emoções, crenças, desejos, suscita no homem ações no sentido de 

criar lugares de significado, observa Malard (2006), mas também exibe a dimensão 

artística da arquitetura, sintetizada pela construção do espaço por meio de seus 

aspectos visuais ou “aparência”. Enquanto arte, a arquitetura ingressa no campo do 

imaginário por fruições individuais e coletivas da interação sujeito-objeto  que 

observam as articulações, os volumes, as cores, as texturas, os planos.  

Também Lefebvre (1966, p. 268-269) afirma que há uma nítida diferença 

entre a função filosófica do imaginário e a função social do símbolo, pois o símbolo 

constitui a base do imaginário social, diferente do imaginário individual e adentra as 

ideologias e as estruturas sociais, sendo o sustentáculo para a alegoria e o fetiche.  

Por correlacionar certos atributos morfológicos dos lugares e expectativas 

de satisfação emocional por meio da construção de significados, a dimensão 

simbólica possibilita ao indivíduo atribuir simbolismo aos objetos, eventos e lugares 

do mundo em que vive. Um exemplo dessa dimensão simbólica pode ser observado 

no projeto do Museu Judaico de Berlim, Alemanha, projeto do arquiteto Daniel 

Libeskind, cuja construção foi iniciada em 1993 e concluída em 1998.  

O Museu é constituído por duas edificações: a primeira, uma construção 

antiga em estilo barroco, contém a entrada, as salas para exposições temporárias, 

salas para eventos, a lojinha do museu, um restaurante e o caixa; a segunda, projeto 

de Libeskind, a edificação nova, é revestida de zinco com suas aberturas em 

formato de cortes estreitos, diferentes e inusitados, local onde são organizadas as 

exposições permanentes sobre a vida dos judeus na Alemanha, da Idade Média aos 

dias de hoje. As exposições permanentes contam a história dos fatos a partir de 

documentos, cartas, fotos, imagens, vídeos, elementos interativos e objetos do 

cotidiano, como móveis, louças e peças de vestuário. 

 Daniel Libeskind, filho de judeus sobreviventes do holocausto, empregou 

recursos em concordância com o conceito da Performance (in) doors e (out) doors 

para retratar, nesse espaço arquitetônico de 3 mil metros quadrados, pleno de 

simbolismo, uma conexão de seu desenho, suas formas, suas estruturas , enfim sua 

arquitetura com o tema do museu, recriando atmosferas e contando  a história dos 
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judeus na Alemanha, desde  a perseguição até o holocausto. Mas ele também 

estabeleceu conexões com o conceito da(o) Performance  Process na adoção de 

meios digitais que  possibilitaram o desenvolvimento do projeto.  

Daniel Libeskind intitulou seu projeto de “Between the Lines” (Entre as 

Linhas). Nas palavras do arquiteto: “são duas linhas de pensamento, organização e 

relacionamento. Uma é uma linha reta, mas quebrada em muitos fragmentos; a outra 

é uma linha tortuosa, mas que continua indefinidamente”. Correspondem aos eixos 

delineados pelo arquiteto em “Eixo do Exílio”, “Eixo do Holocausto” e “Eixo da 

Continuidade”. Esses eixos simbolizam três realidades na história dos judeus na 

Alemanha e são acessados pela escadaria que liga as construções antiga e nova. 

Para a obtenção do desempenho estrutural da construção do edifício em 

suas dimensões construtiva e tecnológica, foram adotados recursos que denotam 

uma consonância com o conceito da Techno Performance também como suporte 

para outra performance, a artística, premissa básica do projeto de Libeskind. O 

Museu possui cinco corredores lineares, que se estendem verticalmente no percurso 

que vai do subsolo até o andar mais alto, sendo somente um deles acessível ao 

público.  

Esses corredores, chamados de “Voids”, são espaços vazios com paredes 

nuas de concreto.  Objetivam lembrar o vazio deixado pela destruição da vida dos 

judeus na Europa. Em um dos corredores, encontra-se o trabalho do artista 

israelense Menashe Kadishman, chamado “Shalechet” ou “Folhas Caídas”, 

composto por 10 mil rostos feitos de ferro, todos diferentes, dispostos no chão, 

fazendo a cobertura do piso. Quando pisados, produzem barulho. Esse é o único 

“Void“ acessível, mas os outros são visíveis de determinados pontos dos andares 

superiores. 

O “Eixo do Exílio” possui paredes levemente inclinadas, chão irregular e se 

torna íngreme, assim como a circulação, que vai se tornando cada vez mais estreita 

até chegar à abertura que dá acesso ao jardim. Uma porta pesada conduz o 

visitante ao “Jardim do Exílio”, situado na parte externa composta por 49 blocos de 

concreto com plantas no topo, alinhados em um canteiro quadrado. Toda a área tem 
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uma inclinação de 12 graus para causar a sensação de instablidade, de 

desorientação, simbolizando o sentimento dos judeus aos serem expulsos da 

Alemanha. As plantas que crescem no topo dos blocos simbolizam a esperança. Já 

no “Eixo do Holocausto”, a circulação vai se tornando cada vez mais estreita e 

escura e conduz o visitante até a “Torre do Holocausto”, uma sala de concreto com 

20 metros de altura, fria e fechada, com uma simples e pequena abertura no teto por 

onde entra um único feixe de luz. 

O “Eixo da Continuidade” é o mais longo deles e possui uma escadaria alta 

com vigas de concreto que se cruzam durante o percurso que leva à exposição nos 

andares superiores. Ao longo do caminho do "Eixo do Exílio" e do "Eixo do 

Holocausto", vitrines com fotos e objetos contam os destinos de algumas pessoas. 

Esse eixo simboliza a continuação da história, o caminho de superação em relação 

aos outros eixos da conexão.  
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Já a dimensão tecnológica, ressalta Mallard (2006), relaciona habilidades 

humanas e parâmetros de conexões de conhecimento das técnicas com o intuito de 

criar espaços arquitetônicos significativos, funcionais e adequados ao uso, 

corporificando o objeto arquitetônico. Está, portanto, vinculada às questões de 

desempenho e eficiência, abarcando diferentes aspectos, como o estrutural, o 

econômico, o térmico, acústico, lumínico, entre outros. Há de se notar, segundo 

Mahfuz (1995), que esse processo inicia-se pelos dados objetivos caracterizados 

pelo programa e é modificado e definido por propostas vinculadas às diferentes 

dimensões presentes na projetualidade do espaço arquitetônico como um todo 

conceitual e materializado no partido arquitetônico. 

A valorização da dimensão tecnológica implica priorizar uma série de 

decisões de forma estruturada, por exemplo, a ênfase no sistema estrutural por meio 

da escolha dos materiais e da forma da estrutura; a valorização de materiais que 

remetem à tecnologia; soluções que valorizam e aumentam o desempenho 

termoenergético das edificações e dinamizam a composição da edificação e os 

impactos do ambiente construído no natural; definição das resoluções do sistema 

elétrico, hidrossanitário, de climatização, entre outros possíveis. 

 Os edifícios regidos por regulamentos de eficiência energética utilizam-se 

de recursos avançados de tecnologia em sua envoltória, o que contribui para a 

eficácia dos sistemas e equipamentos vinculados à racionalização do consumo de 

água, energia, assim como na geração de energias renováveis. Cabe ressalvar que 

a tecnologia impulsiona novas demandas no mercado da construção civil e 

possibilita novos marcos regulatórios-normativos, gerando impactos profundos na 

gestão do projeto e influenciando também a gestão de pessoas e de conhecimentos 

tecnológicos. 

O Centro Internacional da Juventude, projetado por Zaha Hadid Architects, 

2012-2015, localizado na cidade de Nanjing, junto às margens do Rio Yangtze, no 

novo distrito financeiro da cidade, na China, é um exemplo de como a dimensão 

tecnológica contribui na elaboração e materialização do espaço arquitetônico. É um 

dos mais eficientes da China, apesar das suas dimensões e das fachadas serem 

iluminadas por mais de 700 mil LED (o consumo de energia é o equivalente a 
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apenas 114 euros de eletricidade por dia). 

A composição arquitetônica, que inclui um hotel, um centro de conferências, 

escritórios e um estacionamento subterrâneo, ocupa um terreno de 5,2 hectares e 

faz parte de um grande masterplan desenvolvido pelo escritório Zaha Hadid  

Architects. Prevê uma ponte peatonal, conectando a grande praça com a outra 

margem do rio, e “expressa a continuidade, fluidez e conectividade entre o ambiente 

urbano de Hexi New Town, as terras cultiváveis ao longo do rio Yangtze e as 

paisagens rurais da ilha de Jiangxinzhou", explicam os arquitetos. Na construção do 

edifício, foram empregados recursos de alta tecnologia em afinidade ao conceito da 

Techno Performance com o intuito de elaborar um projeto  sustentável no campo da 

bioclimatização. 

O partido arquitetônico adotado foi desenvolvido com o auxílio de meios 

digitais em conformidade com o conceito da(o) Performance  Process,  que 

possibilitou a exploração de formas muito complexas por meio da modelagem. O 

edifício tem aspecto de uma nave espacial, composta por gigantesco complexo 

cultural e comercial, constituído por duas torres de 258.500 m² sobre uma base de 

cinco pavimentos de uso misto, com 465 mil metros quadrados de área construída e 

estacionamento de 100.000 m².  

A torre mais alta abriga um hotel cinco estrelas e 122.500 m² em 

pavimentos corporativos, com 314 metros de altura (68 pavimentos). A segunda 

torre, com 255 metros de altura (59 pavimentos), possui um hotel de 136.000 m² e 

um centro de conferências de 106.500 m², localizado na base do complexo. O centro 

de conferências é composto de um auditório para 2.100 pessoas, um outro para 500 

pessoas, mais um auditório polivalente e uma área VIP.  

O complexo cria uma transição gradual, permitindo a travessia ininterrupta 

dos pedestres pela edificação, também expressa na representação formal do edifício 

pela mesclagem dos elementos em um todo unificado. O centro de conferências tem 

sua envoltória revestida em painéis de concreto trabalhando o eixo da 

horizontalidade e a linguagem fluida do rio, ao passo que as torres trabalham o eixo 

da verticalidade e dialogam com a paisagem urbana do novo centro. No edifício, 
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também podem ser visualizados os traços da performance art afinados com o 

conceito de Performance (in) doors e (out) doors de Kolarevic (2006) quando as 

percepções do usuário  interagem com a edificação através de suas formas, luzes, 

materiais adotados, escalas, texturas e com o espaço externo, impactando e 

modificando a paisagem. 
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No momento em que o arquiteto, regido pelos impulsos da imaginação, 

elabora o espaço arquitetônico balanceando as três dimensões por igual, são 

contempladas a integração e a interdisciplinaridade contidas nos campos simbólico, 

tecnológico e funcional do todo arquitetônico (ver figura 15). Para Mallard (2006), o 

objeto arquitetônico pontua sua presença no mundo, tornando-se conhecido, 

discutido, apreciado, polêmico por seus aspectos visuais, ou seja, pela sua 

aparência. E complementa: 

 

  [...] o objeto arquitetônico é fruído na sua dimensão artística, usufruído na            
sua dimensão utilitária e construído na sua dimensão tecnológica, 
reinterpretando a tríade vitruviana de venustas, utilitas e firmitas (Mallard 
2006, p. 55) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 313 - Diagrama de integração das dimensões simbólica, tecnológica e funcional em situação de 
equilíbrio. 

 
 

As experiências multissensoriais no espaço arquitetônico, observa 

Pallasmaa (2011, p. 61), quando autênticas, estruturam sua linguagem pelo modo 

tectônico como são construídos os edifícios e pela ação de envolvência com os 

sentidos.  Vivenciar o espaço arquitetônico é observar “seus espaços, suas luzes, 

suas cores, seus cheiros, suas texturas, suas pessoas, seus lugares”; é buscar uma 

“imagem de semelhança”, pois é o momento em que todos os sentidos despertam e 

se harmonizam.  Por sua vez, Bachelard (1988, p. 6) assevera que é através dessa 

“polifonia dos sentidos que o devaneio poético escuta e que a consciência poética 

deve registrar”. O arquiteto, então, na perspectiva de Mallard (2006), através dos 

impulsos da imaginação, tem a capacidade de fazer reviver formas arquitetônicas 

moldadas na experiência vivida por meio do espaço, do tempo ou da distância, para 

Fig. 313 
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que o espaço arquitetônico seja a concretização do espaço existencial, observando 

a dimensão simbólica e funcional.  

A arquitetura permite ao indivíduo perceber e entender a sua inserção no 

mundo, pois ela reflete e materializa ideias, torna eternas imagens de uma vida de 

bem-estar, coloca-nos no continuum da cultura e do tempo; tem a função atemporal 

de criar espaços dialéticos permanentes e em constante mudança para concretizar e 

estruturar a nossa existência no mundo a fim de nos reconhecermos e nos 

lembrarmos de quem somos (PALLASMAA, 2011).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
 

Ao longo desta reflexão, percebe-se que o termo performance é um termo 

que emerge de várias conexões visíveis, através das diversas experiências e 

apropriações no campo das artes e da arquitetura. Observa-se a notoriedade do 

diálogo entre a arquitetura e a performance. Além disso, constata-se que, no mundo 

da performance, a arquitetura estabelece uma interlocução com as artes de uma 

maneira geral, pois há um diálogo entre espaço x espaço edificado x corpo e 

performance.  

No diálogo com as artes, a arquitetura performática se mostra poética, 

sensorial e subjetiva. Enquanto arte, produz o belo, cujo significado nela intrínseco 

irradia-se por meio do espaço arquitetônico e é transmitido ao sujeito quando o toca 

e o afeta. Entendido na sua totalidade através da multissensorialidade, o espaço 

arquitetônico não é percebido apenas através da visualização de suas formas 

construídas, mas, sobretudo, por meio de seu conteúdo emocional, sentido através 

da experiência vivida, na relação espaço x corpo, na caracterização de cada um e 

na sucessão dos movimentos entre eles. Nesse sentido, para apreciar a arquitetura 

e refletir sobre ela, é necessário alargar o olhar em direção ao campo 

fenomenológico, ou seja, o meio em que se desenvolve enquanto arte do espaço, 

pois é para e em torno dele que todos os fenômenos e as várias interpretações dos 

diversos setores culturais, simbolistas, linguísticos, tecnicistas e funcionalistas 

convergem, formando um sistema.   

O processo gestado pela passagem da era mecânica da industrialização, 

cuja ênfase era pontuada pela busca de um padrão (modulor) e uma normativa 

capazes de embasar processos de repetição e reprodução, para a era digital, cuja 

produção contemporânea representa um mundo dinâmico, em constante mudança e 

enriquecido com questões - como a relação tempo e espaço; o conflito 

individualidade e forças sociais; a inversão do valor qualitativo pelo quantitativo; a 

preponderância do espírito objetivo sobre o espírito subjetivo; o contraste do mundo-

cidade e cidade-mundo; as representações objeto e sujeito; a relação de signos, 



 

196 

 

significantes, código arquitetônico com o espaço arquitetônico e suas variações 

incrementais - possibilitaram o surgimento de novas competências e capacidades de 

utilização de novas tecnologias, que permitem ao arquiteto a proposição de diversas 

e relevantes alternativas ao processo criativo. 

A arquitetura do final do século XX e século XXI é marcada por uma imagem 

tecnológica estruturada em sistemas interativos digitais, que, diante desses incríveis 

avanços digitais e da busca incessante pelo novo, tende a cada dia se superar, seja 

na busca por processos e investigações por uma arquitetura mais responsiva na 

formação de um sistema mais interativo com o meio e o usuário, seja pela 

estimulação de eventos, pela integração de usos e estimulação de ações e novos 

modos de apropriação do espaço. 

Contudo, pode-se compreender, pela reflexão empreendida, que nem todo 

espaço arquitetônico pode ser qualificado como arquitetura. Para tanto, deve-se 

considerar também questões importantes, como ser um espaço arquitetônico 

sustentável, fazer uma análise criteriosa dos materiais construtivos assim como dos 

impactos causados ao meio, enfim, valer-se de fontes de energias alternativas. Cabe 

notar ainda que só algumas obras conseguem a beleza, uma atmosfera capaz de 

comover, ativar e desenvolver, em sua uma totalidade cósmica, as habilidades e 

competências sensoriais inerentes a cada ser humano. A percepção do espaço é 

estimulada pelas diversas materialidades da magia do real, dos elementos 

constitutivos do espaço, que provocam diferentes sensorialidades e podem ser 

interpretadas em toda sua profundidade durante a experiência viva do momento com 

o espaço arquitetônico. 

Pode-se, então, constatar que existem fatores essenciais a qualquer 

intervenção, sendo um deles a função, que não deve ser posta de lado na 

apreciação da beleza da arquitetura, pois a tarefa mais nobre dessa arte do espaço 

é, precisamente, a de ser utilizável. Por outro lado, deve-se considerar como fator 

também importante a harmonia contextual em que se insere o espaço arquitetônico, 

que define a sua relação com o contexto, que intervém no físico e no psíquico de 

uma paisagem, quando, no conjunto de edifício e paisagem, se torna imperceptível 
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onde acaba a arquitetura e começa o paisagismo ou o urbanismo, tendo por isso 

importância histórica e coerência inquestionáveis. 

Observou-se que a arquitetura fala por si mesma, se destaca por suas cores, 

formas, texturas, volumes, localização, tempo histórico, criando o seu próprio 

espaço; contempla algo mais do que um fato de comunicação de massa, pois ela é 

um modo de mudar a história e a sociedade. Sendo a forma a geratriz de todas 

essas relações, ela é, portanto, o resultado de um processo de procedimentos 

tomados pelos diversos profissionais envolvidos, especialmente o arquiteto, que é o 

disparador desse conjunto de ações que dizem respeito à contextualização, à 

utilidade e às sensações espaciais. Acredita-se que, no futuro, os espaços 

edificados sejam pensados de forma a considerar critérios de desempenho e 

sensorialidade, capazes de promover e despertar ações de transformação e bem-

estar aos usuários através das suas apropriações múltiplas, à medida que a função 

da arquitetura, nas palavras de Frank Lloyd Wright, em palestra de 1954, aos 85 

anos de idade, é assim definida: 

 

O que é mais necessário na arquitetura atual é justamente o que é mais 
necessário na vida – integridade. Assim como no ser humano, a integridade 
é a mais profunda qualidade de uma edificação... Se tivermos sucesso, 
teremos um grande serviço à nossa natureza moral – a psique – de nossa 
sociedade democrática... Defenda a integridade de sua edificação como 
você defende a integridade não apenas na vida daqueles que a fizeram, 
mas, em termos sociais, pois há uma relação recíproca e inevitável (IN: 
PALLASMAA, 2005, p. 38). 
 

Para finalizar essas considerações e abrir para uma nova discussão e 

reflexões futuras, indagamos: será que estamos vivenciando o surgimento de uma 

nova estética na arquitetura em função do tempo, da cultura e de relações que são 

estabelecidas com o meio, em que a forma plástica evolui em função das novas 

tecnologias e de novos materiais que lhe proporcionam diversas e inovadores 

particularidades? Se de fato isso ocorre, como será a forma da arquitetura no futuro? 

A invenção e a criatividade devem possibilitar o surgimento de uma arquitetura 

transformadora, que estimule a busca por uma nova relação de integração do 

ambiente construído com o meio natural; que incorpore princípios de 

sustentabilidade no planejamento, na concepção e na execução; que considere as 
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preocupações ambientais e sociais, enfim, que contemple a melhoria da qualidade 

de vida.  
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