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RESUMO 

 

O ambiente de uma IES – Instituição de Ensino Superior é um lugar de especial ressonância, 

onde os espaços são capazes de transmitir significados e gerar experiências vivenciais que 

podem contribuir expressivamente no aprendizado do aluno e na construção de uma 

sociedade. Atenta às relações estabelecidas entre educação, sociedade e arquitetura, esta 

pesquisa se desenvolve no intuito de provocar uma discussão sobre como o cenário de 

transformações históricas em que vivemos impõe mudanças na maneira de compreender e 

conceber os espaços das IES. Em busca de alcançarmos esse objetivo, será estudado o caso do 

Campus do Illinois Institute of Technology (IIT), localizado na cidade de Chicago - projeto 

idealizado por Mies van der Rohe em 1938 e construído entre as décadas de 1940-1950 - um 

exemplo paradigmático da arquitetura universitária modernista; e o edifício do novo centro 

estudantil – Mccormick Tribune Campus Center (MTCC), inserido no campus em 2003, uma 

intervenção do arquiteto Rem Koolhaas – projetos realizados com o propósito de recuperar o 

ânimo e atividade da universidade, que encontrava-se em processo de desvalorização e 

esvaziamento. Concebidos em períodos emblemáticos e distintos, pretendemos analisar a 

ressignificação dos espaços do campus e seus edifícios frente as transformações sociais e 

educacionais contemporâneas, e suas necessidades de adequação a novos valores. 

 

Palavras Chave: Projeto; Campus; Currículo; Lugar. 



ABSTRACT 

 

The environment of Higher Education Institution is a place of special resonance, where spaces 

may be able to convey meanings and generate life experiences that can contribute 

significantly to student learning and construction of a society. Aware of the relationships 

between education, society and architecture, this research was developed in an attempt to 

provoke discussion on how the scenario of historical transformations in which we live 

requires changes in the way that Higher Education Institution spaces are understood and 

designed. For this purpose, we study the case of the Main Campus of the Illinois Institute of 

Technology (IIT), located in the city of Chicago – a project designed by Mies van der Rohe in 

1938, a paradigmatic example of modernist architecture of university buildings; and the 

building of the new student center – the McCormick Tribune Campus Center (MTCC), 

opened in 2003, an intervention of architect Rem Koolhaas - aiming to reinvigorate student 

life and activity in the campus, which was in process of depreciation and abandonment. Based 

on these projects designed in different and emblematic periods, we aim to analyze the 

redefinition of spaces in the campus and its buildings in view of contemporary social and 

educational transformations, and the need for adaptation to new values. 

 

Keywords: Project; Campus; Curriculum; Place.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições de ensino, seja qual for o grau ou modalidade, estão inseridas em uma dinâmica 

social, sendo por ela condicionadas ao mesmo tempo em que conduzem as suas transformações. 

Dessa maneira, “a evolução da arquitetura escolar está fortemente relacionada com a história 

da humanidade e a importância dada à educação nas várias fases do desenvolvimento 

socioeconômico dos povos.” (KOWALTOWSKI; LABAKI; PINA, 2001). 

Atenta às relações estabelecidas entre educação, sociedade e arquitetura, esta pesquisa se 

desenvolve no intuito de provocar uma discussão sobre como o cenário de transformações 

históricas em que vivemos impõe mudanças na maneira de compreender e conceber os espaços 

nas instituições de ensino superior. 

Segundo Marmolejo (2007), em 1997, Peter Drucker1 chocou a muitos, sugerindo que "as 

universidades não vão sobreviver", argumentando que "os edifícios das faculdades são 

absolutamente insuficientes e totalmente supérfluos." A previsão de Drucker foi provavelmente 

exagerada, já que as universidades permanecem com grande importância em nossa sociedade e 

continuam crescendo. No entanto, ele ajuda-nos a reconhecer que hoje o ensino superior está 

sendo transformado por uma dinâmica global. Portanto, o projeto de suas instalações tem se 

tornado uma questão cada vez mais complexa. 

Muitos dos edifícios das Instituições de Ensino Superior, especialmente nos campi 

universitários de características modernistas, como ocorre em grande parte das universidades 

no Brasil, foram concebidos a partir de um perspectiva pedagógica tradicional, e hoje 

encontram-se em processo de desvalorização e esvaziamento.  

Nesse contexto, uma mudança de paradigmas pedagógicos para uma aprendizagem mais 

colaborativa, cujo foco está nos estudantes que buscam o desenvolvimento do conhecimento 

através do diálogo, da participação e experimentação, alargando o caminho da comunicação, 

requer mudanças significativas nas instalações que estamos habituados a vivenciar.  

                                                             
1 Filósofo e economista austríaco, em entrevista na Forbs (1997). 
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O rápido progresso da tecnologia da informação e comunicação revolucionou os métodos de 

aquisição, de produção da informação e criação de novos conhecimentos. A aprendizagem não 

está mais obrigatoriamente atrelada a tempo e espaço. Entretanto, o espaço tem impacto sobre 

a dinâmica educacional, já que seus resultados podem dar suporte aos processos de 

aprendizagem, especialmente no que se refere à sua parte social. 

O ambiente de aprendizagem deve ser visto como uma composição física e virtual, sendo um 

facilitador tanto da interação social, quanto da privacidade e desenvolvimento individual do 

aluno.  

Considerando a arquitetura como linguagem que estrutura o universo físico e está presente em 

nosso cotidiano, os edifícios que abrigam uma atividade educacional têm um importante papel 

no desenvolvimento do conhecimento, na formação da sociedade e na construção da paisagem 

urbana. 

Em busca de respostas acerca da estruturação das edificações que abrigam instituições de ensino 

superior, procuramos analisar a dimensão temporal da arquitetura, explorando as suas 

dinâmicas em potencial, enquanto objetos dotados de programas, envolvendo diversas variáveis 

que acompanham a dinâmica da sociedade e da educação, que são expressas na forma com que 

esses espaços se relacionam com usuários e interagem com a cidade. 

Para realizarmos esta pesquisa, foi definido como estudo de caso o campus do Illinois Institute 

of Technology – IIT, uma universidade essencialmente moderna que foi esculpida na cidade de 

Chicago, uma metrópole global, de intensa dinâmica urbana e forte poder econômico mundial. 

A escolha deste objeto de estudo levou em consideração algumas características especiais do 

campus - capazes de enriquecer e qualificar a análise em termos de representatividade no 

âmbito da arquitetura e complexidade do engendramento de elementos do contexto 

educacional, social, cultural e urbano.   

O Campus foi idealizado por Mies Van der Rohe, em 1938 e construído entre as décadas de 

1940-1950. Fez parte de um momento de grande fluxo de energia nos Estados Unidos – pós 

Segunda Guerra Mundial - na construção da cidade moderna do século XX. Em 2003, uma 

nova edificação foi erguida no coração do campus, projeto do arquiteto Rem Koolhaas, desta 

vez, como reflexo de um mundo globalizado, da cultura de massa, das aglomerações, do caos 
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urbano e da complexa teia de comunicação, e poder de mercado, além de uma demanda de 

novas abordagens sobre o territórios e sobre os espaços construídos.  

Dentro desse quadro, o Campus do IIT pode ser considerado um exemplar importante do reflexo 

de dois momentos históricos determinantes para a construção da universidade contemporânea 

e um arquétipo representativo do encontro de dois movimentos paradigmáticos no campo da 

arquitetura e urbanismo - o movimento moderno e o pós-moderno. 

O presente trabalho, portanto, se propôs a estudar o projeto de Mies Van der Rohe, através de 

uma visão contemporânea, estabelecendo relações entre arquitetura e educação; planejamento 

urbano e produção de conhecimento, utilizando os antecedentes de projeto relativos às diretrizes 

curriculares estabelecidas no período da implementação do campus, juntamente com o processo 

de transformação urbana e social. Como contraponto, será realizada a análise do projeto 

arquitetônico do Mccormick Tribune Campus Center (MTCC), concebido pelo OMA/Rem 

Koolhaas, no campus do IIT, pretendendo compreender como Koolhaas responde a questões 

cruciais para a arquitetura universitária atual, como a globalização, a tecnologia, as novas 

formas de produção do conhecimento, a inserção no mercado educacional, as implicações e 

reflexos dessa edificação nas transformações urbanas subsequentes, frequência e ativação da 

vida estudantil em torno do novo centro e envolvimento da comunidade local.  

Tem como objetivo geral analisar, no âmbito do ensino superior, a relação estabelecida entre a 

arquitetura e as transformações da dinâmica social e educacional, e a capacidade deste 

engendramento em gerar significado e influir na dinâmica urbana. Como objetivos específicos:  

a) Realizar uma revisão bibliográfica para compreender a significação dos espaços 

educacionais na arquitetura, trazendo à tona a relação entre o ensino e aprendizagem e o 

ambiente arquitetônico;  

b) Estudar a criação e o desenvolvimento do campus universitário moderno como elemento 

resultante das aspirações educacionais e da dinâmica social da época;  

c) Analisar o campus do IIT, sob o ponto de vista das variáveis que levaram as decisões 

projetuais e a necessidade de transformação ocorrida no campus decorrente das condições 

educacionais.  
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2. ESCOLA: “LUGAR” DAS 

RELAÇÕES ENTRE ARQUITETURA E 

CURRÍCULO 

 

 

 

O conceito de “lugar” abordado neste capítulo baseia-se no entendimento de que a relação a ser 

estabelecida entre arquitetura e educação está especialmente ligada a esta concepção, a 

interferência e importância que o espaço físico pode ter na produção do conhecimento depende 

do modo de fruição do espaço, da utilização por parte do usuário, da identificação e do 

envolvimento gerado no decorrer deste processo.  

 

2.1 A ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA E UM NOVO SENTIDO DE “LUGAR” 

 

As principais fontes de mudanças das bases do conceito de lugar, que se desenvolvem na 

temporalidade atual, a qual denominamos de pós-modernidade, encontram reflexos nas 

transformações da sociedade contemporânea e correspondem, como denota Castelo (2006), às 

tentativas de resposta ao hegemônico ideário modernista, que prevaleceu até meados dos anos 

1960.  

Segundo Montaner (2001), a sensibilidade em relação ao lugar, por parte da arquitetura 

contemporânea, é um fenômeno recente. Durante o movimento moderno, o maior esforço 

consistiu em definir uma nova concepção de espaço utilizando o apoio dos novos avanços 

tecnológicos: estruturas de aço, de concreto armado e paredes de vidro. Dessa forma, 

permanecia a vigorar a concepção platônica2 e a tradição matemática de espaço.  

                                                             
2 Concepção Platônica: “O espaço é um dos três gêneros do ser. É eterno e não suscetível de destruição, constitui o habitáculo 

das coisas criadas, é apreendido por meio de uma razão espúria e mal é real.” Disponível em < http:// 

glossarquitetura.blogspot.com.br/2008/12/espao.html>. 
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Castelo (2006) aponta que o conceito de lugar não chega a ser expresso de maneira clara no 

modernismo. A expressão permanece geralmente subentendida, ainda que sempre recebendo 

um forte e explícito viés de funcionalidade.  

Lugares seriam aqueles espaços urbanos cuidadosamente localizados, quantificados e 

definidos, destinados basicamente ao desempenho de funções de cunho social... 

Lugares, numa visão como essa, não seriam mais do que áreas funcionais destinadas 

ao exercício da sociabilização, isto é, áreas destinadas a funcionar como espaços de 

convívio. (CASTELO, 2006, p. 80). 

Motivadas por uma nova condição social e certo desapontamento com o pensamento 

modernista, com a constatação de que seus preceitos não estariam alcançando a “sociabilidade” 

desejada, as teorias pós-modernistas se opõem ao formalismo e aos princípios funcionalistas do 

movimento antecessor.  

A sociedade pós-moderna e suas características essenciais tornaram-se terreno fértil para o 

florescimento de um pensamento pluralista e complexo. Essa nova sociedade, a qual ainda 

assistimos desenvolver-se, é fortemente marcada pelo fenômeno da globalização, caracterizado 

pelo crescimento do comércio internacional, pelos negócios financeiros transnacionais, pela 

abertura e interdependência dos mercados e, acima de tudo, pelo extraordinário 

desenvolvimento das tecnologias da informação e de comunicação. 

Todas as inquietações que perfazem a sociedade contemporânea conduzem a transformação do 

conceito de “lugar” na arquitetura que, por sua vez, recorre a outras disciplinas do 

conhecimento para compreender esse novo sentido que a sociedade encontra na fruição do 

espaço. As teorias pós-modernistas encontram respaldo para seu desenvolvimento na visão 

fenomenológica que, de acordo com Rheingantz (2011), valoriza o homem, o espaço 

existencial, defende a arquitetura simbólica, traz a busca das qualidades sensoriais dos materiais 

e ambientes, bem como o caráter de lugar.  

Em acordo com o pensamento fenomenológico, a ideia de lugar diferencia-se da de espaço pela 

presença da experiência, estando relacionada com o processo da percepção e da experiência do 

mundo por parte do corpo humano, ideia que encontra respaldo no pensamento de Edmund 

Husserl e Maurice Merleuau-Ponty.  

Seguidor do pensamento fenomenológico, Norberg-Schulz destaca o “lugar” como o termo 

concreto para se falar em ambiente, diferenciando-o de espaço, este visto como organização 

tridimensional dos elementos que formam o “lugar” propriamente dito, que é dotado de um 
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“caráter” cuja a propriedade mais abrangente, é determinado pela constituição material e formal 

do mesmo.   

Como aponta Nesbitt (2008), Norberg-Schulz identifica o potencial fenomenológico na 

arquitetura como a capacidade de dar significado ao ambiente, mediante a criação de lugares 

específicos, despertando um novo interesse nas qualidades sensoriais dos materiais, da luz, da 

cor, bem como na importância simbólica e tátil das junções.  

Pensamos numa totalidade constituída de coisas concretas que possuem substância 

material, forma, textura e cor, juntas, essas coisas determinam uma “qualidade 

ambiental” que é a essência do lugar... Portanto, um lugar é um fenômeno qualitativo 

“total”, que não se pode reduzir a nenhuma de suas propriedades, como as relações 

espaciais, sem que se perca de vista sua natureza concreta. (NESBITT, 2008, p. 444-

445). 
 

Para Montaner (2001), os conceitos de espaço e lugar podem ser diferenciados claramente: o 

primeiro possui uma condição ideal, teórica, genérica e indefinida, e o segundo apresenta uma 

dimensão concreta, empírica existencial e articulada, de modo que “o lugar é definido por 

substantivos, pelas qualidades das coisas e dos elementos, pelos valores simbólicos e históricos: 

é ambiental e está relacionado fenomenologicamente com o corpo humano.” (MONTANER, 

2001, p. 32). 

Norberg-Schulz destaca a importância de habitar o “lugar”, através de três aspectos: a 

visualização, simbolização e reunião. Para tanto, é necessária a identificação por parte de quem 

habita, por meio de propriedades contidas no ambiente que as pessoas geralmente desenvolvem 

relação. 

Uma das transformações de maior interferência no pensamento pós-modernista, que está 

amplamente ligada a um novo sentido de “lugar”, é a noção temporal, cuja ideia de tempo 

contínuo é substituída pelo tempo instantâneo, circunstancial e fugaz. O espaço arquitetônico 

passa a ser instável, relacionado aos seus acontecimentos, mutável a partir das circunstâncias. 

Como destaca Montaner (2001), é exatamente no momento em que se estava consolidada a 

arquitetura como a arte do lugar, que aflora uma realidade completamente nova em relação ao 

espaço, com novas capacidades de percepção e novas teorizações. Começa a aparecer um forte 

interesse pela vida cotidiana, pelo acontecimento fortuito, pelo evento, pela imprevisibilidade, 

pela mudança e movimento contínuo. Como afirma Lynch (1982 apud Castelo, 2006) “um bom 

lugar é aquele que, de certo modo, apropriado a uma pessoa e a sua cultura, a torna consciente 
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de sua comunidade, de seu passado, da trama da vida, e do universo de tempo e espaço na qual 

está contida.” 

O lugar da atualidade é definido segundo Montaner como: 

Intensos focos de acontecimentos, concentrações de dinamismo, torrentes de fluxos e 

circulação, cenários de fatos efêmeros, cruzamentos de caminhos, momentos 

energéticos, lugares de informação, experimentação e interação, onde os limites 

físicos se tornam muitas vezes imperceptíveis. Essa concepção transforma o foco 
forma-função para as conexões, relações entre ambientes que alteram as noções de 

limite e fronteira a partir da noção de interação e não-delimitação entre coisas, lugares 

e pessoas, derivadas da lógica de interface. (MONTANER, 2001, p. 32). 
 

Essa ideia de construção do “lugar”, através da exaltação do acontecimento, da mutação e 

interação, traz à tona a questão da impermanência do objeto, o que conduz a uma nova forma 

de conceber o espaço arquitetônico, dando ênfase à flexibilização em busca de gerar a 

multiplicação do lugar, por meio de uma sobreposição de usos e práticas sociais. Aparecem 

assim novas configurações espaciais: espaços múltiplos, marcados pela interação, conexão; 

comunicação e coexistências - são espaços híbridos, onde os usuários, o tempo e o lugar se 

articulam, produzindo a todo instante novas dinâmicas e identidades - são ambientes que estão, 

portanto, mais associados ao modo de vivenciar do que a sua própria forma ou função.  

Como afirma Montaner (2001), a ideia de “atopia” que define Peter Eisenman (detrator de 

qualquer possível relação com o lugar), os projetos de Rem Koolhaas (mesclando a energia e o 

caos dos fluxos urbanos) ou as teorias de Ignasi de Solà-Morales (propondo novas categorias 

para uma arquitetura metropolitana baseada em transformações) apontam nesta direção.  

Ainda de acordo com Montaner (2001), dentro desse panorama de novas realidades podemos 

discernir três grupos de fenômenos: os espaços midiáticos, os não lugares e o espaço virtual ou 

ciberespaço.  

Os espaços midiáticos são definidos por ambiente que não são predominantemente físicos, são 

espaços onde a arquitetura se transformou em um contêiner neutro, ativado por sistemas de 

objetos, máquinas, imagens e equipamentos que configuram interiores modificáveis e 

dinâmicos. Como exemplo, destes espaços temos os museus midiáticos, verdadeiros 

contêineres dotados de ferramentas interativas que buscam provocar no usuário momentos de 

experimentação e interação. “Os limites espaciais físicos se tornam imperceptíveis no interior 

do contêiner em função desta experiência perceptiva e fenomenológica em torno à área das 
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imagens, reproduções, instalações, monitores, dioramas, mecanismos e virtualidades.” 

(MONTANER, 2001, p. 44). 

Os não-lugares, na visão de Augé (2012), são fenômenos produzidos pela supermodernidade. 

Trata-se de espaços que não podem ser definidos nem como identitários, nem como relacionais, 

nem como históricos. Nesse sentido, o não-lugar está sempre relacionado ao deslocamento, 

locais de passagem, onde o usuário encontra-se em trânsito, situados em um tempo instantâneo 

que transformam as paisagens em visões parciais e as experiências em sensações fragmentárias. 

Para Augé, o espaço do viajante seria o arquétipo do não-lugar.  

Os não-lugares estão ligados a determinados fins, como transporte rápido, consumo e o lazer - 

são grandes centros comerciais, hotéis, autoestradas, aeroportos e supermercados, espaços esses 

em que as relações sociais são substituídas por palavras e textos ofertados em telas, painéis e 

cartazes, que nos propõem seu modo de usar de maneira prescritiva, proibitiva ou informativa. 

As pessoas são subjugadas a um frequente controle de identidade e só podem circular 

comprovando a sua inocência, estando sempre como coloca Augé (2012), “em situação 

contratual”. São espaços que não criam nem identidade singular nem relação, mas sim solidão 

e similitude.  

Como último fenômeno apresentado por Montaner (2001), temos o espaço virtual ou 

ciberespaço, aquele que não possui fronteiras ou territórios e como escreve Ferrara (2007) nos 

faz repensar o seu próprio conceito.   

Os ciberespaços são os grandes desafiadores da sociedade atual, pois alteram paradigmas 

estabelecidos e obrigam a uma revisão de como se entende o espaço e o lugar.   

Podemos concluir que o “lugar” assume um papel essencial na arquitetura pós-moderna, mas 

que só pode adquirir o seu verdadeiro significado através da utilização, uma vez que ele precisa 

ser ativado para se tornar pleno, precisa do sujeito humano para ser qualificado.  

Esse “lugar”, uma verdadeira construção social, possui interfaces com os mais diversos 

segmentos do desenvolvimento humano, como a administração, o direito, a publicidade, e a 

educação. É essa aproximação entre a educação e o lugar que buscamos a seguir, através do 

entendimento da arquitetura escolar.  
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2.2 A ESCOLA COMO “LUGAR” 

 

As instituições educacionais ou ‘escolas’ se inserem e participam da sociedade. O espaço que 

as abriga, por sua vez, se relacionam, intimamente com o sujeito humano a quem desejam 

educar.  É essa relação que se estabelece entre ambiente, sociedade e usuário, que é capaz de 

gerar significações e determinar o modo como estes espaços são vivenciados, transformando o 

espaço escolar em verdadeiros “lugares” de conhecimento.  

A relação estabelecida entre escola e sociedade é dialética e complementar, como afirma 

Bernheim e Chauí (2003) referindo-se à universidade, especificamente, (iremos aqui substituir 

pelo termo mais geral ‘escola’). Não podemos considerá-la como entidade independente em 

que se deve encontrar mecanismos ou instrumentos para se relacionar com a sociedade. Pelo 

contrário, a escola é uma instituição social. Como tal, expressa de determinada maneira a 

estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. 

Pereira (2011) corrobora dizendo que, enquanto instituição social, a escola se organiza, se 

estrutura e se transforma de acordo com as necessidades advindas das relações que os diversos 

sujeitos sociais estabelecem com o seu tempo e espaço que, por sua vez, são historicamente 

construídos. Essas relações representam a força que movimenta uma determinada sociedade, 

bem como a complementação de suas instituições.  

Em uma escola, suas disposições organizacionais, suas hierarquias e programas, ou seja todo o 

seu aparato físico e simbólico esta reunido em um único corpo, o edifício. Sendo assim, este 

representa e reflete a sua visão educacional, suas estratégias institucionais, sua missão, 

prioridades e o seu papel social, tudo isso como observa Teixeira “retrato da sociedade a que 

serve”3. A escola não é apenas a sociedade e seus anseios, é sim um instrumento coletivo, mas 

é também uma experiência individual, lá habita o ser humano com suas expectativas, 

referências, sentidos, desejos e obrigações. Usando as palavras de Teixeira, “um lugar para 

aprender, mas aprender envolve a experiência de viver”. Assim posto, somente a adição desta 

experiência é capaz de transformar um espaço material escolar em um lugar de aprendizagem.   

                                                             
3 TEIXEIRA, Anísio. Educação progressiva: uma introdução à filosofia da educação. 2. ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 

1934. 
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Para Kowaltowski, o edifício escolar deve ser analisado como resultado da expressão cultural 

de uma comunidade, por refletir e expressar aspectos que vão além da sua materialidade, de 

modo que a arquitetura nunca está desprovida de símbolos e reflexos do seu contexto cultural, 

deve existir como resposta à proposta pedagógica que a escola pretende adotar.  “A escola, em 

suas diferentes concretizações, é um produto de cada tempo, e suas formas construtivas são, 

além dos suportes da memória coletiva cultural, a expressão simbólica dos valores dominantes 

nas diferentes épocas.” (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 47).   

Entender o espaço escolar como ‘lugar’ significa pois levar em consideração objetivos 

educacionais, estratégias institucionais, aspectos culturais, relações sociais, além de percepções 

individuais, elementos da vida cotidiana e as relações que se estabelecem entre o sujeito homem 

e o objeto arquitetônico.  

A escola, como construto sociocultural, se institui sob uma complexa trama de relações sociais 

entre os sujeitos envolvidos que, segundo Ezpeleta e Rockwell (apud DAYRELL 1996) 

incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias individuais, ou coletivas, de 

transgressão e de acordos. Um processo de apropriação constante dos espaços, das normas, das 

práticas e dos saberes que dão forma à vida escolar.  

Podemos dizer, portanto, que um ambiente escolar deve ser considerado um discurso múltiplo 

que envolve uma série de atores e elementos simbólicos que, como afirma Fargo (2005), 

transmite hierarquias, valores, princípios de ordem e classificação, que compõem uma 

linguagem não-verbal com significados mais ou menos evidentes.  

Segundo Frago (2005), o espaço-lugar escolar implica uma tripla dialética entre o interno e o 

externo – o que é escola e o que fica fora dela; o que está na sala de aula ou em outro espaço 

escolar; e o que está fora dele, entre o próprio, o comum e o alheio.   

Desse modo, o projeto de uma instituição de ensino deve ser sensível à visão acadêmica e 

estratégica da universidade, bem como às condicionantes históricas e culturais, devendo 

portanto, mediante sua espacialidade, produzir um ambiente simultaneamente funcional e 

referencial, que seja capaz de comunicar valores e missões; evocar a memória, fortalecendo o 

sentimento de pertencimento, criando oportunidades de subjetivações e sentidos que conduzam 

a autonomia e criatividade como só um lugar específico do ensino é capaz de produzir.  
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2.3 RELAÇÕES ENTRE ARQUITETURA E CURRÍCULO 

 

O espaço construído não é apenas um espaço, ele se transforma em lugar, na medida em que, 

como afirma Café (2011), compreende um conjunto de informações físicas e simbólicas 

relacionadas a uma identidade particular e a existências de um espaço específico que se opõe a 

ideia de um sítio genérico.   

A arquitetura escolar, por sua vez, como apontam Escolano e Fargo (2001) não é neutra, é por 

si só um programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de 

valores, como os de ordem, disciplina e vigilância - uma semiologia que cobre diferentes 

símbolos estéticos, culturais e ideológicos.  

Usualmente, o termo “espaço escolar” tanto significa referência ao edifício construído, como a 

um conteúdo ou conjunto de relações pedagógicas. Escolano e Fargo (2001) explicam que a 

educação, por ser ela própria uma atividade humana, precisa de espaços e de tempos 

determinados para ser realizada. Assim, a educação possui uma dimensão espacial e, por outro 

lado, o espaço juntamente com o tempo são elementos constituintes da atividade educativa. 

Segundo Gonçalves (1999), arquitetura escolar se constitui no espaço físico onde a educação 

formal acontece; o espaço que abriga uma determinada relação social e humana: uma relação 

pedagógica.  

Assim como a Arquitetura, a palavra currículo também possui o seu significado atribuído a uma 

função ordenadora, que etimologicamente possui ressonâncias similares com “ordem como 

sequência” e “ordem como estrutura.” Curriculum é uma expressão latina que significa pista 

ou circuito atlético, que vem da palavra currere, referindo-se a caminho, percurso a ser 

realizado. Mais que um percurso, o termo currículo empregado na educação refere-se também 

a conteúdo e à forma como estes conteúdos se organizam nos cursos - de maneira a conduzir o 

aluno ao processo da escolaridade. Podemos enxergar, porém, o currículo como uma forma de 

pensar a educação, uma proposta ou simplesmente um discurso. 

A partir dessa perspectiva, podemos perceber a arquitetura escolar como um construto cultural 

que expressa e reflete questões além de sua materialidade, que está dotada de significados e 

transmite uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores, que abrigam uma 
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espécie de “currículo oculto”, ao mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações 

disciplinares (ESCOLANO; FRAGO, 2001). 

Para Bernstein (1984 apud GONCALVES, 1999), mesmo que na arquitetura escolar seus 

elementos pareçam tão evidentes, tão materiais, é possível perceber ao nível das articulações 

mais globais uma pedagogia invisível, onde o controle do educador está mais implícito do que 

explicito.  

Ultimamente, outros autores, com destaque para Viñao Frago (1995; 2001), Escolano (2001) e 

Veiga-Neto (2004), passaram a estudar o tempo e o espaço escolares como fatores, além do 

currículo, de influência nas práticas educacionais e como instrumentos de formação moral e 

intelectual. 

Segundo Escolano e Frago (2001) o locus de aprendizagem, a arquitetura do prédio e seus 

elementos simbólicos; a localização das escolas nas cidades e sua relação com a ordem urbana; 

o tipo e a disposição das salas de aulas e de outras instalações; o tipo e a disposição das carteiras 

e dos móveis escolares e os tempos alocados a cada disciplina também não são elementos 

neutros na educação. Todos esses aspectos, desde a estrutura arquitetônica do prédio ao mínimo 

detalhe decorativo, devem ser considerados também como parte do currículo escolar, uma vez 

que correspondem a padrões culturais e pedagógicos que o aluno internaliza e aprende.  

Partindo para o campo mais especifico do ensino superior, foco de nossa pesquisa, Campos 

(2008) destaca que, durante quase dez séculos, a qualidade da educação superior tem procurado 

revestir-se em um aparato espacial analogamente qualificado.  

Em uma retrospectiva histórica, é possível verificar a relação entre espaço escolar e o currículo 

através da finalidade social da escola. O modelo universitário medieval se identificou com o 

claustro; a universidade europeia tradicional, com os conjuntos policêntricos inseridos nas áreas 

urbanas centrais e o campus americano criou o padrão de metrópole autossuficiente. Durante a 

longa história da educação superior, não existiu nenhuma tipologia acadêmica e vivencial que 

não tenha sido acompanhada de um corpo edificado ajustado ao seu perfil, que não trouxesse 

em seu íntimo elementos culturais, históricos, e sobre tudo curriculares. 

Desde a aula universitária medieval, com seu púlpito central, até as aulas de espaços 

flexíveis ou a alua inteligente de nossos dias, passando pela grande sala de aula do 

sistema de ensino mutuo, a disposição panóptica da aula-anfiteatro, ou a aula-

emulação do sistema de ensino jesuíta, a aula tipo seminários ou a aula frontal do 
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sistema tradicional de ensino simultâneo, o espaço escolar no sentido estrito – o de 

aula – conheceu diversas formulações pedagógico-espaciais. (ESCOLANO, 2008). 
 

Sendo assim, não podemos ignorar que o ambiente educacional, seja em qual for a modalidade, 

é um espaço que expressa significações, representações e materialidades pedagógicas. 

Configura-se como fator importante na determinação das atitudes, das permanências, da 

convivência e da comunicação dos homens, tornando-se, um elemento constitutivo da 

experiência de aprendizagem.  

Como observa Kapp (2012), se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser 

possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais 

nos espaços em que vários gestos dos alunos, dos docentes e funcionários cruzam-se cheios de 

significado - considerando que a construção pedagógica é vivenciada em dois planos, o do 

manifesto e o do simbólico, sendo este o que fica latente, ou seja, não expresso, pois nasce de 

significações e estímulos do inconsciente de cada sujeito. De acordo com Freire (2000, apud. 

Kapp) “há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade dos espaços”.  

Seguindo esse raciocínio, Kowaltowski (2012) aponta a importância do significado da educação 

não formal, que apresenta inúmeras possibilidades, que contribuem para a formação social 

humana, na promoção de sociabilidade, do desenvolvimento das mudanças sociais e de 

adaptação. 

Para Kaab (2012), é preciso considerar, como de maior importância os significados percebidos 

pelos fruidores desses espaços, pois eles exemplificam claramente a dimensão representativa 

de uma nova formulação de sentir o ambiente em que o sujeito se encontra, que seria um 

segundo discurso a ser considerado.  

Utilizando-se ainda do conceito de “lugar”, como escreve Café (2011), a arquitetura é capaz de 

reconhecer ou revelar as características latentes e ocultas do território; agregar valor e 

significado ao “lugar”; reforçar sua identidade e intensificar as possíveis relações entre figura 

humana e ambiente. 

Dessa maneira é possível compreender a importância do entendimento por parte do arquiteto 

do objetivo pedagógico no momento de projetar os espaços educacionais, posto que, como 

afirmam Escolano e Frago (2001), a ordenação do espaço e sua configuração são elementos 
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significativos na constituição do processo educativo, independente se aqueles que o habitam 

estejam conscientes disso ou não.  

O processo educacional, portanto, não se limita à relação individual entre professores e alunos, 

segundo Buffa e Pinto (2002), quem realmente educa é um ambiente geral, um clima cultural 

complexo que envolve alunos, professores, administradores da escola e população. “O espaço 

físico da escola, sua fachada e estrutura, o jardim, as salas de aula, os corredores, as salas dos 

professores e do diretor, enfim toda a organização arquitetônica do espaço é parte importante 

desse determinado ambiente que educa.” (BUFFA; PINTO, 2002, p. 13).  

O ambiente físico escolar é por essência, o local do desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem. O edifício escolar deve ser analisado como resultado da 

expressão cultural de uma comunidade, por refletir e expressar aspectos que vão além 

de sua materialidade. Assim, a discussão sobre a escola ideal não se restringe a um 

único aspecto, seja de ordem arquitetônica, pedagógica ou social: torna-se necessária 

uma abordagem multidisciplinar, que inclua o aluno, o professor, a área de 
conhecimento, as teorias pedagógicas, a organização de grupos, o material de apoio e 

a escola como instituição e lugar. (KOWALTOWSKI, 2011, p.11). 
 

Sendo assim, através de um pensamento conjunto, atento às transformações culturais e sociais, 

arquitetos e educadores podem oferecer, através do ambiente, incentivos e contribuições na 

produção do conhecimento, em espaços formais ou informais de ensino e aprendizagem, de 

modo que esses espaços representem um convite para que os estudantes usufruam e deem a eles 

uma expressão, transformando-os em “lugar” com toda a especificidade e complexidade que 

necessitam para uma relação vivencial construtiva, ou seja, projetando escolas 

“conscientemente planejadas para educar.” (TEIXEIRA, 1997).  
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     NORTE-AMERICANO 

 

 

 

 

Ao longo de quase um milênio, as estruturas espaciais universitárias se desenvolveram 

acompanhando mudanças sociais e culturais. A configuração espacial do campus definida por 

Montaner (2008), como um sistema arquitetônico complexo, respondeu às diversas variáveis 

que surgiam no decorrer de um processo de desenvolvimento institucional, estabelecendo 

conexões importantes entre as questões que compõem o organismo do campus universitário: 

ideologia, gestão, concepções pedagógicas, contexto sociocultural e dimensão urbanístico-

arquitetônica. 

A evolução espacial do campus rendeu forma e significado para o ambiente construído do 

ensino superior que hoje compõe um rico complexo de arquitetura e identidade ambiental, e 

que possui relevante ressonância nas formas de conduzir os caminhos do ensino e 

aprendizagem.  

Neste capítulo, pretendemos observar, através de um breve panorama histórico, de que forma 

o campus universitário americano se estabeleceu e como se deram as conexões que 

determinaram as configurações espaciais dessa tipologia, em busca de um marco referencial 

que nos fundamente no estudo de caso que realizaremos à frente.  

 

3.1 ORIGEM DO CAMPUS NORTE-AMERICANO 

 

O campus universitário, como modelo espacial, originou-se no final do século XVIII, através 

da fundação das primeiras universidades americanas. Desde o início, o campus Norte-

Americano se desenvolveu tendo como base o College Inglês - sobretudo pela ideia de 
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fundamentar a educação em comunidades acadêmicas - rejeitando o padrão típico na Europa 

continental - em que as universidades assumiam apenas a responsabilidade de ensinar e 

conferiam pouca atenção aos arranjos sociais e à habitação dos alunos.  

Como apontam Buffa e Pinto (2009), o traço fundamental da educação superior norte-

americana, desde o período colonial, estava na concepção de Colleges e Universities4 como 

comunidades nelas mesmas. Entretanto as instituições de ensino superior americanas tomaram 

caminhos distintos, desenvolvendo características próprias, embora frequentemente 

expressando os mesmos objetivos das inglesas, de uma concepção de aprendizagem como um 

processo contínuo e compartilhado. 

Para realizar esses objetivos, as universidades americanas optaram por distintos padrões 

espaciais, a exemplo de Harvard, onde o tradicional quadrilátero fechado inglês foi rejeitado, 

em favor de edifícios separados, implantados em um espaço verde aberto. Turner (1995, apud 

PAVESI, 2010) defende que essa nova configuração pode ser explicada por motivos religiosos, 

na medida em que os Puritanos poderiam ter associado a forma quadrangular fechada e 

enclausurada aos mosteiros, rejeitando-os pela conotação católica, além do fato de que a 

configuração fechada ia de encontro aos princípios puritanos de integridade da comunidade 

como um todo. 

Em 1642, Harvard construiu um grande edifício multiuso, com planta em forma de ‘E’, 

configuração aparentemente desconhecida na Inglaterra. Esse edifício, denominado 

posteriormente ‘Old College’ continha quase todas as atividades da faculdade sob o mesmo 

teto, incluindo um grande salão - para uso de sala de aula, sala de refeição e sala de estar; além 

de cozinha, biblioteca e salas de estudantes. Este tipo de edificação chegou a ser um dos pilares 

da arquitetura universitária americana. Harvard ampliou suas instalações em 1650 e 1655 com 

dois outros edifícios vizinhos ao Old College - o Goffe College e o Indian College. Esse modo 

de implantação, com uma série de estruturas separadas, foi um precedente duradouro para as 

faculdades americanas. No entanto diversos arranjos foram experimentados, dependendo das 

aspirações e ambições de cada instituição.  

                                                             
4 Apesar de inspiração marcadamente inglesa, eles também apresentavam a referência da educação escocesa, que diferente da 

Inglaterra (com suas duas universidades centralizadas), possuía quatro instituições relativamente pequenas – St. Andrews, 

Glasgow, Aberdeen e Edimburgo – cada uma com dois ou três Colleges apenas. Consequentemente havia certa confusão 
entre as denominações College e University, o que veio a se refletir também nos Estados Unidos.  
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Figura 1 – Vista geral de Cambridge, Massachusetts,    Figura 2 – Primeiros Layouts dos Colleges Coloniais  
                  1668, mostrando os quatro edifícios de                                   Americanos 
                  Harvard      

Fonte: Coulson, Roberts e Taylor (2011)              

Os colleges britânicos tradicionais e os primeiros campi americanos, como afirma Pavesi 

(2010), embora com configurações espaciais distintas, assemelhavam-se por suas relações com 

as comunidades urbanas, marcadas pelo antagonismo e pela segregação. Enquanto os colleges 

britânicos favoreciam esse tipo de relação social, por meio do arranjo monástico de seus 

edifícios, no campus americano essa condição era estabelecida pela sua localização na área 

rural - uma tendência que se reforça no século XIX pelo sentimento emanado das vanguardas 

intelectuais da época, da visão da cidade como “lugar de corrupção moral, e pela confiança no 

poder purificador da natureza.” (PAVESI, 2010).  

O ideal romântico do college, imerso na natureza e seguro das influências nefastas da 

civilização, ainda segundo Pavesi (2010), persiste até hoje; e juntamente com outros fatores 

econômicos culturais foi responsável por determinar a localização periférica de incontáveis 

instituições de educação superior não apenas nos Estados Unidos, mas em diversas partes do 

mundo. Particularmente no século XIX, a crença nas qualidades espiritualmente edificantes da 

natureza desbaratou os argumentos dos educadores que defendiam os colleges urbanos, 

clamando pelo “saudável controle exercido pela observação pública.” (TUNER, 1995 apud 

PAVESI, 2010). 

A maior manifestação nos Estados Unidos, da conexão entre o planejamento do campus e do 

idealismo social-pedagógico, neste período, foi dada na Universidade da Virgínia, no final do 

século XVIII. A sua fundação, em 1819, representou o resultado de uma campanha encabeçada 

por Thomas Jefferson, enquanto governador da Virgínia, no intuito de reformar a educação 
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pública americana, com a criação de uma série de escolas livres. Para esse campus, foi 

concebido, pelo próprio Thomas Jefferson, um projeto neoclássico sofisticado, que enfatizava 

o ambiente físico como uma característica fundamental da visão e objetivos educacionais. 

Jefferson defendia a instituição como uma aldeia universitária, valorizando o ensino baseado 

no contato pessoal próximo, em um complexo inserido na natureza, longe das influências 

perniciosas da cidade.  

 
Figura 3 – Universidade da Virgínia                                             Figura 4 – Planta Baixa baseada no projeto  

                                                                                                       de Thomas Jefferson, 1822 
Fonte: Coulson, Roberts e Taylor (2011). 

Assim, o projeto da Universidade da Virgínia foi constituído de um largo, o espaço central com 

um eixo norte-sul arborizado, ladeado por uma serie de 10 pavilhões, cada edificação um objeto 

individual, abrindo em uma extremidade uma perspectiva sobre a plantação da Virgínia, e na 

outra com o eixo funcional e simbólico do campus, a biblioteca Rotunda. Com a realização 

desse projeto, foi definido um novo padrão de planejamento, uma iniciativa inédita tanto do 

ponto de vista arquitetônico quanto pedagógico, que foi reproduzido em diversas partes dos 

Estados Unidos. Além disso, a importância dada à natureza nesse tipo de configuração trouxe 

ao campus universitário um caráter especial que o diferenciava ainda mais das instituições 

europeias. O ambiente natural foi popularizado como benéfico para o bem-estar e formação do 

caráter moral dos alunos. 
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Figura  5 - Vista aérea Universidade da Virginia 
Fonte: Ribeiro (2008). 

 

Com o avanço do século XIX, o planejamento do campus americano passou por uma série de 

transformações, nomeadamente como afirmam Coulson, Roberts e Taylor (2011), de natureza 

pitoresca, o movimento de Beaux-Arts e Neogótico.  

O movimento de Beaux-Arts rapidamente se espalhou como novo paradigma para os campi 

universitários, provocando uma importante mudança na atmosfera desses espaços, evoluindo o 

campus para um padrão urbano. A abordagem do planejamento do Beaux-Arts baseava-se no 

movimento “City Beautiful” originário na Exposição Universal de Chicago, em 1893. De 

acordo com o movimento, também sob forte influência do projeto de Jefferson, na Universidade 

da Virgínia, o novo campus deveria ser projetado sob eixos formais, com edifícios monumentais 

alinhados, construindo assim o caráter da universidade moderna americana que florescia 

naquele momento.  

Segundo Ribeiro (2008), o novo modelo de planejamento resultou da contestação de modelos 

educacionais vigentes, considerados elitistas e contrários aos interesses de desenvolvimento e 

modernização do país.  

O número de alunos se multiplicou, assim como o número de cursos de graduação e de 

atividades extracurriculares. A organização universitária tornava-se, portanto, cada vez mais 

complexa, exigindo um numero maior de edifícios de ensino, laboratórios, bibliotecas, ginásios, 

etc. A integração dessas instalações em um campus unificado tornou-se a grande preocupação 

do momento.  
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Figura 6 - Columbia University - campus projetado para grande densidade  
Fonte: Coulson, Roberts e Taylor (2011). 
 

De uma maneira geral, o movimento americano foi dotado com campi de aparências muito 

diferentes, mas unidos por planos ousados de clareza organizacional que imbuiu o ensino 

superior com uma grande expressão cívica condizente com a sua estrutura de uma sociedade 

em urbanização.  

Ainda de acordo com Ribeiro (2008), a Universidade de Stanford foi uma das primeiras a 

inaugurar uma nova concepção arquitetônica, cujo aspecto mais marcante dessa proposta era a 

generosa escala do conjunto, que simbolizava a mudança do campus da condição de ‘village’ 

para assumir realmente a escala da cidade. 

 

 
Figura 7 - Stanford University, California – 1888 

Fonte: Ribeiro (2008). 
 

“Se o college tem sido uma ‘village’, a nova universidade seria uma ‘city’. Denominações como 

‘City of learning’ e ‘Collegiate City’ tornaram-se comuns e passaram a influenciar a forma 

arquitetônica da universidade.” (TURNER, 1984 apud RIBEIRO, 2009).  
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As concepções de planejamento de campus que se desenvolveram nesse período elegeram o 

plano diretor como instrumento para criar uma “unidade geral de efeito” (HAMLIN, 1903 apud 

TURNER, 1995), no intuito de promover a harmonia visual de elementos heterogêneos.  

 

3.2 O CAMPUS MODERNISTA 

 

No período logo após a Segunda Guerra Mundial, a educação superior teve um aumento 

significativo no número de matrículas, o que acarretou importantes mudanças. A grande 

insatisfação gerada pelo elitismo e exclusão que acompanhou o ensino universitário tradicional, 

fez surgir uma consciência de que era dever da nação moderna ampliar e fortalecer a educação, 

modificando a forma com que os governos tratavam tal questão. A ocasional expansão do 

ensino superior, alcançada nessa época, proporcionou um aumento correspondente nos edifícios 

universitários.  

Para os Estados Unidos, esse foi um dos períodos mais vibrantes no desenvolvimento 

universitário, muitos dos campi americanos tornaram-se, em escala e complexidade, 

“minicidades”, abrangendo em seus projetos questões urbanas importantes como movimento e 

circulação, modificando a forma de conceber os espaços de educação superior.  

O momento de grande desenvolvimento do campus foi acompanhado de um tempo igualmente 

inebriante para a arquitetura moderna. Entretanto, como aponta Montaner (2008), a ordem 

tradicional sobreviveu durante muito tempo na arquitetura acadêmica, devido à grande 

resistência do tradicionalismo das instituições, de modo que a superação da crise do sistema 

clássico não foi fácil. Os mestres modernos geraram uma forma urbana que superava a 

interseção de formas racionalistas inspirada na ágora grega e na tradição dos campi 

universitários, criando uma espacialidade própria.  

Com o tempo, a expressão moderna foi tomando lugar na arquitetura universitária. O projeto 

emblemático do campus do Illinois Institute of Technology – IIT, 1938, tornou-se emblemático 

e significou uma nova direção para a arquitetura do campus americano, tendo sido seguido por 

muitos países. 

O campus transformou-se em um sistema que, segundo Montaner (2001), se baseia em novos 

princípios compositivos:  
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A proporcionalidade e o equilíbrio entre os distintos volumes isolados e a 

caracterização e a diversificação que outorgue identidade a cada peça autônoma, 

podendo ser algumas mais singulares. Superando as formas articuladas, os nexos 

físicos desaparecem totalmente no campus. Da mesma maneira que na arquitetura 

moderna passam a predominar os espaços de circulação como corredores, passagens 

escadas e rampas, no campus as plataformas, parques, largos e passarelas organizam 

o espaço aberto existente entre os volumes [...] A espacialidade do campus é aberta e 

conectada a natureza, nela predominam as formas isoladas e convexas, relacionadas 

entre si pelas distâncias e pelo vazio [...] No campus moderno predomina a 

diversidade de tipologias de edifícios que não competem, mas que se completam entre 

si [...] Os caminhos de pedestres são livres e se entrecruzam, o tráfego se segrega e é 
tangencial as áreas principais [...] Se o sistema de articulações conduz a soluções de 

cidades lineares com uma coluna vertebral ou pente, o campus, ao contrário, 

estabelece plataformas, recantos urbanos, lugares centrípetos definidos pelas 

convexidades das formas construídas e isoladas. (MONTANER, 2008, p.32-33). 

Firmado como um novo padrão para o campus americano, os projetos modernistas para 

edifícios universitários surgiram nos Estados Unidos do século XX pelas mãos de Mies van der 

Rohe, Josep Luis Sert, I. M. Pei Minore Yamasaki e Paul Rudolph, os quais produziram 

edifícios marcos que apareceram como presságios do edifício icônico que viria a dominar o 

desenvolvimento do campus no final do século, a exemplo dos projetos de Alvaro Aalto para o 

Massachusetts Institute of Technology (1949), de Le Corbusier com o Carpenter Center em 

Harvard (completo em 1962) e de Louis Kahn para o Centro de Artes de Yale (1954).  

Outro grande fator que modificou o perfil dos campi americanos, durante o movimento 

moderno, foi a renúncia aos planos diretores. Tradicionalmente todos os campi tinham um plano 

diretor que norteava a implantação e aparência geral dos edifícios, os arquitetos modernistas, 

por sua vez, passaram por cima das determinações gerais, argumentando que o crescimento das 

instituições não poderia ser alcançado dentro de suas estruturas rígidas, optando por uma 

abordagem mais fluida e informal de planejamento.   

Após a Segunda Guerra, como afirma Pavesi (2010), o propósito dos planos diretores revelou-

se anacrônico e ineficaz frente ao crescimento da comunidade acadêmica: 

Muitas universidades adquiriram, efetivamente (e não apenas metaforicamente), o 

estatuto de cidade não só por sua escala e complexidade, mas também por vivenciar 

os mesmos problemas (aumento da densidade populacional, conflitos entre diferentes 

demandas e usos do solo, congestionamento das vias de trânsito...) cujo 

estacionamento parrou a demandar novas abordagens de planejamento, não mais 

limitadas a argumentos formais e estéticos. (PAVESI, 2010). 

Coulson, Roberts e Taylor (2011) justificam que, para as instituições em si, essa abordagem de 

projeto tornou-se conveniente, pois devido ao amplo aumento nas matrículas, cada vez mais 

áreas de ensino e habitação eram necessárias, realizações que o plano diretor com sua rígida 

normativa dificultava. Contudo, com a preocupação de unidade formal do campus colocada em 
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segundo plano, diversos projetos de edifícios icônicos começaram a ser inseridos em 

importantes universidades americanas como Yale e o MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). 

 

3.3 PÓS-MODERNISMO E O EDIFÍCIO ICONE   

 

A partir da década de 1980, o planejamento do campus encontrava-se mais uma vez em 

processo de mudança. A arquitetura se voltou para o passado, e as raízes historicistas ressurgem 

com grande força. Como denota Coulson, Roberts e Taylor (2011), a reestruturação do espaço 

aberto, a escala humana e a ordem voltaram a ser preocupações dos arquitetos do campus 

universitário, utilizando formas estilísticas históricas aplicadas a novas estruturas. Como 

exemplo desse processo, podemos citar o projeto de Robert Venturi e Scott Brown associados, 

para o laboratório de Princeton, uma referência ao Collegiate Gothic, que caracteriza grande 

parte do campus.  

O pós-modernismo dominou a cena do projeto do campus por quase duas décadas, com planos 

de organização racional e edifícios em escala humana, mas acabou gerando o aparecimento do 

‘strar architect’ e do edifício icônico. Ainda, segundo Couldon, Roberts e Taylor (2011), o 

Sheldonian Theatre, projeto de Wren, em Oxford, o Southern College, de Wright, na Flórida e 

o Auditório Kresge e a Capela do MIT, de Saarinen tornaram-se ícones, mas não foram 

projetados ou reconhecidos imediatamente para funcionar como tal. No entanto, com a 

proliferação nos meios de comunicação, os edifícios tornaram-se celebridades.  

 
Figura 8 - Capela do MIT (Boston) – Eero Saarinen 
Fonte: http://carlos.postenet.net/images/usa/States/ma/Boston/First%20Trip/ 
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Após a abertura e estrondoso sucesso do Museu Guggenheim, projeto de Frank Gehry em 

Bilbao (1997), a arquitetura icônica tomou a frente nas tendências arquitetônicas. O edifício 

transformou a cidade em destaque e fez reviver suas fortunas econômicas, e consequentemente, 

a arquitetura icônica foi transformada em uma marca de sucesso e tornou-se destaque na 

arquitetura mundial.  

Também do ponto de vista urbanístico, o designado “planejamento estratégico” dominante 

especialmente, a partir dos anos 90, apresenta segundo Moassab (2011), um marcante caráter 

empresarial, sob a ótica da eficácia, da mercadoria e do consumo. Desse modo, a cidade é 

assumidamente um cenário para as ações de marketing, como no caso de Barcelona com a 

Olimpíada de 1992, no intuito de atrair investidores. 

O avanço dos valores de mercado tem penetrado nos mais diversos espaços da nossa vida social, 

o que não ocorre de modo diferente na Universidade, a exemplo do processo que vem ocorrendo 

no MIT, que, em 1990, inaugurou um programa de bilhões de dólares, transformando um 

campus em um reduto de arquitetura icônica, com a construção de edifícios como o Simmons 

Hall, projeto de alojamentos do arquiteto Steven Holl (2002) e o famoso complexo de 

laboratórios projetado por Frank, Gehry, o Stata Center.  

 
Figura 9 - Simmons Hall, MIT, Steven Holl 
Fonte: www.flickr.com/photos/burciny/6135967434/in/photostream/ 
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Figura 10 - Stata Center, MIT – Frank Gehry 

Fonte: http://web.mit.edu/facilities/construction/completed/stata.html 
 

No meio universitário, enxerga-se o risco de projetos apenas comerciais, geradores de 

manchetes nas mídias, caracterizados por serem extremamente caros e, por vezes, vazios de 

significado e de funcionalidade questionável. Por outro lado, quando bem sucedidos, tem a 

propriedade não só publicitária, mas também geram ânimo ao campus e reverência, marcando 

as instituições por suas qualidades inovadoras. Este tem sido um recurso utilizado 

frequentemente pelas universidades na competição de mercado.  
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4. A TRANSFORMAÇÃO  

DO LUGAR 

       (ESTUDO DE CASO) 

 

 

Este capítulo se propõe a analisar o campus do IIT, exemplar da reunião da arquitetura moderna 

e pós-moderna como reflexo de dois períodos históricos distintos, resultado de um 

engendramento de circunstâncias sociais, culturais, econômicas, educacionais e propostas 

arquitetônicas de fundamentação teórica singular.  

Desse modo, buscaremos não apenas nas condicionantes de projeto respostas, mas também nas 

concepções teóricas dos arquitetos, pelas quais expressam seus conceitos sobre arquitetura e 

educação, mostrando a maneira como esses promotores do espaço conceberam suas obras, sob 

que princípios e valores.   

 

4.1 CAMPUS DO IIT: UMA NOVA ESCOLA, UM NOVO LUGAR 

 

Em 1937, Mies van der Rohe emigrou para Chicago, fugindo da Alemanha, onde os nazistas 

haviam fechado a Bauhaus, trazendo consigo a fama progressista dessa mesma escola. A Mies 

foi conferida a posição de diretor da faculdade de arquitetura do Armour Institute of Technology 

– AIT (atual Illinois Institute of Technology - IIT), em 1938, a convite do então presidente do 

instituto Henry Heald. 

Quando Mies chegou ao Armour em 1937, como diretor da escola, de acordo com Schulze e 

Windhorst (2012), a sobrevivência do instituto estava em questão, a instituição, na pessoa de 

Henry Heald (presidente do AIT, desde maio de 1938), acreditava que para não sucumbir, seria 

necessário a implementação de um currículo moderno, sérios programas de pesquisa e uma 

nova infraestrutura física. Com esse objetivo, Mies foi convidado por Heald para projetar o 

novo campus do IIT e estabelecer um novo caminho para o ensino de arquitetura da escola.  
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A posição de Mies, na qualidade de diretor da faculdade de arquitetura definiu uma 

oportunidade única ao arquiteto, o qual, acumulando as funções de professor, administrador e 

projetista, teve a propriedade de mediar relações entre a cidade e o campus; entre o arquiteto e 

a estrutura hierárquica do instituto; entre os alunos e uma concepção de ensino, desenvolvendo, 

através de seu projeto, uma narrativa sobre a fonte e a designação espacial para a produção do 

conhecimento no período do pós-guerra.   

 

4.2 MIES VAN DER ROHE, ARQUITETO E EDUCADOR: CURRÍCULO DA 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

 

A mensagem de Mies sobre o ensino e suas teorias sobre a arquitetura eram específicas e foram 

reveladas em seu currículo elaborado para o IIT. Além disso, o reflexo dessas ideias também 

estão cristalizadas no projeto implementado no campus, assim como suas relações com a cidade 

e a produção do conhecimento.  

A obra de Mies van der Rohe, como fruto de qualquer atividade artística, está antes de tudo 

imbuída em um processo de realizar e instruir-se, ou seja, “aprender fazendo”, um mecanismo 

herdado de um aprendizado artístico e construtivo, iniciado através dos ensinamentos de seu 

pai, que possuía uma oficina de cantaria. “A educação inicial de Mies van der Rohe foi 

fundamentalmente prática, relacionada e encadeada mais em fazer que no desenho. Algo que 

define mais uma maneira de aproximar-se da arquitetura que uma determinada prefiguração do 

objeto.” (LEÓN, 2010). 

A primeira experiência educacional de Mies foi também prática, como professor e depois 

diretor da Bauhaus (em 1933). De acordo com Wick (1989), referindo-se a esse período, 

diferentemente de Gropius e Meyer, ele não possuía um programa pedagógico formulado ou 

uma filosofia educacional. No entanto, posteriormente, no currículo do IIT podemos verificar 

a formulação de programa consistente, propagando um ensino voltado para um método ativo, 

baseado especialmente no ensino realizado em ateliê, em uma dinâmica de aprendizagem 

concretizada através da clássica relação entre o mestre e o aprendiz. 

Nesta concepção ativa de ensino, que buscava desenvolver a aprendizagem através do cultivo 

de conhecimentos não exclusivamente intelectuais, não apenas através dos livros, mas também 
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através do trabalho, podemos identificar, como afirma Fontoura (2001), a ressonância de ideais 

pedagógicas da época, como do movimento da “escola ativa” de Georg Kerschensteiner, do 

pensamento de Maria Montessori e do “progressivismo” de John Dewey. Podemos identificar 

também grandes aproximações com o movimento Escola Novista (Escola Nova ou Escola 

Progressiva - que no Brasil foi difundida por Anísio Teixeira) - no âmbito das experiências de 

ensino infantil; e da Bauhaus, no campo do ensino superior. Ambas sofreram influência direta 

dessas correntes de pensamento educacionais e imprimiram experiências inovadoras que, entre 

outras técnicas, adotavam métodos ativos de ensino; propagavam uma formação progressiva e 

a educação era concebida como um meio para a reforma social. 

Em uma interpretação crítica do plano de ensino de Mies Van der Rohe, Schulze e Windhorst 

(2012), descrevem a visão de Tomas Beeby, para o qual o currículo da escola era muito 

profissional e propositadamente anti-intelectual. Entretanto, a extrema preocupação expressa 

no currículo com a prática pode ser explicada tanto como um prosseguimento do ideal da 

Bauhaus e inspiração em pedagogias modernas, como também pela própria formação de Mies 

- predominantemente prática; uma vez que, foi através do modo de fazer que o arquiteto deu o 

seu pontapé inicial no processo de aprendizagem, o que contribuiu para cultivar uma de suas 

crenças mais importantes e certamente aplicáveis em sua visão educacional – de que a 

arquitetura era resultado de um trabalho duro, prático, objetivo, e evolutivo. Uma condição que 

caracteriza a sua postura como educador, pertinente a concepção de formação artística, que em 

sua essência, sempre esteve associada ao fazer, como podemos observar nas palavras de 

Pareyson (1993): 

A lei da arte é portanto o próprio resultado, o artista não tem outra lei a não ser o 

presságio do que vai obter, de tal sorte que a obra é ao mesmo tempo lei e resultado 

de um processo de formação [...] o formar... no próprio curso da operação inventa o 

modus operandi e define a regra da obra enquanto a realiza, e concebe executando, e 

projeta no próprio ato que realiza. Formar, portanto significa “fazer”, mas um fazer 

tal que, ao fazer, ao mesmo tempo inventa o modo de fazer. (PAREYSON, 1993, 

p.13). 
 

Apesar de um aprendizado essencialmente relacionado a prática, Mies Van der Rohe evidencia 

em suas palavras, que em certa medida também se dedicou a teoria, através da leitura de 

filosofia e ciências naturais, “eu estava interessado em saber o que era a arquitetura... Por isso 

eu lia, não era por nenhuma outra razão. Eu queria descobrir coisas, queria ser claro... Lia livros 
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onde pudesse encontrar a verdade sobre determinadas coisas”5, ideias que certamente o 

conduziram na concepção de sua arquitetura e também de suas experiências educacionais.  

Segundo Peterhans (1982)6, o objetivo maior da formação arquitetônica que se oferecia no 

curso de arquitetura do IIT (sob o comando de Mies), era uma combinação de senso de 

qualidade com disciplina mental e perspicácia crítica, características que buscavam cultivar 

no aluno e determinava todo o método de trabalho conduzido na escola.  

Para a transcrição de seus fundamentos e objetivos para o “programa de formação do arquiteto”, 

Mies travou longos debates com seus colegas da Bauhaus, Ludwing Hilberseimer e Walter 

Peterhans, juntamente com seus ex-alunos John B. Rodgers, William Priestley e Howayr 

Dearstyne, recorreu também a Lilly Reich, no que se relacionava com o desenho de interiores.  

O programa de ensino do IIT, de acordo com Priestley (1977)7, foi aprovado tal como foi 

apresentado, segundo uma matriz que relaciona quatro princípios fundamentais: Meios, 

Propósito, Ordenamento, Planejamento e Criação. 

MEIOS correspondem a sua ênfase nos materiais – madeira, pedra, tijolo, aço e concreto – e 

a análise de suas propriedades e formas de se trabalhar com eles, bem como os diferentes 

métodos de construções possíveis através da utilização desses materiais, e as várias 

combinações na criação das formas do edifício.  

PROPÓSITO analisa as funções do edifício segundo o tipo de utilização – habitação, 

comércio, indústria ou público e o arranjo espacial, segundo o seu propósito e utilização do 

material para se alcançar o objetivo da construção. 

ORDENAMENTO volta-se para a reorganização das cidades existentes e o planejamento 

regional, o ordenamento deveria ser estabelecido segundo os requisitos sociais – habitação, 

trabalho, administração pública, lazer e cultura - de acordo com os requisitos técnicos.  

Essa matriz nos fornece alguns elementos para analisar os fundamentos estabelecidos por Mies 

para o programa de ensino do IIT que se relacionam com sua arquitetura e filosofia. Os quatro 

                                                             
5 PUENTES, Moisés (Ed.) Conversas com Mies van der Rohe Certezas américas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,  2006 

 
6 PETERHANS, in. Colección de Arquitectura 1, Madrid: 1982.  
 
7 PRIESTLEY apud BLASER, Werner, Mies van der Rohe, Lehre und Schule Principios y Escuela. Stuttgart, 1977. 
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princípios fundamentais mostram um padrão gradual evolutivo, com características do 

“funcionalismo-progressivo” estabelecido por Hannes Meyer8 na Bauhaus. Aqui Mies 

hierarquiza os seus princípios em uma função composta por um rigor estabelecido entre: 

Técnica – Finalidade – Método; em busca de um objetivo concreto: uma construção de 

qualidade.  

Esses princípios utilizados por Mies Van der Rohe na elaboração do currículo provêm da 

normativa estabelecida pelo movimento moderno descritos no livro "The international style, 

architecture since 1922"9:  

Arquitetura como Volume - A contribuição dos sistemas construtivos, de aço ou de concreto 

armado, permite que as novas edificações sejam muito mais leves e exijam menos material 

estrutural. 

Regularidade - À procura de soluções econômicas, a arquitetura moderna irá desenvolver uma 

ordem estrutural com a regularidade determinada. A modulação é um conceito que permite 

organizar o projeto e otimizar a construção de estruturas (a criação de um benefício econômico), 

o que também favorece a geração de um volume regular para edificação.  

Utilidade - A solução para a planta é um dos principais pontos de partida para a determinação 

das dimensões espaciais e a modulação das estruturas. Todo este processo é delimitado pela 

função determinada para o espaço a ser projetado. 

Horizontalidade - O posicionamento coerente de estruturas e sua regularidade evidente traz, 

como consequência, a horizontalidade da edificação. Nossos enormes ambientes naturais são 

percebidos através do campo “visual” para o horizonte, é por isso que a horizontalidade 

favorece a relação visual exterior-interior através de janelas ou telas, dando continuidade a 

nossa percepção natural, sem interrupções verticais sobrepostas.  

Ausência de decoração aplicada - Qualquer tipo de decoração é desnecessária para uma boa 

produção de arquitetura moderna, a forma da arquitetura e os materiais utilizados são mais do 

que suficientes. 

                                                             
 
8 Antecessor de Mies como diretor da Bauhaus.  
 
9 FORGA, Fernando Freire, The Modern Form of the Peruvian Family Household 1950 – 1970, 2013.  
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Como podemos observar, a teoria educacional de Mies está eminentemente ligada ao seu modo 

de fazer, de compreender a arquitetura e o seu papel como instrumento social, que em sua visão, 

tinha o poder de transformar a sociedade através de sua essência.  

Como sustenta León (2010), Mies Van der Rohe situava-se entre o dilema da "vontade de arte", 

definida por Riegl10 e da determinação da forma “objetiva”, derivada do empirismo de Berlage, 

de modo que a sua busca centrou-se na expressão de uma "ordem essencial" que para Mies 

emanava do mundo da “técnica”, na acepção desaparecida da palavra que a fazia coincidir com 

a arte11. Mies acreditava que a nova realidade do mundo moderno ocasionada pela 

implementação da técnica gerou uma “realidade caótica”, e exigia uma “ordem” racional, 

cuja gramática só poderia derivar da mesma lógica na qual residia a “ameaça” (a técnica). 

Dessa maneira, tentando conciliar a ‘espiritualidade’ (a ordem essencial da sociedade 

industrial), e a ‘objetividade’ da forma industrial, a essência em Mies está encadeada, 

necessariamente, na natureza do material. 

Essa ênfase no material pode ser vista na produção arquitetônica do arquiteto e também no 

currículo do IIT - através da hierarquia do programa, que tem no conhecimento do material a 

sua base. No processo gradativo do ensino traçado por Mies van der Rohe, é necessário o 

reconhecimento da natureza dos materiais até chegar-se ao domínio de sua utilização, para 

então se atingir os fins da ordem necessária para controlar o caos, deixando claro que “o largo 

caminho do material, acima dos fins, para a formação, tem este objetivo exclusivo: obter ordem 

no caos incurável de nossos dias”12, o que denota uma preocupação não apenas com a qualidade 

da construção, mas uma crença na mudança da sociedade através da produção arquitetônica.   

Essa equação entre materiais, utilidade e ordem é esclarecida por Mies Van der Rohe no 

decorrer do seu discurso inaugural no IIT, apontando não apenas para os meios e os fins, mas 

também para os valores, ancorando o seu pensamento no “espírito da época”, no qual a 

                                                             
10 “Aloïs Riegl (1858-1905), historiador de arte do século XIX, mostrou-nos a similitude entre o artecfato e o obcjeto de arte, 

considerando que o primeiro também possui uma volição artística através das suas formas, que se inclinam para a arte, 

possuem vontade de arte: Kunstwollen é o termo empregue.” (VIDAL, C., Surgimento do Formalismo: A arte como 
vontade. 2009.). 

 

11 Arte - do latim ars; corresponde ao termo grego techne (técnica); significa: o que é ordenado ou toda espécie de atividade 

humana submetida a regras. Seu campo semântico se define em oposição ao acaso, ao espontâneo e ao natural. (MELO, 
Marcelino Peixoto. Leitura e releitura de obras de arte. 2003.). 

 
12 Mies van der Rohe  apud PUENTES, 2006. 
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arquitetura além de alcançar um determinado fim deve expressar o “caráter da nossa 

civilização” e a essência humana.  

A arquitetura é a relação espacial do homem com o seu contexto e a expressão de 

como se afirma e como sabe dominá-lo. Por isso, a arquitetura não é só, um problema 

técnico, nem um problema exclusivamente organizativo e econômico. Na realidade a 

arquitetura é sempre a consumação espacial de uma decisão intelectual. (MIES VAN 

DER ROHE apud ALMEIDA, 2009). 
 

Foi no pensamento de Tomás de Aquino que Mies encontrou a base filosófica para estabelecer 

a ponte entre estes “aspectos espirituais e concretos” que torna real a “congruência entre o 

objeto e o pensamento” ou, como o explicaria em 1960: 

Verdade, no sentido de Santo Tomás de Aquino: como ADAEQUATIO 

INTELECTUS ET REI, como igualdade entre pensamento e objeto, ou como 

expressaria um filósofo em linguagem contemporânea a verdade significa fatos. Só 

uma relação assim está em condições de abarcar a essência multidirecional da 

civilização. Só assim poderá incorporar-se a arquitetura à evolução da civilização e 
só assim se poderá expressar a lenta revelação da sua forma. (MIES VAN DER ROHE 

apud ALMEIDA, 2009). 

O problema que Mies Van der Rohe buscava solucionar, através de sua expressão arquitetônica, 

era de produzir uma linguagem capaz de ser entendida como figuração da nova situação técnica 

e metropolitana da sociedade ocidental, configurando assim a “verdade” na imagem construída. 

Por meio de sua arquitetura, Mies Van der Rohe pretendia, portanto, não apenas organizar e 

racionalizar a situação, mas, sobretudo, representa-las em seu significado social e 

antropológico.13  

Apesar de primordialmente voltado a um ensino prático, de acordo com boletim do AIT de 

1939 – 1940 (BLASER, 1977), o plano de ensino de arquitetura do IIT está estruturado não 

apenas para capacitação profissional, mas também possuía a preocupação em possibilitar uma 

educação cultural que permitisse o correto emprego de tais conhecimentos e habilidades com o 

objetivo de gerar um reconhecimento, por parte do estudante, das forças de sustentação e coesão 

da sociedade e compreender o meio intelectual e espiritual no qual viviam.  

“Arquitetura nada tem a ver com auto-expressão. Todos os grandes edifícios têm dito algo sobre 

uma época, não sobre um homem,” essa frase de Mies deixa explicito o seu pensamento sobre 

o significado da arquitetura e sua estrita relação com a técnica é evocada em uma conferência 

                                                             
13 SOLÁ-MORALES, Ignasi de. La arquitetura como representación: El problema figurativo en la arquitectura moderna. Em   

Mies van der Rohe 1886-1986, A&V Monografias de Arquitetura y Vivienda, 1986. 
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realizada no IIT, 195014 - no qual demonstra que a tecnologia é o movimento histórico que 

forma e representa a época presente e encontra na arquitetura o seu modo de expressão maior. 

A tecnologia revela a sua verdadeira natureza. Então evidencia que não é só um meio 

útil, é algo, algo em si mesmo, algo com um significado e uma forma poderosa - tão 

poderosa que não é fácil denominá-la. Isso é ainda tecnologia ou é arquitetura? [...] 

Onde a tecnologia alcança toda a sua materialização, a arquitetura transcende [...] É 

certo que a arquitetura depende de fatos, porém seu verdadeiro campo de atividade se 
expande em significados [...] a arquitetura não tem nada a ver com a invenção das 

formas [...] é um verdadeiro campo de batalha do espírito. A arquitetura escreveu a 

história das épocas e as denominou. A arquitetura depende de seu tempo [...] Essa é a 

razão pela qual tecnologia e a arquitetura estão tão intimamente ligadas [...] que algum 

dia uma seja a expressão da outra [...] uma arquitetura como símbolo verdadeiro de 

seu tempo.  (MIES VAN DER ROHE apud PUENTES (ed.), 2006, p. 6-7). 
 

Certamente a proposta educacional, expressa no currículo implementado no IIT durante a 

diretoria de Mies Van der Rohe, estava fortemente ligada também às ideias de seus principais 

colaboradores na implementação do plano de estudos, Hilberseimer e Peterhans. Porém, é no 

projeto do campus que podem ser melhor visualizadas e que ganharam a proporção e poder de 

refletir-se em tantas outras universidades por tudo o mundo, inclusive no Brasil, com grande 

intensidade.  

Segundo o pensamento do próprio Mies Van der Rohe, para se garantir uma meta educacional 

era necessário um bom exemplo. O projeto do campus adota este princípio, tentando 

materializar a sua teoria sobre como a arquitetura deveria ser e o que deveria significar. “O 

desenvolvimento objetivo é uma questão de educação. A partir de um bom exemplo, sempre se 

pode fazer melhor e melhor as coisas.” (MIES VAN DER ROHE apud PUENTES, 2006). 

No campus do IIT, Mies Van der Rohe busca na materialização da forma desenvolver uma 

arquitetura com a imagem da sintaxe dos materiais da época, aço, vidro e tijolo, criando uma 

“linguagem vernácula da técnica americana,”15 mas também explora a expressão do espaço 

indefinido universal, “com o qual podemos genericamente caracterizar a obra de Mies Van Der 

Rohe.”16 Um espaço livre que, com explica Muñoz (1989), está configurado pela desintegração 

do sistema construtivo tradicional - estrutura, fechamento, compartimentação interior, coberta, 

que tornam-se independentes no edifício e se apresentam dramaticamente isolados, ligados 

apenas por relações abstratas.  

                                                             
14 ROHE, apud PUENTES, 2006. 
 
15 ALMEIDA, Joaquim Carlos Pinto de. “Materia” do projetcto. Ideias “puristas” e razão técnica na arquitetura contemporânea. 

Comibra: Departamento de Arquitetura – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009.  
 
16 Ibidem. 
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A forma, como diria Mies van der Rohe, não era um objetivo, mas um resultado da 

arquitetura. Num certo sentido de formalidade essencial, a arquitetura moderna tem 

uma negação absoluta de estilo, uma negação que é acentuada pela sua voluntária 

instalação de um vazio formal e por sua persistente busca da universalidade.17 

Essa ambivalência em sua obra mostra-nos essa frequente coexistência de um Mies “subjetivo”, 

com um propósito de “objetividade”, o que atinge a sua máxima representação no edifício do 

curso de arquitetura do IIT, o Crown Hall, síntese que reúne a expressão de Mies Van der Rohe 

como educador e arquiteto em um objeto edificado.  

Com a implantação de seu currículo no curso de arquitetura e o projeto do Campus do IIT, Mies 

construiu o espaço que considerava “adequado” à produção do conhecimento da época, e 

acabou caracterizando o Campus na modernidade, sob a luz de um pensamento abstrato e 

racional, que viria a condicionar não apenas a formação oferecida aos estudantes do IIT, mas a 

tornar referência de projeto e influenciar toda uma geração de arquitetos e promotores urbanos, 

através de uma nova linguagem arquitetônica e de intervenção urbana, instituindo contornos 

específicos nas relações estabelecidas entre o objeto, o meio e a sociedade, como veremos a 

seguir. 

 

4.3 O CAMPUS DO ILLINOI INSTITUTE OF TECHNOLOGY - IIT 

 

Logo após a chegada de Mies van der Rohe como diretor da faculdade de Arquitetura do IIT, o 

arquiteto foi convidado a projetar o novo campus do instituto, como parte de um projeto de 

expansão do Campus localizado no bairro de Bonzeville, que fica a quatro quilômetros ao sul 

do centro de Chicago, área apelidada de “Black Belt,” ou “Black Metropolis”, por se tratar de 

um bairro, desde a década de 1920, essencialmente habitado por negros.  

A gleba destinada à construção do campus do IIT limitava-se pela State Street, La Salle Street, 

31 rd e 35 rd, em uma expansão do antigo campus, que ocupava uma área de 7 hectares, que, a 

partir de então, abrangeriam mais 30 hectares do bairro de Bronzeville. 

                                                             
17 Apud. FORGA, Fernando Freire, The Modern Form of the Peruvian Family Household 1950 – 1970, 2013. 
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Figura 11 – Nova delimitação do campus após expansão para 30 ha. 
Fonte: Google maps adaptada por Autor 

 

4.3.1 ANTECEDENTES: BONZEVILLE – “A METRÓPOLE NEGRA” 

 

O “Black Belt” de Chicago faz parte da história do maior êxodo do Estados Unidos, “a grande 

migração” dos afro-americanos que, nas décadas da primeira guerra mundial, se mudaram para 

Chicago, impulsionados pela grande demanda trabalhista da Primeira Guerra, ocasionada pelo 

o déficit gerado pela perda de trabalhadores imigrantes europeus devido às exigências da 

guerra.  

Dentro de uma política de segregação racial, os recém-chegados à Chicago foram efetivamente 

confinados a Bronzeville, o “black belt” cada vez mais lotado, que logo desenvolveu uma 

“cidade-dentro-da-cidade”, a “Black Metropolis”. Os afro-americanos habitaram uma das 

paisagens urbanas mais antigas, cujo perímetro foi criado pelos limites naturais do Rio Chicago, 

ao norte, e do lago Michigan, ao leste, onde as unidades econômicas da cidade estavam 

centradas, entre os estaleiros, ferrovias e as instalações industriais.  

O Black Belt foi configurado em uma divisão espacial e cultural que se desenvolveu em uma 

teia de instituições que disciplinaram o corpo social contido dentro de seus limites. À medida 

que a população do Black Belt aumentou, durante a Primeira Guerra, seus habitantes mais 

recentes introduziram novas camadas de conhecimento para uma comunidade que estava sendo 
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formada. Como aponta Tierney (2008), embora com grandes dificuldades para encontrar 

moradia, o sucesso dos afro-americanos na obtenção de emprego ajudou a alimentar a 

transformar o Black Belt na Black Metropolis. Neste processo eles também desenvolveram uma 

cultura própria de produção e consumo.  

O bairro de Bonzeville tornou-se, portanto, um grande centro de desenvolvimento de cultura e 

produção de conhecimento urbano, um lugar que tem sido referido como a “capital da américa 

negra”.  

No período da chegada de Mies Van der Rohe, o Campus do Armour ocupava, segundo Schulze 

e Windhorst (2012), nove hectares em torno da interseção da South Federal e 33 Street, 

delimitadas pela 31 Street, ao norte, 34 Street, ao sul, e State Street, ao leste, e os trilhos da 

ferrovia Rock Island, a oeste. Todos os edifícios existentes eram datados do século XIX ou 

início do século XX. O bairro circundante, uma mistura densa de edifícios comerciais e 

residenciais, estava em franco estado de deterioração, uma condição que Mies Van der Rohe 

teria conhecido, desde a época de sua primeira visita a Chicago, em 1937.  

De fato, a década de 1930, os anos de depressão, não foram favoráveis ao bairro de Bronzeville, 

o declínio do bairro era evidente, contudo, nem sempre foi assim, durante um longo tempo o 

bairro construiu um desenvolvimento urbano rico em configurações espaciais, cultura e 

produção de conhecimento urbano. 

Participando de um renascimento urbano baseado em reflexões, mitos de uma cidade-dentro-

da-cidade, datado da época da Grande Migração e continuando com a Guerra Fria, os artistas, 

escritores e músicos (o bairro foi um dos berços do jazz e da música gospel americana) 

produziram em Bronzeville uma riqueza de conhecimento cultural, que se propagaram nas ruas, 

nos teatros, nas igrejas e nos jornais de Bonzeville, que espalhavam a cultura negra pelo país.  

Os planos do IIT e de Mies Van Der Rohe, para expansão do campus universitário, 

gradualmente deslocaria os habitantes da região (moradores à décadas do black belt), e 

reconfigurariam toda a área do entorno dos 30 hectares que seriam concedidos para à expansão 

do IIT. A posição do instituto era vista como uma forma proativa de desenvolvimento, na 

medida em que, ao mesmo tempo, erradicaria as habitações precárias. Com a nova universidade 

e requalificação dos arredores, tornaria o ambiente mais atraente e seguro. Como demonstra 

Schulze e Windhorst (2012), com o apoio da cidade de Chicago, o Armour estava antecipando 
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programas de governo do período pós-segunda-guerra, que dava prioridade nacional ao 

financiamento público de melhorias ou completava reconstrução de bairros urbanos 

oficialmente considerados precários.  

Em 1938, como aponta Tierney (2008), um novo modernismo tomou conta do modernismo de 

Bronzeville, o europeu Mies Van der Rohe trouxe consigo o novo zoneamento modernista do 

IIT. O conhecimento dos espaços, que uma vez abrigou o coração da Black Metropolis, com 

seus cafés, igrejas e teatros, foi substituído pelo centro de conhecimento do IIT, baseado na 

ciência e na tecnologia.  

 

4.3.2 PROJETO DO CAMPUS DO ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 

Pode-se dizer que o Campus do IIT (Illinois Institute of Technology) foi o lugar onde 

a arquitetura moderna americana começou... a enorme influência que estes edifícios 

tinham na arquitetura moderna tornou-os invisíveis. À primeira vista eles parecem 

exatamente como qualquer outra estrutura genérica industrial de tijolos e vidro. Mas 

somente no IIT você pode vê-los no ponto de criação. (BERCKER 2003). 
 

De acordo com Bercker (2003), o novo campus foi um dos primeiros projetos do pós-guerra 

financiados pelo governo federal de renovação urbana, de modo que, quando o IIT começou 

seu plano de aquisição de terras e de política urbana de demolição, houve legislação para apoiar 

e sancionar sua estratégia. De acordo com Tierney (2008), em 1941, legisladores do estado de 

Illinois reagiram ao declínio urbano provocado pela depressão, sancionando a lei Neighborhood 

Redevelopment Corporation Law, que foi a primeira lei de remodelação nos Estados Unidos, e 

foi copiada em outras grandes cidades como Nova York. Neste mesmo ano, o IIT começou a 

demolir o bairro que estava em seu caminho. 

Mies reconheceu as tensões existentes em Bronzeville entre a estrutura de poder de Chicago, 

política e institucional, os negros do Black Belt e o jogo do controle do espaço urbano. Contudo, 

de acordo com os preceitos modernistas que seguia, a renovação urbana significava a extirpação 

de bairros problemáticos em detrimento de um projeto absolutamente novo, racional e 

funcional. Desse modo, Mies Van der Rohe assumiu os riscos de um projeto de ampla 

demolição e substituição de um contexto urbano existente pela nova ordem urbanística imposta 

pela implantação do campus.   
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“Para Mies, havia sido dado o sonho do arquiteto, a tabula rasa, a tela em branco, limpa de 

todas as contaminações do passado” (BERCKER, 2003), oportunidade que não ocorria desde 

que Thomas Jefferson traçou a Universidade da Virginia, assim, repensar o campus 

universitário, se apresentava pra Mies como um grande desafio. 

Mies van der Rohe, como já mencionado, acreditava que o responsável por dar significado à 

arquitetura era o espírito da época. Para ele, naquele momento, o espírito era a técnica “uma 

técnica historicamente determinada, como um fato evidente por si próprio, que só caberia 

refinar pelo espírito,”18 a manifestação cultural do homem moderno.  

Assim, Mies utilizou os materiais do seu tempo, o vidro e o aço, e uma ordem subjacente 

baseada nas exigências da técnica, para criar significado ao IIT. A cidade de Chicago, com sua 

base na indústria pesada e moderna, foi particularmente receptiva à visão da arquitetura 

modernista trazida por Mies para o campus e para a cidade, e o IIT por sua vez via em seu 

projeto a satisfação de alcançar o objetivo de criar uma nova linguagem para a instituição, 

moderna e tecnológica.   

 

4.3.3 PLANEJANDO O CAMPUS DO IIT 

 

O projeto do Campus do IIT faz parte de uma nova fase da arquitetura de Mies Van der Rohe, 

que, segundo Frampton (2012), iniciou-se em 1933 com o projeto para o concurso do 

Reichsbank (em Berlim), que transformava sua obra da assimetria informal para a 

monumentalidade simétrica. “O Reichsbank deve ser visto como sua primeira tentativa de 

monumentalização da técnica. Isso explica sua aparência de “armazém” e o tratamento neutro, 

muito pouco modulado, de suas paredes.” (FRAMPTON, 2012). 

                                                             
18 FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna; Tradução Jefferson Luiz Camargo, 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008.  
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Figura 12 - Monumentalidade Simétrica de Reichsbank 
Fonte: http://bertrandterlindeninarchitecture.files.wordpress.com/2010/03/28b-mies 

-van-der-rohe-reichsbank -1933.gif 

Esse impulso para o monumental culminou no desenvolvimento de um método construtivo 

extremamente racional e estabeleceu uma preferência não só pela simetria, mas também pela 

tectônica, que tendia a distanciar-se dos efeitos espaciais dinâmicos do início de sua carreira.  

A ênfase sobre as qualidades expressivas de uma técnica objetiva de construção, concebida com 

lógica e executada com um detalhamento e experimentação rigorosos, em um processo de 

“monumentalização”, pode ser observada como os princípios fundamentais de seu projeto para 

o Campus (embora, aqui, a simetria oscile tanto de um edifício para o outro como no âmbito de 

uma mesma estrutura). Com esse propósito, utilizou uma base metodológica modular que 

buscava fornecer ao campus um caráter universal, com a “mesma ideia de cidade racional, 

repetitiva e eficaz, neoplástica e minimalista de Hilberseimer, o autor da cidade vertical, ou 

seja, construindo em tecidos abstratos, anônimos e de máxima precisão.”19   

Mies Van der Rohe começou a trabalhar no projeto do campus, de acordo com Schulze e 

Windhorst (2012), no final de 1938 ou início de 1939, auxiliado por Rodgers e Priestley. Para 

iniciar o programa, o arquiteto catalogou todos os tipos de espaços e salas que a escola iria 

precisar, mas como não sabia exatamente como os espaços seriam usados, optou por um sistema 

que fosse capaz de possibilitar utilizações múltiplas, como salas de aula, oficinas e laboratórios. 

Rodgers realizou um estudo dos requisitos desses espaços que levou à decisão de Mies de adotar 

                                                             
19 MONTANER, Josep Maria. Sistemas arquitectónicos contemporaneos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2008.  
 

http://bertrandterlindeninarchitecture.files.wordpress.com/2010/03/28b-mies
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um módulo de planejamento de 24 x 24 pés (correspondente a 7,30m) e uma altura de 12 pés 

(3,65m) que serviria como base para o projeto. Essa modulação foi considerada adequada para 

a variação entre os usos de escritórios (metade de um módulo quadrado), salas de aula (que 

poderiam ser um módulo inteiro ou fracionado) e laboratórios (dois módulos)20.  

 

Figura 13 - Estudo de modulação das salas de aula 

Fonte: Adaptado de Lambert (2001) por autor 

 

É importante destacar que essa rede modular baseada nas variações de usos era quase idênticas 

à estabelecida na Suíça e Suécia para análogos usos escolares, o que foi bastante conveniente 

para Mies Van der Rohe na sua busca por um módulo universal de projeto21.  

Mies adotou o módulo de 24 pés para os edifícios e também como princípio de ordem para o 

campus, buscando a unidade do conjunto, o que predeterminou a localização e o tamanho de 

cada edifício e as distâncias entre eles, assim como a locação dos pilares, enquanto a metade 

                                                             
20 SCHULZE, Franz; WINDHORST, Edward. Mies van der Rohe: a critical biography, Chicago: The University of Chicago 

Press, 2012. 
 
21 MALCOLMSON, Reginald M. La obra de Mies van der Rohe. En “Hogar y Arquitectura”, Madrid: set.-dic. 1973 
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do módulo estabelecia a altura dos pavimentos, reproduzindo em sua própria escala a ideia de 

modulação rigorosa, enfatizada por meio da padronização extrema de elementos construtivos, 

no intuito de alcançar economia e precisão técnica. 

Schulze e Windhorst (2012), questionam a lógica de Mies na implementação da modulação 

imposta para o plano geral do campus, alegam que, mesmo um campus planejado como uma 

unidade, não haveria uma ligação necessária entre as dimensões do plano de construção 

individuais e sua relação situando um ao outro. Além disso, quase sem exceção, os edifícios 

foram e permaneceram independentes e as “conexões” praticamente não existem. Sendo assim, 

Mies poderia ter sido influenciado pela grelha de ruas existente em torno do campus, bem como 

pela ordem em larga escala imposta pela malha ortogonal da cidade de Chicago, que era de oito 

blocos para uma milha.  

É possível percebermos que na utilização de um sistema modular havia também o propósito de 

um programa de construção coordenada (que acabou nunca acontecendo), de modo que o 

módulo contribuiria em prosseguir a construção, modificar ou ampliar, sem perder a unidade 

pretendida, além disso, a modulação tinha em sua lógica um sentido de expressão da técnica, e 

foi utilizada na composição dos edifícios com este propósito, e como afirma Montaner (2008) 

no conjunto do campus do IIT foi dada tanta importância aos vazios entre os edifícios quanto a 

eles próprios, portanto, a forma de implantação dos edifícios não poderia fugir desse método 

compositivo.  

O terreno do instituto estava limitado no eixo Leste-Oeste por uma rodovia interestadual e 

também pela ferrovia. Logo, futuras ampliações só poderiam ser realizadas linearmente, no 

sentido norte-sul, o que também acabou guiando o modo de implantação do campus.  

Sempre trabalhei com relações ordenadas. Pensemos, por exemplo, os edifícios do 

campus do Illinois Institute of Technology (IIT), onde desenhamos uma retícula de 

7,3 x 7.3m por todo o campus de forma que pudéssemos colocar os pilares em todas 

as interseções. Deste modo é possível conectar cada edifício em qualquer ponto e 

conservar ao mesmo tempo o sistema original. (MIES VAN DER ROHE apud 

PUENTES (ed.) 2006, p.20-21,). 
 

O primeiro plano desenvolvido por Mies Van der Rohe, em 1939, propunha a consolidação dos 

seis quarteirões do perímetro do campus já existente, dentro de duas “superquadras” separadas 

por um novo eixo Leste-Oeste ao longo da 33 Street (figura 7.1 Schulze e Windhorst). O 

esquema de superquadra previa o fechamento da Dearborn e Federal Streets, avenidas que 

corriam por quilômetros no sentido norte-sul do campus. Dois elementos seriam primordiais no 
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programa – o edifício da biblioteca para o sul e o edifício da união dos estudantes ao norte – 

ocupando o centro das superquadras com as salas de aulas e edifícios de laboratórios dispostos 

nas bordas. O esquema volumétrico preliminar era quase simétrico e bastante estático, com 

edifícios lineares e retangulares, com pátios e auditórios, sobre uma trama geométrica e com o 

eixo central que se voltavam aos edifícios principais. 

 

Figura 14  – Plano inicial do campus do IIT -1939: concepção em superquadras 
Fonte: Adaptado de Lambert (2001) por autor 

Esse plano inicial contava com uma grande variedade de sistemas construtivos e elementos de 

fachadas, cuidadosamente estudados, com o objetivo de representar uma universidade 

tecnológica. Por sua variedade, como demonstra Schulze e Windhorst (2012), Phyllis Lambert 

considera o projeto “agitado e complicado”, e afirma que Mies procurou simplificação, na 

proposição seguinte, buscando eliminar os excessivos números de construção. Porém o que 

Schulze e Windhorst (2012), colocam: que Lambert não considera é que no primeiro plano, 

Mies ainda não havia sido apresentado as restrições que aparecem mais a frente - sem um 

programa detalhado ou orçamento - a realidade viria mais tarde, e esta foi representada no 

campus construído.  

Fiz um projeto para o campus (que não foi construído), onde suprimia a maioria das 

ruas, de tal forma que podia posicionar livremente os edifícios. O presidente Henry 

Heald disse que, naquele momento, não poderia ser feito. Desse modo tive que me 

enfrentar com o passado; tive que desenvolver a proposta seguindo o modelo habitual 

de quadras e assim o fiz. (MIES VAN DER ROHE apud PUENTES (ed.), 2006, p.33). 
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Ainda, segundo Schulze e Windhorst (2012), o primeiro plano seria, portanto, uma das 

expressões mais avançadas do modernismo arquitetônico nos Estados Unidos, naquele dado 

momento, criando dentro do contexto de densidade do lado sul de Chicago, através da 

superquadra e um campus aberto, uma universidade visualmente integrada e conectada à cidade 

em torno dela, além de uma variedade de edifícios independentes (como resposta as variações 

programáticas), cuja característica de composição principal era a elevação sob pilotis da maioria 

dos edifícios, o que não se justificava por um objetivo programático, mas possuía uma estratégia 

de ordenação urbana, que pretendia unir a transparência espacial ao zoneamento funcional. 

Embora tido como revolucionário para a época, como coloca (1995, apud PAVESI 2010) nas 

críticas amplamente divulgadas sobre o projeto do IIT, Mies foi aplaudido por sua firme 

evocação ao modernismo, porém o projeto, com seus edifícios alinhados em um plano simétrico 

e axial, criando um quadrado central, é em muitos aspectos surpreendentemente convencional, 

fazendo lembrar o arranjo dos projetos do movimento Beaux-Arts e do campus de Jefferson 

para a universidade da Virgínia.  

O plano inicial de Mies Van der Rohe, para o campus do IIT, foi revisado no período de 1940-

1941.  Com as sucessivas experimentações, segundo Montaner (2008), o projeto do campus foi 

se tornando mais abstrato e suprematista, mais maquinal e repetitivo, restando, ainda, certa 

simetria. 

 

Figura 15 – Plano Final do campus do IIT 1940-1941 do campus do IIT 
Fonte: Lambert, 2001 

 

As modificações que definiram do projeto final foram impulsionadas por dois grandes 

acontecimentos: a consumação da fusão entre o Armour Institute of Technology e o Lewis 

Institute, formando o IIT, e a decisão da cidade de Chicago de não permitir o fechamento da 

Dearborn e Federal Street, efetivamente barrando o esquema da superblocos anteriormente 

imaginado por Mies.  
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No plano revisto, a decisão de manter as ruas resultou em uma mudança importante no 

planejamento, de modo geral, o espaço central foi diluído, foram definidos blocos menores e a 

simetria da implantação original foi relaxada (exceto para os edifícios no percurso da 33 Street), 

o que gerou uma série de áreas livres, pequenos gramados limitados por edifícios em três ou 

quatro lados. As construções possuem uma distância considerável de uma para a outra, cerca 

de 214 pés (65,2m), fazendo com que os edifícios possam ser visualizados desde o ponto de 

vista clássico do pedestre, contemplados em seu caráter monumental. Como destaca Montaner 

(2008), não existia nenhum tipo de articulação física entre os edifícios, e os espaços entre os 

volumes se fizeram muito mais dinâmicos e abertos.  

 

 
Figura 16 – Planejamento inicial com caráter mais monumental e simétrico 
Fonte: Autor 
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Figura 17 – Proposta revisada: caráter mais abstrato e suprematista 
Fonte: Autor 

O último projeto para o campus também revela as severas restrições orçamentárias enfrentadas 

pelo IIT, embora Mies precisou considerar. As dificuldades em angariar financiamento, 

ocasionaram importantes mudanças no projeto. O programa de construção coordenada 

imaginado para ser realizado no campus, nunca chegou a acontecer. Durante a Segunda Guerra, 

apenas dois edifícios foram construídos (que tinham forte relação com os interesses do 

governo). Além disso, Mies simplificou os volumes dos edifícios, apesar de ainda ter previsto 

a elevação dos edifícios em pilotis, nenhum deles foi construído de tal forma. 

Como no projeto para o Reichsbank, a planta do campus está disposta ao redor de um só eixo 

de simetria, a implantação e padronização dos edifícios denotam um ritmo e clareza quase de 

um teorema matemático, “em uma síntese entre a axialidade e simetria clássicas e a composição 

aberta e dinâmica do neoplasticismo” (MONTANER, 2008). Abordando o problema urbano 

com um enfoque que mostra até que pondo buscava alcançar um domínio arquitetônico de 

ordem e controle do espaço. 
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Figura 18 – Implantação do campus de IIT axial e concêntrico 
Fonte: Adaptado de Lambert, 2001, por Autor  

No projeto do IIT, como na descrição de Montaner (2008) de campus, o sistema compositivo 

urbano é definido de maneira determinante pelos percursos e continuidades, que crescem 

mediante repetições. Em uma tipologia de campus aberto, integrado à natureza e à cidade, como 

contradição predominam as formas isoladas, relacionadas entre si pela distância e pelo vazio. 

 

Figura 19 – Montagem do campus IIT inserido na malha urbana 
Fonte: http://viewpictures.co.uk/Details.aspx?ID=170263&TypeID=1 

Como afirma Tunón (2012), desde o princípio, a arquitetura moderna utilizou o princípio da repetição 

não apenas como imperativo tecnológico da nova época, mas também, “mais concretamente, como 

ineludível sistema de configuração urbana,” de modo que o plano do campus do IIT seguia esta lógica.  

Uma das imagens mais representativas de si mesma que foi difundida pela arquitetura 

moderna, com uma força comparável a de suas manifestações de objetividade e rigor 

tecnológico, é a dessas extensões sem limites povoadas por edifícios idênticos que a 

modernidade oferecia como alternativa à cidade tradicional. Frente à complicação e 

variedade reinantes na arquitetura anterior – o ecletismo e o pitoresquismo do século 

XIX–, os arquitetos modernos trazem, em paralelo a sua vontade de purificação e de 
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higiene, uma cidade constituída por unidades de edificação isoladas e elementares que 

se repetem ao infinito.22 
 

 
Figura 20 – Imagem panorâmica da cidade de Brasília  
Fonte: http://arqpoliurbano.blogspot.ru/2010_04_01_archive.html 

Como síntese do campus moderno, segundo Montaner (2001), corresponde a uma forma urbana 

complexa, onde os espaços livres são os grandes protagonistas, articulando e estabelecendo as 

relações formais e funcionais entre os edifícios, no IIT, os imensos espaços vazios, o 

distanciamento dos edifícios e a ausência um ponto de interesse coletivo e de convergência, 

resultou na segregação, no isolamento e na falta de relações entre as pessoas com o meio urbano 

e com a população do entorno que não faz parte da comunidade universitária. 

A construção do campus foi iniciada em 1945 e até 1958, 19 dos 20 edifícios concebidos já 

estavam finalizados devido aos componentes pré-fabricados e uso eficiente de novas 

tecnologias de baixo custo, que produziram edifícios bastante semelhantes seguindo princípios 

racionais de imagem minimalista23 de simplificação estética como veremos a seguir.  

                                                             
22 CORTÉS, JUAN A., MUNOZ, Maria T. apud Tuñón , Emilio . "O quadrado e a cruz. Quatro comentários em torno da 

repetição. 2012. 

23 Podemos definir os objetos minimalistas como aqueles cuja simplicidade rememora as formas geométricas puras, que se 
baseiam na ênfase na lógica da repetição e que evitam deixar a vista nenhuma pegada do processo, da construção e das tesões. 
Sua característica essencial seria a busca de um eterno presente, o recurso das formas e sistemas básicos para recriar a essência 
atemporal da arquitetura. (MONTANER, 2008). 

http://arqpoliurbano.blogspot.ru/2010_04_01_archive.html
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Figura 21 – Perspectiva volumétrica do campus do IIT 
Fonte: http://www.arqred.mx/blog/autor/ale/ 

 

4.3.4 OS EDIFÍCIOS DO IIT E A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA LINGUAGEM ARQUITETÔNICA 

 

Eu não estou trabalhando em arquitetura, eu estou trabalhando a arquitetura como 

uma linguagem. Acho que é necessário ter uma gramática para ter linguagem. Deve 
ser uma linguagem viva, mas finalmente é possível conseguir uma gramática... 

Utilizamos os mesmos meios, os mesmos métodos estruturais para tudo... O que tento 

dizer é que é necessário desenvolver uma linguagem comum e não ideias pessoais. 

(MIES VAN DER ROHE apud PUENTES (ed.), 2006, p.56-57). 

A partir de 1941, o plano urbanístico de Mies Van Der Rohe, para o campus do IIT começou a 

gerar o edifício, de fato. Foi só aí que a sua expressão começou a ser notada como de grande 

poder simbólico e estético, trazido por ele através das possibilidades do aço e um detalhamento 

impecável.  

Mies acreditava que uma arquitetura impessoal e econômica, de conotação industrial, poderia 

satisfazer tanto às necessidades prática quanto as simbólicas de uma universidade tecnológica, 

de projeto variado e com potencial de crescimento - foi portanto esta expressão que ele buscou 

através de seus edifícios.  

Em um sentido geral se pode afirmar que Mies buscava antes de tudo o 

estabelecimento de uma lógica visual em seus edifícios. Esta lógica é o que dá 

significado a cada parte dos mesmos e constituem a base de sua ordem. Sua contínua 

luta pela objetividade o levou, mediante um intenso processo de refinamento e clareza, 

até determinadas soluções que se mantem repetidas, apenas com ligeiras variações, ao 

longo de toda a sua obra. (MALCOLMSON, 1973). 
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“Deus está nos Detalhes”24 - O detalhamento era para Mies, segundo Malcolmson (1973) o 

microcosmos do edifício, cuja totalidade formava parte do macrocosmos da cidade. A busca 

incansável de refinamento do detalhe perseguia a expressão de uma construção de seu tempo. 

É por isso que se pode afirmar que concebia a arquitetura como a cristalização da ideia. “Sua 

concentração nos detalhes pode ser considerada como o processo clareador que conduz a 

conclusão dos arquétipos da nova arquitetura, uma arquitetura universal para o século XX, que 

usara as ferramentas e a técnica de sua época.” (MALCOLMSON, 1973). 

Nos edifícios propostos por Mies Van Der Rohe, para o Campus do IIT, embora tenha sido 

estabelecida uma malha reticulada como base para os projetos, ele não seguiu a lógica modular 

em todos os blocos.  

Como aponta Tierney (2008), Mies criou uma hierarquia de significados através da 

diferenciação e tratamento desigual do espaço, embora essa hierarquia nem sempre tenha sido 

apoiada pelo instituto e em alguns casos tenha sido subvertida. O arquiteto projetou os edifícios 

da Biblioteca e Administração e o da União dos Estudantes para serem monumentais, nos quais 

trabalhou de 1942 a 1943, mas as prioridades da guerra não permitiram que eles fossem 

concretizados.  

Esses edifícios foram imaginados no mais alto lugar na hierarquia do projeto, através da 

designação da escala e de desvio em relação à repetição retilínea dos edifícios de sala de aula e 

de pesquisa.  Em seu projeto inicial, os dois edifícios seriam confrontados entre si, e deveriam 

ter proporções similares; a biblioteca e administração ocuparia o espaço central do superbloco 

sul, e a união dos estudantes a mesma posição do superbloco norte. 25 

A maioria dos edifícios têm estruturas com altura de quatro andares e “são expressas em forma 

de prismas puros, revestidos com paredes-cortina quadriculadas e com suas superfícies 

animadas por reflexos do horizonte visível [...] Além de uma insistência neoclássica no reforço 

visual das extremidades com painéis de tijolos, o efeito assemelha-se ao da estética suprematista 

de Ivan Leonidov, em particular de seu Parque da Cultura projetado em 1930.” (FRAMPTON, 

2012). 

                                                             
24 Frase amplamente divulgada, Rohe. 
 
25 O edifício da União dos Estudantes acabou nunca conseguindo financiamento e um edifício muito menor foi construído, 

próximo ao Crown Hall (edifício do curso de arquitetura), o edifício Commons (1953). O edifício da Biblioteca foi construído 
apenas em 1962, com expressão Miesiana e projeto de Walter Netsch.  
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A utilização da coluna cruciforme, usadas por Mies na Europa, por volta de 1930, é substituída 

no IIT por perfis em “I”, evidenciados no exterior do edifício, criando uma malha de pórticos e 

vigas de aço, preenchida tanto com panos de tijolos ou vidro, e, em uma segunda etapa, apenas 

vidro. Assim, “a articulação do sistema de colunas em conjunção com o plano envidraçado 

torna-se cada vez mais idealizado e monumental a cada estrutura sucessiva.” (FRAMPTON, 

2008).  

Como nos explica Montaner (2008), para o objeto arquitetônico independente e para os 

agrupamentos de volumes, Mies partia da obra do arquiteto neoclássico Karl Friedrich 

Schinkel, da maneira em anunciar os edifícios e situar os volumes, como prismas modernos em 

uma paisagem urbana. 

A monumentalidade clássica, usava recursos como a escala colossal ou a simetria 

processional para expressar a singularidade dos edifícios de condição programática 

simbólica ou institucional, construindo-se como procedimentos que segundo Giedion 
ou Mumford, pareciam demasiado hierárquico e pouco eficazes para o espaço 

universal e igualitário do moderno. No entanto, é na reinterpretação dos mecanismos 

intemporais da simetria ou da escala, com as ferramentas da construção 

contemporânea, da espacialidade coletiva e universal, ordenada sob uma escala 

homogênea e regular que Mies reconciliou a arquitetura moderna com o legado 

clássico da arquitetura. (ALMEIDA, 2009).  
 

Tais edifícios foram para Mies Van Der Rohe o grande laboratório de suas experiências com 

materiais, desenvolvendo uma gramática de detalhes construtivos inigualável, sem precedentes 

na história da arquitetura. Mas o mais importante na formação desta linguagem é o 

aparecimento e a conscientização da estrutura clara que se transforma em seguida na grande 

referência e o principal valor do trabalho de Rohe.  

Durante toda a minha vida eu estive pensando em arquitetura: sempre, o que é e como 

fazê-la em nosso tempo. Acho que uma estrutura clara é de grande ajuda para a arquitetura... 

Para mim, a estrutura é como uma lógica; é a melhor maneira de fazer e expressar as coisas. 

(MIES VAN DER ROHE apud PUENTES (ed.), 2006, p.29). 

 

4.3.4.1 Os Edifícios da Segunda Guerra 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, apenas dois edifícios foram construídos no IIT, o The 

Mineral and Metals Research Building (1943) e o The Engineering Research Building (1944), 

os quais são edifícios de pesquisa (os primeiros blocos de sala de aula foram construídos apenas 

a partir de 1946), estando localizados na seção sudoeste do campus a oeste do Crown Hall, mais 

próximos dos trilhos do trem.  
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Eles representam a forte interferência do governo americano na articulação e definição de 

prioridades para o plano do IIT, mas não deixam de acomodar os requisitos do modernismo de 

Mies. 

Como as primeiras formas construídas pelo arquiteto no campus, o The Mineral and Metals 

Research Building e o The Engineering Research Building são considerados edifícios de 

transição da linguagem arquitetônica desenvolvida por Mies durante o projeto da escola. Por 

outro lado, o edifício Mineral and Metals, como afirma Tierney (2008), prefigura a ênfase que 

Mies colocou na revelação da estrutura de aço nos edifícios que projetou em todo o resto de sua 

carreira. 

A construção desse edifício corresponde a uma estrutura de três andares cujo programa abrange 

– um salão de fundição, escritórios e laboratórios. Fica localizado na borda ocidental do 

campus, em um lote estreito confinado aos trilhos da ferrovia Rock Island.  

De acordo com Schulze e Windhorst (2012), embora tenha havido especulações sobre o porquê 

e como Mies adotou primeiro uma linguagem arquitetônica de aço estrutural exposto, esta 

questão fica clara ao analisarmos a construção do Mineral and Metals Building. Em todos os 

edifícios do campus, Mies trabalhava em parceria com o escritório Holabird e Root, responsável 

pela engenharia mecânica e estrutural. Neste edifício, uma moldura estrutural de aço de pesadas 

seções laminadas era a solução óbvia para a função, custo e viabilidade construtiva do mesmo 

e Holabird foi a fonte das recomendações técnicas neste sentido. Assim, com o sistema 

estrutural determinado, Mies precisava, então, aperfeiçoar o programa, organizar o plano, 

compor e detalhar o exterior do edifício. Aparece neste momento pela primeira vez em sua 

carreira a consciente expressão da estrutura clara. 

O que estou tentando fazer na arquitetura é desenvolver uma estrutura clara. Nós só 
confrontamos com o material. O que temos que averiguar é como utilizá-lo corretamente... 
Quando começamos um projeto não pensamos na forma; pensamos no modo correto de utilizar 

os materiais; depois aceitamos o resultado. (MIES VAN DER ROHE apud PUENTES, 2006). 
 

O projeto do edifício sai do módulo do campus de 24 pés, devido ao local estreito em que foi 

implantado tendo, um perímetro de 22 x 42 pés (6,70m x 12,80m). Os escritórios e laboratórios 

ficam localizados a leste do edifício, e a câmara de fundição ocupa toda a dimensão norte-sul 

no oeste, protegendo os escritórios do barulho dos trilhos do trem. Na composição das fachadas 

maiores, Mies Van Der Rohe mescla panos de tijolos e vidro envoltos pela malha metálica, no 

plano do primeiro pavimento adotou uma faixa de tijolos duplos de 7 pés de altura, acima. 
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Ainda, dividindo o primeiro pavimento e os demais, uma modulação de esquadrias de vidro são 

envolvidas em um módulo maior de cinco partes, determinadas pelos perfis metálicos. Nas 

fachadas menores são expostos os perfis em aço verticais do tipo “I”, preenchidas por sólidas 

paredes de tijolo, com faixas de aço horizontais parcialmente contínuas também delimitando 

cada um dos três pavimentos do edifício, estabelecendo uma composição assimétrica, que 

muitos dizem ter inspiração em Mondrian. 

 

Figura 22 – Fachada do edifício Mineral and Metals Research Building  
Fonte: http://www.connectingthewindycity.com/ 

 

                                          

 

 

Figura 23 – Interior do Mineral and Metals Research Building  
Fonte: http://www.moma.org/collection /object.php? object  _id=162612 

 
Esses mesmos críticos afirmam que Mondriam me influenciou no primeiro edifício para o 

campus do IIT, o Centro de Pesquisa de Minerais e Metais, que tem uma parede que, segundo 
eles, parecia de Mondrian. Mas me lembro muito bem como surgiu aquela parede. Para este 
edifício, tudo procedia de doações. No terreno tínhamos 19,5m da linha do trem até a calçada. 
Alguém doou um guindaste-ponte de 12,2m de largura, de forma que necessitávamos 12,8m de 
eixo a eixo de pilar. O resto eram laboratórios. Tudo estava lá; necessitávamos reforços de aço 
na parede de tijolo por exigência do código de edificações. Só é possível fazer uma parede desse 
tamanho se ela tem 20cm de espessura, de outra maneira havia que reforcá-la, foi o que fizemos. 
Depois, quando a parede estava pronta, os engenheiros do Edifício de Pesquisas de Minerais e 
Metais vieram e disseram: ‘Precisamos de uma porta aqui’. Eu coloquei a porta que eles pedira. 

E o resultado, foi Mondrian!. (MIES VAN DER ROHE apud PUENTES (ed.), 2006, p.43). 

http://www.moma.org/collection


67 

 

 

Uma decisão projetual utilizada no mesmo edifício, que seria replicada em todos os demais, foi 

a escolha de pintar os perfis de aço expostos de “Detroit Grafite Black” (um produto 

desenvolvido pela Companhia Detroit Grafite, no final do século XIX para pintar vagões de 

trem, pontes e navios) como cor representativa do aço em seus edifícios.  

O edifício Minerals and Metals, no momento de seu nascimento, estava na vanguarda da 

arquitetura modernista nos Estados Unidos, porém ele, assim como o The Engineering 

Research Building (edifício notável pela utilização da madeira no lugar do aço, devido ao 

controle da utilização deste material nos tempos de Guerra), não foram apenas parte do 

modernismo de Mies, mas também estavam fortemente relacionados à política objetiva dos 

Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Como define Tierney (2008), o 

conhecimento tecnológico que foi produzido no IIT, durante os anos de guerra nos espaços do 

campus, estabeleceu uma relação entre a universidade, o corpo de estudantes e o governo.  

A infraestrutura fornecida pelo IIT e a sua pesquisa tecnológica foram especialmente 

necessárias para ajudar no desenvolvimento de homens com formação tecnológica para 

alimentar as forças armadas americanas, o exército e para operar as linhas de produção e 

fornecimento por trás destas instituições, o que ficou claro através da autorização concedida 

pelo governo para a construção dos dois edifícios no auge da guerra, momento em que as 

construções particulares estavam suspensas por determinação governamental.  

Órgãos federais, como a Defesa Nacional de Ética em Pesquisa (CNDR), a Comissão 

de Pesquisa Médica (CMR) e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
Estratégico (OSRD) concedeu contratos de investigação e desenvolvimento para as 

universidades que estavam muito acima do que estava sendo dado à indústria privada 
durante a guerra. O MIT, por exemplo, recebeu US$ 117 milhões, Caltech $ 83 

milhões, enquanto Harvard e Columbia foram dadas a cada cerca de US $ 30 milhões. 
Ao mesmo tempo os laboratórios corporativos da Western Electric (AT & T) e GE 
foram dadas $ 17 e $ 8 milhões respectivamente, enquanto a RCA, DuPont, e da 

Westinghouse foram, cada um premiados com US $ 6 million.108 Este patrocínio 

não era apenas da privilegiada ciência, engenharia e medicina, mas de agendas 
militares e políticas também. (TIERNEY, 2008). 
 

Naquele momento o IIT, precisou assumir responsabilidades adicionais: adequar-se as 

necessidades da guerra para alcançar certas concessões, como por exemplo, estabelecer 

programas de pesquisa centradas na produção de armamentos e de aceleração dos estudos de 

graduação, aumentando a carga horaria dos alunos e diminuindo o período de formação. Além 

disso admitiu a entrada de estudantes mulheres pela primeira vez.  
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Todas essas ações levariam ao IIT naquele período, como demonstra Tierney (2008), ao status 

de maior escola técnica dos Estados Unidos, com 7000 alunos dia e noite, em um boom 

universitário, que garantiu o crescimento da universidade neste período e a construção de quatro 

edifícios de salas de aula em 1946. Somados a isso, durante a Guerra Fria, políticas americanas 

de conhecimento, centradas na ciência e tecnologia, baseadas em desafios, foram estimuladas 

pelo sucesso da decolagem do Sputnick26, causando um grande aumento no financiamento 

federal para a ciência, preparando o terreno para uma “idade de ouro” da ciência acadêmica. 

 

4.3.4.2 Alumni Memorial Hall 

 

Uma obra de grande representatividade no campus e no trabalho de Mies Van Der Rohe como 

um todo, é o edifício da Marinha, conhecido como Alumni Memorial Hall, por se tratar não 

apenas de um edifício de salas de aula, mas de um trabalho inovador. 

O edifício fez parte de um programa de financiamento do governo americano que, após a 

Segunda Guerra, buscava impulsionar o desenvolvimento da ciência e tecnologia com base no 

conhecimento. O IIT foi uma das 131 universidades escolhidas pela Marinha para o programa 

de treinamento V-12, cujos alunos dos cursos de engenharia eram candidatos a oficiais da 

Marinha e recebiam bolsa para os estudos em tecnologia.   

Com a guerra ainda em curso, o IIT foi demandado no início de 1945 para a construção de um 

edifício de Ciências Navais, mais tarde denominado Alumni Memorial Hall. Quase todos os 

detalhes tiveram como modelo o edifício projetado anteriormente (no mesmo período do 

projeto do edifício da biblioteca e administração). Porém executado apenas mais a frente, o 

Perlstein Hall, deste modo, o novo edifício foi construído às pressas, sendo concluído em maio 

de 1946. 

Em sua estrutura de 24 pés de altura (7,30m), divididos em dois andares e um porão, Mies criou 

no Alumni Memorial Hall, um novo vocabulário arquitetônico, que simultaneamente 

acomodavam, como afirmam Schulze e Windhorst (2012), discursos sobre o ambiente urbano 

e conhecimento de produção do pós-guerra.  

                                                             
26 Sputinick – Satélite lançado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em outubro de 1957. 
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Sob o controle dos tempos de guerra, o edifício necessitou da autorização do governo para ser 

construído em aço, o que seria necessário para possibilitar um vão livre interno, que deveria 

conter os equipamentos especificados pela Marinha dos Estados Unidos.  

Nas fachadas do Alumni Memorial, Mies Van Der Rohe, mais uma vez, empregou o uso da 

saia de tijolos, de modo idêntico nos dois pavimentos do edifício, com um enquadramento de 

aço em uma grande modulação, que envolve também os grandes painéis de vidro da fachada.  

 

Figura 24 – Modulação e materiais da fachada do Alumni Memorial Hall 

Fonte: www.studydroid.com  

Após os incêndios de Chicago em 1871 e 1874, o código de obras da cidade foi alterado, bem 

como os significados associados a estes eventos. A norma anti-incêndio de Chicago passou a 

exigir que as armações de aço fossem protegidas por um material anti-chamas, em edifícios de 

mais de um pavimento. Obedecendo a tal determinação, Mies Van Der Rohe revelou a 

verdadeira estrutura do edifício da marinha através de seu simbólico vocabulário de projeto, e 

o canto que ficou conhecido da expressão Miesiana. 

Nos cantos exteriores do edifício, colunas de aço, vigas - “I” os tijolos enfrentam-se, na primeira 

expressão retórica, como define Tierney (2008), do pós-Guerra, que Mies transmite pela 

revelação da lógica estrutural. O perfil de aço exposto não chega a tocar o chão, mas sim uma 

camada de tijolo que o apoia sobre o solo. 
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   Figura 25 – Alumni Memorial Hall: Detalhe do canto exterior do edifício 
   Fonte: http://diomedia.eu/public/;jsessionid=66EEE31535197E20B9097E92ADFD908A.worker1en/12415011/ 

  image Details.html 

As fachadas menores do edifício são constituídas por módulos de tijolos e aço elegantemente 

proporcionados, intercaladas em painéis de vidro que foram decisivamente integradas à 

fachada. 

Após a construção do Alumni Hall, o Perlstein Hall, antecessor em projeto, mas não em 

execução, aparece com uma programa mais complexo, compreendendo um vão livre de 

laboratórios na extremidade e escritórios convencionais, salas de aula e um auditório. Com a 

conclusão desse edifício, o vocabulário do campus estava essencialmente completo. Mais tarde, 

edifícios de salas de aula seriam acrescidos segundo a mesma lógica, porém edifícios especiais 

como a Capela, o Commons e o Crown Hall mudariam em parte a estética utilizada. E, como 

observam Schulze e Windhorst (2012) a partir de então Mies e o IIT tinham um novo 

vocabulário técnico e uma arquitetura representativa do “espírito da época.”  

Mies estabelece a partir de então uma “gramática” estética, com propriedades “anônima e 

vernácula, industrial e moderna.” (MONTANER, 2008). Além disso, introduz uma nova 

caracterização do espaço, que se consubstancia num aproveitamento do caráter neutral e de 

flexibilidade de usos. Como denota Almeida (2009), esse caráter espacial mostra-nos a reunião 

das duas faces de Mies, a coexistência de sua subjetividade, com um propósito de 

“objetividade”, entre uma condição espacial que evoca o espírito e de caráter volumétrico 

intelectual, racional e técnica.  

“Quando a mente criadora busca objetividade pode se encontrar no reino da intuição, ou seja, 

dentro de si mesma, de forma que da máxima subjetividade chega a ser a máxima 

subjetividade.” (MALCOLMSON, 1973). 
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“Há coisas que podem ser substituídas e forçosamente serão 

substituídas, mas me pergunto se os edifícios serão substituídos... 

Não, acho que deveríamos ser sensatos. Não é preciso construir para 

durar milênios, como as pirâmides, mas um edifício deveria viver 

tanto quanto seja possível. Não há nenhuma razão para fazê-lo 

simplesmente provisório. Neste caso, dever-se-ia montar barracas!” 

(MIES VAN DER ROHE)) 
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4.4 A JÓIA DA COROA – THE CROWN HALL 

 

De todos os edifícios construídos no campus, o da escola de arquitetura seria o exemplar mais 

proeminente, embora se localizasse na área mais remota do terreno. Para edificá-la, segundo 

Becker (2012), Mies não valorizou os seus esforços por construir uma obra a baixo custo e 

projetou o edifício Crown Hall, que seria a “jóia da coroa” do IIT.  

Localizado na seção sudoeste do campus, perto da 34 Street, ao sul, da State Street a leste e 

para oeste da Dearborn Street, o Crown Hall foi situado no exato local do antigo Mecca Flats, 

o representativo edifício residencial de Bronzeville que havia sido demolido em 1950, após 

inúmeros protestos de seus moradores e instituições locais. Como justifica Tierney (2008), o 

“Mecca era um anátema para o manifesto modernista tecnológico de Mies e da América do pós-

guerra, o que garantiu o seu fim”.  

Depois da construção do Alumni Hall, o primeiro depois de 1945, que conduz em uma nova 

direção, a partir da progressão do seu trabalho e experimentações, no uso de grandes planos de 

vidro, de uma estrutura proeminente, detalhada e clara, novos edifícios foram criados 

aprofundando esta tendência, como a estação térmica (1945) e a capela (1949-52), nos quais 

ele refinou os detalhes e proporções. Mas o Crown Hall, posterior a essas edificações encontrou 

importantes referências em outros projetos, com uma linguagem anteriormente experimentada 

por Mies, ainda na Europa, bem como projetos americanos em uma fase de transição e mais, 

explicitamente, os projetos não realizados da Biblioteca e Administração do IIT (1944) e do 

Restaurante Cantor Drive-in (1945-1946).  

O Edifício Crown Hall consiste em um único vão, livre de colunas interiores, o que lhe confere 

uma flexibilidade absoluta do espaço interior. Sua estrutura é formada por dois pares de treliças, 

montadas sobre colunas externas ao corpo do edifício, separadas a 60 (18,28m) pés uma da 

outra. Abaixo das treliças se insere o telhado plano, e o fechamento da estrutura é dado por uma 

extensa cortina de vidro que perfaz todo o perímetro da construção, em uma modulação de 10 

pés (3,05m). O piso é elevado a 6 pés (1,82m) do nível do solo, permitindo iluminar e ventilar 

o meio-subsolo que abriga uma biblioteca e salas de aula. A divisão rigorosa dos painéis da 

fachada é ressaltada por detalhes na moldura da esquadria, usando diferentes bitolas de perfis 

de aço e pela variação do padrão do vidro entre incolor e jateado, que determina um jogo de 
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transparência e opacidade; ilumina ou protege o interior do espaço; ao mesmo tempo em que 

alterna entre revelar ou conferir privacidade. 

 
Figura 26 – Crown Hall: Estrutura clara e proeminente 
Fonte: http://www.archdaily.com/100500/mies-van-der-rohe-society/mies-van-der-rohe-society/ 

Embora, como afirma Castelo (2012), e aqui já comentamos, no movimento moderno o 

conceito de lugar não ser expresso claramente, no edifício Crown Hall está subentendido de 

diversas maneiras, desde a preocupação com os detalhes e materiais à iluminação (que é peça 

chave em sua concepção). A relação interior-exterior e a preocupação na expressão de um 

significado, determinam um “caráter” singular ao seu espaço, conforme veremos a seguir.  

Neste espaço monumental e diáfano, Mies reúne características essenciais de dois momentos 

da sua obra. No período em que Mies inicia o plano do campus e os seus primeiros edifícios, o 

arquiteto estava excessivamente preocupado com a questão do valor, do significado da 

arquitetura e em buscar a expressão do espírito de sua época na materialização de seus projetos.  

Contudo, o elemento decisivo é exatamente a questão do valor. Precisamos criar 
novos valores, estabelecer nossos objetivos fundamentais para que possamos 

determinar padrões. Pois o que é certo e significativo para qualquer era – inclusive 

para a nova era – é isto: dar ao espírito a oportunidade de existir.” (MIES VAN DER 

ROHE apud FRAMPTON, 2012, p.199). 
 

De acordo com Frampton (2012), “essa preocupação neoclássica como valor espiritual parece 

ter levado diretamente ao monumentalismo idealizado da proposta do Reichbank, feita por Mies 

em 1933”, que, em parte, conduziu o projeto do campus. O rigor, a ordem e a técnica postas em 

escala monumental, elementos estabelecidos no plano do IIT também podem ser vistos no 

edifício Crown Hall, porém, de uma forma ainda não conhecida.  

A estrutura clara, lógica e monumental, articulando um sistema de colunas em conjunção com 

o plano envidraçado atinge aqui o ápice da frase de Mies “quase nada”, uma estrutura de “pele 

e osso” que encontrou sua realização mais “clássica” no Crown Hall. 

http://www.archdaily.com/100500/mies-van-der-rohe-society/mies-van-der-rohe-society/
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O Crown Hall, projetado quase ao mesmo tempo do Teatro de Manheim, foi uma volta 

decisiva à tradição de Schinkel e em particular, ao Altes Museu berlinense de 

Schinkel, sempre admirado por Mies [...] Como composição paladiana característica, 

Crown Hall é um volume simétrico e, talvez, matematicamente regulado. 

(FRAMPTON, 2012, p.287).  

 

 
Figura 27 – Fachada e planta do Altes Museu berlinense 
Fonte: www.studyblue.com 

 

 
 

Figura 28 – Fachada e planta de Crown Hall 
Fonte: http://revista.mobly.com.br/arquitetura/mies-van-der-rohe/ 

O Crown Hall foi implantado no terreno de modo a se pronunciar na paisagem como imenso 

pedestal, o que simbolicamente pode ser entendido como número “1” do pódio criado por Mies 

na hierarquia do IIT. Ao avistar o edifício, temos a impressão de finalmente chegar ao ápice da 

linguagem experimentada no campus.  

Mies estabelece no Crown Hall assim como nos outros edifícios (mas nesse especialmente), 

uma livre relação da arquitetura com a malha urbana, projetada, pelo o seu afastamento da 

mesma em relação à rua e aos edifícios circundantes - por meio de uma grande praça a sua 

frente, que o isola na paisagem e o faz ser visto ao longe - Uma estratégia urbanística que 

permite que o edifício se retire da avenida, assim como faz no edifício Seagram (1958 – Nova 

Iorque), “tanto para favorecer sua visão cinemática como para criar a ideia de uma cidade 

moderna feita da presença de objetos autônomos e refletivos”. 
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Figura 29 – Implantação - Edifício Seagram           Figura 30 – Implantação – Edifício Crown Hall 
Fonte: http://www.thecityreview.com/park375.html 

O acesso ao piso principal ao edifício do curso de arquitetura se dá por ambos os lados, 

marcando o eixo de passagem. A entrada da fachada sul, por sua vez, é feita em dois lances de 

escada, com um patamar suspenso que dá a impressão de que o edifício está levemente acima 

do solo e, como em uma construção clássica, lentamente somos elevados ao topo. Essa forma 

ascensional de aproximação ao edifício, mais uma vez, remete ao Altes Museu de Schinkel. O 

mesmo recurso foi utilizado de modo semelhante na casa Farnsworth.  

 

               Figura 31 – Forma de aproximação da  Casa Farnsworth  / Figura 32 - Forma de aproximação Crown Hall 
Fonte:http://www.arquitetonico.ufsc.br/farnsworth- 
house 

Fonte:http://histcrownhall.blogspot.com.br/2009_1
1_   01_archive.html 

Mies deixa clara a orientação do edifício, e a maneira como pretende que ele seja 

experimentado, pois além de destacar a entrada principal externamente, através de sua escadaria 

escalonada, o arquiteto a enfatiza no interior, delimitando um espaço central através de painéis 

divisores de madeira carvalho com 8 pés de altura – 2,44m (o pavimento tem 18 pés - 5,49m) 

que configuram um espaço de exposição em cujo redor estão os ateliês. O acesso para o semi-

subsolo se dá internamente através de duas escadas soltas em três de seus lados ou externamente 

por duas escadas simétricas na fachada norte. Mais uma vez, como em um edifício clássico, 

tanto as escadas, quanto a colocação dos painéis, as salas localizadas no subsolo são dispostas 

simetricamente, de acordo com o eixo Leste-Oeste.  

http://www.thecityreview.com/park375.html


76 

 

No Crown Hall, Mies deixa explícita a evolução de sua obra, como afirma Frampton (2012) 

depois de meados da década de 1930, que esteve ligada à conciliação de dois sistemas 

antagônicos.  

Um deles, a herança do Classicismo Românico que, ao ser traduzido para a estrutura de 

aço, apontou para a desmaterialização da arquitetura, para a conversão de forma 

construída em planos mutáveis suspensos num espaço diáfano – a imagem do 

Suprematismo. O outro foi a autoridade da arquitetura travejada (e não com arcos), do 

modo como fora herdada do mundo antigo, os elementos impecáveis do telhado, da viga, 

da coluna, da parede. (FRAMPTON, 2012). 
 

Nesse edifício, Mies Van Der Rohe reúne duas faces de sua produção, da lógica monumental, 

padronizada, rigorosa, ao suprematismo de sua planta, de vão livre e espaço universal. Como 

no plano do campus, também no Crown Hall e nos demais edifícios, Mies opta por 

características como a repetição e regularidade dos elementos como manifestação de sua 

objetividade e rigor técnico.  

Essas decisões projetuais de inspiração suprematista podem ser relacionados a obras de sua fase 

europeia como o Pavilhão de Barcelona (1929) “uma composição suprematista-elementarista” 

que revela “a qualidade ambivalente e inefável de sua forma espacial e material,” 

(FRAMPTON, 2012), bem como a Casa Tugendhat (1930). Ambas as obras pronunciadas por 

uma ordenação espacial centrífuga horizontal, subdividida e articulada por planos e colunas 

independentes. 

No Crown Hall, um edifício de fachada completamente transparente somos surpreendidos ao 

adentrar, há um impacto com o encerramento da visão contínua. O absolutamente permeável é 

suspenso em um centro contido, que a partir dele distribui suas funções e significados, com a 

mesma ordenação centrífuga verificada nas antecessoras obras europeias. 

O que desde o seu exterior é claro, a divisão axial perde a nitidez a partir do momento em que 

se penetra no recinto. Ao contrário de um direcionamento objetivo e linear dos eixos, parecemos 

envoltos em um espiral, que nos leva a passear pelo edifício e através dele; que fazendo-nos 

observar a paisagem, ao mesmo tempo em que somos envolvidos em seus espaços internos, 

apagando os limites impostos pela fachada, a fronteira entre o “espaço” e a “estrutura”, 

expressando ao mesmo tempo a transparência e a corporeidade, por meio da transformação do 

vidro sob o efeito da luz, que se altera “do aparecimento de uma superfície refletora ao 

desaparecimento da superfície em pura transparência: por um lado, a aparição de nada, e por 

outro, uma necessidade evidente de suporte.” (FRAMPTON, 2012). 
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Figura 33 – Planta do Térreo: divisão axial e orientação         Figura 34 – Planta do Subsolo: Eixo de simetria        
             centrífuga 
Fonte: http://www.iit.edu/recycling/what_where/popups/crown.shtml 

 

 
 
Figura 35 – Relação entre interior e exterior do edifício 
Fonte: Autor 

 

A riqueza da relação entre exterior e interior foram experimentadas anteriormente no projeto 

(não executado) do “Museu para uma Pequena Cidade” (1943), em que Mies estabelece uma 

nova abordagem para o programa do museu, eliminando a barreira entre a arte e a comunidade, 

criando um jardim para a exibição de esculturas, em uma arquitetura in vitro que propõe um 

ambiente neutro e transparente na liberação do espaço e na descontextualização dos objetos. 

(BARRIOS, 2012). A partir desse projeto, o espaço de arquitetura conseguia tornar-se definido, 

em vez de confinado. Desse modo, Mies passou a destacar a sua celebração do espaço e 

simplicidade da forma “O edifício concebido como uma grande área permite alguma 

flexibilidade no uso. O tipo estrutural que permite isto é a estrutura de aço. Esta construção 

permite a construção de um edifício com apenas três elementos básicos – uma laje, colunas e 

uma placa de telhado. (SCHULZE, 2012). 
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Figura 36 – Museu para uma Pequena Cidade                   Figura 37 –  Pavilhão de Barcelona 
Fonte: http://europaconcorsi.com/projects/80557-SANAA-Installation-at-the-Mies-Van-Der-Rohe- 

pavilion/print 

 

O plano do “Museu para uma Pequena Cidade” incorpora um arranjo em um único vão, livre 

de paredes, um mezanino, bem como uma área de estar subterrânea e um auditório. Para 

conseguir o vão livre, Mies propõe um par de treliças expostas em que parte da cobertura é 

suspensa, elementos que mais tarde apareceriam de maneira enfática no projeto do Crown Hall.  

A preocupação de Mies Van Der Rohe com a criação de um volume unitário, de um único andar 

e em vão livre, iria absorvê-lo a partir da Biblioteca e Administração do IIT (1944).  Este 

edifício deveria ser diferenciado por se tratar de uma “construção cultural” e com a experiência 

do Minerals and Metals, Mies Van Der Rohe tentava ampliar o seu vocabulário arquitetônico 

conseguido através do aço.  

Projetado como um único pavimento (podendo expor sua estrutura de aço por dentro e por fora), 

com 24 pés de altura, o edifício possuía na realidade três pisos: no primeiro plano estava um 

grande salão de 312 x 192 pés e no segundo, um amplo mezanino destinado a abrigar os 

escritórios; abaixo do salão, o acervo - totalizando uma área de 73000 pés quadrados. 

No edifício do Mineral and Metals, Mies já havia utilizado uma extensão de 42 pés de vão livre 

para a câmara de fundição. Porém no edifício da Biblioteca e Administração propôs uma seção 

de aço longo, mais leve e mais profundo, um tipo normalmente utilizado para pontes e edifícios 

fabris, mas nunca em um edifício como este.  

As referências que aparecem no Crown Hall, que se aproximam deste edifício não estão apenas 

na estrutura, mas também na forma clara na resolução do programa. A grande sala de leitura e 

o acervo da biblioteca ocupam cerca da metade norte do edifício; quase ao centro deveria existir 

um grande pátio interno descoberto (semelhante ao do Perlstein Hall), envidraçado em três de 
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seus lados. Os escritórios ocupam a maior parte da metade sul do andar principal, separados 

por divisórias independentes de 8 pés de altura. Na parte central, estão os escritórios da 

presidência e vice-presidência, uma grande sala de conferência e espaço para os funcionários. 

O mezanino, parcialmente em balanço, concebido como símbolo de autoridade administrativa, 

era acessado por uma única escada flutuante, e os seus principais escritórios (diretoria e vice-

diretoria) tinham visão do mezanino para o interior do pátio, para a biblioteca e sala de leitura, 

tendo sob seus olhos todo o controle do espaço. 

No Crown Hall, o piso inferior (semi-subsolo) consiste em uma sala de estar, uma biblioteca e 

salas de aula e banheiros, estes últimos dispostos nas bordas do edifício, escondidos de quem 

desce pelas escadarias internas e com acesso direto para quem desce pelo exterior do prédio. É 

formado por uma estrutura convencional de pilares colocados em uma distância de 20 x 30 pés 

(6,1 x 9,15m) entre eles, que trabalha completamente independente do sistema metálico que 

envolve o grande vão superior. A disposição dos espaços internos formam o conjunto de salas 

com uma configuração ordenada, destinadas às atividades mais convencionais, aulas teóricas, 

algumas oficinas e mesmo aulas de desenho.  

No edifício Crown Hall, assim como no projeto da biblioteca, pode-se interpretar, como faz 

Tierney (2008), uma alusão ao projeto panóptico de Jeremy Bentham27. O vidro transparente 

da entrada e toda a permeabilidade visual do espaço interno e troca com o espaço externo, criam 

a oportunidade para a vigilância do ambiente. Na prisão de Bentham, a função de vigiar a prisão 

era acessível a todos os membros da sociedade, o observador poderia tornar-se o observado e, 

como afirma Foucault (apud TIERNEY, 2008) a prisão se transformou em “um edifício 

transparente, em que o exercício do poder pode ser supervisionado pela sociedade como um 

todo.” De acordo com Tierney (2008), as instituições acadêmicas do pós-guerra como o IIT 

exerciam o seu poder de criar normas através de sua marca espacial sobre a paisagem urbana e 

o Crown Hall poderia ser visto como tal.   

Contudo, se por um lado, o vidro do Crown Hall pode ter permitido uma interpretação de espaço 

de controle, também pode revelar, analisando de maneira distinta, uma concepção de ensino 

mais democrático. Os grandes painéis de vidro permitem a alternância de posições entre espaço 

exterior público e interior privado, cria a possibilidade não de um controle, mas de troca, além 

                                                             
27 Em 1785, o espaço disciplinar da prisão foi reconfigurado por Bentham com seu projeto panóptico. No projeto do arquiteto, 

o espaço de uma prisão foi dividido em células dispostas em torno de uma torre central com a função de observação do 
complexo. Posteriormente, Bentham estendeu o plano da prisão para a instituição da escola.  
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de adicionar outros elementos ao espaço de ensino (como por exemplo a paisagem) em uma 

visão de integração horizontal sobre a atividade educacional.  

Para Mies Van Der Rohe, o Crown Hall deveria ser o edifício mais importante, pois era a síntese 

não só de sua arquitetura, mas também do que imaginava ser uma “escola”. Considerava que 

os estudantes de arquitetura deveriam realizar seu trabalho em um edifício que representasse a 

etapa mais avançada do desenvolvimento da arquitetura, o que não significava ostentação, mas 

a adequação do objeto a sua “justa medida”28, como expressão da “verdade”. No entanto, como 

notado por Frampton (2012), apesar das imposições de um idealismo apriorístico, Mies nunca 

foi grandioso, suas estruturas eram relativamente pouco onerosas, sobretudo quando 

acarretavam a repetição de elementos celulares, como os que são encontradas nas múltiplas 

acomodações residenciais ou de escritórios. Porém, no Crown Hall Mies Van Der Rohe lança 

mão de todos os recursos necessários para criar um edifício mais do que notável, exemplar.  

Sua configuração espacial e estrutura têm inspiração no audacioso projeto do Cantor Drive-in, 

uma encomenda de Joseph Cantor, que ofereceu parte da experimentação do arquiteto para o 

edifício do Crown Hall.  

O cliente em questão desejava um “edifício de lazer” de plano aberto. Em 1945, solicitou o 

projeto que em 1946 tornou-se um Drive-in. Cantor queria que o edifício se destacasse da 

desordem banal ao longo da rodovia. Como resposta, Mies propôs um retângulo totalmente 

envidraçado, de um único piso de vão livre e uma estrutura impressionante, formada por um 

par enorme de treliças apoiadas sobre quatro colunas nas extremidades, separadas por uma 

distância de 48 pés, abrangendo um plano de 120 pés, suspendendo abaixo delas uma laje plana 

em balanço. Como dito, o drive-in nunca foi construído, mas as treliças tornaram-se o modelo 

para a estrutura do Crown Hall, considerado a Joia da Coroa do IIT e uma das obras primas de 

Mies van der Rohe.  

 

 

                                                             
28 Como o bem próprio correspondente a cada essência: “cada coisa exige por sua essência determinadas qualidades em 

determinado grau”. SANTOS. Bento Silva, Ética e “Felicidade” em Platão e Aristóteles: semelhanças, tensões e 
convergências. Cadernos de Atlas da ANPOF, n.1, 2011.  
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Figura 38 - Maquete da proposta do Cantor Drive in 
Fonte: http://www.ns.umich.edu/Releases/2001/Sep01/r092401d.html 

Para além de todas as referências já mencionadas, não podemos esquecer a Bauhaus de Berlim, 

onde Mies, como diretor da escola, ao transferir a sede de Dessau para Berlim adquiriu um 

grande galpão em desuso em um distrito industrial da cidade, a fim de evitar uma excessiva 

atenção por parte das autoridades.29 O interior do edifício correspondia a um grande espaço 

único, que descobriu harmonizar com perfeição com seus pontos de vista da máxima 

flexibilidade:  

As mesas de desenho podiam ser dispostas abertas, e o trabalho podia ser realizado 

sem isolamento físico algum entre as diferentes classes. De fato, essa falta de 
separação permitia aos estudantes de qualquer classe seguir os trabalhos de seus 

colegas de outros cursos, de forma que tanto professores como estudantes podiam 

aprender em sua integridade o processo de ensino. (MALCOLMSON, 1973). 
  

No Crown Hall, Mies reúne os dois pontos importantes de suas concepções, o espaço universal 

e um ensino integrado. Para tanto, a escola de arquitetura era o ambiente ideal, com a 

possibilidade de um ensino essencialmente conduzido no ambiente de estúdio, assim como já 

se implementava na Bauhaus, Mies conseguiu suprimir no pavimento térreo tudo o que fosse 

programaticamente incompatível com o espaço monumental e diáfano, contudo lançou no 

pavimento subsolo as salas de aula, oficinas, sanitários e serviços, deixando ao nível térreo, 

apenas, o imenso vão dividido pelo painéis de madeira podendo alterar a configuração do 

espaço de acordo com a necessidade. 

                                                             
29 La Obra de Mies van der Rohe – Reginald M. Malcolmson 
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Como afirma Malcomson (1973), de todos os edifícios do IIT, este é, sem dúvida, o mais 

importante, “não só por seus méritos óbvios como um exemplo arquitetônico da maior força e 

clareza, mas porque encarna de uma forma simbólica toda a obra de Mies como arquiteto, seu 

conceito de ensino e de como deve ser uma escola”, o que pode ser comprovado pela grande 

ressonância que esta escola teve como referência para cursos de arquitetura em todo o mundo.  

 

     Figura 39 - Sala de aula do Crown Hall no Passado                 Figura 40 - Sala de aula do Crown Hall no presente 
Fonte:http://www.savewright.org/wright_chat/viewtopi
c.php?t=4486&sid=a89247ad04a3fc0f6e07e41320030d
67 

    Fonte: Autor 

A exemplo desse reflexo em outras universidades, no Brasil podemos citar o caso do edifício 

da FAUUSP, no qual Vilanova Artigas, em 1962, também almejava uma nova concepção de 

ensino e buscou entre outros elementos a integração deste através de espaços livres, com base 

no ambiente do estúdio. Para Artigas, a FAU visava formar um sujeito com visão integradora 

dos conhecimentos. Desse modo, o prédio não conteria ambientes funcionalmente separados. 

A formação integrada do arquiteto comportaria conexão e compartilhamento de atividades. 

Assim como em outros de seus projetos, ele concebe o edifício como um monobloco que abriga 

a variedade de espaços e atividades da escola. 

É importante notar que o edifício Crown Hall, em termos de adaptação de uso, tem alcançado 

êxito até os dias de hoje. Além disso, contribui como um importante exemplo frente à 

necessidade de se projetar com possibilidades de gerar novas configurações em condições de 

um futuro imprevisto. Devido a suas dimensões grandiosas e diafaneidade de seu espaço, o 

edifício tem sido sempre solicitado para a celebração de atos diversos, além de servir como 

Escola de Arquitetura e também sala de exposições para a exibição de carros de corrida, como 

salão de festas. Mesmo depois da construção do MTCC (edifício concebido para a realização 

das mais diversas atividades culturais). E como afirma Malcomson (1973), “em todas as 

ocasiões cumpriu sua missão com inteira satisfação, e a de Mies que viu assim confirmado seu 
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objetivo da realização de um grande espaço com a necessária liberdade para abrigar as 

atividades mais diversas.” 

 

Figura 41 – Multiplicidade de usos no Crown Hall 
Fonte: Autor (edição) 
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“Meu trabalho é deliberadamente não utópico: tenta conscientemente operar dentro das 

condições prevalecentes sem sofrimento, divergência ou outros narcisismos, que podem ser 

meramente um complexo conjunto de álibis usados para justificar certos fracassos 

interiores.  Portanto meu trabalho é certamente crítico em relação a esse tipo de 

modernismo utópico. Mas permanece em sintonia com a força da modernização e com as 

transformações inevitáveis engendradas por esse projeto que vem atuando há 300 anos. Em 

outras palavras, o importante pra mim é organizar e encontrar uma articulação para essas 

forças, sem a pureza de um projeto utópico.” (REM KOOLHAAS)) 
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4.5 O CAMPUS DO IIT NO SÉCULO XXI 

 

Na década de 1990, o campus do IIT mais uma vez é abarcado por um momento crucial de 

mudanças no contexto de Bronzeville, de Chicago e do mundo globalizado. Aos poucos, o 

campus passou a sofrer o desgaste do tempo, o número de inscritos diminuiu 

consideravelmente. Em 1990, possuía metade do número de alunos de 1940, quando sua área 

era significativamente menor. Além disso, o Campus passou a ser considerado por muitos como 

o mais chato dos Estados Unidos30, um reflexo da extrema padronização e ordenamento 

funcional do projeto de Mies em contraste com a experiência espacial dos alunos, habitantes de 

um mundo caótico e complexo.  

Nos textos que se seguem, buscaremos encontrar referências para explicar as transformações 

implementadas no espaço físico do campus do IIT, considerando as implicações da dinâmica 

global na educação: a necessidade da mudança nos espaços educacionais, as reações de Rem 

Koolhaas à globalização, o reflexo em seu projeto do McCormick Tribune Campus Center 

(1997-2003) e as implicações deste novo elemento inserido no campus na sua relação com o 

entorno e ativação das atividade, fluxos e ressignificação dos espaços.  

 

4.5.1 O IIT E A “EDUCAÇÃO GLOBALIZADA” 

 

No horizonte das transformações da sociedade contemporânea, acompanhamos o 

desencadeamento de novos preceitos socioculturais, políticos e econômicos, que incidem sobre 

as experiências da educação e contribuem para tornar visíveis novas necessidades que surgem 

no sistema de ensino e nos espaços educacionais.  

Nesse período de transição, a educação se vê posicionada entre dois modelos de sociedade, 

enfrentando dilemas entre permanência e transformação, conservação e inovação, submetidas 

a desafios absolutamente novos, tornando imprescindíveis a discussão e a procura por novas 

formas de conceber o ambiente do Ensino Superior Contemporâneo. 

                                                             
30 BECKER, Lynn. Oedipus Rem. Chicago: Chicago Reader, 2003. 
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Esse contexto global e educacional e a necessidade de uma proposta de transformação do 

campus foram parte da atmosfera encontrada por Koolhaas no IIT em 1990, incluindo ainda a 

situação específica da cidade de Chicago, do bairro de Bronzeville e do campus em si.  

No momento em que Koolhaas é apresentado ao IIT, assim como na chegada de Mies, o 

instituto estava mais uma vez envolto em uma crise. A universidade já não possuía o número 

de alunos de antes, as reclamações com relação à monotonia do campus e sua localização eram 

frequentes. Nenhum novo edifício havia sido construído desde o início de 1970, não havia um 

processo de renovação, pois o campus começava a entrar em um ciclo decadente.  

Após o boom econômico dos anos 1940 e 1950, de acordo com Tierney (2008), Chicago 

experimentou um período de desindustrialização que continuou pelos anos seguintes, sofrendo 

uma perda considerável a partir dos anos de 1970 aos anos 1990. O bairro de Bronzeville, 

claramente, sofreu os efeitos deste processo, e com o tempo tornava-se mais uma vez uma 

região degradada.  

Como afirma Tierney (2008), a escola considerava, pela segunda vez, se deveria ou não 

abandonar o campus de Bronzeville. Neste período, o arquiteto e neto de Mies van der Rohe, 

Dirk Lohan, desenhou um novo plano para a escola, que entre outras recomendações previa um 

edifício para o centro estudantil. Como forma de garantir um novo ânimo ao campus, o centro 

estudantil deveria agir como ponto de conexão entre as seções acadêmicas e residencial do 

instituto e arredores do bairro. O novo plano e a perspectiva de novas possibilidades ajudou a 

convencer a administração a permanecer com o instituto no local. 

No mundo globalizado, as universidades tornaram-se parte de um novo e pujante mercado - 

educacional, que as transformou em grandes competidoras globais em busca de ampliar ou 

simplesmente assegurar o seu espaço. Com vistas nesta dinâmica, a administração do IIT 

precisava de um novo elemento capaz de inserir a escola neste contexto e trazer de volta as suas 

potencialidades do passado.  

As universidades, assim como as corporações e algumas cidades, têm se utilizado da construção 

arquitetônica como forte instrumento de marketing e afirmação da sua energia espacial, através 

da contratação de arquitetos famosos, do “star-system” da arquitetura para projetar edifícios 

icônicos, como é o caso do MIT. Esses edifícios são verdadeiros espetáculos urbanos, uma 
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manifestação visual de poder econômico que tem gerado grande repercussão e atraído público 

e fama para estas universidades.  

Atentos a esta situação enxergando como uma oportunidade de trazer de volta o vigor ao 

campus do IIT, em 1997 foi organizado um concurso internacional para escolher o projeto para 

o novo Centro Estudantil.  

 

4.5.2 REM KOOLHAAS: TEORIA DA ARQUITETURA E EDUCAÇÃO 

 

Koolhaas nasceu em Roterdam em 1944, até os 10 anos de idade morou na Ásia, nas colônias 

holandesas. Quando adolescente, retornou ao seu país, onde iniciou os estudos de jornalismo e 

interessou-se pelo cinema.  

Segundo Moneo (2008), a partir dessa formação literária e cinematográfica, anterior à sua 

vocação como arquiteto, deriva o entusiasmo que ele sente pela cidade. No final dos anos 1960, 

ele começou seus estudos na Architectural Association de Londres, que na época encontrava-

se dominada pela influência do Archigram31, que oferecia uma visão da arquitetura em que 

prevalecia a ação e a tecnologia, com um esquecimento deliberado da forma.  

O seu despertar para a arquitetura, no final da década de 60, coincide com o fortalecimento das 

críticas ao modernismo. Assim, influenciado por filósofos contemporâneos, Rem Koolhaas 

procurou novas bases formais e abstratas para o desenvolvimento de sua arquitetura. 

De Londres Koolhaas foi para os Estados Unidos e estudou na escola de arquitetura de Cornell, 

e aproximou do alemão Oswald Mathias Ungers, beneficiando-se de seus ensinamentos, 

aprendeu a fazer da cidade a referência obrigatória para toda intervenção arquitetônica, bem 

como a estar consciente da importância da cultura do movimento moderno na arquitetura 

recente.  

Em meados dos anos 1970, Koolhaas saiu de Cornell para instalar-se em Nova York e trabalhou 

no Institute for Architectural and Urban Studies, fundado e dirigido por Peter Eisnman. Durante 

                                                             
31 Grupo de arquitetos ingleses formado em 1961. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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anos Koolhaas utilizou o instituto como base para escrever um livro – Nova York Delirante, 

que converteu-se em chave para entender a arquitetura dos últimos 25 anos.  

Para ele, Nova York é a cidade moderna por excelência, daí seu interesse em explorá-la, a fim 

de identificar os autênticos princípios de um urbanismo contemporâneo. A cultura de massa, 

presente nessa cidade, é o que ele acredita ser necessário estudar, na busca de encontrar os 

critérios e estabelecer as bases para produzir arquitetura.  

Meu trabalho é deliberadamente não-utópico: tenta operar conscientemente dentro dos 

limites das condições prevalentes, sem sofrimento, discordâncias ou qualquer outro 

tipo de narcisismo, que somente justificam certas falhas internas. Por isso meu 

trabalho assume uma postura crítica em relação a esse tipo de utopia moderna. Ainda 

assim, está comprometido com a força da modernização e com as inevitáveis 

transformações engendradas por este projeto que vem operando há 300 anos. Em 

outras palavras para mim o mais importante é fazer com que essas forças convirjam e 

se articulem, mas sem a pureza dos projetos utópicos. (KOOLHAAS, 2002, p.65). 

Para Koolhaas, a cultura de massa é capaz de produzir, de construir uma cidade que tem lógica 

e uma razão de ser intrínseca, mesmo que nos seja apresentada sem rosto e como o resultado de 

intervenções em que o desejo do lucro prevalece e onde não há preocupação com a forma.  

Desse modo, Koolhaas tem como “modelo” de arquitetura a cidade espontânea, fruto de um 

desenvolvimento não controlado – protótipo que não se produziu em nenhum lugar com tanta 

potência e energia como nas cidades americanas.  

Aponta, ao estudar o arranha-céu americano, que o edifício pode ser definido com maior 

independência, que o corte não define a forma – trazendo o conceito de “corte-livre”. Ajudando 

a pensar a arquitetura verticalmente, assim como parece exigir a densidade da metrópole. Os 

edifícios não se estruturam sobrepondo níveis horizontais: eles podem ser pensados a partir do 

corte. Entendendo que este não define como devem ser os edifícios que, por sua vez, adquirem 

sua forma atendendo à escala, respondendo ao papel que têm na cidade.  

Pretende, além disso, em nome da contemporaneidade, que sua arquitetura seja global, 

universal, não relacionada a determinadas condições de lugar. Assim, Koolhaas se dirige 

agressivamente à sociedade e, apesar de ter uma visão crítica sobre ela, mas é ela que o inspira 

e motiva, insistindo em refleti-la em seu trabalho. 

Suas teorias sobre Grandeza, Cidade Genérica e Espaço-Lixo revelam o grande esforço que 

Koolhaas faz para justificar o seu próprio trabalho, talvez até mais do que isso, amparar ou 
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legitimar a sua própria produção, como aponta Ribeiro (2010)32 ao refletir que o texto de 

Koolhaas “deva ser encarado como uma forma de se sustentar como arquiteto global, posto que 

a arquitetura que defende como crítico é a mesma que realiza”. Contudo, além da expressão 

escrita de sua atividade profissional, Koolhaas, assim como Mies, nos fornece inúmeros 

elementos através de seu discurso e interpretação da sociedade, que podemos explorar como 

instrumento de análise de seu projeto no âmbito educacional.  

Sobre educação Koolhaas não tem, como Mies tinha, uma proposição específica. Embora seja 

professor, em alguns momentos expõe suas reflexões sobre o tema, além disso, suas ideias sobre 

educação (assim como as de Mies) em muito se misturam com sua teoria da arquitetura, o global 

e genérico, que por sua vez também se assemelham a muitas das teorias educacionais 

estabelecidas na contemporaneidade. Sobre as escolas Koolhaas afirma que: 

“Todas as escolas são surpreendentemente parecidas e cada uma é mais ou menos tão boa 

quanto qualquer outra [...] De uma certa maneira, cada um é parte inevitável de uma cultura 

geral, com toda a sofisticação e cegueira que isso implica.” (KOOLHAAS, 2012). 

Vistas à luz da teoria de Koolhaas, a escola como um equipamento da era e da cidade global, 

pode ser capaz de sintetizar em um único espaço atividades híbridas que privilegiam a interação 

social que, como na cidade e na cultura urbana, é repleta de trocas e aprendizagem espontânea, 

e devem refletir não apenas o mundo globalizado mas também o aluno globalizado, que 

possuem origens distintas, idades variadas, com acesso à informação constante e, em grande 

quantidade, um ser humano que, segundo Koolhaas, não tem raízes, são “estrangeiros em todos 

os lugares.”  

Esse ser humano, a que aqui chamamos de aluno, de acordo com o arquiteto, já não procuraram 

configurações estáveis, mas sim, a criação de campos que acomodem processos que resistam a 

ser cristalizados em formas definitivas - que necessitam não da imposição de limites, mas da 

supressão de fronteiras. 

É enxergando essas questões que Koolhaas propõe sua arquitetura, seja ela educacional ou não, 

baseada nas necessidades dessa nova sociedade que “reinventa suas necessidades, e essas 

necessidades são reais”, ressaltando que muitas vezes a “percepção de quais serão as novas 

                                                             
32 A ideologia genérica ou a crítica da crítica de Rem Koolhaas. Claudio Rezende Ribeiro. Arquitexto, 2010. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.121/3444 
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habilidades do arquiteto têm sido completamente reprimidas e ignoradas” o que “Talvez seja 

uma simples falta de habilidade para imaginar que tipo de arquitetura poderia digerir esses 

caroços indigestos.” 

Essas escolas podem ser ou conter uma arquitetura baseada no Espaço-lixo (como o MTCC, o 

Educatorium ou a Biblioteca de Seatle) que, apesar de seu forte apelo ao lazer e ao ócio, não 

deixam de ser um importante equipamento educacional, na medida em que favorece as 

interações sociais e promovem a imprevisibilidade, elementos fundamentais na educação 

contemporânea.  

Analisando a arquitetura como profissão e ensino Koolhaas afirma que: 

Toda a motivação da profissão, seu ensino, seu caráter, seu ethos, está ainda 
firmemente arraigada em uma análise muito nostálgica. Uma profissão que 

essencialmente fica apenas lamentando nunca será capaz de fazer uma contribuição 

construtiva (…) Estamos perigosamente paralisados em um retórica e em uma 

linguagem insuficientes e não conseguimos nem começar a analisar o que está 

realmente acontecendo (…) As academias contribuíram mais para desmantelar as 

ambições da arquitetura do que para exercitá-las. Existe um medo de fazer declarações 

grandiosas e um medo fundamental de se retornar aquilo que todo arquiteto acredita 

em seus momentos mais infantis: que ele muda o mundo. (KOOLHAAS, 2012, p.41). 
 

Contudo, Koolhaas acredita que, nós arquitetos, (por dizer também educadores) “podemos 

evitar assumir responsabilidade, mas podemos também encontrar um número incrível de 

problemas com os quais trabalhar”. Na seção seguinte, veremos como Koolhaas trabalha essas 

questões.  

 

4.5.3 REM KOOLHAAS: TRAZENDO COMPLEXIDADE AO CAMPUS DO IIT 

 

O concurso realizado pelo IIT em 1997, para a construção do novo Centro Estudantil, atraiu o 

interesse de muitos dos conhecidos arquitetos icônicos como Zaha Hadid e Peter Eisenman, 

mas foi o OMA, escritório de Rem Koolhaas, que venceu a concorrência.  
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“Chicago é uma cidade global”33, tema que interessa e inspira, particularmente, Rem Koolhaas 

talvez essa tenha sido a chave da escolha do arquiteto para representar o novo espírito do IIT 

no século XXI.  

Para a elaboração do projeto, seguindo as recomendações de Dirk Lohan, a questão principal a 

ser enfrentada, segundo Caciuc (2009), residia no fato do "desaparecimento" da conexão do 

campus com a cidade envolvente, e a desarticulação do espaço comum com a parte ocidental, 

onde o edifício Crown Hall foi construído. A outra consideração que não poderia ser esquecida 

era a relação com os edifícios de Mies van der Rohe, o que a contar com as características de 

Koolhaas apontavam para uma grande polêmica.  

De acordo com os critérios do concurso, a nova edificação deveria localizar-se no terreno 

correspondente ao encontro da State Street com a 33rd Street, espaço que, juntamente aos 

estacionamentos que perfazem todo o perímetro de encontro entre a Linha Verde do metrô 

elevado e o campus, como resultado do zoneamento funcional modernista de Mies Van der 

Rohe, estabeleciam uma espécie de “fronteira” entre as porções oriental e ocidental, separando 

as residências estudantis e os espaços de atividade acadêmica. O novo Centro Estudantil deveria 

fornecer entre 100.000 e 125.000 pés quadrados - destinados a convergir a vida acadêmica e 

social dos estudantes, assim, o programa deveria conter: restaurante, livraria, auditório, sala de 

reunião para os alunos, um museu miesiano e instalações de lazer. O complexo deveria estar 

estruturado em três ou quatro pavimentos, utilizando-se do gabarito no intuito de conter os 

ruídos da via férrea. 

 

Figura 42 - Diagrama de análise do espaço realizado pelo OMA 
Fonte: http://www.leegreenberg.info/iit/ 

                                                             
33 Abu-Lughod (apud. TIERNEY, 2008) 
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O projeto de Rem Koolhaas tomou proporções diferentes das previstas no concurso. Logo, 

como ponto de partida, ele rejeitou a determinação de que o edifício fosse estruturado em 

pavimentos superpostos, ao contrário, optou por uma edificação horizontal, na qual a gama de 

elementos variados de lazer, serviços e convivência, estariam dispostos uns contra os outros, 

criando novas atividades híbridas em uma “simulação” da dinâmica urbana.   

No McCormick, além da decisão de não seguir a determinação de gabarito, Koolhaas assume 

uma proposição ainda mais inusitada, posicionando o edifício exatamente a baixo da linha 

metroviária. A solução para o problema do ruído é conseguida através da construção de um 

tubo de aço e concreto – tubo Exelon – que envolve a via do metrô e define o volume que corta 

o centro do MTCC. Assim, ao invés de se esquivar da ferrovia, o edifício se acopla a ela, 

retorcendo-se e moldando para encaixar-se sob o tubo. Essa foi a maneira encontrada para 

reestabelecer a conexão entre os dois lados do campus, mas também revela a clara intenção de 

se anunciar na paisagem, através de uma forma que apresenta em seu volume uma forte 

contundência visual, que rompe com grande parte do seu entorno imediato e causa um certo 

estranhamento, mas ao mesmo tempo se integra na medida em que interage e dialoga com a 

paisagem anteriormente edificada.  

 
Figura 43 – Proposta de integração com a linha ferroviária 

Fonte: http://www.arqred.mx/blog/autor/ale/ 

Contudo, o MTCC é um edifício de um único pavimento, de 110.000 pés quadrados, 

com uma cobertura em forma de “V”, sobre a qual o trem elevado da linha verde de Chicago 

corta no sentido norte-sul, envolvido pela construção de um tubo elíptico de concreto coberto 

por aço inoxidável. De perímetro quase regular, envolvido por um amplo pátio externo, o 

edifício parece brotar no solo de terras “Miesianas.” 
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Figura 44 - McCormick Tribune Campus Center 
Fonte: http-//admission.iit.edu/virtual_tour.html 

\Esse modo de implantação do edifício pode ser comparado ao do projeto (também do OMA) 

para Biblioteca de Seattle, a qual, se insere de forma a persuadir o olhar do usuário desde a 

maneira como ocupa o espaço. Como descreve Guatelli (2010), em Seattle, “o edifício isola-se 

em uma quadra inteira elevando-se na paisagem urbana como uma imensa ‘pirâmide’ 

deformada, um insólito templo hermético, de interioridade oculta”. Essa postura de encarar a 

paisagem denota a intenção indiscutível do arquiteto de destacar a obra no entorno, garantindo 

uma presença marcante no contexto em que se insere, pretendendo seduzir e convidar a 

experimentação. 

 
Figura 45 - Biblioteca de Seattle 
Fonte: http://www.flickr.com/groups/seattlelibrary/ 

 

O espaço-lixo não pretende criar perfeição, só interesse. As suas geometrias não são 
imagináveis, mas apenas realizáveis (...) Algumas partes parecem destinadas a uma 

absoluta inacção, outras estão em perpétua agitação retórica: o mais adormecido 

reside junto do mais histérico (...) A estética é bizantina, esplêndida e obscura, 

dividida em milhares de fragmentos, todos visíveis ao mesmo tempo: um universo 

quase panóptico, no qual todos os conteúdos se recompõem numa fração de segundo 

perante os olhos aturdidos do observador. (KOOLHAAS, 2010, p.74). 

http://www.flickr.com/groups/seattlelibrary/
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As fachadas do edifício são compostas por grandes esquadrias de alumínio com painéis de vidro 

transparentes, opacos ou estampados e policarbonato laranja, que são descontinuados na 

fachada sul, onde aparece uma longa parede de alvenaria, de fundo negro com uma estampa de 

veios carmim, e na fachada leste onde o MTCC se liga ao edifício Commons. O padrão utilizado 

na parede sul se repete na platibanda que percorre quase a extensão total do edifício, 

interrompida em parte da fachada oeste pela esquadria laranja que faz o fechamento da coberta, 

e na fachada leste onde o edifício Commons ocupa quase a metade da elevação.  

 

Figura 46 – Fachadas do MTCC 
Fonte: http://www.dcp.ufl.edu/ 

 

A modulação das esquadrias faz referência às cortinas de vidro dos edifícios de Mies Mies van 

der, porém varia em largura e altura, assim como na quantidade de transparência e cores, sem 

perseguir nenhum padrão rigoroso, acompanhando o corte estabelecido pelo telhado ou 

assumindo o arremate no lugar da platibanda.  

Partindo para a fase programática do projeto do MTCC, sob a forma icônica do tubo de Exelon, 

o arquiteto lançou uma rede de caminhos, supostamente utilizadas pelos estudantes para 

atravessar o terreno. Essa rede serviu como base para traçar os percursos internos do Centro 

Estudantil. Embora o processo pareça ser determinado por esse artifício, assim como em Seattle, 

podemos perceber que o ponto inicial para o projeto do MTCC, parte do método gráfico de 

análise funcional característico do OMA, que busca nitidamente, através do diagrama, uma 

maneira de decompor o programa de necessidades que determinam a ordem e disposição de 

cada uma das funções do edifício. A exemplo da Biblioteca de Seattle e do Educatorium em 

Utrecht, é possível identificar e distinguir dois modos de criação de espaços do edifício: as 

“áreas estáveis”, que corresponderiam às atividades mais tradicionais e as “instáveis”, de 

utilização flexível. 
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[...] do diagrama... sua estética sugere a rica orquestração do caos. Nesta paisagem de 

desmembramento e falsa desordem, cada atividade é posta no seu lugar.” (p.20) “(...) 

Só o diagrama oferece uma versão suportável. Há uma fidelidade nula – e tolerância 

nula – no que respeita à configuração, não existe uma situação <original>; a 

arquitetura transformou-se numa sequência de lapsos de tempo para revelar uma 

<evolução permanente>. (KOOLHAAS, 2010). 

 

 

Figura 47 - Biblioteca de Seattle – Diagramas demonstrativos de articulações 
Fonte: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/02/koolhaas-y-oma-biblioteca-de-seattle.html 

 

O MTCC possui espaços interiores fragmentados e multifuncionais, com diferentes alturas e 

formas de acesso, criados através de um fluxo cruzado. O edifício pode ser acessado por quatro 

entradas principais, uma ao norte na 32nd Street, outra ao sul na 33rd Street, noroeste e sudoeste 

paralelas a S. Wabash Ave.  

 

Figura 48 – Fragmentação do MTCC 
Fonte: http://www.jisooha.com/analysis/mccormick.html 

Internamente, o projeto é definido por um misto de lógica racional e aleatória. Assim, os 

espaços programáticos formais, escritórios, salas de reunião, centro de conferências, livraria, 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/02/koolhaas-y-oma-biblioteca-de-seattle.html
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etc., são organizados em um padrão ortogonal, enquanto que as linhas de fluxos diagonais 

determinam as áreas de descanso, circulação, contemplação, encontro e lazer, organizando a 

multiplicidade de atividades em praças e ilhas, reproduzindo uma trama urbana, extrapolando 

as suas conexões até alcançar os edifícios circunvizinhos. Além desses espaços Koolhaas brinca 

com as diagonais gerando volumes, como peças extrudadas de um mosaico tridimensional.  

 

Figura 49 – Diagrama funcional do MTCC: Espaços múltiplos e superpostos  
Fonte: www.arcspace.com/architects/koolhaas/McCormick-Tribune/ 

É possível visualizar nesse projeto a estratégia utilizada pelo OMA (assim como na Biblioteca 

de Seatle, o Educatórium de Utrecht) em que os dois tipos espaciais do edifício tiveram, por 

sua vez, dois modos de articulação, onde as áreas estáveis, que compreendem o programa 

formal, são em grande parte ortogonais, retilíneos e fechados, dentro de um contêiner mais 

excêntrico e dinâmico articulado por uma série de fortes elementos diagonais, seja em planta 

ou em volume. 

Eu diria, até, que organizamos uma dialética entre o “planejado” e o “não planejado”, 

o “aleatório”. Isto não é bem aceito pelos arquitetos, que se esforçam 

http://www.arcspace.com/architects/koolhaas/McCormick-Tribune/
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consideravelmente para controlar a totalidade do edifício, e curva-se perante um 

idealismo formal. Num projeto de 1989, para uma enorme biblioteca em Paris (...), já 

desejava experimentar situações em que o “vazio” fosse mais importante do que o 

“cheio”, o espaço ocupado ou construído. (KOOLHAAS, 2011). 34 
 

Identificamos aqui o conceito formulado por Koolhaas de “corte-livre”, que permite pensar a 

arquitetura verticalmente. Tanto na Biblioteca como no Educatorium os edifícios não se 

estruturam sobrepondo níveis horizontais: eles são pensados a partir do corte, o que configura 

uma maior independência entre os níveis. As grandes diagonais correspondem, portanto, aos 

seus espaços públicos mais importantes, como a ampla Sala de Estar da Biblioteca e a praça 

urbana no Educatorium. 

 
          Figura 50 - Biblioteca de Seattle                             Figura 51 - Educatorium– Perspectiva esquemática 

Fonte: http://moleskinearquitectonico.  
blogspot.com/2010/02/koolhaas-y- 
oma-biblioteca-de-seattle.html 

           Fonte: http://www.choyt.com/thesis/prec- 
 educatorium-p.htm 

 

Embora em outra escala e com níveis extremamente mais modestos, também no MTCC é 

possível verificar essa estratégia. 

As variações de níveis no projeto do McCormick são determinadas pela coberta que se adapta 

ao tubo de Exelon. A sua inclinação confere diferentes alturas que determinam a localização de 

espaços como o auditório, ao mesmo tempo em que cria espaços inutilizáveis que, comprimidos 

pela coberta, não têm altura suficiente para serem acessados, são resíduos que subvertem 

qualquer lógica funcionalista e contestam o pragmatismo modernista.  

 

 

                                                             
34 KOOLHAAS, Rem. Entrevista – A instabilidade do mundo me inspira. Viver Cidades (apud CAFÉ, Carlos. 2011). 
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Figura 52 - Análise da Coberta - Cortes - MTCC 
Fonte: Adaptado de http://www.arcspace.com/architects/koolhaas/McCormick-Tribune/, pelo autor 

Esse recurso de torção da coberta pode ser comparado ao utilizado no Educatorium, 

constituindo-se como parte de um plano contínuo que se inicia desde a entrada do edifício, na 

inclinada “praça urbana”, e se estende verticalmente perfazendo todo o perfil do prédio, 

dobrando-se para cima e para trás tornando-se de um lado uma parede curva e do outro a 

cobertura. 

 

Figura 53 - Perspectiva - Educatorium 
Fonte: Adaptado de http://dc220.4shared.com/doc/mdMMjHLo/preview.html, pelo autor 

A relação entre espaço externo e interno é muito explorada no projeto. O exterior corta e 

interrompe o fluxo diversas vezes no núcleo do edifício em uma troca que varia entre a sensação 

de conter e estar contido no espaço. Essa abordagem começa desde a delimitação do perímetro 

do edifício, visto que na face oeste, seu recorte trapezoidal permite a “invasão” do pátio externo 

através de sua fachada transparente.  

No espaço do Center Court – que compreende as áreas de recreação e restaurante, este último 

é empurrado abaixo do nível térreo e acima dele um jardim suspenso o atravessa, trazendo 

novamente a conexão com o exterior, agora com a fachada do próprio MTCC. Do outro lado 

do restaurante, o resíduo preenchido pelo aparecimento do edifício Commons também é visto, 

http://www.arcspace.com/architects/koolhaas/McCormick-Tribune/
http://dc220.4shared.com/doc/mdMMjHLo/preview.html
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de modo que o Center Court funciona como elemento de ligação dos dois universos, Mies e 

Koolhaas, colocados frente-a-frente.  

 

Figura 54 - Relação entre espaço interior e exterior no MTCC 
Fonte: Autor (edição) 

Embora a relação com o espaço exterior seja frequente, este ocorre de modo distinto de como 

acontece na obra de Mies. Koolhaas, que também alterna transparência e opacidade, acrescenta 

um elemento à essa dinâmica: observando o edifício em sua face externa, o fluxo cruzado que 

determina os espaços internos interrompe a todo instante a visualização. Portanto, fica difícil 

saber de fora o que de fato se passa no edifício, exatamente ao contrário do que pretende Mies 

em seu edifício Crown Hall. Mies, que buscava clareza em seu volume e estrutura, permitia a 

troca entre espaço externo e interno, Koolhaas, ao contrário, utiliza da alternância na 

visualização dos espaços internos como um elemento para criar uma espécie de enigma, 

buscando alcançar atração e interesse do usuário. 

Parte do caráter especial do projeto de Koolhaas para o MTCC, está na aplicação dos materiais 

de acabamento. Eles enfatizam o jogo de contrastes desses espaços - são costurados como em 

uma colcha de retalhos misturando concreto, aço, vidro, policarbonato, carpete, madeira, tinta 

epóxi, um jogo de texturas, cores e uma variedade de símbolos iconográficos, que conferem um 

aspecto típico do “espaço-lixo”, fenômeno cujo maior exemplo seria o Shopping Center, 

considerado por Koolhaas um grande cenário - representa continuidade, proliferação, confunde, 

estimula e desorienta o público, são elementos que permitem a criação de um mundo fantasioso 

artificial dentro do objeto arquitetônico, típico de um “não-lugar”. 

O pavimento é uma manta de retalhos; diferentes texturas – de betão, de pelo, densas, 

brilhantes, plásticas, metálicas, lamacentas – alternando ao acaso, como se estivessem 

destinadas a espaços diferentes... O solo já não existe. Há demasiadas necessidades 

básicas que precisam de ser satisfeitas num só plano. Abandonou-se a horizontal 
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absoluta (...) Os corredores já não unem só A com B, mas transformaram-se em 

<destinos>. (KOOLHAAS, 2010, p.86). 

 

 
Figura 55 - Espaços internos MTCC - mistura de texturas, cores e imagens gráficas 
Fonte:http-//chicago-architecture-jyoti.blogspot.com.br/2010/07/mccormick-tribune-campus-center.html6.jpg 

 

 

. 4.5.4 O ITT NA CONTEMPORANEIDADE: ESTABELECENDO O DIÁLOGO ENTRE 

KOOLHAAS E MIES VAN DER ROHE 

 

Uma questão determinante nas diretrizes do projeto do McCormick Tribune Campus Center, 

foi a condição de ter que lidar com a presença marcante de Mies e toda a complexidade 

provocada por ela.  

Koolhaas que, habitualmente em seus projetos, atua em nome da contemporaneidade 

produzindo sua arquitetura global, universal, não relacionada a determinadas condições de 

lugar, aqui precisa encontrar uma estratégia diferente, admitindo a delicada relação de um 

projeto novo com um o projeto de Mies van der Rohe.  

Segundo Gargiani (2008), “Koolhaas opera através de uma síntese poética de contextualismo e 

narrativa alegórica”, porém se de fato podemos considerar este projeto como um exemplo de 

contextualismo, devemos ressaltar, como afirma Rego (Ibid.), que sua posição “não é 

historicista ou formalmente retrospectiva, mas opera com a complexidade, o fragmento, além 

da crítica e da ironia”. O que o OMA faz na realidade é gerar um elemento desestabilizador, 
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que rompe com a normativa Miesiana e nos embaralha em um labirinto caótico, em que cada 

saída nos oferece a surpresa do contraste à multiplicidade em que nos encontrávamos inseridos. 

Esse jogo dialético e intertextual, que opera entre regra e caos, rigor e flexibilidade, complexo 

e simples, é conseguido através da contraposição entre um excesso estético e publicitário e a 

mais pura composição minimalista, em uma trama de percepção surrealista que envolve o 

usuário em uma atmosfera de conectividade e simbolismo. 

A relação que o edifício McCormick estabelece com o Miesiano edifício Commons é também 

uma proposição interessante que, utilizando da expressão de Rego, beira a ironia. A princípio, 

Koolhaas pretendia incorporar o edifício à nova construção, porém protestos severos o fizeram 

mudar de ideia. Contudo, o MTCC não incorpora o Commons, mas se aproxima bastante dele, 

chegando a tocá-lo em alguns pontos, separando-se apenas por meio de um jardim que forma 

um vazio como se o volume do Commons tivesse sido “arrancado” ou se desprendido do 

McCormick. Outra interpretação frequente é de que, como aponta Tiernei (2008), o pós-

modernismo de Koolhaas “esmaga” ou “engole” o modernismo de Mies Van der Rohe. 

 

Figura 56 - Relação entre os edifícios: MTCC e o edifício Commons 
Fonte: http://chicagoacs.net/ChemDay/layout07.jpg 

 

O interior do Commons, que havia sido modificado por intervenções anteriores, foi reformado 

como parte do projeto do MTCC para recuperar o seu espaço aberto de vão livre, porém no 

projeto do OMA o Commons ganha um programa definido de praça de alimentação.  

No interior do Centro estudantil, existem diversas referências a Mies, uma delas é a utilização 

das colunas Miesianas que aparecem agregadas à estrutura que sustenta o tubo de Exelon - elas 

são colocadas dentro da malha de 24 x 24 pés repetindo a ordem espacial estabelecida por Mies 

para o plano do Campus. 

http://chicagoacs.net/ChemDay/layout07.jpg
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Através de um amplo projeto de comunicação visual, criado em parceria com o estúdio 2x4 

(dirigido por Michael Rock), o MTCC explora a imagem e a memória de Mies van der Rohe 

como parte principal de suas “alegorias”. Esses elementos gráficos começam a ser utilizados 

desde a fachada do edifício - na entrada noroeste, a porta de acesso tem impressa (em método 

pontilista) uma grande imagem do rosto do arquiteto, que se estende pelos painéis fixos até 

altura final do edifício (25 pés) - para acessar o interior do edifício, portanto, é necessário passar 

por Mies, como se ele concedesse o direito de entrar. Logo em seguida, no centro de 

acolhimento, uma parede diagonal divide os espaços do restaurante e do acolhimento, também 

coberta pelo mesmo método gráfico, que de piso a teto imprimem as imagens pontilistas das 

sete figuras mais importantes da história do IIT, mais uma vez em uma parede de vidro do Club 

universitário com fotos de Mies em várias fases da vida.  

Além desses exemplos, o escritório 2x4 também revive Mies através da incorporação de 

desenhos do arquiteto como o esboço de uma árvore, que foi gravada na parede da cortina de 

vidro sudoeste do MTCC. 

O modo como Koolhaas dialoga com Mies ao mesmo tempo que é respeitoso e delicado, se 

coloca como um enfrentamento, em alguns momentos, quase agressivo. O objeto construído se 

assume na paisagem, tem identidade própria e essa identidade se reflete de maneira geral no 

campus, que deixa de ser uma relíquia a ser cultuada, apreciada, voltando a ser um elemento 

vivo, que interage e se conecta com outros componentes de um sistema maior que compõem o 

processo da dinâmica social e trazem para o IIT instrumentos primordiais para a vitalidade do 

convívio acadêmico. 

No IIT, como podemos notar, Koolhaas aplicou sua teoria do espetáculo arquitetônico de várias 

maneiras, inclusive na forma de se relacionar com a obra de Mies van der Rohe; empregou o 

uso da super-escala para o projeto do Campus Center e utilizou 4.800 pés quadrados de aço 

inoxidável para revestir o exterior do tubo de Exelon, o que representa uma escala material sem 

precedentes, e transforma o tubo um forte elemento dramático na narrativa do edifício.  

O paradoxo da Grandeza é... a única arquitetura que programa o imprevisível. Em vez 

de reforçar a coexistência, a Grandeza depende de regimes de liberdade, a agregação 

da máxima diferença... Através da contaminação em vez de pureza e de quantidade 

em vez de qualidade, apenas a Grandeza pode sustentar genuinamente novas relações 

entre entidades funcionais que expandem ao invés de limitar as suas identidades. 

(KOOLHAAS, 2010, p.23). 
 



103 

 

Mies van der Rohe, por sua vez, projeta um edifício que traduz a linguagem do artifício, em sua 

neutralidade técnica e noção de ordem e rigor que, em sua interpretação, revela o ‘espírito do 

tempo’. Ser moderno se traduz em rigor construtivo, sinceridade dos materiais, detalhamento 

impecável, espaço de legibilidade imediata projetado para um sujeito universal “anônimo”.  

Koolhaas, por outro lado, aposta fortemente no “marketing”, no estímulo contínuo, na sedução 

que cor, texturas e transparências sugerem e nas sensações que provocam no observador-

fruidor, com uma estratégia eficiente no sentido de captação e diversificação do público, 

acompanhando a emergência sensorial da sociedade da informação. Chama à atenção, 

principalmente, a aplicação de elementos gráficos universais a todo o programa de comunicação 

visual do edifício. O sistema, desenvolvido pelo estúdio 2x4, está baseado em uma figura que 

é reconhecida como o símbolo internacional do ser humano que se expandiu em um catálogo 

de 200 figuras que exercem cada, uma atividade associada à vida acadêmica. 

No lado sul do edifício as figuras internacionais aparecem superdimensionadas e aplicadas na 

fachada como uma verdadeira placa de sinalização, uma indicação de que ali está o Centro 

Estudantil do Campus.  

Koolhaas acreditava que a população de estudantes do IIT, perto do final do século XX, vinha 

de muitos países e que faziam parte de uma cultura global que é mais baseada em imagens do 

que em textos, justificando a ampla utilização destas figuras como parte da sinalização e das 

composições gráficas que adornam o espaço. 

A língua não é o problema, mas sim a nova fronteira do espaço-lixo. A humanidade, 

dividida por dilemas eternos, pelo impasse de debates aparentemente intermináveis, 

lançou uma nova língua que transpõe linhas divisórias inultrapassáveis como se 

fossem uma frágil ponte pedonal de designer. Cunhou uma onda proativa de nossos 

paradoxos para surpreender a antiga incompatibilidade: vida/estilo, realidade/tv, 

mundo/música; museu/loja, comida/sala, saúde/cuidados, espera/vestíbulo. 

(KOOLHAAS, 2010, p.92). 
 

Através do espetáculo, Koolhaas utiliza o edifício como elemento publicitário, lançando o IIT 

no “markteplace” da educação. No IIT, o edifício do Campus Center funciona como um outdoor 

gigante, qualquer um que dirija pelo campus na State Street ou 33rd Street, não pode deixar de 

notá-lo. Dessa maneira, não apenas o campus ganha um instrumento de apelo ao mercado 

global, mas também a cidade e a localidade de Bronzeville, que volta a aparecer no cenário 

urbano com status de local turístico.  
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Koolhaas também criou uma condição para a possibilidade de fazer compras no MTCC. Ele 

localizou a venda em partes estratégicas do edifício - a livraria, a Seven/Eleven, e Global 

Grounds Coffee - ficam na 32nd Street, local que é um ponto onde a universidade incorporada 

penetra no mercado da comunidade local. “Acho que ainda estamos presos à ideia de rua e da 

praça como o domínio público, mas o domínio público está mudando radicalmente [...]  Nós 

arquitetos [...] recusamos os sinais de que o domínio público está sendo reinventado em termos 

mais populistas ou mais comerciais.” (KOOLHAAS, 2002). 

O projeto do MTCC, se configura portanto como uma síntese da teoria de Koolhaas do espaço-

lixo, trazendo a complexidade do espaço urbano da metrópole para o Campus do IIT, na 

tentativa de promover atividade, gerar movimento e contaminar o espaço como um todo, 

chegando a atingir toda a comunidade acadêmica e ainda a população que transita pelo campus 

aberto do IIT, em um “lugar” que pretende a socialização, a integração e a experimentação. 

O Crown Hall, por sua vez, tem uma estrita função: permitir e promover a aprendizagem através 

da integração entre os alunos e as atividades. Embora o espaço da criação seja um espaço único, 

o que faz pensar que o saber da arquitetura, para Mies, esteja totalmente integrado em suas 

várias disciplinas, a arquitetura não está contaminada pela vida mundana, mas se edifica como 

parte do mundo erudito. 

Visitando o Crown Hall, em um dia comum, vê-se a atividade da projetação como parte de um 

saber criativo específico em um espaço eleito para promover a ação integradora do projeto, em 

suas necessidades de clareza estrutural, ordem de raciocínio, evidência construtiva e respeito às 

virtudes dos materiais. 

Observando o edifício MTCC em um dia comum, é possível perceber que o aparente caos do 

edifício corresponde, claramente, não apenas à dinâmica da sociedade contemporânea, mas se 

adequa ao novo ritmo da comunidade acadêmica. Os seus espaços fragmentados e de múltiplo 

uso se acomodam a diversidade dos usuários e suas necessidades. O edifício acolhe aqueles que 

compram; os que estudam e pesquisam; se conectam à internet; os que comem ou se divertem; 

os que trabalham e os que simplesmente transitam. A frequência é descontínua (apesar de 

espaços como a área dos computadores estarem sempre plenos), alternam-se momentos de 

quase vazio e o preenchimento total - em que o edifício atinge o ápice de sua ativação. Nestes 

momentos, ao redor do MTCC, todos se dirigem ao edifício, um verdadeiro polo de atração, 
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que no decorrer do dia, horas de pouca frequência transformam-se em um confortável abrigo 

para aqueles que simplesmente transitam em um campus aberto, expostos ao frio e ao calor. 

 

Figura 57 – Espaços múltiplos: adequação as atividades da comunidade acadêmica contemporânea 
Fonte: Autor (edição) 

O espaço-lixo não pretende criar perfeição, só interesse. As suas geometrias não são 

imagináveis, mas apenas realizáveis [...] Algumas partes parecem destinadas a uma 

absoluta inacção, outras estão em perpétua agitação retórica: o mais adormecido 

reside junto do mais histérico [...]. A estética é bizantina, esplêndida e obscura, 

dividida em milhares de fragmentos, todos visíveis ao mesmo tempo: um universo 

quase panóptico, no qual todos os conteúdos se recompõem numa fração de segundo 

perante os olhos aturdidos do observador. (KOOLHAAS, 2010, p.74). 

O partido de Koolhaas aposta na dinâmica da vida e seu potencial inerente para influenciar 

positivamente o mundo social. Em suas palavras, 

Através da aleatorização da circulação, do curto-circuito da distância, da 

artificialização dos interiores, da redução da massa, do estiramento das dimensões e 

da aceleração da construção [...] novas infraestruturas formaram uma agregação de 

mutações que induziram outras espécies de arquitetura. Os efeitos [...] foram 

estruturas [...] com um potencial paralelo para a reorganização do mundo social – uma 

programação amplamente mais rica. (KOOLHAAS, 2010, p.15-16). 
 

O edifício articula níveis e os vence através de uma fluida escada-rampa ou da escada 

“arquibancada”, que permite a apropriação do usuário e confere a liberdade de utilizá-la de 

modo fortuito com aplicações imprevistas. Através dessa abordagem o OMA garante que as 

circulações verticais extrapolem a sua função primordial de conexão, transformando-as em 

elementos que podem servir tanto pra a pausa, o descanso, como espaço de encontro ou evento. 

Os percursos lançam-se por rampas, tornam-se horizontais sem aviso prévio, 

intersectam-se, dobram-se para baixo e emergem de repente numa varanda vertiginosa 

sobre um grande vazio [...] O espaço escava-se no espaço-lixo como se este fosse um 
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bloco de gelado escorregadio que passou demasiado tempo no congelador.” 

(KOOLHAAS, 2010, p.88) 

 

 

Figura 58 - MTCC – Escada rampa e Escada arquibancada 
Fonte: http-//chicago-architecture-jyoti.blogspot.com.br/2010/07/mccormick-tribune-campus-center.html4.jpg 

 

Aqui Koolhaas nos faz reconhecer a compressão espaço-tempo, definida por Harvey; as 

distâncias e fronteiras desaparecem e os acontecimentos tornam-se instantâneos, o edifício 

“sustenta programaticamente que o espaço contemporâneo é aditivo, estratificado e rápido, não 

está articulado, mas subdividido, formado por fragmentos individuais que criam um edifício-

massa” (MONTANER, 2008). O solo já não existe. Há demasiadas necessidades básicas que 

precisam de ser satisfeitas num só plano. Abandonou-se a horizontal absoluta [...] Os corredores 

já não unem só A com B, mas transformaram-se em <destinos>. (KOOLHAAS, 2010). 

O partido de Mies especializa o tempo sem comprimi-lo, o “lugar” é uma proposição 

geométrica e ideal. O que implica em uma arquitetura que se sobrepõe e se impõe ao contexto, 

mostra a possibilidade de que as atividades se organizem conforme a necessidade, ensinando 

outras formas e possibilidades de habitar que não fazem parte dos hábitos já aprendidos.  

Em Koolhaas, o “lugar” é identificado em sua pré-existência e ativado por características 

intrínsecas. O habitual está posto antes da arquitetura, existe a compreensão da vocação do 

lugar. Dessa forma, o McCormick Tribune Campus Center cumpre o papel a que se propõe. É 

capaz de gerar densidade, vitalidade e estímulo em um campus que aparentemente havia sido 

consumido pelo tempo e pelas transformações da dinâmica social. Além disso, como destaca 

Rego (ibid.), “Koolhaas põe novamente em cena a arquitetura de Mies”, não deixa de exaltar 

suas qualidades, indicando que um novo sopro de vitalidade pode contribuir para desfazer o 

ambiente apático instaurado no campus e conferir um outro ânimo a este espaço.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As descrições e análises levadas até aqui serviram para traçar um panorama das circunstâncias 

únicas arquitetônicas, urbanas, culturais e educacionais que dominaram o contexto no qual o 

IIT estava inserido no momento da intervenção dos arquitetos e determinaram as características 

que marcaram os seus projetos e contribuíram para criar um lugar único, vinculado ao ensino e 

uma visão de época, na cidade de Chicago.  

Tanto o projeto de Mies van der Rohe quanto o de Koolhaas estavam condicionados à existência 

de um engendramento político, social, econômico e realidades urbanas e espaciais da cidade de 

Chicago, bem como de objetivos e interesses da academia.  

Mies e Koolhaas foram convidados a promover a renovação urbana de um bairro e proporcionar 

condições através do espaço físico para que o IIT pudesse desenvolver a sua finalidade 

educacional.   

Na modernidade de Mies van der Rohe, a metrópole parece ainda não existir na pós-

modernidade de Koolhaas. A arquitetura é um dos elementos da metrópole, sua complexidade 

e dinâmica.    

Mies acreditava que o caos do reino urbano poderia ser aliviado pelos significados criados 

através da ordenação do espaço. Com isso, substituiu o “lugar” da dinâmica urbana, que dava 

oportunidade para o conhecimento das ruas e dos encontros, por um espaço que acomodava 

uma educação contida em um modernismo ordenado, controlado e tecnológico do novo 

Campus, criado a partir de uma narrativa das agências militares, da necessidade de uma 

educação pautada na alta tecnologia e na indústria. 

Koolhaas ao contrário, utilizou-se da ordem urbana como ponto de partida para o seu projeto. 

Trouxe as características da metrópole, da globalização, da cultura urbana para dentro da 

dinâmica do edifício, amparado em um novo cenário da educação, com a inserção das 

instituições de ensino no mercado global, como grandes empresas ou indústrias que vendem e 

são vendidas. Nessa linha de pensamento poderiam ser capazes de ultrapassar os limites desse 
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cenário no momento em que produziam um conhecimento mais democrático, amplo e 

diversificado. 

Os projetos de Mies e Koolhaas apresentam não apenas diferentes produtos arquitetônicos, mas 

também diferentes modelos de conhecimento. Se para Mies o conhecimento está voltado para 

uma atividade concentrada, em Koolhaas a experiência metropolitana é a cultura por excelência.  

No IIT de Mies van der Rohe, o interesse pela sociabilidade e integração era restrito. O 

conhecimento guiava-se pelas instâncias da ciência e da tecnologia, contribuindo para uma 

segregação não apenas espacial, mas acadêmica e cultural. Embora sem muros, o campus do 

IIT estabeleceu uma linha de fronteira com a cidade e não tornou em nenhum momento parte 

dela. Criou a sua própria dinâmica urbana e separou duas camadas de construção do 

conhecimento, da cultura urbana e da academia.  

A teoria de Mies van der Rohe está presente no esboço que ele criou para o currículo do IIT, 

em que afirmava a importância do aluno estudar o cultural, a expressão, a significação e a 

circunstância espiritual do presente. No entanto, o entendimento de Mies sobre as cidades era 

de que eram ambientes de caos, em que as pessoas se sentiam alienadas da paisagem urbana. 

Assim, Mies suprimiu em seu projeto as conexões, as ligações com a comunidade e o 

conhecimento cultural, essenciais na cidade contemporânea e no modo de apreensão do 

conhecimento que estamos cada dia mais experimentando.  

Mies van der Rohe passou seis anos contemplando como mudar os limites espaciais de um 

ambiente urbano a partir de “uma máquina de viver” para uma “máquina de aprendizagem”, 

buscando criar harmonia através da ordem e acabou afastando da universidade as possibilidades 

geradas pelo encontro e pela vivência.  

O campus do IIT é um exemplo emblemático da opção de Mies van der Rohe por uma 

configuração urbana racional e construções de formas puras e minimalistas. Porém, por sua 

pretendida autonomia, como observa Montaner (2008), a maior dificuldade das obras 

minimalistas radica em sua contextualização, em sua capacidade para converter-se em um 

sistema de objetos que interajam com o seu entorno, o que produziu para o campus do IIT um 

espaço sem ânimo, sem integração e homogêneo que, sobretudo, nega as multiplicidades, 

características essenciais para a sociedade contemporânea.  
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“No IIT, Mies van der Rohe consegue a estrutura de campus mais abstrata possível, a mais 

minimalista e antiefectista, a mais atemporal e universalista. Realizou uma proposta 

autoreferencial, eliminando toda articulação entre as partes e toda a expressividade de suas 

peças.” (MONTANER, 2008). 

Por outro lado, os espaços universais adotados por Mies van der Rohe, especialmente do Crown 

Hall, têm até hoje a característica de proporcionar a diversificação, acomodar diferentes 

programas. Segundo Tierney (2008), entre o período em que Mies deixou o IIT, em 1958 e 

1997, poucos novos edifícios foram construídos, a maioria residências estudantis, o que 

demonstra a capacidade de adaptação dos espaços criados por ele, que ainda hoje são capazes 

de se reinventar e abrigar utilizações diversas, acolhendo os alunos globalizados, conectados e 

dinâmicos em um ambiente flexível e mutável.  

No caso de Koolhaas, o MTCC também faz parte de uma estratégica de gestão - nesse caso, 

inserida no mercado e da espetacularização da sociedade. Para além dessas questões, o edifício 

é capaz de revelar importantes elementos da construção do conhecimento no presente - 

maneiras de seduzir o aluno, não apenas como consumidor, mas como estudante ativo, 

participativo e integrado, mesmo que o interesse esteja na indústria do conhecimento (afinal, o 

destino desses alunos é, em geral, o mercado).  

O MTCC é também uma estratégia urbana, que promove visibilidade não apenas ao Campus, 

mas também ao bairro, aumentado a sua frequência. Além disso, oferecendo serviços e vendas 

também para os moradores do bairro, abrem uma porta de conexão com a sociedade, uma das 

principais fontes de “humanização” do mercado educacional que, ao conectar com a 

comunidade “não acadêmica” é capaz de produzir frutos extraordinários.  

Mies em seu projeto determina que a cidade esteja fora do campus, na concepção de Koolhaas, 

ao contrário, é a dinâmica da vida urbana que orienta o partido do edifício. De modo que a 

relação entre o campus de Mies e a cidade é mútua contemplação. Enquanto entre o edifício de 

Koolhaas e a cidade é de mutua contaminação, assinalada, principalmente, através dos fluxos e 

da sucessão de eventos. 

Como mencionado, o equipamento que Koolhaas criou é também uma estratégia acadêmica, 

que busca abrigar o aluno global do IIT por meio da socialização e da conexão é capaz de 

produzir e transmitir conhecimento. Por outro lado, contrapondo-se ao espaço universal do 
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Crown Hall, projetado por Mies, o edifício é extremamente programático. A utilização dos 

espaços, embora possam variar pela utilização de internet ou outras mídias digitais, não parece 

ter grande potencial de flexibilização e adaptação ao futuro. Além disso, possui uma 

contundência visual fortemente atrelada ao momento da sociedade atual, o que não garante a 

sua permanência (ao menos não integralmente) frente às eventuais transformações que possam 

ocorrer neste sentido.  

Sobre a condição urbana, como vimos, Mies através de seu projeto foi capaz de alterar o espaço 

urbano de Bronzeville, assim como Koolhaas (que apesar de afirmar que não interfere na 

condição urbana, apenas articula com a situação existente), “o outdoor gigante de Koolhaas 

também expressa o poder de criar uma experiência específica”35 que ele impõe à comunidade 

como um todo, e transforma o posicionamento do IIT ante a paisagem urbana.  

Na modernidade de Mies van der Rohe, a metrópole parece ainda não existir na pós-

modernidade de Koolhaas, a arquitetura é um dos elementos da metrópole, sua complexidade e 

dinâmica. 

Uma outra questão importante que não pode deixar de ser mencionada é que, através dessa 

análise e da experimentação do espaço, é possível visualizar a lacuna que existia no projeto do 

Campus do IIT no que diz respeito à articulação e socialização, e a necessidade premente de 

uma intervenção espacial que favorecesse a movimentação, a convivência estudantil, o lazer, a 

reunião da comunidade e animação cultural, já o MTCC cumpre com esses requisitos, trazendo 

uma nova movimentação e dinâmica ao campus. Porém, a condição proporcionada mediante 

construção de um edifício ícone como meio para se alcançar esses objetivos, possui variáveis 

diversas, sendo uma questão que será estabelecida ao longo do tempo.  

Mies e Koolhaas, em termos de proposição, teoria e forma, são em grande parte exemplo de 

oposição, mas no IIT eles se transformaram em um conjunto, se unem para criar uma condição 

singular de urbanismo, espacialidade e experiência que ainda podem nos oferecer muito em 

termos de arquitetura e educação.   

 

  

                                                             
35 Tiernei (2008) 
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