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 Esse trabalho parte de uma indagação particular 
consolidada ao longo do processo de graduação. Desde os 
primeiros exercícios de projeto em 2014, mostrou-se clara a falta 
de forças diretrizes que indicassem um caminho justificável a ser 
percorrido no processo de projeto.  Os questionamentos acerca 
das atitudes projetuais, aguçavam a busca pelas suas razões 
de existência enquanto posturas perante à uma problemática, 
que no final não se mostravam justasou condizentes à realidade 
do contexto daquele projeto específico. 
 Com o tempo, tudo se revelava como matéria superficial, 
guiada por padrões estéticos e estilísticos, sem tentativas 
eficientes de proposições de projeto que buscavam de fato 
abranger a complexidade do mundo contemporâneo e resolver 
os problemas contidos nela. 

APRESENTAÇÃO
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 Tomando como ponto de partida o aspecto referencial 
que a arquitetura possui em relação às experiências já 
realizadas ao longo do tempo, é possível afirmar que essa 
dinâmica específica é positiva dificultar a existência de um 
o risco de trazer, a essa bagagem experimental, aspectos 
que negligenciem a complexidade contemporânea e a 
sociedade que nela vive. Entretanto, nada vale essa prática 
se o posicionamento crítico, capaz de identificar as questões 
relevantes ao contexto do que já foi feito em arquitetura, e 
fazer o mesmo perante os dias atuais durante os processos 
de projeto.

 Numa experiência própria, esse jogo de referências, 
foi se tornando com o tempo um jogo de repetições e 
fórmulas constantes, sem filtrar as razões existenciais que 
nortearam as experiências já realizadas. Faltava justamente 
o posicionamento crítico essencial para a eficiência 
arquitetônica. 

 Segundo o autor Josep Maria Montaner, em seu 
livro “Do diagrama às experiências, rumo a uma arquitetura 

INTRODUÇÃO
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de ação” (2017), a arquitetura modernista, e aquelas que a 
antecederam, eram pautadas na questão tipológica, ou seja, 
com base em aspectos de um tempo e cultura específicos, a 
arquitetura se moldava em alguns padrões condizentes aos 
pensamentos da época. Assim, arquitetura que se apoia nas 
questões tipológicas de outros períodos, é segundo Montaner, 
retrógrada por se atentar a um tempo já passado.

 No panorama atual a questão torna-se mais complexa ao 
utilizar-se de tipologias ou remeter a estilos datados, quando a 
sociedade contemporânea se mostra muito mais diversificada, 
complexa, dinâmica e envolvida em novos meios digitais e de 
socialização. Esse perfil, que tende a se intensificar com o 
tempo, se aproxima do conceito das megacidades e cultura 
de massas definidos pelo ultra dimensionamento e vivacidade 
dos centros urbanos, e o entendimento de uma população 
que ali vive como um todo de individualidades complexas e 
singulares que precisa ser compreendido e atendido dentro 
desse novo campo de acontecimentos.

 Koolhaas, ressalta que a cultura de massas 
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e a megacidade, dois dos conceitos que definem a 
contemporaneidade e são tratados pelo autor ao longo de sua 
carreira, geram uma nova necessidade com a qual a arquitetura 
precisa trabalhar, distinguindo essa interface do que já foi feito 
até então. Assim, surgem as práticas diagramáticas na  sua 
roupagem mais recente, que começam a aparecer no trabalho 
do arquiteto holandês frequentemente como instrumento de 
leitura, proposição e síntese dessas complexidades do mundo 
contemporâneo. Enquanto isso, Montaner afirma que recorrer 
ao diagrama é estabelecer uma garantia de um não retorno 
no tempo, no imaginário retroativo de estéticas clássicas e 
fechadas, apagando clichês anteriores.

 Assim o diagrama se mostra eficiente no cenário 
atual, se comparado a abordagens baseadas em aspectos 
tipológicos ou estilísticos frequentemente visitados pela 
produção genérica da arquitetura. Segundo a autora do livro 
“Diagramas – explorações no pensamento-signo dos espaços 
culturais” (2016), Irene Machado, o diagrama se mostra uma 
justa abordagem às questões contemporâneas:
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“Antes de ser definido como representação gráfica 
de relações, diagrama, como aqui desenvolvido, 
é ferramenta teórica para evidenciar percursos de 
raciocínios que nos levam a produzir sentido. Como, 
num cenário cada vez mais intrincado de relações 
entre diversas camadas de relações sociais, 
econômicas, ideológicas, religiosas, políticas ou 
seja: culturais, conseguimos apreender as diversas 
relações que se formam? Como conseguimos 
produzir sentido, ou seja, semiose, estando 
imersos em contradições cada vez mais flagrantes 
que identificamos, diariamente, entre diferentes 
textos da cultura? Esta é uma tarefa essencial 
para os pesquisadores do campo da Comunicação 
contemporânea.” (MACHADO, 2016)

 Com essa mesma conceituação em mente, Montaner 
afirma que o saber arquitetônico acumulado até hoje 
necessita de uma reformulação a partir dos novos dados 
da realidade, posicionamento semelhante ao pensamento 
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de Rem Koolhaas, assim propondo a superação da rigidez 
disciplinar para promover mecanismos de ação mais versáteis 
e adaptáveis, que sejam capazes de se transformar e tenham 
como objetivo a sustentabilidade e o equilíbrio. 

 A partir disso, na tentativa de se compreender o 
diagrama no processo de projeto, foram identificadas três 
escolas principais com diferentes abordagens diagramáticas: 
a escola do croqui instaurada por Le Corbusier e ditada 
inicialmente por Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha no 
movimento moderno no Brasil; em segundo Os New York Five 
na década de 1960; e mais tarde, a escola contemporânea 
inaugurada por Rem Koolhaas a partir dos anos 80. Todas 
essas escolas tiveram seus seguidores formados diretamente 
ou não, dos quais a maioria ainda é atuante na produção 
arquitetônica. Tendo isso em vista, esse trabalho se fará de 
uma análise de diversas abordagens diagramáticas dessas 
escolas e  seus influenciados, e as consequências projetuais 
oriundas dessas correntes de práticas diagramáticas, sempre 
colando em pauta a questão cerne da arquitetura, a criação e 
suas justificativas.
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 Entre 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, 
Le Corbusier, considerado o arquiteto francês que inaugurou e 
formalizou os princípios do movimento moderno na arquitetura, 
viu no concreto armado a possibilidade de se estabelecer uma 
estrutura base, para a reconstrução das edificações que foram 
atingidas durante o período de guerra.

A devastação de Flandres, no outono de 1914 inspirou 
Le Corbusier a desenhar a Maison Dom-ino, um sistema 
construtivo padrão para a reconstrução que estaria por vir. O 
esquema que ilustrava tal conceito construtivo contaminaria 
a produção arquitetônica até a atualidade, mais de um século 
depois, com ainda mais relevância no passar dos anos. Trata-
se talvez do primeiro caso na história da arquitetura, de uma 
casa projetada como um sistema aberto, uma plataforma para 
residentes completarem como desejarem.

 O nome Dom-ino, foi dado devido a possibilidade de unir 
diversas reproduções, lado a lado, como um jogo de dominó. 
Além disso, o nome remete a outros dois termos “domus” e 
“inovação”. O conceito era dotado de uma simplicidade rígida 

LE CORBUSIER 
o poder da imagem do 
pensamento
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Imagem 00 - Dom-ino, Le Corbusier
 



22

de uma casa de dois pavimentos com 3 lajes de concreto, e um 
conjunto de 6 pilares também de concreto com uma escada que 
interligava todos os níveis, sem vedações ou quaisquer tipos 
de fechamento, que ficariam a cargo de quem fosse ocupar a 
construção. Era quase uma interpretação arquitetônica de um 
objeto construído em uma linha de produção concebida por 
Henry Ford um ano antes.

 Segundo Pier Vittorio Aureli, professor na A.A. 
(Architectural Association School of Architecture) em Londres, 
o Dom-ino se tornou um fantasma sempre presente na cidade 
contemporânea: aparenta estar em todo lugar. Sua questão 
chave e fascinante, é o gene básico construtivo comum, o 
início de um processo a ser completado por seus ocupantes, 
que gerariam exemplares tão diferentes, mas ao mesmo tempo 
tão semelhantes.

 Como era oriundo de uma crise, o Dom-ino continua 
a sendo associado a isso e replicado na arquitetura 
contemporânea. Corbusier parece justamente ter encontrado 
um gene replicável e customizável,  passivo de participação 



23

do usuário, características fortemente buscadas na época. 
A figura do arquiteto, personificada por Le Corbusier passou 
a ser vista não mais como a de um visionário projetista de 
edificações acabadas, mas de um facilitador para um sistema 
de empoderamento.

 O conceito do sistema Dom-ino, exacerbado no diagrama 
de Corbusier, acabou se tornando o símbolo arquitetônico 
dessa época, um sistema puro que continua a assombrar com 
sua onipresença os projetos contemporâneos, e a configurar as 
cidades em contínua produção. Assim, o sistema Dom-ino se 
configurou como o ícone do movimento moderno na arquitetura, 
estabelecendo-o como um sistema futurista, não um estilo.

 Mais tarde, em 1945, Le Corbusier alcança novamente 
a produção de um ícone diagramático, com a elaboração 
final do Modulor, uma síntese e padronização de um sistema 
de medidas, baseado nas proporções humanas, que se 
apresentava como uma resposta e tentativa de se buscar uma 
padronização perante a existência de diferentes sistemas de 
medidas pelo mundo. 
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 A arquitetura moderna desenvolvida no Brasil é, no 
mundo inteiro, reconhecida como uma das mais importantes, e 
teve a participação de arquitetos que influenciaram fortemente 
a produção arquitetônica global. Seus grandes mestres, 
Oscar Niemeyer, João Batista Vilanova Artigas e Paulo 
Mendes da Rocha, também são reconhecidos até hoje como 
grandes desenhistas, que inauguraram diferentes vertentes 
do movimento, formadoras de arquitetos ainda atuantes no 
cenário contemporâneo. 

 O modernismo aparenta ser o início de uma produção 
de projetos e meios de representação que buscam manifestar 
conceitos contextualizados com as dinâmicas de sua época e 
uma imagem de futuro. Até então, as representações gráficas se 
bastavam na documentação formal do que viria a ser construído 
desde que se concebeu a geometria analítica, entendida como 
plantas, cortes e elevações.

 O croqui enquanto forma de desenho, que possibilita 
o registro e a compreensão espacial, a sua concepção e 
representação, é caracterizado pela expressividade da imagem 

O CROQUI BRASILEIRO
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executada, velocidade e imprecisão em relação aos detalhes, e 
pela transcrição imediata de uma imagem mental do arquiteto, 
o que a torna linguagem. É primordialmente uma linguagem 
própria do seu autor, para a comunicação dele com ele mesmo, 
na qual o pensamento no processo se formula levando à 
reflexão. Segundo Karl Popper, filósofo britânico que tematizou 
a ciência no século XX: 

“Enquanto o pensamento não for formulado é, mais 
ou menos, parte de nós mesmos. Somente quando 
formulado em linguagem, ele se torna um objeto que 
é diferente de nós mesmos e contra o qual podemos 
adotar uma atitude crítica.” (POPPER, 1992)
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OSCAR NIEMEYER:
domínio

 Sendo um dos maiores nomes da arquitetura moderna 
mundial, Oscar Niemeyer pertence à um grupo restrito de 
arquitetos que possuem linguagem própria, tanto no que é 
construído quanto na maneira de propô-lo ou representá-
lo. Essa linguagem tão própria e materializada em ícones da 
construção no século XX, é facilmente reconhecida, até pelos 
mais alheios ao campo da arquitetura. 

 A alta propriedade de Niemeyer e sua linguagem 
arquitetônica, faz com que seus objetos construídos sejam 
facilmente reconhecidos e associados a autoria, justamente 
pelo caráter de ícone atribuído.  Essa iconificação da obra de 
Oscar Niemeyer faz com que os simples e mínimos traços do 
arquiteto em um croqui, tornem a figura facilmente associável a 
determinado projeto, ali representado. 

 A forte poética no discurso que marca esse arquiteto, 
sempre pautado nas suas inspirações nas curvas femininas e 
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Imagem 01 - Croqui do arquiteto, Catedral de Brasília

 

Imagem 02 - Diagrama de esforços estrututurais , Catedral de Brasília
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na paisagem natural brasileira, acompanha as representações 
gráficas das obras de Niemeyer, quando o próprio autor as 
apresenta. 

 Essa soma de discurso poético junto ao croqui faz com 
a representação pós-facto, ou seja, pós projeto, seja eficiente 
e encante facilmente um público desprovido de maiores 
informações. Niemeyer era, portanto, além de exímio arquiteto, 
também um ótimo vendedor de suas ideias, projetos e 
concepções. Um dos primeiros da era moderna da arquitetura, 
que percebe a importância do discurso para a formação de 
opinião acerca de sua própria obra.

 A habilidade com o discurso não desmerece aqui o 
domínio sob as formas, os espaços e a beleza, mesmo que 
relativa, que Oscar Niemeyer detém. Entretanto, para muitos, 
o arquiteto acaba sendo marcado e compreendido muito mais 
pelo efeito provocado por ele mesmo em seu discurso, do que 
pela real obra arquitetônica, subtraída de qualquer poética 
discursiva de seu autor.
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 Contudo, se analisado o croqui dentro do processo 
projetivo de Niemeyer, nota-se sua presença, principalmente 
no estudo e proposição formal atrelado ao aspecto físico 
estrutural. As formas curvas, as premissas de soltura, vãos 
e leveza, colocariam em prova, tudo o que se conhecia de 
estrutura execução em obra até então. Os desenhos, muitas 
vezes acompanham o caminho mais natural ou sútil das 
forças que percorrem as estruturas de concreto. Esse tipo de 
pensamento já se caracteriza de certa forma como um processo 
diagramático, que viria a ser exacerbado a partir da década de 
80. A informação é traduzida em forma: verdadeiros gráficos de 
performance estrutural construídos. 

 Assim, o croqui mostra-se forte aliado para o pensamento 
estrutural do que viria a ser construído, porém nada disso seria 
possível sem o domínio da técnica que o arquiteto possuía. 
Essa sim, somada ao domínio formal faz com que a obra de 
Niemeyer seja virtuosa por si só, se desconsiderado o apelo 
discursivo.
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PAULO MENDES DA ROCHA: 
diagramas de papel

 Junto a Vilanova Artigas, que será estudado a seguir, 
Paulo Mendes da Rocha é o principal nome do brutalismo 
paulista. Conhecido pelos seus croquis em plantas, e 
principalmente em cortes, o arquiteto ressalta a importância de 
modelos simples, de rápida execução, feitos de papel, para a 
proposição formal e espacial de sua arquitetura.

Em seu livro de 2007, Maquetes de Papel, Paulo Mendes da 
Rocha navega pelo seu próprio processo de projeto, levantando 
diversos questionamentos acerca do seu projetar. Dentre eles 
destaca-se uma indagação pela existência ou não total do 
projeto na mente do arquiteto durante o processo criativo, se 
a imaginação resolveria o projeto integralmente, ou o projeto 
como processo contínuo e integrado do exercício mental e da 
representação ou experimentação.

 A maquete surge então como um croqui, um modelo 
simples, como ensaio daquilo que se imagina, como parte do 
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Imagem 03 - Maquete de papel

Imagem 04 - Croqui do arquiteto, Museu  Brasileiro da Escultura



32

processo de trabalho. Assume o mesmo papel de linguagem 
que o croqui, estabelecendo um diálogo com o imaginário do 
criador, que permite a consolidação progressiva da imagem de 
um projeto na mente do arquiteto, conforme a sua simulação 
e exteriorização.  Mesmo com esse evoluir do domínio de um 
projeto dentro da mente de seu arquiteto, para Paulo Mendes, 
ainda fica o questionamento se esse conhecimento seria total. 

 O arquiteto, ao descrever seu processo de projeto em 
seu livro, afirma que antes de se desenhar, existe a necessidade 
de se saber o que fazer, e apenas depois disso, se parte para 
a representação, seja em croquis, maquetes ou desenhos 
técnicos. 

 Paulo Mendes da Rocha também apresenta, em um nível 
menor que o de Oscar Niemeyer, um fator ícone em algumas de 
suas obras. Assim como ele, o arquiteto do brutalismo paulista 
consegue no ato de representação pós projeto, retratar a sua 
obra de maneira sintética, com poucos traços, também sempre 
acompanhados de uma dialética própria que busca o efeito 
poético, esse não tão forte quanto ao aplicado por Niemeyer.
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J. B.VILANOVA ARTIGAS: 
a lógica não se limita ao projetar

 Artigas é talvez o arquiteto menos conhecido pelo 
público alheio à arquitetura, se comparado com Niemeyer e 
Paulo Mendes. Suas inúmeras contribuições para a arquitetura, 
passam muitas vezes despercebidas em meio ao discurso dos 
outros arquitetos. 

 Ao fundar a atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo, em seu discurso inaugural, Vilanova Artigas expõe 
os significados do desenho na história da humanidade, desde 
quando era a única linguagem registrada de comunicação, 
até as múltiplas interpretações que hoje possui. Ao longo do 
texto, o arquiteto ressalta os momentos em que o desenho na 
arquitetura, era visto como simples decor da estrutura. São 
nessas indagações que se percebe a importância do conceber 
criativo do arquiteto. Para Artigas, jamais se deve restringir a 
arquitetura a mera decoração espacial. 

 Na década de 60, quando Artigas começava a 
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Imagem 05 - caderno do arquiteto, estudos para FAU USP
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trabalhar no projeto do novo edifício da FAU USP, ele ao 
mesmo tempo remodelava o ensino de arquitetura da época, 
e buscava materializar esse novo conceito pedagógico no 
prédio da instituição. Desde os primeiros croquis, Vilanova 
Artigas já esboçava as relações pretendidas para os novos 
métodos de ensino aplicados ao prédio em questão. Tabelas 
e organogramas que registravam essas relações não só 
espaciais, mas pessoais.

 Nos cadernos que o arquiteto utilizou para o 
desenvolvimento do projeto, é possível ver nas primeiras 
páginas, tabelas e organogramas que demonstram o 
funcionamento que a escola viria a ter. Mais tarde, croquis tanto 
em forma de plantas, cortes e elevações rebatem e demonstram 
com anotações, os mesmos conceitos e relações abordados 
nas fases anteriores.

 Esse processo criativo projetual revelado através 
desses cadernos, reforça a ideia de que Artigas não se apoia 
tanto em uma discursiva poética, como Paulo Mendes da 
Rocha e principalmente Oscar Niemeyer. Vilanova Artigas se 
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mostra muito mais próximo da realidade construída abstraída 
de qualquer discurso, postura evidenciada na frase do próprio 
arquiteto: “Não existe arquitetura no papel, mas só a que é 
realizada” (trecho de depoimento do arquiteto, presente no 
documentário Vilanova Artigas o arquiteto e a luz – 2015).
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 Publicado em 1972, New York Five, é um livro assinado 
por um grupo de renomados arquitetos que nele expõem, 
debatem e criticam o próprio trabalho. A obra surge a partir de 
um congresso formado por cinco arquitetos americanos que 
além de produzirem arquitetura, lecionavam nas melhores 
universidades do país (dentre elas Princeton, Columbia, 
Cornell e Cooper Union), logo com um grande engajamento no 
ensino e no pensamento arquitetônico. O grupo era formado 
por Peter Einsenman, Richard Meier, Michael Graves, John 
Hejduk e Charles Gwathmay, todos com semelhanças em 
suas produções, principalmente no que se diz ao pensamento 
derivado das ideologias modernistas oriundas da Europa do 
século XX e do trabalho de Corbusier. 

 Entre as práticas que despertavam o interesse do grupo 
destacavam-se o forte posicionamento crítico em relação 
a imagem historicista e à ornamentação, a investigação da 
complexidade geométrica e espacial, o estabelecimento 
de transparências e ambiguidades que indefinissem limites 
espaciais, assim como o uso de planos e geometrias puras 

NEW YORK FIVE
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que passassem por manipulações e processos tridimensionais, 
abusando quase sempre da cor branca em suas propostas.

 O carácter especulativo e a complexidade dos processos 
e geometrias do trabalho desses cinco arquitetos estabelece 
por consequência a necessidade de meios de registro do 
pensamento e de seus frutos enquanto projetos, mais eficazes 
que a simples geometria descritiva, limitada a cortes, plantas 
e elevações. Nesse momento o diagrama se mostra como a 
representação do pensamento, e em alguns casos, simulação 
de processos. Logo, já não se apresenta tão simultâneo e 
inerente ao momento imediato de criação, mas sim como o 
registro desse processo ou das etapas seguintes. 

 Entretanto, como será especificado, alguns desses 
arquitetos conseguem resgatar a prática do desenho de lógica 
diagramática como uma transcrição simultânea das ideias.
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PETER EISENMAN: 
diagramando a deformação

 Estudar Eisenman implica em reconhecer suas 
diferentes fases, hora voltado a teoria, hora a projeto, mas 
engajado com a questão formal, principalmente no que se diz 
respeito ao deconstrutivismo, quase sempre recorrendo ao 
recurso diagramático para suas análises e desenvolvimentos, 
uma vez que os meios de representação tradicionais, se 
mostravam insuficientes para uma prática projetual embebida 
de teoria.

 Rafael Moneo, ao abordar Peter Eisenmam em seu livro 
Inquietação Teórica e Estratégia Projetual, destaca a busca do 
arquiteto em como aplicar o pensamento teórico na arquitetura.

  Segundo Josep Maria Montaner, Peter Eisenman ainda 
classifica o diagrama na era digital proporcionalmente à ideia 
de parti na era da beaux arts.

 É a partir dessa noção exposta na obra de Montaner 
que é possível afirmar que o recurso diagramático é constante 
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na obra do arquiteto em questão, tanto no fazer projetual, 
quanto no teórico que chegam a se confundir e unir em alguns 
momentos da obra do arquiteto. Porém sua abordagem, assim 
como sua pesquisa e produção, também se restringe e foca 
nas questões formais sempre vinculadas ao seu pensamento. 
É nesse ponto em que as abordagens diagramáticas de Peter 
Eisenman se mostram frágeis, mesmo que muito importantes 
para a evolução do pensamento arquitetônico contemporâneo. 
Para Montaner, Eisenman utiliza diagrama da forma, sem se 
relacionar com uso, função ou contexto, mas sim ao lugar, à 
metáfora e à percepção, rejeitando os métodos fundamentais 
do processo diagramático: a incorporação dos dados da 
realidade e da experiência, o desejo de se inserir no contexto 
por meio da ação. 

 Entretanto, apesar das falhas associadas às abordagens 
diagramáticas apontadas por Montaner, Peter Eisenman, 
argumentava que a arquitetura deveria ser produzida sem 
contaminações, desconsiderando o lugar, função, sistema 
construtivo e outros aspectos da realidade. Para o arquiteto a 
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Imagem 06 - Diagrama de processo ,Casa  03 
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arquitetura deveria se constituir puramente na sua essência, a 
criação do espaço. Depois disso que se buscaria compreender 
os tais dados da realidade que haviam sido ignorados até então. 
Hoje, a estratégia de Eisenaman já se mostra falha nesse 
ponto, como aponta Montaner. O grande dever da arquitetura 
contemporânea é compreender e projetar para as diversas 
complexidades do mundo atual.

 O arquiteto também evidencia uma estratégia 
diagramática processual do fazer arquitetônico, até então não 
explorada, um registro das chamadas operações mentais.  
Essas são, para Eisenman, processos gestuais operacionais 
de geometrias, sequenciais ou não, como torções, rotações, 
sobreposições, aberturas, escalonamentos, adições e 
subtrações pelas quais se perceberiam os aspectos mais 
profundos da forma de um projeto. Essa prática fica visível na 
produção das 10 casas experimentais do arquiteto, oriundas 
de operações mentais sequenciais executadas sob um volume 
cúbico base. Eisenman destaca nesse processo que a grande 
questão é descontruir e reconstruir, buscando a quebra do óbvio, 
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afirmando que a genialidade do arquiteto está no processo, na 
reflexão, no fazer mental do exercício de projeto. 

 Porém, a dinâmica projetual do arquiteto se mostra 
mais uma vez falha para Josep Maria Montaner, uma vez que 
Eisenman ignora justamente o que qualifica os processos 
operacionais: 

“Só se faz sentido ter os diagramas operacionais 
como ponto de partida, se for partir do registro da 
realidade, da riqueza da experiência e da vontade 
sistemática de ação. Isto é: enquanto ponto 
culminante do conhecimento sobre a vida e das 
aspirações da ação.” (MONTANER, 2017). 
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RICHARD MEIER:
interpretação por fragmentação e sobreposição

 Meier, assim como os demais arquitetos que compõem 
o New York Five é um dos primeiros que encara a arquitetura 
como algo especulativo, se utilizando de diferentes mecanismos 
em seu processo criativo no qual croquis e maquetes simulam 
diversas situações projetuais. Essas experimentações formais 
e espaciais fazem com a arquitetura de Meier adquira uma 
característica de colagem de diversas soluções ou trechos 
dela, tornando a interpretação mais difícil de ser atingida. 

 Planos e volumes interseccionados são característicos 
da obra de Meier, somados ao uso constante da cor branca 
combinadas com estratégias de iluminação e ao fator abstrato 
conferido pelo arquiteto aos seus projetos. Essa brancura, 
segundo o próprio Meier permite que tal carácter abstrato, 
tenha as suas ideias compreendidas e as relações de volumes, 
cheios e vazios, transparência e opacidade sejam mais claras.
 Esse grau de adversidade atingido nas obras de Richard 
Meier leva o arquiteto a recorrer aos diagramas como parte do 
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Imagem 07 - Diagramas  Jubilee Church 
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material gráfico que define o projeto. Surge pela primeira vez, a 
noção de camadas como fragmentos que quando sobrepostos 
definem o projeto ressaltando justamente os pontos que Meier 
valoriza através do uso do branco. Estrutura, fechamentos, 
circulações, geometria e projeções no solo são as camadas 
mais constantes nas peças produzidas para os projetos do 
arquiteto. 
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MICHAEL GRAVES:
s.o.s desenhar

 A experimentação formal foco dos New York Five, 
ganhou outros patamares ao ser realizada por Graves. Após 
uma fase inicial da carreira fiel à arquitetura moderna, o arquiteto 
volta-se a um longo período de especulações da forma. Crente 
na importância de fazer com que a boa arquitetura chegasse a 
uma escala pública, Michael Graves levou o pós-modernismo às 
vistas sociais elaborando projetos que tinham uma forte carga 
ornamental não só na esfera da arquitetura compreendida em 
várias escalas, mas também no desenho de pequenos objetos 
como utensílios de cozinha.

 Em um artigo publicado pelo The New York Times em 
2012, Michael Graves enaltece a perca da prática desenhista, 
o que ele acredita ser o meio mais poderoso de conceituação e 
representação do pensamento arquitetônico ou do design. 

 Preocupado com o rumo da arquitetura contemporânea 
que cada vez mais recorre a instrumentos digitais no processo 
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criativo em detrimento da tradução instantânea e pura do 
pensamento ao desenhar, Graves não se coloca contra o a 
computação na arquitetura desde que ela não domine todo o 
processo de projeto. Para o arquiteto, o divórcio da arquitetura 
com o desenho não é possível. 

“Os desenhos não são apenas produtos finais: eles 
fazem parte do processo de pensamento do projeto 
arquitetônico. Desenhos expressam a interação de 
nossas mentes, olhos e mãos. Esta última afirmação 
é absolutamente crucial para a diferença entre 
aqueles que desenham para conceituar arquitetura e 
aqueles que usam o computador.” (GRAVES, 2012)

 Michael Graves ainda afirma que criou uma classificação 
dos tipos de desenhos presentes nos processos de arquitetura:

“Durante décadas argumentei que o desenho arquitetônico pode 
ser dividido em três tipos, que chamo de “esboço referencial”, 
“estudo preparatório” e “desenho definitivo”.”

 O referencial serve como um diário visual, um registro da 
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Imagem 08 - Desenhos de estudos de fachada para o Portland Building 
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descoberta do arquiteto, que não necessariamente representa 
a realidade, mas a captura de uma ideia. É uma conexão 
visceral que não pode ser replicada por um computador.  O 
segundo tipo de desenho, o estudo preparatório é para Graves 
parte da progressão que ocorre no processo de design, nem 
sempre linear. Já o terceiro é o que majoritariamente é feito 
no computador, em alto nível de detalhamento e isso parece 
adequado para o arquiteto, mas que o real valor do desenho 
está nas interações entre a mente e a mão, ainda não atingida 
pelos meios digitais.
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JOHN HEJDUK:
diagramando mundos

 Talvez um dos New York Five com menos obras 
construídas, John Hejduk introduziu novos meios de se pensar 
o espaço, principalmente sob os diversos arquitetos que foram 
seus alunos na Cornell e na Cooper Union. Mesmo não tendo 
executado grande parte de sua obra, os planos e desenhos de 
Hejduk também exerceram forte influência sob o pensamento 
arquitetônico pós-moderno e contemporâneo.

 Nos anos iniciais de sua carreira, o arquiteto focava seu 
exercício projetual de criação de espaços a partir de figuras 
geométricas levando a níveis de detalhamento primoroso, 
prática que logo foi substituída por especulações mais livres 
que considerariam o papel psicológico da arquitetura de 
maneira aparentemente inédita. Mesmo que não construída 
boa parte de sua obra, o valor destacado nas ideias de Hejduk 
está no significado da arquitetura, algo geralmente distante 
ou quase inexistente em relação ao que é executado fora do 
papel. Hejduk, logo direciona seus esforços para a tradução 
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Imagem 09  - especulações de Hejduk

Imagem 09  - especulações de HejdukImagem 10  - especulações do arquiteto, masque de Hanover / Lancaster.
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do pensamento em arquitetura, criando não apenas edifícios, 
mas novos mundos e perspectivas de futuro, mesmo que não 
executados. A retórica do arquiteto quase que se traduz em 
traços, que se transformam em matéria construída e finaliza 
como comportamento humano, esse aparentava ser o desejo 
de Jonh Hedjuk para a arquitetura contemporânea.  Logo 
entende-se essa postura como uma sinalização da necessidade 
urgente de uma aproximação do pensamento com o que é 
construído, mantendo os valores premeditados nas primeiras 
ideias traduzidas em desenhos dentro de um processo. 
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CHARLES GWATHMAY:
adições e subtraçõe

 Ao contrário do que normalmente acontece com 
a carreira de um arquiteto, Charles Gwathmay teve sua 
ascensão e reconhecimento antes dos seus trinta anos, quando 
desenvolveu uma residência para seus pais. Assim como os 
outros quatro arquitetos que compunham o New York Five, 
Gwathmay foi professor nas melhores escolas de arquitetura 
dos Estados Unidos, exercendo forte influência sob a formação 
de diversas gerações de arquitetos.

 Com uma filosofia de projeto resumida em “Processo e 
princípios. Ordem e inteligência”, o escritório Gwathmey Siegel 
Kaufman Architects se afirma como autor de projetos sem uma 
pré determinação estética ou uma assinatura estilística rígida, 
defendendo o processo de projeto como algo natural, que 
cresce a partir de uma busca de ideias e repostas, situadas em 
um contexto programático e local.

 O processo se mostra o grande aspecto valoroso na 
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Imagem 11  - Axonométrica da Residência Gwathmay 
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obra de Charles Gwatmay. No geral, suas obras são marcadas 
pela subtração de partes de volumes simples, com a soma de 
geometrias totalmente diferentes ao corpo principal. Gwathmay 
diferente dos outros arquitetos do New York Five, não possui 
diagramas que ressaltem os processos por ele defendidos 
em material gráfico. Entretanto, no que foi construído, e até 
mesmo em perspectivas axonométricas ou vistas ficam claras 
as operações mentais de manipulação da forma realizadas no 
projeto.
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 A forma com a qual nos deparamos com os diagramas 
hoje é sem dúvida a mais elaborada que já se viu. Tanto pela 
parte gráfica enaltecida pelos meios digitais que evoluíram 
e possibilitaram um avanço nas formas de representação, 
quanto no perfil altamente instrutivo desse tipo de material. 
Esse fator didático, adquirido inicialmente na década de 80, 
faz da interpretação do projeto algo tão simples, que dispensa 
em alguns casos a leitura em plantas, cortes e elevações para 
o seu entendimento. A arquitetura passa a ser compreendida 
com facilidade por todos, em todas as suas dimensões: das 
teorias e premissas de partido, ao construtivo. 
 Entretanto, talvez em decorrência dos imediatismos 
do dia a dia e das dinâmicas contemporâneas aceleradas, 
o uso das ferramentas diagramáticas chega a flertar com a 
banalização, na medida em que as decisões de projeto parecem 
ser tomadas por simples manipulações da forma. Em alguns 
casos, o uso dos diagramas passa a ser enxergado como uma 
prática de infantilização da arquitetura, e mero aparelho com 
alto apelo visual no qual se apoia a retórica do arquiteto.

d.RK
(depois de Rem Koolhaas)
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REM KOOLHAAS:
rediagramando a lógica diagramática

 Talvez o mais não convencional dos arquitetos, Rem 
Koolhaas se destaca uma vez que introduz um pensamento 
arquitetônico voltado à cultura de massas, à uma escala muito 
mais urbana, do que restrita ao objeto de arquitetura.
 Ao fundar o OMA (Office of Metropolitan Architecture), 
Koolhaas já defende desde o início que o trabalho dos 
arquitetos deve se atentar a escala da cidade, e que seus 
inúmeros problemas são grandes demais para apenas uma 
pessoa. Está na filosofia do OMA o trabalho em equipes 
etnicamente diversas, com a maior variedade possível de 
pensadores, que na ideia do conjunto, consigam compreender 
melhor as situações da realidade e suas complexidades. Rem 
Koolhaas, constata por meio dessa postura de ação projetual, 
a importância dos dados reais do mundo e da arquitetura se 
moldar a partir deles. Segundo Montaner, uma divisão especial 
do OMA, chamada AMO, foi criada especialmente para o 
gerenciamento de interpretação dessas informações.
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 Assim como Peter Eisenman, o arquiteto holandês 
também é escritor teórico e usa o diagrama como linguagem 
de uma arquitetura em processo, na qual as etapas são 
registradas através dos esquemas. Porém, ao contrário de 
Eisenman que coloca o diagrama como operação geométrica 
de abstração, sem a qual não se projeta, Rem Koolhaas 
utiliza-o como ferramenta de comunicação e simbolismo, 
tanto no ato de projetar quanto nas representações finais para 
a apresentação do conceito. Trata-se de uma iconografia de 
cortes, elevações, infográficos, colagens, imagens satíricas e 
camadas de informação estatística e numérica, que direcionam 
o projetar. 
 Como afirma Montaner, no processo projetual de 
Koolhaas, os diagramas servem para direcionar as forças 
e repensar o programa, reagrupando-os, criando vazios e 
reforçando eixos de ligação. Essas posturas ficam claras no 
projeto da Biblioteca de Seatle, conforme explica Joshua Prince 
Ramus, co-autor de projeto, em uma palestra organizada pela 
TED em 2006.
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Primeiramente, Ramus classifica o processo de projeto 
da biblioteca como hiper-racional, em um nível extremo de 
manipulação e interpretação das informações, que viriam a 
resultar em um projeto quase que não imaginável se considerada 
essa racionalidade.
 O projeto começa a partir do momento em que 
se compreende a necessidade de espaços flexíveis, que 
pudessem abrigar um programa diferente do originalmente 
pensado com o evoluir da sociedade. Essa flexibilidade, 
não seria como a defendida no modernismo, que buscava 
a possibilidade de abrigar qualquer programa em qualquer 
espaço. Esse ponto se mostrou frágil com o passar dos anos 
uma vez que os custos operacionais para mudanças se 
tornaram mais reduzidos. Ramus exemplifica esse ponto com 
o Centre Georges Pompidou, que ao posicionar toda as suas 
infraestruturas prediais no exterior, busca as plantas mais livres 
o possível a fim de se configurar diversos espaços, conforme 
a necessidade de qualquer exposição. Porém, após 44 anos 
da inauguração, a configuração espacial jamais foi alterada 
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Imagem 12  - Diagrama programático, Biblioteca de Seattle

Imagem 13  - Diagrama programático e espacial, Biblioteca de Seattle

Imagem 14  - Maquete, Biblioteca de Seattle
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devido aos altos custos. A flexibilidade defendida por Ramus, é 
proposta de oura maneira: com uma compartimentalização de 
grupos programáticos, a flexibilidade seria atingida por esses 
espaços de agrupamentos de uma forma mais sutil, o que na 
totalidade do edifício seria menos impactante em termos de 
custos nos momentos de adaptação. Ramus ainda conta que 
o fato de que as mídias em questão, os livros, são tecnologias 
como quaisquer outras e com o tempo serão esquecidas e 
ultrapassadas, foi extremamente decisivo para essa busca 
de uma flexibilidade, somada ao cunho social das bibliotecas 
americanas. 
 Com isso em mente, o programa é organizado em dois 
grupos: programas que de certa forma já se tem uma noção 
das mudanças futuras e os rumos que tomarão, e programas 
não previsíveis, justamente os de cunho social da biblioteca. 
Na tentativa de se provar esses pontos para o cliente, todo o 
programa foi elencado em um diagrama de proporções de áreas 
e, em uma etapa seguinte, nos grupos de futuro previsível e 
imprevisível mencionados acima. 
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Tudo o que era previsível foi estabelecido dentro de volumes 
fechados que já consideravam espacialmente as probabilidades 
e rumos de mudança. Já, a parte social do programa, que era 
imprevisível, foi alocada no topo desses blocos, em lajes livres. 
 Na etapa seguinte, os blocos foram reposicionados a fim 
de se ajustar às condições do sítio de implantação, buscando 
as melhores vistas e aproximações com o entorno.
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ZAHA HADID:
reaproximações

 A alta complexidade geométrica e as abordagens 
volumétricas dos projetos assinados pelo escritório de Zaha 
Hadid, talvez sejam as características mais marcantes de 
sua produção arquitetônica. O contexto de implantação, 
sempre norteador e destacado no discurso dos projetistas, 
vira informação e faz com que forma e espaço surjam tecidos 
concomitantemente à estrutura, produzindo arquiteturas 
singulares nos mais minuciosos detalhes. Toda a fluidez desse 
processo aparenta refletir-se nas formas construídas e nas 
relações estabelecidas pelos projetos para seus usuários e 
entornos.

 Desde o início de sua carreira, Zaha Hadid teve fortes 
influencias das artes plásticas, declarando em diversos 
momentos o apreço principalmente pelas pinturas geométricas 
do pintor russo Kazimir Malevich. Em um artigo escrito pela 
própria arquiteta em 2014, ela declara que em meio a um 
período de investigação crítica nos anos 70, ela decidiu aplicar 
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a pintura como ferramenta de projeto. 

“ Eu achei o sistema tradicional de desenho 
arquitetônico limitador e estava procurando por 
novos meios de representação. Estudar Malevich me 
permitiu desenvolver a abstração como um princípio 
investigativo” (HADID, 2014)

Assim como no trabalho desenvolvido por Kazimir Malevich em 
1917, Dissolution of a Plane (Dissolução de um plano), Hadid 
faz com que formas sejam geradas por forças e energias que 
levam a ideias sobre como o espaço pode ser distorcido para 
ampliar o dinamismo e complexidade sem perder a continuidade. 
Segundo Zaha, seu trabalho explora as mesmas coisas que 
a obra do pintor Russo, através de explosão, fragmentação, 
distorção e agregação e através dessas operações chega-se 
as noções de leveza fluidez e levitação. 

Essa experimentação de abordagem da pintura como ferramenta 
de projeto, embebida nas manipulações da forma, levou as 
representações e expressões criativas a adquirirem outros 
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Imagem 15  - Supremacist Composition, Kazimir Malevich

Imagem 16  - Pintura de concepção, Vitra Firehouse, Zaha Hadid

Imagem 17  - Vitra Firehouse, Zaha Hadid - foto: Wojtek Gurak
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níveis de complexidade, como a sobreposição de camadas 
e tridimensionalidade. A arquiteta ainda revela em seu artigo 
a luta para que os desenhos fossem feitos em 3 dimensões, 
nas mais difíceis perspectivas e afirma que a banalização do 
3D com o tempo e a simplificação da tecnologia, fez com que 
esse recurso perdesse um pouco de transparência dentro do 
processo criativo. Nesse panorama, Zaha Hadid reforça a 
importância do uso de croquis e desenhos manuais, mesmo 
que essa ferramenta enfrente um processo mais demorado 
para o objeto retratado ser compreendido como um edifício, ao 
contrário do que aconteceria em caso de uso de ferramentas 
computadorizadas.

 Logo, ao analisar o discurso e as obras de Hadid, 
percebe-se uma não condenação das ferramentas digitais, mas 
a necessidade ressaltada pela arquiteta de se manter fiel às 
premissas de projeto, fato mais facilmente atingido a partir de 
instrumentos de representação imediata ou quase simultânea 
ao pensamento arquitetônico.
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SANAA: 
forma segue diagrama

 Mesmo pertencendo a uma cultura oriental diferente 
da aqui analisada, a obra dos arquitetos japoneses é uma das 
raras exceções em meio as que apresentam o diagrama como 
algo pós-facto. 
 A lógica diagramática do SANAA se aproxima muito 
mais do croqui, do que a prática diagramática contemporânea. 
Trata-se de uma escola totalmente a parte da que foi iniciada 
por Rem Koolhaas.
 Se analisado o processo criativo de Kazuyo Sejima e 
Ryue Nishizawa, é possível detectar nos primeiros esboços, uma 
rara fidelidade do projeto concluído em relação aos primeiros 
traços de projeto. Proporções e intenções se transformam em 
matéria construtiva exata, natural e instantânea. Não aparentam 
existir processos que transformem croquis e diagramas em 
projeto até mesmo sob uma perspectiva de análise da retórica. 
As obras por si só se assemelham aos esboços iniciais, plantas 
cortes e elevações são praticamente diagrama na medida 
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Imagem 18  - Planta museu de arte contemporânea do século xxi, SANAA

Imagem 19  - museu de arte contemporânea do século xxi, SANAA - foto: K. Mitani
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em que o projeto acontece desde o início, em um processo 
que se apresenta simples e subtraído de qualquer ferramenta 
discursiva que tente ludibriar ou estabelecer uma estratégia de 
marketing.
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UNStudio: 
diagramando o futuro

 O discurso de autodescrição do UNStudio, escritório 
holandês fundado em 1988 por Ben van Berkel e Caroline Bos, 
ressalta em diversos momentos a consideração do futuro em 
sua produção, suas incertezas, sua dinamicidade e importância 
para a construção de arquiteturas e cidades condizentes com 
suas inserções. Segundo os próprios arquitetos fundadores, o 
pensamento crítico acerca do comportamento de suas obras 
em relação ao futuro de certa forma desconhecido norteia 
as decisões de projeto, visando sempre a sustentabilidade 
ambiental, social e econômica de suas propostas.

 Divisões secundárias que servem de apoio ao UNStudio 
foram criadas com o objetivo de focar nessas questões. 
UNSense, UNSKnowledge e UNSFuture, são responsáveis 
por esses estudos que tentam prever os caminhos que a 
arquitetura, as cidades, as pessoas e o mundo podem traçar, 
e sugerem aos projetistas como atuar em relação a isso, 
potencializando ou freando fenômenos iminentes através dos 
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Imagem 20  - Museu Mercedes-Benz, UNStudio - foto: Eva Bloem

Imagem 21  - planta Meseu Mercedes-Benz, UNStudio Imagem 22  -diagrama de lógica de planta, UNStudio
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projetos em produção.

 Todas essas instruções aparentam estar presentes nos 
projetos do escritório holandês. De certa forma, os projetos, 
mesmo que recentes, aparentam não serem cabíveis a nenhum 
tipo de classificação temporal ou estilística, mas uma série de 
especulações sobre o futuro.

 As premissas que conferem tais características 
a produção arquitetônica do UNStudio levam a decisões 
projetuais de compreensão mais lenta e difícil de se justificarem. 
Nesse instante, os recursos diagramáticos são utilizados para 
possibilitar leituras mais eficientes das intenções projetuais. É 
importante ressaltar que esse tipo de instrumento gráfico, da 
maneira em que hoje se apresenta nos materiais do escritório, 
não é encontrado nos primeiros projetos. Aparenta ser uma 
ferramenta introduzida em meio a explosão que o uso do 
diagrama teve a partir do final dos anos 90, na reformulação 
iniciada por Rem Koolhaas alguns anos antes.
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MVRDV: 
forma segue informação

 A obra do MVRDV é tratada pelos próprios sócio-
fundadores como extremamente baseada em informações e 
pesquisas profundas acerca da paisagem urbana, do domínio 
público e a influência que a arquitetura pode exercer no 
cotidiano de seus habitantes e usuários. 

 Os dados coletados em suas pesquisas comprovam 
a singularidade de projeto, e a impossibilidade de enquadrar 
a produção do MVRDV dentro de algum estilo ou grupo de 
características constantes em todos os projetos. A complexidade 
do mundo contemporâneo urge por uma leitura precisa e não 
generalista que compreenda o papel da arquitetura no seu local 
e tempo específico de implantação. E esse escritório aparenta 
compreender muito bem isso: tudo é circunstancial. 

 Assim como Josep Maria Montaner e outros autores 
já citados, os diagramas se apresentam, até então, como as 
ferramentas mais versáteis para a leitura e a proposição de 
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Imagem 23  - diagramas Mirador, MVRDV

Imagem 24  - Mirador, MVRDV - foto: autor desconhecido
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intervenções no cenário contemporâneo. MVRDV não se 
mostra em um primeiro instante utilizar dos diagramas como 
defende Montaner. Em uma análise superficial, se negaria 
isso, tendo em vista que o recurso é apresentado na maneira 
mais constantemente encontrada após a reformulação dada 
por Koolhaas: como uma imagem pós-facto, concebida para 
uma leitura eficiente e simplificada de um pensamento ou 
manipulações formais nem sempre tão fáceis de serem 
compreendidas.

 Entretanto, se analisada com mais rigor, a obra do 
MVRDV, mesmo não se enquadrando em um perfil estilístico, 
recorre em diversos momentos a um mesmo gesto projetual 
que abarca com eficiência diversos cenários: a colagem. Em 
vários projetos como o Pavilhão da Holanda na Expo 2000, o 
edifício Mirador em Madrid, o complexo habitacional Silodam, 
na zona portuária de Amsterdam, e as recentes propostas para 
o Radio Tower & Hotel em Nova York e o concurso Southbank 
by Beulah para o edifício mais alto da Austrália, em Melbourne. 
Todos esses, dentre uma lista muito maior de projetos, 
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construídos ou não, mostram abordagens semelhantes, de 
sobreposição de volumes diferentes que se encaixam e se 
sobrepõe constituindo uma totalidade única que não se repete 
no vasto portfólio do escritório. 

 Essa mecânica de colagem volumétrica, somadas 
às outras operações formais menos constantes como a 
pixelização, o escalonamento e a distorção faz talvez do 
MVRDV o grande escritório que mais se aproxima da lógica 
das operações mentais evidenciadas por Peter Eisenman nos 
anos 70 em uma série especulativa de projetos de diversas 
casas derivadas de um cubo.
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BIG (BJARKE INGELS GROUP): 
vamos brincar de diagramar? 

 Dentre os arquitetos e escritórios estudados, Bjarke 
Ingels aparenta ser o mais polêmico e talvez o grande culpado 
pela banalização dos diagramas. 

 Se analisada como um todo, a obra do arquiteto 
dinamarquês apresenta em grande maioria, projetos não 
executados. Ingels divide opiniões ao ser enaltecido por alguns 
como a mente mais brilhante em constante atuação e aparição 
e apontado por outros como o arquiteto vendedor de utopias. 
Sem considerar a polarização que o trabalho do BIG provoca, 
uma coisa é certa: o discurso de Bjarke é digno dos melhores 
marqueteiros. 

 O arquiteto estabeleceu definitivamente um marco na 
produção contemporânea, fazendo com que as proposições 
mais complexas e as vezes contraditórias sejam compreendidas 
e aceitas por leigos e especialistas. E grande parte disso, 
somado a retórica simples e envolvente de Ingels, se deve aos 
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Imagem 25  - diagramas The Mountain, BIG

Imagem 26  - The Mountain, BIG - foto:  autor desconhecido
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diagramas desenvolvidos para todos os projetos do escritório, 
desde as primeiras propostas realizadas entre 2005 e 2006. 
Sempre na mesma linguagem visual, BIG definiu um padrão de 
diagrama, hoje copiado no mundo inteiro.  

 Porém, quando se investiga mais ao fundo as arquiteturas 
por trás dessa combinação de discurso e diagrama, as manobras 
e posicionamentos radicais de projeto se mostram frágeis por 
tamanha sintetização que é feita. Estruturas desafiadoras e 
estratégias de implantação complexas são apenas alguns 
dos pontos fragilizados pela extrema eficiência da retórica de 
Bjarke Ingels. Ao sofrer tanta mercantilização, a arquitetura do 
BIG é inevitavelmente questionada pelos mais conservadores, 
tudo se torna duvidoso quando é visto com tanta simplicidade. 
E isso aparenta ser uma consequência de um ato de extrema 
inteligência do arquiteto, ao compreender que a sua arquitetura 
é feita para uma maioria de não arquitetos, que precisam 
comprar e ser convencidos a acatar esses projetos.  

 Em um texto desenvolvido para a revista WIRED, Bjarke 
Ingels defende que a arquitetura seja mais livre e próxima dos 
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sonhos, catalisando desejos e ideias em um único projeto, não 
se mantendo fiel a uma única premissa.

“Se o documentário é documentar nosso mundo 
como ele já é, a ficção é fantasiar sobre como poderia 
ser. Nesse sentido, a arquitetura é a ficção do mundo 
real.” (INGELS, 2016)
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DO CRIAR AO DISCURSO
(CONCLUSÃO) 

 A partir dessa análise, entende-se que o diagrama não 
se restringe à uma representação pós-facto. Desconsiderando 
o fato de ser imagem, o diagrama se aproxima muito mais 
do processo do que qualquer outra definição que se limite a 
compreender apenas o retrato final. Sua lógica, está presente 
desde a leitura do contexto e seus comportamentos, passando 
pelas premissas projetuais, pelo desenvolvimento executivo 
e apresentação do projeto. O simples pensar arquitetônico 
aparenta torna-se o ato de diagramar, uma vez que se forma 
imagem mental com o conteúdo que é dominado. Igualmente 
ao diagrama, arquitetura é visual. Pensar arquitetura implica na 
formação de imagem assim como no diagramar: imprecisos e 
dificilmente exatos na conjugação dos elementos que formam 
a o todo. 

 Assim, essa noção que aproxima diagrama, pensamento 
e arquitetura não se restringe ao final do século XX e a 
contemporaneidade. Tomando como base a pesquisa aqui 
feita, pode-se observar que a formação da imagem, sempre 
esteve presente no ofício do arquiteto, e aparentemente teve 
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sua importância notada no século XX com a definição de um 
modelo universal que rompia com qualquer noção estilística 
baseada em um tempo ou cultura local.  E a partir da detecção 
dessa importância da formação de imagem nos processos que 
envolvem a arquitetura, a prática diagramática passa a evoluir 
nos principais momentos destacados ao longo desse trabalho.

 No período moderno, o diagramar ainda apresenta 
resquícios de sua estagnação que ocorrera até então, mas já 
mostra sinais da importância implicada em seu processo de 
formação de imagens. Mesmo que visualmente simples, o 
croqui reflete todo tipo de pensamento feito para que aquela 
imagem fosse executada como uma tradução simultânea. No 
pós-modernismo iniciado na década de 60, já é visível um 
brusco avanço na lógica diagramática. O pensamento ganha 
muito mais valor quando o empirismo que envolve todas as 
operações de forma passa a ter imagem produzida não só para 
registro, mas para fomentar o processo na sua continuidade. No 
mundo contemporâneo chega ao caráter de discurso síntese 
das premissas alcançadas pelo pensamento e processo. 
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 Portanto, toda a trajetória evolutiva da lógica 
diagramática pode ser resumida a um processo: primeiro a 
tradução do pensamento, depois o processo empírico e mais 
tarde a sintetização dessas primeiras etapas. A arquitetura 
parece ter estabelecido um começo, meio e fim para a lógica 
diagramática. Entretanto, como visto no trabalho de escritórios 
contemporâneos de forte influência sob o pensamento 
arquitetônico global, outros papéis começam a ser adquiridos 
por essa lógica entre essas três fases, como a leitura e 
interpretação de dados que norteiam as etapas seguintes do 
projeto. 

 Com o tempo essa lógica, que no momento se mostra 
linear, mesmo com alguns retrocessos necessários para 
o avanço maior devido ao estágio especulativo, aparenta 
incorporar outras funções entre os estágios de tradução do 
pensamento, empirismos e discurso. Tudo indica que processos 
se tornarão muito mais complexos e inconstantes quanto a 
essa linearidade, mesmo que para atingir um produto sintético 
o mais simplificado possível.
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 O criar tem grande papel no desenvolvimento das 
sociedades. São os criadores que moldam a vida, que efetivam 
a capacidade de desenvolver tecnologias, única do ser humano. 
Desde os primeiros homens que montavam suas ferramentas 
para a sobrevivência, até os que hoje aprimoram a questões 
energéticas do mundo, facilitam a vida e criam entretenimento, 
os criadores que mudaram o mundo passaram por estágios 
iniciais nem sempre muito fáceis. A escassez de estruturas de 
apoio para criadores que acontece nos polos tecnológicos do 
mundo, é ainda mais grave no Brasil, e incompatível com a 
vontade e o potencial criativo da sociedade.

 O processo criativo, se torna ainda mais importante, 
uma vez que o imediatismo da contemporaneidade e o 
ritmo acelerado dos grandes centros urbanos, dificulta a 
interrupção para a reflexão do criar. A cidade se mostra 
viciada em processos de ir e vir de/e para espaços contidos 
nas massas construídas, sem respiros que permitam o pensar 
e o contemplar. Tal dinamismo vem ignorando questões de 
urbanidade e da dimensão humana, deixando com que uma 

CAMPUS DA CRIATIVIDADE
(EXERCÍCIO DE PROJETO) 
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lógica de mercado tome as rédeas da produção arquitetônica 
da cidade, e consequentemente reproduzindo modelos 
atemporais à contemporaneidade.

 Logo, deve-se buscar um novo paradigma que comporte 
as questões da complexidade contemporânea, e interrompa 
e crie brechas em certos pontos estratégicos da cidade e 
suas dinâmicas. Deve-se compreender que esses respiros 
são necessários, promovendo a fuga do óbvio das massas 
construídas aos quais os fluxos de vias levam. 

 Tendo em vista o que foi mencionado, a construção de 
um respiro, com o valor ao vazio que permita o pensar criativo 
dentro de um processo e tenha o suporte mínimo necessário, 
mostra-se justa ao contexto da demanda ditada e acentuada 
cada vez mais pela sociedade.

 O local escolhido para a intervenção projetual fica situado 
no antigo vale do córrego do Sumaré, hoje canalizado sob uma 
avenida. Além das questões de âmbito geral que envolvem a 
cidade e a criação na contemporaneidade contempladas em 
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um programa, o projeto adquire as necessidades de resolver 
as problemáticas locais e se encaixar em uma interface 
consolidada da cidade, com uma cultura e vivência própria.

 A geografia do local fez com que no processo de 
formação da cidade, as edificações voltassem as suas costas 
para o córrego cuja água servia de apoio aos lotes. Com a 
canalização do curso d’água, o potencial gerado por uma 
nova avenida fez com que estabelecimentos comerciais, se 
instalassem com rapidez, com métodos construtivos rápidos, 
configurando uma série de galpões ao longo da avenida, 
no geral sem valor arquitetônico ou urbano. Os prédios que 
se ocuparam nos trechos mais elevados da encosta, foram 
construídos ainda na lógica de ocupação sem recuos laterais, 
o que configurou uma série de empenas cegas.

 Outra situação urbana comum na região decorrente da 
geografia de encosta do vale, são as escadarias que conectam 
as ruas em níveis diferentes e adquirem o papel de palcos para 
acontecimentos urbanos não planejados, como a arte de rua e 
a prática de exercício físico. 
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Esses aspectos, geográficos, históricos e culturais norteiam a 
proposição projetual somados as premissas programáticas do 
processo criativo enquanto objeto de estudo. 

 Uma reconstrução geográfica a partir da arquitetura, 
recupera o vazio em uma topografia artificial, ocupada por 
espaços de trabalho e deleite, cortados por escadarias que 
tangenciam a curvatura da Avenida Sumaré, estabelecendo 
uma reta de continuidade para quem transita nas calçadas, 
facilitando o acesso aos que desejam chegar a parte mais alta 
do bairro, e convidando ao percorrer e ao estar nessas lajes 
mirantes que se voltam para o vale.

 As torres se erguem no alinhamento das empenas cegas 
que delimitam os lados do terreno, criando 4 volumes, cada um 
para uma área específica de criação. Conforme ganham altura, 
todos os volumes sofrem uma torção direcionada para o vale, 
propondo uma ressignificação do que foi abandonado e em um 
momento ocupado de maneira não planejada. 

 A torção dos volumes mais altos também desempenha 



89

um papel de criar vistas entre as torres, possibilitando visuais 
sob o trabalho de outros criadores que virão a ocupar o espaço. 

 Nos primeiros pavimentos, as lajes são desprovidas 
das de fechamentos, configurando áreas de trabalho abertas 
e que se conectam com as de outras torres. A partir de um 
determinado pavimento, as lajes abertas são interrompidas 
e uma cobertura transparente conecta as 4 torres, criando 
áreas de praça coberta no embasamento que topografia 
artificialmente.

 No andar seguinte a instalação da cobertura 
transparente, dedicam-se as áreas das torres a pavimentos 
de subtração programática que permite a descompressão em 
relação as atividades realizadas no complexo. 

 Após o pavimento de subtração, as torres adquirem 
fechamento envidraçado, isolando as lajes de plantas livres 
para áreas de trabalho voltadas a um desempenho focal dos 
criadores.

 Os programas que ocupam os diversos térreos do 
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embasamento são destinados a áreas comerciais que ativem 
os diversos planos, auditório, espaço de eventos e espaços 
público de trabalho.
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