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A ARQUITETURA ENTRE O ESPETÁCULO E O OFÍCIO1 
 

Edson da Cunha Mahfuz  
 

Em artigo recente, o arquiteto espanhol Carlos Martí Arís definia o 
panorama atual dizendo que “há somente dois tipos de arquitetura: a que se 
parece a um traje de bailarina flamenca, uma cordilheira ou a um acidente 
ferroviário, e a que se parece a outras arquiteturas. Esta última é o que 
chamamos de ‘arquitetura culta’, porque é gerada dentro de um âmbito cultural 
compartilhado e requer uma certa capacidade de discernimento para distinguir 
entre o que, à primeira vista, parece semelhante, qualidades que, pelo visto, não 
estão ao alcance de qualquer um”. 

Proponho que, para efeito desta breve reflexão, aceitemos essa definição, e 
que chamemos o primeiro tipo de ‘arquitetura do espetáculo’ e o segundo de 
‘arquitetura de ofício’, termos que serão melhor definidos a seguir. 

A ‘arquitetura do espetáculo’ se caracteriza pela complicação formal ! que 
é muito diferente de complexidade !, excesso de elementos, gratuidade, uso de 
referencias não arquitetônicas e geometrias obscuras, resultando em objetos que 
têm pouca semelhança com edifícios e pouca relação com as atividades neles 
realizadas. Essa produção se apóia em um entendimento equivocado do que é 
criatividade em arquitetura, abrindo mão da habilidade de atender demandas 
reais bem delimitados para se tornar algo ligado ao imprevisto, ao insólito e ao 
surpreendente. Está claro que esse fenômeno é um reflexo do momento cultural 
em que vivemos, dominado pelos valores da economia de mercado e pelos 
princípios da propaganda e do marketing, o que faz com que a arquitetura tenha 
passado a se preocupar mais em causar impacto visual do que em realmente 
servir à sociedade.  

Um aspecto paradoxal da ‘arquitetura do espetáculo’ é o fato de ser 
descendente direto das tendências pós-modernas que acusavam a arquitetura 
moderna por sua suposta desconsideração da tradição como ponto de partida do 
projeto e a incessante busca do novo. Já nos anos 1970, os críticos da 
modernidade em arquitetura apontavam como saída daquele impasse a retomada 
de valores formais históricos e a realização de uma arquitetura com a qual o 
público pudesse se identificar mais facilmente. 

No entanto, o que se vê hoje é uma arquitetura que não apresenta 
nenhuma das características consideradas essenciais para superar a arquitetura 
moderna, embora os autores dos objetos insólitos que vemos em inúmeras 
cidades norte-americanas, européias e asiáticas sejam os próprios campeões da 
‘arquitetura falante’, do ‘pós-modernismo’ da ’arquitetura-para-o-povo’, ou 
algum dos seus pupilos. Muito pelo contrário: em qualquer manifestação das 
estrelas mais fulgurantes do firmamento arquitetônico atual vamos encontrar o 
abuso das mais banais metáforas para explicar suas criações e a exaltação do 
novo como valor primordial. 

Mas, afinal, o que está mal com a ‘arquitetura do espetáculo’, tão 
publicada e admirada? Além do fato de que comumente sua estridência formal 
vem associada à desatenção ao programa e às relações positivas com o entorno, 
                                            
1 Artigo publicado em Arquitetura e Urbanismo, 178, São Paulo, JAN/2009. 
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os principais problemas da ‘arquitetura do espetáculo’ são: a exacerbação do 
caos visual que constitui a maioria dos contextos em que se insere; a sua falta de 
sistematicidade ! ao contrário dos edifícios monumentais do passado clássico, 
que serviam de modelo para a construção cotidiana, os monumentos atuais se 
esgotam em si mesmos, não ensinam nada e não são reprodutíveis ! e a 
incapacidade de incorporar-se a entornos urbanos diversos mas ordenados. 

Pior ainda, essa arquitetura é a total antítese da arquitetura como disciplina 
e ofício, baseada em um conhecimento que pode ser transmitido e apreendido. 
Nela não há valores universais nem critérios perceptíveis, impedindo o exercício 
do juízo estético por parte de um observador não intimidado por sua aparência.  

A contrapartida à ‘arquitetura do espetáculo’ é a prática apoiada na 
disciplina, no ofício desenvolvido ao longo dos séculos, na qual a criatividade só 
existe, só se exprime, face a um problema real. Na ‘arquitetura de ofício’ o lado 
criativo (ou o artístico) da arquitetura se revela como um modo superior de 
resolver, através da forma, os problemas práticos que definem um dado problema 
arquitetônico. 

O que separa de modo irreconciliável esses dois modos de fazer arquitetura 
é a origem das suas formas. Na arquitetura do espetáculo, as formas surgem de 
metáforas geralmente alheias ao problema em questão, e todo o processo de 
projeto se volta para a materialização daquela imagem. Nesse percurso, o 
programa é com frequência considerado um empecilho (o famoso arquiteto Rem 
Koolhaas chegou a escrever um artigo chamado “Dane-se o programa”), o lugar 
não serve como fonte de inspiração e a construção, ao invés de seguir algum tipo 
de lógica, é obrigada a adaptar-se a formas esdrúxulas e incoerentes do ponto de 
vista técnico e econômico. 

Na arquitetura de ofício, o projeto é uma síntese formal dos requerimentos 
do programa ! em sentido amplo !, das sugestões do lugar e da disciplina 
construtiva, ao mesmo tempo em que assume a sua plena historicidade.  

A resolução de um programa em termos formais é a essência da arquitetura. 
O programa, além de ser uma relação de ações humanas, é um material 
estruturado sobre o qual a ação projetual estabelece uma ordem espacial 
irredutível às suas condições, mas de nenhum modo alheia a elas.  

A identidade formal de uma obra se baseia nessa idéia estrutural do 
programa, ao invés de evocar símbolos externos a ele. Pode-se dizer que a 
"arquitetura surge nos momentos em que o sentido da forma incorpora a 
funcionalidade sem dobrar-se a ela" (Helio Piñón). A estreita vinculação com o 
programa e, ao mesmo tempo, a necessidade de transcendê-lo, é o que 
possibilita a uma obra de arquitetura manter sua qualidade objetual intacta 
mesmo quando o programa já se tornou obsoleto. 

Projetar é estabelecer relações entre as partes de um todo; isso vale tanto 
para as relações internas quanto para as que cada edifício estabelece com seu 
entorno, do qual é uma parte. A relação com o lugar é fundamental para a 
arquitetura; nenhum projeto de qualidade pode ser indiferente ao seu entorno. 

A inserção de um edifício, conjunto de edifícios ou espaço aberto planejado 
em um sítio qualquer nunca se dá sem consequências importantes, pois a 
situação anterior é alterada em maior ou menor grau. 

Porém, por mais força que possua um lugar, o projeto não será nunca 
determinado por ele. Assim como não há relação direta entre programa e forma, 
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as relações entre lugar e forma também dependem da interpretação do sujeito 
que projeta. A atenção ao lugar pode ter como resultado a sugestão de uma 
estrutura visual/ espacial relacionada a ele porém autônoma, no sentido em que 
ela possui identidade própria, e cujo reconhecimento é independente da 
percepção das relações entre objeto e lugar.   

A importância da construção para a arquitetura é tanta que se poderia 
afirmar que não há concepção sem consciência construtiva. A construção é um 
instrumento fundamental para conceber, não apenas uma técnica para resolver 
problemas. É essa consciência que separa a verdadeira  arquitetura da pura 
geometria e das tendências que preferem abstrair a realidade física dos artefatos 
que projetam. Muito relevante do ponto de vista do ensino e da prática da 
arquitetura é a identificação do problema central da criação arquitetônica na 
fricção entre estrutura física e estrutura visual, pois o desenvolvimento de um 
projeto consiste, em grande parte, no ajuste contínuo entre essas duas estruturas. 
Longe de constituir um entrave à criação arquitetônica, a construção introduz uma 
disciplina da qual a boa arquitetura tira proveito.  

Uma das características das melhores arquiteturas que conhecemos é o 
papel importante que a estrutura resistente desempenha na definição da sua 
estrutura espacial e da configuração dos espaços individuais. Em alguns casos 
exemplares, a estrutura formal do edifício coincide com a estrutura resistente.  

A materialidade de uma obra é ainda mais importante quando o seu caráter 
não é definido a partir do uso de elementos estilísticos extraídos da arquitetura de 
outros tempos e agregados à estrutura resistente.  Em uma arquitetura que aspira 
a autenticidade, os edifícios são o que são, não o que aparentam ser.  

Na definição de projeto acima não aparece de modo explícito aquilo que 
possibilita a síntese formal: os materiais de projeto, um repertório de elementos e 
relações (estruturas formais) com os quais os arquitetos têm respondido à 
necessidade de espacialização e construção de programas ao longo do tempo. 

Se fazer arquitetura tem a ver com ordenar, o papel ordenador do arquiteto 
pressupõe a existência de uma matéria prima ! objeto da atividade estruturadora 
de quem projeta ! e alguns critérios de ordem que correspondem a valores 
estéticos da idéia de arquitetura com que se atua. A matéria prima da arquitetura, 
o repertório de elementos e relações (estruturas formais) acumulados ao longo da 
história, é o que chamamos de  materiais de projeto. 

A noção de material de projeto conduz à idéia de projeto como 
(re)construção, isto é, construção de uma nova ordem a partir de matéria prima 
arquitetônica verificada empiricamente. A historicidade inerente à idéia de 
material de projeto implica a impossibilidade de confundi-la com a imitação e a 
reprodução pura e simples. A identidade específica do novo artefato ! condição 
que na modernidade adquire um estatuto especial !  pressupõe haver 
transcendido tanto a consistência formal como o sentido histórico característicos 
da arquitetura de referência, de modo que o resultado ! se é arquitetura ! é 
totalmente distinto da realidade tomada no projeto como matéria prima. 

De um modo mais preciso, os materiais de projeto abrangem estratégias de 
organização de um grupo de edifícios, de relação entre um edifício novo e 
alguma pré-existência, estruturas formais relativas à organização de um edifício 
como um todo, soluções estruturais (vistas do ponto de vista formal e construtivo), 
relações entre partes de edifícios (idem) e soluções construtivas específicas. 
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Exemplifiquemos, indo da escala maior para a menor. Na escala 
urbanística, o projeto para Lafayette Park (Mies van der Rohe e Ludwig 
Hilberseimer, Detroit, 1956) é uma importante referência no sentido em que 
organiza vários tipos de edifícios residenciais (casas geminadas, sobrados, 
edifícios de baixa altura, edifícios de grande altura), serviços (escola, comércio, 
garagem) e um parque, de um modo para muitos surpreendente em se tratando 
de um projeto urbano moderno: mesclando artifício e natureza, aproximando os 
edifícios e criando uma escala doméstica apropriada, e definindo claramente uma 
hierarquia de espaços público, semi-públicos e privados. (Figura 1) 

 

 
1. Lafayette Park, Mies van der Rohe e Ludwig Hilberseimer, Detroit, 1956. 
 

Lake Shore Drive, 860 (Mies van der Rohe, Chicago, 1948-51) ensina como 
implantar edifícios em um terreno triangular, como coordenar a estrutura 
resistente de vários edifícios e com isso criar um conjunto unificado, como criar 
plantas altamente flexíveis em edifícios residenciais, etc. 
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2. Lake Shore Drive 860, Mies van der Rohe, Chicago, 1948-51.  
 

Na arquitetura residencial, não há como examinar a produção do século 
vinte sem considerar as lições de Richard Neutra e Marcel Breuer, especialmente 
no que se refere à integração de uma casa ao seu entorno, permitindo que este 
penetre naquela, ou de como combinar a setorização do programa com a 
criação de espaços abertos que medeiam entre a casa e a natureza circundante. 

 
 

3. Casa Kaufmann, Richard Neutra, Palm Springs, 1946-47.  
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4. Casa Robinson, Marcel Breuer, Williamstown, 1946-485.  

 
No Yale Center for British Art (Louis Kahn, New Haven, 1969-77) destaca-se 

o modo como a estrutura resistente torna-se estrutura formal: sua presença define 
e modula a fachada, que se completa por meio de múltiplas relações entre o 
sistema de fechamento e o esqueleto portante. Na Prefeitura de Benissa (Helio 
Piñón, Benissa, Alicante, 2005) o mesmo conjunto de sistema estrutural/formal + 
fechamento é empregado em edifício que atende à circunstâncias muito 
diferentes, comprovando que sua utilidade transcende o evento da sua criação. 
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5. Centro de Artes e Estudos Britânicos da Universidade Yale, Louis Kahn, New 
Haven, 1969-77. 

 

 
6. Prefeitura de Benissa, Alicante, Espanha, Helio Piñón e Nicanor Garcia, 2005. 
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Há dois possíveis mal-entendidos ligados à noção de material de projeto. O 
primeiro é que os materiais de projeto se restringem à categoria das estratégias 
globais. Muitas vezes o que nos interessa em um projeto é uma relação entre dois 
elementos específicos ou uma solução parcial como, por exemplo, as estruturas 
de transição que Le Corbusier desenvolveu nos pavilhões do Brasil e Suíço e nas 
suas Unidades de Habitação, das quais nossos construtores teriam muito que 
aprender. O que é apropriado para os pavimentos superiores nem sempre é a 
melhor solução para a base do edifício. 

 

 
7. Casa do Brasil, Cidade Universitária, Paris, Le Corbusier e Lúcio Costa, 1957-
59. 

Outra solução parcial de grande utilidade é o modo em que o edifício 
Pepsico (SOM, Nova York, 1956-60) se relaciona com seu vizinho: por meio de 
uma “junta” em negativo cuja largura coincide com a do bloco de serviço e 
circulação vertical. 
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8. Sede da Pepsi-Cola, SOM/Gordon Bunshaft, Nova York, 1956-60. 

 
O segundo mal-entendido é a idéia de que os materiais de projeto são 

sempre derivados da arquitetura de nível superior, aquela praticada pelos grandes 
mestres. Nada mais longe da verdade pois, para aqueles que sabem olhar, há 
materiais de projeto por toda parte, mesmo na arquitetura cotidiana, inclusive 
naqueles edifícios pelos quais passamos diariamente sem prestar atenção. Usarei 
aqui alguns casos de Porto Alegre, mas poderia ser qualquer outra cidade. 

Dos edifícios Roma e 333 tiramos uma lição sobre como resolver elementos 
horizontais e verticais em fachadas residenciais: no Roma em equilíbrio, criando 
uma grelha de sacadas  ! solução muito comum em Porto Alegre nos anos 1950 
e 60 ! no 333 dando predominância às verticais no setor de dormitórios. 

No mesmo Roma há uma brilhante solução para o acesso a um edifício 
urbano. O nível mais elevado confere alguma privacidade ao ingresso ao mesmo 
tempo em que permite a ventilação da garagem em subsolo. 
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9. Edifício Roma, Porto Alegre. 

 

 
10. Edifício 333, Porto Alegre. 

 
 
 



 11 

 
Até da arquitetura mais anônima se pode tirar lições. A sucessão de planos 

horizontais que avançam em relação a um térreo recuado e transparente é uma 
estrutura formal que transcende o fato de a termos encontrado em um 
supermercado de bairro. Até mesmo o pequeno e anônimo Hotel Plaza Catedral 
tem o que ensinar. A relação entre as vigas amarelas e as paredes ! em planos 
diferentes ! e o modo como as sacadas mudam de lado a cada nível para criar 
espaços de altura dupla e facilitar a circulação de ar são pequenas aulas de 
projeto, lições parciais disponíveis para os que são atentos e desenvolveram a 
capacidade de ver. 

 

 
11. Supermercado na rua Fernando Machado, Porto Alegre. 
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12. Hotel Plaza Catedral, Porto Alegre. 

 
O século vinte foi didático em vários sentidos. Por um lado, mostrou a 

futilidade de buscar a forma arquitetônica na natureza, na filosofia, na 
matemática e na sociologia. Por outro, ao revelar a verdadeira natureza da 
arquitetura moderna chamou atenção novamente para um modo de projetar que 
gera novo conhecimento a partir do conhecimento existente, como qualquer 
estudo da prática profissional nos anos 1950 e 60 pode mostrar.  

O que, em outras palavras, significa dizer que a verdadeira arquitetura só 
pode sair da própria arquitetura.  

 
Edson Mahfuz  
Dezembro 2008 
 
 

 


