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RESUMO  

O objeto da pesquisa se trata da relação CORPO-ESPAÇO e seu viés pela percepção. O que 

move essa investigação é potencializar a percepção na arquitetura em prol de uma existência 

sinestésica (a envolver todo o corpo), de uma existência como ação própria (singular, 

autônoma do habitante) e de uma existência metamórfica (a transformar o espaço). Assume-se 

como premissa que a percepção seja o contato primeiro entre corpo e espaço e o ato fundante 

da experiência espacial e, por isso, potencializá-la na arquitetura significa fomentar esse elo e 

substanciar múltiplas relações, topologias e espacialidades. Nesse sentido, a ideia expressiva 

para a existência perceptiva nas três realidades se trata da busca de um espaço a ser formado 

pelo corpo. Para tal, propõe-se uma noção de arquitetura como experiência, a se constituir em 

ato, a existir apenas no momento da experiência do habitante como puro acontecimento, algo 

distendido no tempo e em contínua mutação. Em outros dizeres, uma arquitetura aberta e em 

formação, que propõe ao habitante a experiência de esculpir o volume arquitetônico interior. 

A fundamentação dessa noção se inicia pela análise da profundidade, desenvolvida na 

fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. A profundidade fenomenológica, além de ser 

responsável pela abertura da percepção em sua existência sinestésica, instaura uma condição 

de plasticidade que interessa aqui: o corpo formando o espaço e o espaço sendo formado pelo 

corpo. Uma vez configurada essa dimensão, a análise se direciona para o como do espaço ser 

criado com autonomia e sincrônico com a experiência de quem o habita, a encenar percepção 

como ação própria e metamórfica. Estuda-se, assim, o conceito de externalidade de Rosalind 

Krauss, oriundo de suas pesquisas sobre como a prática artística do Minimalismo fez com que 

suas esculturas existissem em latência. Diante do estudo dessas duas referências, desdobra-se 

uma condição, denominada de voluminosidade em externalidade, que possibilita à arquitetura 

ser formada com singularidade no momento da experiência do habitante. Essa condição 

encontrará seu emblema nos arquétipos do sequenciamento cinematográfico, labirinto e noite, 

e ocorrerá no fluxo temporal de uma descontinuidade na continuidade, nas intermitências do 

próximo e do longínquo, nas indecisões entre o espaço óptico e do espaço tátil e na 

descentralização do espaço.  

Palavras-chaves: Arquitetura. Corpo. Espaço. Percepção. Experiência. Profundidade. 

Fenomenologia. Externalidade. Minimalismo. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The object of the research is the BODY-SPACE relationship and its bias through perception. 

This investigation intends to potentialize the perception in architecture in favor of a 

synesthetic existence (to involve the whole body), of an existence as its own action (singular, 

autonomous of the inhabitant) and of a metaphorical existence (that transforms the space). It 

is assumed as a premise that perception is the first contact between body and space and the 

founding act of spatial experience, and therefore, to empower it in architecture means to 

promote this link and substantiate many relationships, topologies and spatialities. In this 

sense, the expressive idea for the perceptive existence in the three realities is about the search 

for a space to be formed by the body. To this end, it is proposed a notion of architecture as 

experience, to be constructed in act, to exist just during the inhabitant's experience as pure 

event, something stretched in time and constantly changing. In other words, an open and 

forming architecture, that proposes the experience of sculpting the interior architectonic 

volume to the inhabitant. The foundation of this notion starts with the depth analysis, 

developed in phenomenology by Maurice Merleau-Ponty. The phenomenological depth, 

besides being responsible for opening the perception into its synesthetic existence, establishes 

a plasticity condition that matters here: the body forming the space and the space being 

formed by it. Once this dimension is configured, the analysis is directed to how make the 

space to be autonomously created and synchronous with the experience of who inhabits it, to 

stage perception as own action and metaphorical. It is studied, therefore, the Rosalind 

Krauss`s concept of externality, originated from her researches of how the minimalism artistic 

practice made its sculptures exist in latency. After studying these two references, the research 

develops a condition, called voluminosity in externality, that allows architecture to be formed 

with singularity at the time of the inhabitant's experience. That condition will find its emblem 

in the archetypes of the cinematographic sequencing, labyrinth and night, and will occur in 

the temporal flow of a discontinuity on the continuity, on the intermittencies of the near and 

remote, in the decisions between the optical and tactile space and in the decentralization of 

space. 

Keywords: Architecture. Body. Space. Perception. Experience. Depth. Phenomenology. 

Externality. Minimal Art.  
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1 INTRODUÇÃO  

Não marcar nenhum contorno seria tirar a identidade dos objetos. Marcar apenas um seria sacrificar a 
profundidade, isto é, a dimensão que nos oferece a coisa, não como estirada diante de nós, mas repleta de 

reservas, realidade inesgotável. É por isso que Cézanne vai seguir por uma modulação colorida a intumescência 
do objeto e marcará em traços azuis vários contornos. O olhar dançando de um a outro capta um contorno 

nascendo entre todos eles como na percepção. Maurice Merleau-Ponty1 

Um dos pontos de partida desta pesquisa consolidou-se a partir da epígrafe acima, redigida 

pelo filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) em seu clássico ensaio “A dúvida 

de Cézanne” (1945). O escrito, poético e filosófico, enaltece, por meio da densidade de 

traçados no plano pictórico, a busca do pintor francês Paul Cézanne (1839-1906) pela 

profundidade. Sendo essa dimensão imprescindível para Merleau-Ponty, o filósofo expressa 

toda sua relevância ao dizer que ela oferece ao homem a “coisa”, isto é, proporciona tudo o 

que existe em seu entorno, seja o espaço, a natureza, os objetos. Ainda, expõe a profundidade 

como aquilo que torna essa relação do homem com as coisas inesgotável.   

Essa abordagem merleau-pontyana está situada a priori da profundidade conhecida tanto 

como uma coordenada espacial, uma terceira dimensão que constitui o espaço equivalente 

“simplesmente” ao seu volume, quanto como um simples parâmetro, uma dimensão métrica 

referente à extensão espacial. Merleau-Ponty fora um filósofo que se dedicou a 

fenomenologia e, nesse sentido, descreveu a profundidade como fenômeno, ou seja, como 

essa dimensão se revela e se manifesta ao corpo. Ele buscou a sua natureza aparente, como o 

homem se relaciona com o seu “aparecer” em si. Apresentou sua essência e seu sentido 

fundamental para a existência. Descrita no nível do sensível e do sentir, sua análise atrela-se 

aos sentidos humanos e à consciência imediata. Para Merleau-Ponty, a profundidade se exibe 

como uma dimensão subjetiva.  

Assim, da assertiva deriva-se, primeiramente, um papel fundamental que a profundidade 

exerce no que diz respeito à relação CORPO-ESPAÇO e que se encontra no âmago do 

interesse da pesquisa que se inicia: a criação do elo entre ambos. Num sentido vivido, a 

profundidade diz respeito ao encontro entre corpo e espaço, e revela imediatamente a sua 

indissociabilidade. Com efeito estrutural, faz com que essa relação exista e se solidifique.  

 
1 Merleau-Ponty, Maurice. A dúvida de Cézanne. In: O Olho e o espírito. Tradução Paulo Neves e Maria 
Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p.117.  
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Ademais, ao buscar o volumoso do objeto, por meio dos contornos azuis, para retratar a 

profundidade, Cézanne queria retratá-la no seu sentido original: responsável pela ordem 

nascente das coisas. O pintor estava interessado, mais que numa forma externa, em revelar o 

movimento interno que emana do volume do espaço e das coisas, o movimento como gênese. 

Ao ligar os contornos de modo quase infinito entre si, sem permitir uma circunscrição finita, 

Cézanne demonstra como o espaço não cessa de se formar e de se revelar ao corpo. 

Expandindo a unidade espaço-tempo na superfície pictórica, ele retrata o poder re-constituinte 

do espaço quando o corpo o percebe. Isso quer dizer que, o acesso do espaço, dado pela 

profundidade ao corpo, surge e se aglomera a ele de maneira fugaz, como um nascimento 

continuado, o que faz a relação CORPO-ESPAÇO existir de forma transformável e atualizada 

a todo instante.   

No campo da arte pictórica a problematização da profundidade, por esse viés sensível, já 

ocorre. Elevada ou não à discussão fenomenológica, as superfícies pictóricas, em épocas e 

contextos diversos, a trabalham incluindo diferentes traços e cores. Os gestos e os 

movimentos com o pincel sempre buscaram um relato do espaço e da sua relação com o 

homem. Pode-se afirmar que, no espaço ilusório da pintura, a profundidade se tornou um 

enigma, aquilo que diferencia as tentativas de projeções da realidade ao plano, realizadas 

pelos artistas.  

Se Cézanne, para Merleau-Ponty (2004), pintou essa profundidade originária tanto aludida por 

ele, o pintor Jackson Pollock (1912-1956), segundo Stéphane Huchet (2012), também a 

afirmou em suas telas abstratas. No entanto, se Cézanne alcançou essa dimensão, por meio de 

traços azuis e pequenos toques justapostos verticais do pincel, num estudo preciso da 

aparência do espaço e de sua inesgotabilidade frente ao olhar do espectador, Pollock, por 

outro lado, para projetá-la, destruiu a solidez espacial com o seu golpear e sua dança 

“dripping”. Sobre o chão, seu corpo entrou fisicamente na tela para expandir a unidade 

espaço-tempo e construir um espaço continuum, em que o espectador, assim como nos planos 

cézanneanos, não consegue uma fixação focal. Imersos num laboratório de aprofundamento 

da experiência espacial, ambos os pintores afirmaram a profundidade fenomenológica de 

diferentes modos, demonstrando uma questão fundamental: a ilimitação quanto às formas de 

senti-la. Em outros dizeres, a ilimitação dos modos do encontro e do sentir entre CORPO-

ESPAÇO.  
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Na arquitetura, a profundidade se encontra sem muitas problematizações. Contudo, perante a 

essa fundamentação da profundidade por um viés sensível – do corpo – e existencialmente 

construtivo – como estruturação da relação CORPO-ESPAÇO – como não a questionar na 

disciplina que se propõe a projetar o ambiente do habitar, o espaço real?  

Torna-se instigante para a arquitetura compreendê-la como uma dimensão que dá o espaço ao 

corpo, posto que, nesse sentido, a profundidade traz consigo a responsabilidade pela abertura 

da percepção. Ao dar o espaço ao corpo, a profundidade torna-se responsável pelo eclodir do 

corpo no espaço e, consequentemente, pelo iniciar do sentir. De volta à epígrafe, Merleau-

Ponty ainda aponta outra característica importante sobre a percepção: seu existir provisório. 

De um traço ao outro, Cézanne pinta a sua natureza instável e temporal. Como se cada 

percepção envolvesse a possibilidade de sua substituição, ele a coloca para se desfazer e se 

refazer.  

Desse modo, a profundidade fenomenológica se constituiu como um dos pontos balizadores 

da pesquisa, porque tocou no seu ponto de partida que consiste no seu tema: o corpo e, 

simultaneamente, no seu objeto: a relação CORPO-ESPAÇO e o seu viés pela percepção. A 

profundidade abriu questões centrais para o desenvolvimento do texto: como e em que medida 

essa dimensão permitiria especular modos de engajar o corpo, potencializar a percepção e de 

produzir arquitetura. Formando um aspecto crucial do argumento do texto, desenvolvido no 

capítulo 3, a profundidade arrastou consigo não apenas noções de espaço, corpo, percepção, 

mas também de dinamicidade, plasticidade, distância, movimento e temporalidade.   

Ao defender aqui um encontro recíproco entre CORPO-ESPAÇO, um modo em que ambos 

existem, signifiquem e se toquem um em função do outro, a profundidade tornou-se 

incontornável para a dissertação. Ao situar o corpo no espaço, essa dimensão faz a relação 

CORPO-ESPAÇO existir de um modo mútuo, porque não se trata apenas da capacidade do 

espaço de envolver o corpo, a profundidade fenomenológica diz respeito também sobre a 

capacidade do corpo de ancorar-se no espaço.  

O interesse pelo corpo aparece na investigação devido à sua essencialidade para a existência 

da arquitetura. A arquitetura só existe, verdadeiramente, na medida em que há habitantes, em 

que há corpos se movendo e experimentando a sua substância: seus espaços. Sentido 

primeiramente pelo corpo – corpo como primeira realidade, situado no mundo –, a 

experiência corpórea funde todos os seus aspectos materiais e imateriais, revelando-os. Por 
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isso, o título da pesquisa serve como evocação: “uma arquitetura ao corpo” declara o anseio 

a uma arquitetura que engaje, envolva, afete e contamine o habitante.  

O interesse pela percepção aparece devido à sua essencialidade entre CORPO-ESPAÇO. 

Aqui, entende-se o ato perceptivo como comunicação primordial entre ambos, o encontro 

inicial, o contato primeiro, o ato fundante da experiência espacial. A percepção não fecha o 

habitante sobre ele mesmo, o faz nascer para o espaço. Nesse sentido, o que move a pesquisa 

é potencializar a percepção. Pretende-se mostrar que potencializá-la na arquitetura significa 

fomentar o enlace entre CORPO-ESPAÇO. Ou seja, substanciar múltiplas experiências, 

relações, encontros, itinerários, topologias e espacialidades. Na relação habitante-arquitetura, 

torna-se necessário dar relevo ao aspecto receptivo, detendo-se no modo como a ação do 

receptor está implicada na obra porque a aisthesis constitui a simbiose entre corpo e espaço.  

1.1 Arquitetura, corpo e percepção 

Referenciado de diversas formas, de frente a diferentes contextos, o corpo sempre foi 

recorrente nos tratados e proposições arquitetônicas. Pode-se afirmar que a arquitetura diverge 

no tempo na medida em que mudam também as noções de corpo que a definem e que são por 

ela definidos. Suas transformações podem ser vistas desde Vitrúvio, até os escritos mais 

recentes. Observa-se, em profusão, o corpo nos discursos dos arquitetos Adolf Loos (1870-

1933), Le Corbusier (1887-1965), Alberto Pérez-Gómez (1949-), Juhani Pallasmaa (1936-), 

Steven Holl (1947-), Kenneth Frampton (1930-), Peter Eisenman (1932-) e Bernard Tschumi 

(1944-), dentre outros. Acompanhar detalhadamente na história o axioma CORPO-

ARQUITETURA ultrapassaria o que caberia nesse início da pesquisa. Concentram-se aqui 

apenas alguns pontos imprescindíveis para demonstrar o corpo na história da arquitetura e sua 

questão perceptiva.  

No Renascimento, o homem era o centro e o modelo do universo, o corpo era referência 

projetual, modelo figurativo e proporcional para a organização das plantas, fachadas e 

detalhes. Diretamente projetado no edifício, esse deveria significar e representar sua perfeição 

ideal. O edifício derivava do corpo a sua autoridade proporcional e composicional e, de 

maneira complementar, o edifício também atuava para confirmá-lo e estabelecê-lo no mundo. 

Ou seja, o corpo era projeção e representação e o edifício era antropomórfico. Quanto à 

percepção do corpo, essa não chegou a ser considerada no período, houve apenas a 

consideração do homem como centro e medida do espaço. 
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Lembre-se das formulações de Vitrúvio, que traçou as origens da proporção dos 
cânones gregos da matemática corporal incorporada pelo arquiteto-escultor na 
coluna e nas relações das diferentes partes da ordem com o todo e com o edifício. 
Um princípio de unidade é descrito pela célebre figura de um homem com os braços 
estendidos, inscrito em um quadrado e um círculo, com o umbigo no centro, como 
um guia para uma proporção perfeita. [...] Para eles, os edifícios eram verdadeiros 
corpos – os templos os mais perfeitos de todos, assim como as cidades, a sede do 
corpo social e político. (VIDLER, 1990, p.4, tradução nossa2) 

O crítico Anthony Vidler (1941-) argumenta que, desde o fim da tradição clássica, tem havido 

um constante distanciamento do corpo em relação aos edifícios e que, consequentemente, 

representa a perda do corpo como fundamento de autoridade para a arquitetura (VIDLER, 

1990). O arquiteto Bernard Tschumi também elabora uma crítica sobre o esquecimento do 

corpo e da experiência no espaço arquitetônico. Para Tschumi, houve uma notável ausência 

ou perda da referência corpórea no sentido operativo de concepção da arquitetura, ou seja, o 

corpo e sua experiência foram frequentemente excluídos do discurso do projeto e 

formatividade. Em oposição a uma neutralização das sensações corporais pela arquitetura 

moderna, nos textos “The architectural paradox”, “The 13 pleasure of architecture”, 

“Architecture and limits”, entre outros publicados em sua coletânea, o arquiteto advoga pela 

necessidade de ativação sensorial do corpo.  

O cheiro penetrante de borracha, de concreto, de carne; o gosto da poeira; o roçar 
desconfortável do cotovelo sobre uma superfície abrasiva; a sensação prazerosa de 
paredes felpudas e a dor de esbarrar em uma quina no meio da escuridão; o eco de 
um salão – o espaço não é simplesmente a projeção tridimensional de uma 
representação mental, mas é algo que se ouve e no qual se age. E é o olho que 
enquadra - a janela, a porta, o ritual efêmero da passagem [...]. (TSCHUMI, 2008, 
p.181).  

No período moderno, houve uma rejeição dos atributos decorativos da “arte de vestir” de 

Gottfried Semper (1803-1879), em favor do adágio de Adolf Loos (1870-1933) “ornamento é 

crime”. Muitos arquitetos da virada do século buscaram simplicidade, clareza de forma e 

eliminação de detalhes “desnecessários”. Como resultado, o corpo, pelo menos como 

elemento antropomórfico da arquitetura, foi abandonado. Essa tendência de distanciamento 

que aconteceu no Modernismo, também se explica por um desvio em direção à uma agenda 

de abstração, o qual foi certamente estimulado pela indústria da construção.  

 
2 “Remember the formulations of Vitruvius, as he traced the origins of proprotion to the Greek canons of bodily 
mathematics, incorporated by the architect-sculptor into the column and into the relations of the diferente parts 
of the Order to the whole, and thnece into the building, a principle of unity described by the celebrated figure of 
a man with amrs outstretched, inscribed within asquare and a circle, navel at the centre, as the guide to perfect 
proportion [...] For them, buildings were veritable bodies – temples the most perfect of them all, as were cities, 
the seat of the body social and politic”.  
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Houve uma predominância do pensamento racionalista em detrimento do corpo e de sua 

sensibilidade, expresso, sobretudo, pela arquitetura habitacional da primeira metade do século 

XX, quando se pensou um edifício padronizado e produzido em série. A condição do espaço 

foi deixada de lado em prol do técnico-construtivo e da funcionalidade direcionados a 

construir para um determinado tipo de usuário. Por isso, segundo Kate Nesbitt (2006, p.45), o 

corpo não fora reconhecido, pelo Movimento Moderno, “devido ao seu foco no coletivo em 

detrimento do individual, o que se expressava em uma linguagem de universalidade, a um só 

tempo tecnológica e abstrata. A celebração da máquina como modelo formal, por exemplo, 

excluiu o corpo”. Aqui, a universalização e homogeneização dos espaços dificultou 

percepções particularizadas.     

O surgimento da produção em massa e da padronização no período moderno traria 
consigo uma mudança fundamental na maneira como a relação corpo-arquitetura 
fora concebida. A sensibilidade modernista dedicava-se mais ao abrigo racional do 
corpo do que à sua inscrição matemática ou emulação pictórica. (VIDLER, 1990, 
p.3, tradução nossa3)  

Como argumenta Nesbitt, (2012, p.74), “a maioria dos arquitetos funcionalistas negligenciou 

a relação entre corpo e arquitetura, exceto no que se referia à acomodação pragmática da 

forma humana no abrigo”. Entre os modernistas, o arquiteto Le Corbusier foi um dos únicos 

que procurou estabelecer um sistema de proporções baseado na escala humana, “O Modulor” 

(1948). Embora o único, Le Corbusier criou um modelo pela referência das proporções do 

corpo humano, evidenciando sua rigidez e limitação, baseado num corpo padronizado. O 

objetivo era desenvolver uma gama de medidas harmoniosas para se adequar à escala humana 

e que seria universalmente aplicável à arquitetura.  

Ao contrário, no Pós-modernismo surgiram várias teorias divergentes sobre o corpo humano 

no discurso arquitetônico. O atual interesse no corpóreo aparece sob diferentes formas e 

orientações: neomarxista, feminista, pós-estruturalista e fenomenológica. De modo geral, as 

críticas neomarxistas focam-se na crescente repressão do corpo por meio de estruturas 

capitalistas. As críticas feministas concentram-se na continuação dos arquétipos masculinos e 

no espaço de gênero, na busca do resgate do corpo da mulher como elemento central para a 

arquitetura. O pós-estruturalismo rejeita o antropocentrismo e carrega o corpo com vários 

fatores que se entrelaçam com espaço, sociedade e poder, trazendo-o, assim, como um 

 
3 “The emergence of mass production and standardization in the modern period would bring with it a 
fundamental change in the way the body-architecture relationship was conceived. Modernist sensibility was 
devoted more to the rational shelter of the body than to its mathematical inscription or pictorial emulation.” 
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elemento misturado na sociedade e no espaço. Por fim, a fenomenologia encena uma 

renovação do corpo em termos de seus sentidos e de sua experiência espacial.  

Para esta pesquisa que se inicia, interessa a teoria arquitetônica contemporânea a partir do 

corpo sob a orientação fenomenológica. A fenomenologia (do grego phainesthai – aquilo que 

se apresenta ou que mostra - e logos explicação, estudo) se trata de uma corrente filosófica 

que afirma a importância dos fenômenos da consciência. Essa filosofia procura descrever os 

fenômenos, ou seja, os modos como às coisas são e existem para nós. Isto é, os modos pelos 

quais, no âmbito da consciência, o corpo se relaciona com o “aparecer” da coisa em si. 

Fundador desse método de investigação filosófica, o alemão Edmund Husserl (1859-1938) 

estabeleceu os principais conceitos e métodos que seriam amplamente usados pelos filósofos 

desta tradição. Buscando por uma relação com a “coisa”, imersa nos meandros da experiência 

corpórea com característica irracional, a fenomenologia posiciona o corpo como centralidade. 

Por isso, ressalta-se que, desde a segunda metade do século XX, já se considera a arquitetura, 

dentre outras coisas, como produção de experiências e não necessariamente apenas objetos 

construídos. A aproximação da arquitetura com a fenomenologia proporcionou uma 

preocupação com as questões sobre experiência sensorial do corpo no espaço. A ambição 

dessa aproximação era mudar as premissas, discutir outras ordenações, que poderiam dar 

estofo e criar um novo modo de projetar a partir dos sentidos do corpo. O teórico norueguês 

Christian Norberg-Schulz (1926-2000) foi um dos primeiros arquitetos a se aproximar da 

fenomenologia. Desde os seus primeiros estudos realizados na década de 1960 até seu livro 

“Architecture: Meaning and Place (1988)”, Norberg-Schulz desenvolveu uma interpretação 

textual das ideias da fenomenologia direcionadas à arquitetura.  

Contudo, a questão é que a rigor a fenomenologia não se encontra na forma do espaço, mas na 

experiência com ele. Ao ser descrita pelos arquitetos, no início dessa aproximação, a 

descrição da experiência foi incompleta e insuficiente. Isso ocorreu porque a isolaram e a 

trataram exclusivamente, com uma questão separada, sendo que se trata de uma relação do 

corpo com as coisas, do corpo com o espaço, do corpo e do seu entorno. Consequentemente, 

levou-se a uma abstração, mesmo que fosse de certa forma diferente da abstração do 

racionalismo, que o Movimento Moderno trouxe em 1930. As discussões arquitetônicas 

baseados na fenomenologia se tornaram pretensiosas, numa busca de uma experiência sem as 

suas substâncias.  
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Quando chega na década de 1990, começaram a enfrentar a abstração até então imersa na 

arquitetura que se aproximava da fenomenologia. Em 1994, Pérez-Gómez se juntou aos 

arquitetos Steven Holl e Juhani Pallasmaa e publicaram uma importante obra “Question of 

perception”. Aqui, suas investigações recolocaram a experiência num outro patamar, a 

reconduzi-la aos habitantes, aos experienciadores do espaço. Nesse sentido, compreenderam 

que a aproximação com fenomenologia levaria a uma discussão da indeterminação na 

arquitetura, ao depender da experiência do habitante, e que a disciplina deveria encarar essa 

complexidade. 

Contudo, na prática a aproximação com a fenomenologia ainda se trata de uma questão 

laboriosa. Como coloca o crítico Hal Foster (1955-), em sua obra “O complexo arte-

arquitetura”, embora muitos arquitetos privilegiem a experiência fenomenológica, estes não 

promovem “a experiência corporal em profundidade”, contribuindo, assim, para a proliferação 

de “uma já generalizada cultura de efeitos especiais e falsas fenomenologias” (FOSTER, 

2015, p.119). Em outras palavras, Foster critica uma arquitetura fenomenológica que cria 

espaços que sentem e querem perceber pelo habitante, que não os envolvem como 

espectadores ativos, mas passivos, a postularem o como devem ser percebidos. O que resulta 

numa arquitetura que instrumentaliza a percepção do habitante e não proporciona sua 

autonomia para aquele que a habita, encenando sentimentos que não são deles. Para Foster 

(2015, p.13), “com o pretexto de nos ativar, algumas obras até tendem a nos subjugar, pois 

quanto mais optam por efeitos espaciais, menos nos envolvem como espectadores ativos”.  

Ademais, há um declínio da experiência fenomenológica ligada aos efeitos sedutores e 

espetaculares, característicos da cultura imagética contemporânea. Seria “uma nova versão do 

velho problema da fetichização, pois toma nossos pensamentos e sensações, processa-os como 

imagens e efeitos e os recebemos de volta agradecidos e vislumbrados” (FOSTER, 2015, 

p.13). Embora alguns arquitetos insistem que suas arquiteturas sejam experiências e referem-

se à suas estruturas como fenomenológicas, como por exemplo o escritório Herzog & de 

Meuron, a percepção de suas obras se reduz ao visual impregnando a “arquitetura 

fenomenológica” com imagens.  

Não apenas no campo da arquitetura ligada à fenomenologia, a percepção reduzida ao visual 

permeia a arquitetura contemporânea. Atualmente, há perda da temporalidade e desejo de 
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impacto instantâneo das obras arquitetônicas, fazendo com que a percepção se encontre 

reduzida ao nível visual. Como alega o arquiteto Tschumi, (1996, p.161, tradução nossa4), 

“alguns arquitetos suspeitam do tempo e desejam que seus edifícios sejam lidos de relance 

como outdoors”. Ou seja, buscam uma arquitetura como ícone instantâneo, espaços como 

imagens a serem percebidos sem a dimensão do tempo e do movimento. Percepcionado num 

ritmo tão acelerado, o corpo deixa de ter tempo para processar, selecionar e memorizar os 

dados recolhidos, o olhar não consegue engajar e mobilizar todo o corpo do habitante. 

Ocorrendo a substituição do objeto pela sua representação e se consumindo uma arquitetura 

em sua visualidade, e não a sua espacialidade.  

O predomínio do olhar, a supressão dos outros sentidos e a falta de temporalidade, conduzem 

à alienação e a simplificação da arquitetura em um produto visual, desconectado do habitante, 

do contexto e da sociedade. Ao embasar a sua produção no culto à representação e 

negligenciar a dimensão de todo o corpo, a arquitetura ocasiona ao enfraquecimento da 

experiência espacial, o que dificulta o próprio envolvimento dos habitantes com o espaço e 

tende a polarizar a sua linguagem somente pela essência da forma construída, conduzindo ao 

empobrecimento do espaço construído e da percepção do habitante.  

1.2 Uma arquitetura como experiência  

Diante do declínio da experiência perceptiva na arquitetura exposto, três questionamentos 

estruturam a dissertação. (I) Como fazer com que o espaço não se transforme em imagem e a 

percepção não se reduza ao nível visual? (II) Como tornar o habitante ativo perceptivamente 

com a arquitetura? (III) Como projetar um espaço que possa oferecer percepções 

particularizadas, voltadas para as singularidades de cada corpo?  

Para tal, as respostas situam-se no âmbito do sensível e da tectônica. (I) Instaurar 

habitabilidade na duração da experiência, ou seja, instituir temporalidade aos espaços para 

que uma percepção sinestésica possa ocorrer. (II) Buscar uma arquitetura que se transforma 

com a percepção do habitante, ou seja, potencializar uma percepção metamórfica. (III) Propor 

autonomia o habitante, apropriação perceptiva dos espaços, uma percepção como ação 

própria. 

 
 

4 “some architects are suspicious of the time and want their buildings to be read at a glance as billboards”. 
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A hipótese, que sustenta essas três questões e percepções, consiste no habitante fazer parte do 

processo de concepção do espaço, ou seja, o seu corpo ser núcleo, motor, matriz orgânica que 

estrutura a sua realidade. Trata-se de especular uma noção de arquitetura como experiência, 

a se constituir em ato, a ser processo vivo, a existir apenas no momento da experiência 

espacial do habitante como puro acontecimento, algo distendido no tempo e em contínua 

mutação. Em outras palavras, uma arquitetura aberta e em formação, que propõe ao habitante 

a experiência de esculpir, de formar o volume arquitetônico interior, fazendo com que a 

concepção arquitetônica surja com a experiência, como uma construção tectônica e do corpo, 

e não seja uma instância anterior.  

Com essa noção, institui-se um espaço arquitetônico relativo a um corpo situado e implicado 

num tempo duradouro. O espaço passa a ser concebido durante todo o estar do habitante nele, 

o que abre possibilidades para instaurar habitabilidade durante toda a sua experiência e criar 

complexas, múltiplas e livres relações na medida em que ele o percorre, potencializando, 

assim, experiências estesiológicas. Aqui, o espaço se instala em um por fazer que, para ser 

“finalizada”, necessita do desenrolar da ação do habitante a percepcioná-lo. Ou seja, se 

desfalece para ser trans-formado incessantemente pelo corpo, o que faz com que seja central 

para a sua existência. O habitante passa a participar de uma dupla dimensão: a de definir o seu 

próprio espaço de modo singular e autônomo, e a de sua transformação em participante ativo, 

em coautor, em construtor juntamente com o arquiteto. A arquitetura se transforma em 

contato recíproco entre CORPO-ESPAÇO. O espaço arquitetônico transforma-se pela 

experiência do corpo e a ação do corpo vira potência da trans-formação do espaço.  

Uma arquitetura como experiência significa potencializar um habitar em que o sujeito 

participará ativamente com todo o seu corpo, sua imaginação e criatividade diante do espaço 

arquitetônico. Incita uma situação na qual o corpo estará imerso, envolvido por um processo 

sensível e cognitivo, que envolve uma operação do pensamento e de todo o seu corpo e sua 

sensibilidade. Outro ponto fundamental, essa noção redimensiona a posição do arquiteto como 

projetista de um espaço fechado e arrematado para propositor de condições de 

experimentações. Ele passa propor estruturas e horizontes para a percepção, e a arquitetura 

passa a ser condições e possibilidades, e não formulação de uma forma final, um objeto sólido 

e permanente. Em outras palavras, essa noção enuncia nada menos que a possibilidade de 

pensar o espaço real como objeto, suporte e mediação (de condições) para a experimentação. 

Isso traz uma arquitetura não voltada para ela mesma, mas para o seu embate com o habitante, 
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encenando-o e trazendo-o como protagonista. Por fim, torna-se uma noção que lida com a 

indeterminação, questão essa inerente quando se trata de arquitetura e fenomenologia. Retira-

se o volume do domínio estático para instaurá-la no mundo variável, construída a partir do 

encontro do seu próprio sistema interno com o habitante. A arquitetura se torna vir-a-ser, 

devir.    

Assim, o que move a pesquisa é potencializar a percepção na arquitetura em prol de uma 

existência sinestésica (a envolver todo o corpo), de uma existência como ação própria 

(singular, autônoma do habitante) e uma existência metamórfica (a transformar o espaço). 

Além disso, se trata de interferir de maneira crítica na arquitetura no que tange à produção e 

experimentação do espaço para tornar o arquiteto mais sensível à noção de experiência e às 

proposições de espaços vivenciais centrados no corpo. Longe apenas de uma motivação 

teórica, há aqui uma prática: interferir criticamente no ato de projetar arquitetura.  

Ainda, a pesquisa objetiva demonstrar a importância da discussão do corpo como elemento 

fulcral à discussão e produção arquitetônica. Descrever o como dos modos da relação 

CORPO-ESPAÇO, do engajamento corpóreo e um entendimento mais puro e fundamental da 

natureza da percepção espacial em sua originalidade pela fenomenologia. Identificar 

possibilidades de o espaço arquitetônico engajar o corpo e suscitar sensações complexas, 

opostas ou mesmo contraditórias. Investigar uma arquitetura que escapa aos processos de 

totalidade.  

Como contribuição para o campo da disciplina, a pesquisa contribui, primeiramente, para 

firmar um compromisso irrevogável da arquitetura com o corpo. Num segundo momento, 

também valoriza o pessoal, o individual, ou seja, o habitante em situação. Ainda, repensa a 

categoria de participação do habitante na arquitetura, uma vez que faz a concepção do espaço 

passar a depender dele, o que abre uma discussão sobre o poder de sua ação na manipulação 

da criação do objeto da arquitetura.  

De saída à pesquisa já toma um rumo subjetivo. A seguir, inaugura-se a dissertação por uma 

abertura cintilar a meditar sobre o corpo. Embora não seja um objeto epistemológico, passível 

de delimitação, no próximo capítulo “Cintilações: ser corpo” demonstra-se algumas de suas 

estruturas e propriedades primordiais como: ser totalidade, ser pele, ser interior e exterior, ser 

situacional, ser metamorfose, ser movimento, ser conhecimento e ser espaço aberto. Esses 

desdobramentos sucedem-se, principalmente, dos escritos de Maurice Merleau-Ponty, mas 
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alguns pensamentos do escritor francês Jean-Luc Nancy (1940-) os atravessam. O diálogo 

entre os autores contribui para interpretação do corpo que a pesquisa propõe: o corpo como 

local da existência, o corpo como local de abertura sensível e corpo como local ativo da 

experiência. Por isso, não há aqui o desejo de propor uma classificação para o corpo, mas 

desdobrá-los e interpretá-los por meio dessas existências.  

Introduzir questões sobre o corpo possui como objetivo, nessa abertura, resplandecer a sua 

importância como ponto fulcral à discussão e projetação arquitetônica. Descreve-se a 

estesiologia do corpo como algo inerente do ser e que precisa ser potencializada. Aponta-se o 

existir espacial a partir do qual o ser humano situa a sua condição de existentes, o que faz com 

que espaço arquitetônico fomente a experiência existencial de estar no mundo. A 

representação do corpo nas esculturas modernas de Alberto Giacometti (1901-1966), Auguste 

Rodin (1840-1917) e Constantin Brâncusi (1876-1957) surgem para costurarem e 

incorporarem a essa investigação uma sensibilidade tanto de questões corpóreas quanto 

espaciais.  

Mas para trazer um corpo à arquitetura não apenas para ocupá-la, mas um corpo ativo, 

participativo, estesiológico e encenado em uma elaboração de um espaço aberto às suas 

percepções, torna-se essencial compreender as condições que estruturam sua tangibilidade. 

Faz-se necessário desdobrar a relação CORPO-ESPAÇO; assimilar como o espaço revela-se 

ao corpo e como o corpo ancora-se no espaço; compreender o modo que ocorre a abertura da 

percepção, o engajamento corpóreo e a sua atualização e, principalmente, investigar como 

instaurar uma condição plástica na arquitetura. Fator imprescindível, uma arquitetura 

enquanto campo plástico significa experiência que afeta porque é sentida sensivelmente como 

algo em constante mutação: o corpo sente o espaço se formar. A plasticidade descreve o grau 

de encadeamento entre o espaço e o habitante em movimento e esta condição deve estar em 

obra para que a arquitetura possa estar em formação: o corpo formando o espaço e o espaço 

sendo formado pelo corpo.  

Desse modo, no terceiro capítulo, dedica-se a investigar a profundidade presente na filosofia 

de Merleau-Ponty. Além de fundamentar a relação CORPO-ESPAÇO e sua realidade 

dinâmica, ser responsável pela abertura da percepção sinestésica, pelo engajamento corpóreo 

e pela sua atualização, a profundidade evoca o fluxo temporal incessante de estar situado e as 

mutações do lugar do corpo no espaço. Isto é, a profundidade instaura a plasticidade que 

interessa a pesquisa. Portanto, nesse capítulo, busca-se compreender a “Voluminosidade”: a 
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essência qualitativa da profundidade. A voluminosidade significa que a profundidade 

fenomenológica está operando entre CORPO-ESPAÇO. Quer dizer, a estruturação do espaço 

está sendo feita por um corpo estesiológico e engajado. Como fazê-la existir na arquitetura 

será investigado, relacionando-a ao modo como o habitante percebe o espaço arquitetônico 

pelo hábito e distração, como colocou o filósofo Walter Benjamin (1892-1940).  Ainda, nesse 

capítulo, desdobra-se a percepção do corpo pelo viés sensível e fenomenológico de Merleau-

Ponty, analisando a percepção como o encontro primordial entre CORPO-ESPAÇO, como 

aesthesis, justificando, assim, a sua importância para fomentar a relação entre ambos no 

espaço arquitetônico.  

No campo artístico, os planos pictóricos de Cézanne e Pollock aparecem como uma paisagem 

teórica para a compreensão da profundidade fenomenológica e da percepção, acrescidos de 

outras práticas que aparecem de modo fugaz. Expõe-se a “Body Art”, nos trabalhos de Klaus 

Rinke (1939-) e Bruce Nauman (1941-), como um modo de apurar o modo do corpo vivenciar 

o volume espacial e demonstrar o habitar como um fenômeno de um corpo em situação, que 

provoca ou condiciona determinadas experiências do espaço. As fotografias de Francesca 

Woodman (1958-1981) mostram, com sensibilidade, o elo entre CORPO-ESPAÇO. Os 

desenhos esquemáticos de Oskar Schlemmer (1888-1943) exibem os efeitos do corpo no 

espaço. E para o estudo do movimento, os estudos de Étienne Jules Marey (1830-1904) 

apontam como o corpo habita o espaço e o tempo.   

Uma vez configurada a voluminosidade e a possibilidade de sua existência no espaço 

arquitetônico, a investigação parte para o como da arquitetura estar em “Formação”. Como 

fazer com que o espaço esteja em latência, ou seja, sem existência a priori, como uma 

possibilidade não determinada a ser criado na medida em que é percorrido pelo habitante, 

encenando não apenas a percepção sinestésica, mas também como ação própria e 

metamórfica. Aqui, no quarto e último capítulo, desenvolve-se a condição que a pesquisa 

pretende propõe: a voluminosidade em externalidade.  

Parte-se da argumentação da historiadora e teórica americana Rosalind Krauss (1941-) sobre a 

prática artística americana do Minimalismo. Krauss analisa como esse movimento artístico, da 

década de 1960, fez com que suas obras se constituíssem apenas no momento da experiência 

do espectador, em externalidade. Trabalhando questões de movimento, temporalidade, 

composição, significado e narrativa, a autora demonstra como os minimalistas 

descentralizaram suas esculturas. Furtando as noções de começo e fim da experiência, 
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proporcionaram que as esculturas existissem em latência. A teoria do arquiteto Bernard 

Tschumi (1944-) se junta às argumentações de Krauss, formando um diálogo fecundo para a 

fundamentação da voluminosidade em externalidade.  

Para a efetivação dessa condição, a saída se encontra nos arquétipos. O arquétipo traz 

potencial de gerar uma pluralidade de arquiteturas particulares, porque não se trata nem de 

conceito nem de metodologia de projeto, mas trabalha propriedades formais e experimentais. 

O arquétipo traz princípios gerais, cuja “estrutura extremamente sintética, apresenta uma 

condensação máxima e implica, de um lado, a consistência elementar, irredutível e, de outro 

lado, a maior complexidade, às quais se acrescenta um potencial genético e energético 

orientado para o projeto” (UGO5 apud HUCHET, 2004, p.129). Assim, dotada de 

voluminosidade em externalidade, uma arquitetura como experiência encontra seu emblema 

no arquétipo do sequenciamento cinematográfico e do labirinto, já trabalhados no campo da 

arquitetura, e no arquétipo da noite, configuração arquetípica original que a pesquisa propõe.  

Dentro dos arquétipos, exibem-se investigações de obras arquitetônicas do final do século XX 

até a segunda década do século XXI – Bernard Tschumi: Parque de La Villette (Paris); 

Andrade Morettin: Edifício Moreira Sales (São Paulo); Coop Himmelblau: UFA Cinema 

Center (Desdren); Vilanova Artigas: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (São Paulo); Daniel Libeskind: Museu Judaico de Berlim (Berlim); Peter 

Eisenman: Memorial dos Judeus (Berlim); Paulo Mendes da Rocha: Museu Brasileiro da 

Escultura e Ecologia (São Paulo); Sanaa: Pavilhão de Vidro do Museu de Arte de Toledo 

(Toledo); Koolhaas: projeto não construído Très Grande Bibliothèque (Paris) e Diller 

Scofidio: Blur Building (Yverdon-les-Bains).  

A fundamentação da pesquisa possui como abordagem filosófica principal a fenomenologia, 

especificamente a compreensão fenomenológica perceptiva da filosofia de Merleau-Ponty. 

Como já fora brevemente anunciado no início do texto, se trata de uma metodologia que 

procura a descrição filosófica dos fenômenos, ou seja, a descrição de algo em sua natureza 

aparente, manifestado na experiência aos sentidos humanos e à consciência imediata. O que 

interessa para a fenomenologia não é como o mundo existe, mas como o seu conhecimento se 

realiza e aparece para o homem.  

 
5 UGO, Vittorio. Une Hutte, une Clairière (ou le lieu d’une architecture thèorique). In: L’objet architecture. 
Revue Critique, n 475-477, Paris, Editions de Minuit, jan. fev. 1987, p.105.  
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Contudo, apesar de basear-se na perspectiva original de Husserl, Merleau-Ponty era contra a 

epoché husserliana, que defendia uma suspensão do mundo no tempo e no espaço para que 

fosse possível a descrição dos fenômenos.  A filosofia merleau-pontyana não separa o sujeito 

do espaço e das coisas. Na verdade, não prioriza nem o sujeito e nem o espaço, mas a 

indissocialização de ambos na estrutura da vivência da experiência intencional. Merleau-

Ponty afirma o sujeito não pelo cogito, razão ou consciência, mas pela sua condição corpórea 

de estar em direção no espaço, propondo um retorno à questão da experiência vivida e aos 

modos do homem estar no espaço. Sua filosofia possui cunho existencial, mas ao mesmo 

tempo mundana.  

Assim, a fenomenologia merleau-pontyana se trata de uma filosofia da experiência espacial e 

se exibe como um modo para compreender a essência da relação CORPO-ESPAÇO em sua 

originalidade e em seus desdobramentos imanentes. O objetivo aqui é justamente partir dessa 

descrição para agir na arquitetura, compreender como essa relação existe para compreender 

como friccioná-la no espaço construído. Seu embasamento pela produção arquitetural permite 

retornar ao instante que ocorre a experiência do espaço, ou como dizem os fenomenólogos: ao 

momento vivido. Ademais, permite enfatizar a dimensão qualitativa da experiência e 

demonstrar que o espaço existe em relação primária com o corpo, não como sua 

representação, mas como sua ativação.  

Mas cabe ressaltar que a pesquisa não almeja um retorno da relação CORPO-ESPAÇO a um 

passado mítico em que corpos e espaços e coisas eram “unidos” numa relação pura. Não se 

trata de recuperar uma experiência, um lugar e um significado que não existem mais. 

Erroneamente compreende-se a fenomenologia como esse retorno, mas Merleau-Ponty (2011, 

p.18) afirma com assertividade: “o mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido 

que transparece na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas 

experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras”.  Também não se 

trata aqui de interpretar as mais variadas experiências perceptivas que podem resultar da 

relação entre CORPO-ESPAÇO. Os efeitos, afetos, sentimentos e significados que o espaço 

pode provocar no corpo, não serão desenvolvidos aqui. Não se trata de desenvolver a 

significância da experiência, mas a sua potencialização.  

Embora a grande parte teórica e filosófica da pesquisa seja a fenomenologia, essa não 

representa a totalidade da pesquisa. Ao cruzar questões de narrativa e significado no capítulo 

quatro “Formação”, a pesquisa também toca na questão da linguística estrutural, 
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especificamente no pós-estruturalismo, que afirma que o significado deve “ser indeterminado, 

fugidio e inesgotável” (NESBITT, 2006, p.39). Como serão expostos, os minimalistas 

usurparam o significado tradicional da narrativa da escultura. Negaram a ideia de composição 

– um arranjo rítmico das formas, cujo equilíbrio pretende revelar o significado latente. Ou 

seja, dissolveram a estrutura do signo como causa e efeito, separando o significante do 

significado. Isso fez com que o significado não fosse uma instância anterior, como uma 

transposição direta do significado desejado pelo artista, mas que surgisse no processo da 

experiência corpórea do espectador. O Minimalismo colocou o signo para existir em aberto 

para que o corpo assuma um papel ativo como produtor de significado, renunciando a certas 

noções de causa e efeito para sua autonomia.   

Portanto, a pesquisa torna-se uma conjugação de fenomenologia e linguagem. Por um lado, o 

interesse da pesquisa se trata da fenomenologia que envolve o corpo, sua percepção e sua 

relação com o espaço. Por outro lado, a análise estruturalista do signo. É nesse sentido que o 

Minimalismo faz o remate na pesquisa no último capítulo. Suas esculturas coincidem com o 

desenvolvimento dessas duas escolas de pensamento.   

Quanto à metodologia, a abordagem da pesquisa será fenomenológica e indutiva. 

Fenomenológica, pois se preocupa com a descrição direta da experiência como ela é, e 

indutiva, porque consta com a observação e interpretação das teorias e estudos de casos. Todo 

o texto deriva da observação de casos e questões elaboradas a partir de constatações 

particulares para gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidos à solução de 

problemas específicos: arquitetura e percepção. Por isso, em termos de sua natureza, exibe-se 

como pesquisa aplicada.  

Os procedimentos técnicos abrangem pesquisa bibliográfica, substanciada por um estudo de 

teorias da arquitetura, filosofia e arte, e pesquisa com estudos de casos variados e com 

observação panorâmica. As múltiplas obras exemplificadas tanto arquitetônicas quanto 

artísticas são diversas e se entrelaçaram ao texto à medida que o curso da pesquisa ocorria, 

mobiliada com corolários pessoais. Ainda, esta é uma pesquisa qualitativa, a se tratar de uma 

natureza subjetiva, descritiva crítica, ao descrever e analisar a relação CORPO-ESPAÇO e 

seu viés pela percepção, e exploratória, ao buscar novos modos de afetos entre ambos.  

Em todo o desenvolvimento do texto, a arte aparece como um modo de investigação num 

sentido de interdisciplinaridade e contaminação. Segundo Stéphane Huchet, em seu livro 
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“Intenções espaciais, a plástica exponencial da arte [1900-2000]” (2012, p.20), “as artes 

plásticas, desde quase um século, exploram as questões do espaço, de espacialidade, de lugar, 

de ambiente, de environment, de site, de urbanidade etc.”. Suas inúmeras reflexões que 

sustentam o seu campo, seja numa vertente mais construtivista ou pictórica, mostram-se muito 

atenta às questões de qualidade espacial e experimental propiciada pelo espaço construído.  

O conhecimento espacial que muitos artistas são capazes de realizar, em suas mais variadas 

produções, reside em experimentações, testes e a afirmação da possibilidade de o “espaço 

afetar os corpos”. A convergência constitui um arcabouço crítico para a produção do espaço 

arquitetônico, possibilitando a criação de alternativas aos seus aspectos unilateralmente 

funcionais. A arte trabalha as sensações que a situação de habitar um espaço pode suscitar ou 

não, trabalha as qualidades da materialidade, do corpo em situação.  

Mas não se trata de pensar a transformação da arquitetura em arte. Embora seja fértil o 

diálogo, a convergência entre ambas as disciplinas não significa a diluição de suas 

especificidades e linguagens. Diferentemente da arte, a arquitetura possui constante interação 

entre movimento, experiência sensorial e, principalmente, com uma dimensão programática. 

Por isso, aproximá-la do campo artístico não significa negar suas especificidades, mas a partir 

do comum firmar ainda mais a sua existência, desenvolvê-las um em seus termos.  

Neste texto, a contaminação da arte ocorre sem um eixo estruturante e um percurso linear, o 

objetivo está justamente nas diferentes conexões transversais que podem surgir com a 

arquitetura. Planos pictóricos, esculturas, dança e performances, são práticas diversas que 

aparecem trazendo para a discussão elementos como o corpo, espaço, sensação, percepção.  

Em relação à categoria do espaço a ser trabalhado na pesquisa, pelo interesse do estudo se 

concentrar na estrutura interior arquitetônica, na articulação do espaço, na disposição, 

organização e tratamento em termos de ritmos de revelação ao habitante, o espaço topológico 

se enquadra aqui. A topologia não trata o espaço como especulação formal, a se referir a 

tamanho, medições, dimensões, conformado por limites. O espaço topológico desposa-se por 

meio do movimento do corpo, de como será percebido. Não usa medidas, como o espaço 

geometrizado, mas intervalos, direção, relações de vizinhanças, de envolvimento, 

(des)continuidade, circulação. O espaço topológico exibe suporte e mediação da experiência 

espacial, feito de condições e compreendido por um viés experiencial como uma estrutura de 

relações. Pelo seu viés, o espaço produz qualidades perceptivas.  
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A topologia desposa o espaço de outra maneira, e melhor. Para isso fazer, ela usa o 
fechado (dentro), o aberto (fora), intervalos (entre), a orientação e a direção (rumo 
a, frente a, atrás), a vizinhança e a aderência (perto, sobre, contra, seguinte, no 
tocante a), o prolongamento (dentre), a dimensão... e assim por diante, que são 
realidades sem medidas, mas relacionais. Outra chamada por Leibniz de analysis 
situs, a topologia descreve as posições e se exprime pelas preposições. (SERRES6 
apud HUCHET, 2012, p.19) 

Quanto à categoria do corpo se trata do sensório, de um corpo sensível que exibe unidade, 

individualidade e está inteiramente engajado e solicitado no funcionamento de cada sentido e 

de cada pensamento quando se movimenta e sente o espaço. Ou seja, a abordagem da pesquisa 

ocorre na especificidade do corpo sensório e individual a evidenciar sua percepção única. Não 

se trata nem de compreender o corpo como máquina-sensorial-universal nem de estabelecê-lo 

como um corpo padronizado cujas respostas sensoriais são homogêneas e previsíveis. A 

experiência espacial de cada habitante, de cada corpo não pode ser descrita aqui, corpos são 

diferentes, percepções são diferentes. Nesse sentido, a busca por uma arquitetura ao corpo 

representa na realidade a busca por uma arquitetura de uma multiplicidade de corpos. Por 

isso, a argumentação sobre o corpo e a percepção, além da profundidade se apoia, 

principalmente, no pensamento de Merleau-Ponty. O filósofo traz a autenticidade de um 

pensamento que dá primazia ao corpo e elabora a ideia de um sujeito encarnado nas suas 

próprias experiências.  

No entanto, seria um erro interpretá-lo apenas como uma reivindicação para o domínio da 

subjetividade individual. Embora Merleau-Ponty frequentemente pareça subestimar o papel 

central das estruturas sociais na formação do eu, quando consideramos sua filosofia como um 

todo, fica claro que isso permaneceu como parte fundamental de sua análise, apesar de não 

citá-la e nem pesquisá-la profundamente. Em sua filosofia, o corpo se determina tanto de 

dentro para fora quanto de fora para dentro, porque cada corpo se desenvolve corporalmente à 

medida que interage com o mundo ao seu redor, mas o mundo que está em cada um, já 

consiste em ser coletivamente estruturado.  

Mas não se trata de investigar o corpo no território do político, social, simbólico, cultural e 

coletivo. Embora estes termos interfiram sobre o corpo individual, a reflexão aqui permeia 

outro caminho. O objetivo é descreve as propriedades corpóreas em sua originalidade para a 

compreensão de sua tangibilidade no espaço. Não espere uma crítica do sujeito, a sua 

substancial dissimulação na história, nem uma avaliação das transformações que ocorreram 

 
6 SERRES, Michel. Atlas. Paris: Flammarion, 1994, p.71. 
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nas estruturas perceptivas do corpo nos últimos tempos. A pesquisa almeja apoiada na 

fenomenologia, ressaltar a corporeidade inerente à vida, mostrar o corpo inescapavelmente 

como um ser encarnado.  

Por fim, ressalta-se que se usa, no lugar de usuário ou sujeito da arquitetura, o termo 

habitante, que não se refere aqui ao sentido de morar numa casa como posse, mas na 

constituição do próprio homem que se manifesta nessa ação. O ato de habitar exibe o modo 

básico do corpo de se relacionar com o mundo. Trata-se de uma relação verdadeiramente 

humana para com o espaço, como um estado de unidade indivisível e existencial.   
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 2 CINTILAÇÕES: SER CORPO 

Eu sou, cada vez que sou, a flexão de um lugar, a dobra ou a folga por onde (se) profere. 
 Jean-Luc Nancy7 

Realidade física, ritmo de sangue, conjunto de tecidos, músculos, órgãos, contornado por pele, 

o corpo manifesta a presença do ser. O homem revela-se em suas manifestações corporais 

intrinsecamente ligado à motricidade, à sexualidade, à linguagem, ao sensível. O corpo torna-

se o meio de ter um mundo, de se relacionar com ele. Por isso, para compreendê-lo, não se 

pode colocá-lo distante, posicioná-lo de um ponto de vista externo a ele, mas entendê-lo a 

partir dele. Não se trata de exonerar a ciência, que o coloca à distância para sua investigação, 

mas atentar ao fato dela ser uma representação secundária. Existe uma experiência mais 

imediata que se baseia no viver.  

[...] eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como o simples objeto da 
biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. 
Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão 
minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 
poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p.3) 

Modo originário do existir, meio pelo qual se vive, o corpo realiza e simboliza a existência do 

ser humano. Não se pode despi-lo. Máxima brilhante que sintetiza o encontro entre o sujeito e 

seu corpo, Merleau-Ponty (2011, p.208) disse bem: “não estou diante de meu corpo, estou em 

meu corpo, ou antes, sou meu corpo”. O corpo configura-se como local da existência. Local 

não no sentido da porção do terreno, da província ou do território reservado, mas como coloca 

Jean-Luc Nancy (2000, p.17), “no sentido pictural da cor local: a vibração, a intensidade 

singular – ela própria variável, móbil e múltipla”. Isto é, uma existência que vibra, se 

desenvolve e muda num local aberto em si mesmo.   

Por ser local da existência, o corpo deve ser tratado como uma dimensão da totalidade do ser 

humano. Como bem figura as esculturas de Alberto Giacometti (1901-1966): o corpo se 

entrega de uma vez só. Suprimindo as partes do corpo e buscando o inteiro do homem, 

Giacometti exibe a sua instantaneidade, a sua unidade indecomponível (Figura 1). A 

totalidade de suas esculturas esqueléticas, acentuadas pela linha vertical, tendem ao infinito, 

mostrando o desenvolvimento interminável ao que corpo está submetido. 

 
7 Nancy, Jean-Luc. Corpus. Editora Passagens: Lisboa, 2000, p.27.  
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Figura 1: Giacometti, “Woman of Venice II”, bronze, 121.6 × 33.7 × 15.2 cm, 1956 
Fonte: Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque. 
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É para dar expressão sensível a essa presença pura, a esse dom de si, a esse 
surgimento instantâneo que Giacometti recorre à elongação. O movimento original 
da criação, movimento sem duração, sem partes, tão bem figurado por longas pernas 
gráceis, atravessa esses corpos à maneia de El Greco, e os erige em direção ao céu. 
(SARTRE, 2020, p.33) 

Corpo significa totalidade de sentir e pensar. Na sua obra “Fenomenologia da percepção” 

(1945), Merleau-Ponty envolveu-se com as discussões entre corpo das primeiras construções 

filosóficas e criticou as suas compreensões pelo pensamento objetivista da filosofia clássica. 

Posicionando o corpo como centralidade do pensar e da prática humana, o filósofo almejava 

superar a dicotomia que historicamente tem caracterizado o homem em polos opostos: de um 

lado o que valoriza só os aspectos fisiológicos do corpo, os sentidos (empirismo) e de outro a 

consciência (intelectualismo). A relevância filosófica merleau-pontyana consiste justamente 

na capacidade de forçar a ordem binária dessa tradição clássica, mediante referência a uma 

não redutibilidade nem aos sentidos nem a consciência.  

Trata-se de superar a profunda cisão entre o corpóreo tomado como exterioridade – o corpo 

como um mosaico de partes isoladas, que funcionaria segundo relações do tipo estímulo-

resposta – e o corpóreo como pensamento reflexivo – tomado como interioridade, como posse 

intelectual do mundo por um sujeito consciente. O primeiro, porque o corpo não é nem uma 

massa material com causalidade linear, nem objeto “partes extra partes e que, por 

conseguinte, só admite entre suas partes ou entre si mesmo e os outros objetos relações 

exteriores e mecânicas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.111). O segundo, pensar consiste em 

ser uma ação de um ser engajado com o mundo, pois “o pensamento não é nada de ‘interior’, 

ele não existe fora do mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.249).  

A consciência não se exibe como uma faculdade que se divide em direção ao mundo, ela 

mesma faz parte dele. Não existe uma mente sem corpo, assim como o corpo não existe sem 

uma mente. Ser corpo significa ser consciência e possuir um saber sobre o mesmo, o res 

cogitans (coisa pensante-mente) e o res extensas (coisa extensa-corpo) formam uma única 

substância. Todo o corpo pensa, porque pensar se trata de um ato corporal. Por isso, não há 

sentido em falar de separação do corpo e do pensamento, como se cada um pudesse subsistir 

por si. Nancy esclarece isso perfeitamente ao dizer que “eles são apenas o seu mútuo tocar-se, 

o toque da efracção de um pelo outro e de um no outro” (NANCY, 2000, p.36).  
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Na sua totalidade, o corpo também existe como uma unidade indecomponível dos sentidos. 

Os sentidos no corpo não são peças independentes que não se relacionam entre si, como se os 

dados captados por eles fossem qualidades independentes e isoladas e que, para cada um dos 

sentidos, corresponderia uma superfície ou um órgão pontual de captação. No corpo, “os 

espaços sensoriais tornam-se momentos concretos de uma configuração global que é o espaço 

único” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.299). Os sentidos se comunicam entre si num reenvio 

incessante de informações entre eles.  

Uma certa experiência do tátil do braço significa uma certa experiência tátil do 
antebraço e dos ombros, um certo aspecto visual do mesmo braço, não que as 
diferentes percepções táteis, as percepções táteis e as percepções visuais participem 
todas de um mesmo braço inteligível, como as visões perspectivas de um cubo da 
ideia do cubo, mas porque o braço visto e o braço tocado, como os diferentes 
segmentos do braço, fazem, em conjunto, um mesmo gesto. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p.210) 

Mas os sentidos não são simplesmente somas ou sínteses. Sem se confundirem, há 

cruzamento, reversibilidade, e cada uma continua a ser uma parte total, justamente porque as 

experiências sensoriais se tornam integradas por meio de sua indivisão. Os sentidos se cruzam 

sem se identificar, porque suas partes e seus mapas são completos e não se confundem, mas se 

invadem reciprocamente. Uma invasão que se realiza sem se converter um no outro e sem 

sobreposição. “Não é nem contraditório nem impossível que cada sentido constitua um 

pequeno mundo no interior do grande, e é até mesmo em razão de sua particularidade que ele 

é necessário ao todo e se abre a este” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.299). Como uma 

integração funcional dos sentidos corporais, o corpo representa o centro que os unifica e que 

cria a síntese “quando sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um 

termo único de seu movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, uma intenção única se 

concebe nele” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.312, grifos nossos). O corpo em sua 

originalidade é um ser estesiológico.  

A conexão entre os segmentos de nosso corpo e aquela entre nossa experiência 
visual e nossa experiência tátil não se realizam pouco a pouco e por acumulação. 
Não traduzo os “dados do tocar” para a “linguagem da visão” ou inversamente; não 
reúno as partes de meu corpo uma a uma; essa tradução e essa reunião estão feitas de 
uma vez por todas em mim: elas são meu próprio corpo. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p.207)  

A totalidade do corpo manifesta-se numa multiplicidade de partes, em que cada uma é em si 

uma parte total e, por isso, cada parte se apresenta como autônoma no contexto geral. Há 

autonomia e multiplicidade de um todo a qualquer parte do corpo que pulsa e vibra. O todo 

consiste em ser algo a mais que apenas a soma delas. Trata-se de um todo articulado, em que 
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uma modificação em qualquer parte do corpo tem por consequência a modificação no todo. 

Há sempre particularidade e universalidade. 

Mesmo que não tenha conhecimento prévio das condições dos diferentes órgãos dos 
sentidos, integro todos esses sistemas no ato perceptivo e motor, numa unidade 
formadora de sentido, uma vez que “[...] meu corpo é justamente um sistema 
acabado de equivalências e de transposições inter sensoriais. Os sentidos traduzem- 
se uns nos outros sem precisar de um intérprete, compreendem-se uns aos outros 
sem precisar passar pela ideia” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 315).  

As partes do corpo não estendidas umas ao lado das outras, mas envolvidas uma nas outras. 

“Meu corpo inteiro não é para mim uma reunião de órgãos justapostos no espaço. Eu o tenho 

com uma posse indivisa e sei a posição de cada um de meus membros por um esquema 

corporal, em que eles estão todos envolvidos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.114, grifos 

nossos). O esquema corporal, advindo da Gestalt8, se exibe como “uma tomada de 

consciência global de minha postura no mundo intersensorial” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p.145, grifos nossos). O corpo forma um todo por se direcionar e estar inserido em um meio 

significativo que lhe impõe tarefas e limitações. O corpo aparece total no sentido de uma 

postura em vista de uma certa tarefa atual ou possível. 

Se o corpo significa ser estesiologia isso quer dizer que o corpo inteiro está comprometido no 

funcionamento de cada sentido, de cada experiência corpórea. Todo o corpo, na sua totalidade 

e com todo o seu invólucro participa. Há entrelaçamento, por exemplo, entre o tato e a visão. 

O olhar toca as coisas, superfícies, curvas e bordas distantes, tateia o visível, apalpa as coisas, 

experimenta tátilmente um obstáculo erguido diante dele. Isso acontece, pois o olho é um 

“instrumento que se move por si mesmo, meio que inventa seus fins, o olho é aquilo que foi 

sensibilizado por um certo impacto do mundo e o restitui ao visível pelos traços da mão” 

(MERLEAU- PONTY, 2004, p.20). A visão necessita da ajuda do tato para fornecer 

sensações de solidez, resistência e protuberância.  Mas o seu entrelaçamento não ocorre 

apenas com o tátil, o olhar ainda possui a função de estimular o movimento. O sentido da 

visão está sempre relacionado à capacidade de fazer o corpo se deslocar, porque “o 

movimento é amadurecimento da visão” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.16, grifos nossos).  

 

 
8 Gestaltpsychologie é uma vertente da psicologia da forma ou teoria da forma, elaborada por psicólogos alemães 
no início do século XX. Teve grande influência na filosofia de Merleau-Ponty, que se apropria de alguns 
conceitos, além de concordar mesmo que em um primeiro momento com muito de suas ideias, dentre elas a 
crítica às ciências. 
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É preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é moldado no sensível, todo 
ser táctil está votado de alguma maneira à visibilidade, havendo, assim, imbricação e 
cruzamento, não apenas entre o que é tocado e quem toca, mas também entre o 
tangível e o visível que está nele incrustado, do mesmo modo que, inversamente, 
este não é uma visibilidade nula, não é sem uma existência visual. Já que o mesmo 
corpo vê e toca, o visível e o tangível pertencem ao mesmo mundo. (MERLEAU-
PONTY, 2000, p.131) 

Pela sua existência em totalidade, Merleau-Ponty acredita que o corpo deve ser comparado 

com a obra de arte. Como numa peça musical ou um quadro, não se apreende apenas um som, 

suas notas ou uma cor e os gestos do artista, mas o seu desdobramento de cores e sons. 

Semelhante com o que acontece no corpo em si, devido à sua exatidão, suas definições como 

organismo não constituem as partes que o fazem existir, mas os seus desdobramentos como 

um corpo total.   

Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são indivíduos, quer dizer, 
seres em que não se pode distinguir a expressão do expresso, cujo sentido só é 
acessível por um contato direto, e que irradiam sua significação sem abandoar seu 
lugar temporal e espacial. É nesse sentido que nosso corpo é comparável à uma obra 
de arte. Ele é um nó de significações vivas e não a lei de um certo número de co-
variantes. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.210) 

Por isso, destaca-se a essencialidade para a arquitetura de encenar ao habitante a sua condição 

estesiológica. Explorar as potencialidades do corpo em seu existir total e estesiológico, 

principalmente em relação ao sentido da visão para recolocá-la na espessura corpórea. A 

arquitetura se mostra indo muito além de ser uma mera dimensão visual, todo o corpo deve se 

deslocar, todos os sentidos devem ser encenados.  

Além de ser totalidade, o corpo se faz de pele. Como uma fronteira entre o que se considera 

interno e particular e o que se reconhece como público e externo, a superfície do corpo se 

exibe como uma borda externa. Para Nancy (2000, p.18), a pele se exibe como o limite, “a 

fractura e a interseção da estranheza no contínuo do sentido, no contínuo da matéria. Ou seja, 

pela pele o corpo se abre ao mundo”. A pele está longe de ser um envelope hermeticamente 

fechado, porque também exala porosidade, abertura, interstício, fronteira. Membrana 

permeável que controla a temperatura do corpo e tatilmente percebe seu entorno, a pele 

permite ao corpo estar em contato com o espaço, constituindo o toque de um no outro.  

Como um manter-se-entre, a pele seria como uma folha de papel, um ser de duas faces 

dinâmico, de um lado a tocar o interior, o íntimo e o privado e do outro o exterior, o público. 

A pele exibe o corpo como local de abertura sensível. É nesse sentido que, para Nancy (2012, 

p.56), a verdade do corpo está na pele e todo o resto se trata de literatura anatômica, 
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fisiológica e médica, a pele exibe a  “autêntica extensão exposta, toda voltada para fora, ao 

mesmo tempo em que envelopa o de dentro da bolsa cheia de borborigmos e cheirumes”. 

O sentido háptico de estar em contato consiste em estar em toda experiência corpórea. Todos 

os sentidos parecem ser especializações dos sentidos do tecido da pele e, portanto, 

relacionados de alguma forma à tatilidade. A visão poderia ser compreendida como o contato 

entre os olhos e as superfícies por meio da luz; a audição como o contato entre as ondas 

sonoras e os tímpanos e o olfato como o contato entre o nariz e as substâncias aromáticas.  

A pele como local de abertura sensível aparece nas esculturas de Auguste Rodin. O artista 

esculpe a vida e a dinamicidade que existem na pele do homem como uma transição do 

mundo exterior para o mundo interior. Animadas por emoções, texturas, sentimentos, suas 

peles pulsam. A interioridade de suas esculturas transborda para além de suas fronteiras, 

extrapola pelos poros e se move em direção ao espaço do espectador, constituindo suas 

esculturas enquanto uma ação conjunta, que comunica o interior e o exterior. De diferentes 

modos, Rodin demonstra a maleabilidade da pele para que essa relação ocorra.  Na escultura 

“Je suis belle” (Figura 2 – Figura 3), inspirada em um fragmento da coleção de poemas de 

Baudelaire, “Les Fleurs du mal”, possui uma figura feminina, em uma posição agachada, 

quase fetal, abraçada por um homem de pé que aparentemente alcança o céu para resgatá-la. 

Aqui, ao unir essas figuras, Rodin demonstra a flexibilidade da pele num corpo fechado e 

aberto, caindo e subindo, fetal e ereto. Por fim, “Danaíde” (Figura 4) agachada sobre os 

joelhos, mostra a pele esticada ao longo de sua curvatura ricamente trabalhada de suas costas.   

[...] corpo é uma pele diversamente dobrada, redobrada, desdobrada, multiplicada, 
invaginada, exogastrulada, furada, evasiva, invasiva, tensa, distendida, excitada, 
siderada, ligada, desligada. De todas estas maneiras, [...] o transcendental está na 
modificação indeterminada e na modulação espaçosa da pele [...]. (NANCY, 2000, 
p.16) 

Por essa abertura pela pele, pode-se afirmar que, paradoxalmente, a totalidade do corpo se 

encontra em aberto. Ao mesmo tempo em que existe um fluxo interno articulável e envolvido, 

esse todo se encontra sempre em direção ao externo. Está voltado para si e para o de fora, 

simultaneamente. Isso leva ao que Nancy (2000, p.15) disse sobre o corpo não como “não um 

‘cheio’, um espaço preenchido (o espaço está preenchido por todo o lado): são espaço aberto, 

e em certo sentido são o espaço propriamente espaçoso, mais do que espacial. Ou são aquilo a 

que se pode ainda chamar o lugar.” 
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Figura 2: Rodin, “Je suis belle”, mármore, 69.8 × 33.2 cm × 34.5 cm, 1882 
Figura 3: Rodin, “Je suis belle”, detalhe 

Figura 4: Rodin, “Danaid”, mármore, 36 × 71 × 53 cm, 1889 
Fontes: Musée Rodin, Paris. 
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Assim, relacionando-se com tudo, o corpo não cessa de trocar o dentro e o fora numa 

simultaneidade de sair de si e voltar em si. Não há uma instância exterior e nem uma instância 

interior, mas apenas uma. Não há interioridade que não esteja exposta a exterioridade e não há 

exterioridade que não esteja exposta na interioridade. “O interior e o exterior são inseparáveis. 

O mundo está inteiro dentro de mim e eu estou inteiro fora de mim” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p.18). Ocasionando um ao outro, CORPO-ESPAÇO formam uma só estrutura. 

Essa única referência não vêm de um acaso incompreensível. Não se pode dizer que o corpo 

existe só nele, ele também pertence ao espaço, faz parte integral dele porque o corpo não se 

encerra em si mesmo, ele existe em relação ao espaço. “Ser corpo [...] é estar atado a um certo 

mundo, e nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no espaço” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.205). A existência corporal não repousa sobre si mesma, porque o corpo não 

existiria como existe se não houvesse o espaço. O corpo existe enquanto sujeito do espaço, 

que o desperta para consciência de estar no mundo e de existir. Segundo Merleau-Ponty 

(2011, p.276), “o espaço para o corpo é uma conexão viva, comparável, ou antes, idêntica à 

que existe entre as partes do meu corpo”. O “esquema corporal”, o saber em si das partes do 

próprio corpo, também expressa a maneira como o corpo está no espaço: de modo envolvido.  

Nesse sentido, a subjetividade não pode ser considerada uma instância isolada que produz 

sentido, pelo fato dela mesma estar profundamente nos interstícios constituídos nas relações 

entre o corpo e as coisas, entre o corpo e o espaço. Sendo impossível discerni-los, a 

subjetividade não se trata apenas o “eu interior”, mas está em constante ligação com o 

exterior. Ela existe na corporeidade, que se concretiza continuamente no corpo, por suas 

vivências e experiências, movimentos e percepções em relação ao espaço.  

A verdade não “habita” apenas o “homem interior”, ou, antes, não existe homem 
interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. Quando volto a 
mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo da ciência, 
encontro não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito consagrado ao mundo. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 6, grifos nossos) 

Assim, o espaço está assentado na facticidade corpórea, não como um objeto, nem um ato de 

ligação do sujeito, porque não se pode observá-lo, já que está suposto em toda observação. O 

corpo existe com o espaço. Expressão que define essa relação, o corpo está no espaço “como 

o coração no organismo; ele mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e 

alimenta-o interiormente, forma com ele um sistema” (MERLEAU- PONTY, 2011, p.273). O 

poeta Rilke compara a maneira de habitar e existir no espaço ao ritmo da respiração, 
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definindo o respirar espacial e ontológico como “o contrapeso no qual a mim mesmo, 

ritmicamente cativante, advenho...” (RILKE9 apud HUCHET, 2012, p.205, grifos nossos).   

Outro ponto fundamental, possuir existência espacial significa que “ser é sinônimo de ser 

situado” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.339). Ao existir sempre em relação ao espaço, o 

corpo está sempre em situação, a ocupar um lugar único. Nesse sentido, ele estabelece a 

instalação das primeiras coordenadas e os pontos de ancoragem das direções. O aqui até o ali 

revela as dimensões próprias da espacialidade do corpo, que as introduz no espaço na medida 

em que o habita. Isto é, o “aqui” do corpo significa a ancoragem de um corpo ativo em face 

de suas tarefas. Tudo isso porque “os corpos são lugares de existência, e não há existência 

sem lugar, sem aí, sem um “aqui”, “eis”, pra o isto (NANCY, 2000, p.15).  

Eu compreendo o mundo porque para mim existe o próximo e o distante, primeiros 
planos e horizontes, e porque assim o mundo se expõe e adquire um sentido diante 
de mim, quer dizer, finalmente porque eu estou situado ele e porque ele me 
compreende.  (MERLEAU-PONTT, 2011, p.547)  

Para o filósofo Jean-Paul Sartre, Giacometti escolheu esculpir o homem situada. “A sua busca 

pelo absoluto acaba por fazer sua obra depender da relatividade dos pontos de vista que se 

adotam sobre ela” (SARTRE, 2020, p.28). Isso porque suas esculturas se conservam sempre à 

distância, não importa quanto o espectador se aproxime delas, elas continuam sempre à 

distância. Giacometti cria o vazio a partir do cheio para esculpir a aparência situada do corpo. 

Na busca dessa situacionalidade, ele faz suas esculturas carregarem o vazio que as envolve 

por onde elas forem. Para tal, ele teve que “desengordurar o espaço, comprimi-lo e fazê-lo 

drenar toda a sua exterioridade. (SARTRE, 2020, p.23)  

A dependência existencial do corpo para com o espaço também apresenta como uma 

discussão imprescindível para a arquitetura, porque demonstra a impossibilidade de pensá-los 

separados. A arquitetura como disciplina precisa reforçar com estofo sensível, vivo e 

experimental o espaço para intensificar e potencializar a relação existencial e encarnada entre 

CORPO-ESPAÇO. Trata-se de pensar que engajar o corpo no espaço pode contribuir para 

confirmar e potencializar a experiência de estar no mundo, o estatuto do habitante como corpo 

no espaço.  Ainda, outra questão arquitetural se descortina: para compreender o corpo e sua 

experiência na arquitetura, não se pode colocá-lo nem distante nem o posicionar num ponto de 

 
9 RILKE, Rainer Maria. Atmen (Respirar). In: Sonetos a Orfeu, 1ª da segunda seção apud MALDINEY, Henri. 
Rencontre avec, p.10,1997. 
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vista externo a ele, mas a partir dele. A arquitetura não pode ser compreendida como um 

objeto externo ao habitante, porque o habitante está intrinsecamente situado no espaço. O 

corpo existe com o espaço.  

Toda essa relação com espaço e seu modo de existir só ocorre devido algumas propriedades 

corpóreas. A saber, por um lado, o corpo se exibe como um ser passível de se modificar, de se 

relacionar, de se transformar, por outro lado, possui a capacidade de escolher quando isso 

ocorre ou não. O corpo transforma ideias em atos, mas também possui o poder de fechar os 

olhos, estirar-se, escutar seu sangue. “Mas, justamente porque pode fechar-se ao mundo, meu 

corpo é também aquilo que me abre ao mundo e nele em põe em situação” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.228). O corpo secunda duplo movimento de sístole e de diástole.  

O corpo manifesta metamorfose, como demonstra as esculturas de Constantin Brâncusi 

(1876-1957). Entalhados direto na pedra ou madeira, Brâncusi tira as protuberâncias, apaga, 

pouco a pouco, os traços do rosto, deixando apenas traços sugestivos que evocam o nariz, a 

boca, os olhos (Figura 5). Em sua inquietante exploração do corpo por meio da escultura, o 

corpo se encontra fragmentado, saturado, reordenado, invertido, contraído e, principalmente, 

metamorfoseado. Em suas esculturas, o corpo expressa numa esfera perfeita, num tronco de 

árvore que, embora todas se movam na direção da abstração, não querem ser abstratas, mas 

aproximar da pulsação da vida. O corpo das suas esculturas mostra a imperiosidade das 

pulsões, da rapidez de suas demandas, da maneira como o corpo pode se envolver com as 

coisas e ser transformado.  

Assim, para além da anatomia, o escultor expõe o corpo em relação com as coisas, com o 

mundo, com o espaço, interagindo com o que existe fora de si, tencionando o limite entre o 

exterior o interior. Esse tensionamento pode ser visto ainda com mais clareza nas esculturas 

“Le Nouveau-Né I” e “Male Torso” (Figura 6 - Figura 7). Ao trazer uma qualidade de 

superfície reflexiva, Brâncusi literalmente sobrepõe o espaço exterior no corpo e o corpo no 

espaço.   

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5: Brâncusi, “Mademoiselle Pogany II”, bronze polido, 43,4 x 19 x 26,5 cm, 1920 
Fonte: Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro.  
Figura 6: Brâncusi, “Le Nouveau-Né I”, bronze polido, 14.6 × 20.9 cm, 1915 
Fonte: The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 
Figura 7: Brâncusi, “Male Torso”, bronze polido, 45.7 × 102.4 × 17.7 cm, 1925 
Fonte: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington. 
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Além de sua capacidade de metamorfose, o corpo exterioriza movimento, o que traz a 

capacidade de ser de se tornar um centro de ação. Dotado pela iminência do movimento, o 

corpo retrai-se em si na sua partida, enquanto parte e se aparta do seu aqui. Cada um desses 

aspectos e agrupamentos momentâneos terá sido o resultado de um anterior e poderá vir a ser 

a causa de um seguindo. Dito de outro modo, o corpo possui a capacidade de assumir, no 

curso do movimento, um aspecto diferente e colocar-se em relações diferentes, constituindo, 

portanto, o centro de uma ação presente.  

Nesse sentido, segundo Merleau-Ponty (2011, p.336), no corpo, há o movimento abstrato e o 

movimento concreto, que criam um “sistema de ações possíveis, um corpo virtual cujo ‘lugar’ 

fenomenal é definido por sua tarefa e por sua situação”. O abstrato proporciona ao corpo a 

possibilidade de se colocar no possível, que seria a iminência do movimento e o que o coloca 

como postura em vista de certa tarefa. Ou seja, ainda que possa existir uma passividade do 

corpo, a capacidade de se portar no virtual, de se movimentar no próximo instante garante a 

atualização do seu ser no espaço. Cada momento do movimento abarca toda a sua extensão, e 

em particular o primeiro momento, a iniciação cinética, inaugura a ligação entre um aqui e um 

ali, entre um agora e um futuro, que os outros momentos se limitarão a desenvolver. No caso 

do movimento concreto, este corresponde aos gestos do corpo e seus atos frente à sua situação 

atual e efetiva, são seus dobramentos em ato.  

O movimento abstrato cava, no interior do mundo pleno no qual se desenrolava o 
movimento concreto, uma zona de reflexão e de subjetividade, ele sobrepõe ao 
espaço físico um espaço virtual ou humano. O movimento concreto é, portanto, 
centrípeto, enquanto o movimento abstrato é centrífugo; o primeiro ocorre no ser ou 
no atual, o segundo no possível ou no não-ser; o primeiro adere a um fundo dado, o 
segundo desdobra ele mesmo seu fundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.160).  

Rodin e Giacometti esculpem a iminência do movimento, que alcançam no domínio do corpo 

escultórico, a sutileza da passagem do imediatamente anterior para o por vir. Ambos 

expressam, em suas esculturas, o movimento como transição de uma atitude para outra. 

Suscitando a instabilidade do instante do seu ato, os seus caminhantes apresentam a tensão 

entre possibilidade e impossibilidade de ação (Figura 8 – Figura 9). O esculpem sem 

duração, no instante intermediário entre o passo anterior e o seguinte. Ambos modelam o 

gesto como fôlego entre entrega e permanência, tensão entre a mobilidade e a imobilidade. 

 

 



 

44 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Giacometti, “L'homme qui marche, bronze, 182.25 × 96.52 × 3.81 cm, 1960 
Fontes: Foto Peter Lindbergh. 

Figura 9: Brâncusi, “Muse”, mármore, 46.4 × 22.9 × 22.2 cm, 1912 
Fonte: Guggenheim Museum, Nova Iorque. 

Figura 10: Rodin, “L'homme qui marche”, vista frontal, 213,5 × 71,7 cm, bronze,1900 
Fonte: Metropolitan Museum of Art Museum, Nova Iorque. 
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O que é uma partida, mesmo a mais simples, senão esse instante em que tal corpo 
não está mais aí, aqui mesmo onde estava? Esse instante em que dá lugar ao único 
abrir do espaçamento que ele próprio é? O corpo que parte leva consigo o seu 
espaçamento, enleva-se como espaçamento, e de certo modo põe-se à parte, retrai-se 
em si – mas ao mesmo tempo, deixa esse mesmo espaçamento “atrás de si”, isto é, 
no seu lugar, e este lugar mantém-se o seu, absolutamente intacto e absolutamente 
abandonado. (NANCY, 2000, p.33)  

Além da imanência, o movimento também possui organicidade e essa Brâncusi a traz, 

esculpida por meio de uma leveza simples como deve ser. Sua escultura “Muse” (Figura 10) 

não traz um movimento mecânico, mas exala a fluidez do corpo e, nesse sentido, imersa na 

sua própria possibilidade de relação. Na sua escultura, há o perfeito equilíbrio de todos os 

movimentos e a exatidão das suas relações entre si, de suas articulações.  

Assim, o corpo deve ser compreendido em movimento, mas movimento para além de um 

simples deslocamento, para além de um movimento mecânico, destituído de sentido. Mover o 

corpo significa visar às coisas por meio dele, deixá-lo corresponder à solicitação do mundo. 

“A experiência motora de nosso corpo não é um caso particular de conhecimento; ela nos 

fornece uma maneira de ter acesso ao mundo e ao objeto” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

195, grifos nossos). O movimento delineia as ações, impulsiona o sujeito a ir em direção ao 

mundo, por isso “a motricidade é intencionalidade original” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p.192). A intencionalidade consiste em ser uma reflexão imprescindível na filosofia merleau-

pontyana, porque operada no corpo, no seu movimento, estabelece-se antes de uma 

consciência reflexiva10. A intencionalidade representa uma ação constitutiva do mundo e a 

“motricidade é a esfera primeira em que o primeiro lugar se engendra o sentido de todas as 

significações” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.197). O desejo do corpo de em ir em direção a 

algo está imersa no seu movimento e, nesse, esse engendra todo o nascimento do mundo para 

ele.   

Além de ser movimento, o corpo humano representa também uma entidade conhecedora. Sua 

corporeidade existe como fonte de conhecimento, que não se faz pelo corpo, ele é 

conhecimento do corpo. O conhecer não consiste em ser uma faculdade transcendente, mas 

imanente ao corpo. A potência da ação corpórea e do seu saber próprio funciona como uma 

 
10 A noção de intencionalidade de Merleau-Ponty é proveniente, mas contrária da concepção de intenção do 
filósofo Edmund Husserl (1859-1938), para o qual a intencionalidade se resume na fórmula: “Toda consciência é 
consciência de algo”. A intencionalidade define o estatuto da consciência, qualificada por estar dirigida para algo 
ou de ser acerca de algo. Para Husserl, a consciência é sempre intencional, como se fossemos apenas 
consciência, essa é a crítica de Merleau-Ponty à essa noção.  
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espécie de compreensão corporal, na medida em que estabelece certo domínio familiar em 

relação a ele. Existe um conhecimento “antipredicativo”, como uma acumulação de 

conhecimentos que são da ordem da sensação e que, por certos motivos, não afloram no nível 

da racionalidade, mas constituem um fundo de saber sobre o qual o resto se constrói. 

Ademais, o corpo se exibe como uma potência para significados. O corpo, para Nancy (2000, 

p. 25), representa a arqui-tectónica do sentido: “extensão do aí, do lugar da efracção por onde 

se pode vir-do-mundo. Extensão móbil, espaçamentos, derivas, estruturas e fracturas dos 

arqui-continentes do sentido, das placas tectónicas imemoriais que se movem sob os nossos 

pés, sob a nossa história”. O corpo, paradoxalmente, apesar de ser totalidade também existe 

como um espaço aberto, não preenchido, a receber todo tipo de sentido, da qual pode se 

expandir.  

[...] não há corpo que não esteja já ligado à rede de significação, assim como não 
existem “corpos livres”, flutuando fora do sentido. Eu respondo que é o próprio 
sentido que vai flutuar, para terminar ou para começar; sobre o seu limite e este 
limite é o corpo, não como uma pura e simples exterioridade ao sentido, nem como 
qualquer “matéria” intacta, intocável, mergulhada numa inverossímil transcendência 
que se fecha na imediatez mais espessa [...]; não, portanto, como “o corpo”, mas 
antes como O CORPO DO SENTIDO. (NANCY, 2000, p. 24)  

Por fim, a propriedade corpórea que sustenta todas as outras: o homem ser experiência, 

porque “ser experiência é comunicar interiormente com o mundo, com o corpo e com os 

outros, ser com eles em lugar de estar ao lado deles” (MERLEAU- PONTY, 2011, p.142). 

Como uma cisão que separa e, ao mesmo tempo, como uma indivisão que não se identifica, a 

experiência permite ao corpo estar junto com as coisas em suas relações. Ainda, o corpo 

nunca para de sentir o que faz com a experiência nunca chegue ao fim. Isso possibilidade que 

todo movimento, conhecimento, ação, nasça e re-nasça nos seus interstícios. O corpo se exibe 

como local ativo da experiência. 

O ser humano como corpo são seres-de-pele, seres-de-movimento, seres-de-ação, seres-de-

conhecimento. Condicionados pelos limites físicos inerentes e dotados de todas as 

virtualidades que se pode expandir, exprimir e comunicar. Visíveis e incarnados, situado no 

espaço, o corpo proporciona ao ser humano a possibilidade de vivenciar a experiência 

espacial. Por meio dele, o homem se lança para fora, vive e experimenta o espaço. Portanto, o 

corpo configura-se enquanto condição de todo contato, de toda relação com o espaço, pois 

tudo o que existe para o homem, existe por ele; e o espaço configura-se enquanto condição de 

toda existência, de todo viver.  
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O corpo é um enigma. Entre as coisas visíveis, é um visível, mas dotado do poder de 
ver – é vidente. Visível vidente, o corpo tem o poder de ver-se quando vê, vê-se 
vendo, é um vidente visível para si mesmo. Entre as coisas táteis, o corpo é um tátil, 
mas dotado do poder de tocar – é tocante. Tátil tocante, tem o poder de tocar-se ao 
tocar, é um tocante tátil para si mesmo. Entre as coisas móveis, o corpo é móvel, 
mas dotado do poder de mover – é um movente. Móvel movente, o corpo tem o 
poder de mover-se movendo – é móvel movente para si mesmo. O corpo é sensível 
em si. (CHAUÍ, 2002, p.178)  
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3 VOLUMINOSIDADE  

O instante do ato que se faz objeto.  
Lygia Clark11 

[Como] um cristal, mas todo cristal se move sob o olhar que ele suscita.  
Ora, esse movimento não é outro senão o de uma cisão sempre reconduzida,  

a dança do cristal em que cada faceta, inelutavelmente, contrasta com a outra. 
Georges Didi-Huberman12 

3.1 Profundidade  

3.2.1 Sua constituição pela história 

Mesmo não sendo um dos temas da pesquisa, algumas passagens cabem à perspectiva em 

relação a seu caráter. Sua abordagem consiste num ponto de inflexão importante na 

compreensão da profundidade espacial como uma dimensão subjetiva, porque a sua origem 

como uma dimensão objetiva está situada na sua criação no período do Renascimento. Na 

tentativa de retratar a percepção da profundidade do espaço em um plano bidimensional, o 

volume das coisas foi definido de maneira simplificada, o que a faz ser simplesmente uma 

terceira dimensão e a possuir caráter métrico, como extensão.  

No livro clássico “A perspectiva como forma simbólica” (1927), o crítico de arte alemão 

Erwin Panofsky (1892-1968) abre sua obra com a definição de perspectiva dada por Albrecht 

Dürer (1471-1528): “palavra latina que significa ver através de” (PANOFSKY, 1993, p.31). 

Panofsky assume essa definição e coloca a perspectiva como uma “janela”, uma aptidão para 

apresentar vários objetos com o espaço na qual se encontram, de tal modo que a noção de 

suporte material do quadro se encontre inteiramente rechaçada pela noção do plano 

transparente e sobre “este plano do quadro projecta-se o contínuo espacial visto através dele e 

no qual se considera estarem contidos os diversos objectos isolados” (PANOFSKY, 1993, 

p.31, grifos nossos). Ou seja, o olhar atravessa e mergulha num espaço exterior imaginário 

que não seria limitado, mas somente recortado pelas bordas do quadro.   

Etimologicamente, perspectiva, em latim, vem de perspicere, uma tradução literal da palavra 

grega “optiké”, que significa óptica, ciência da visão. Na Antiguidade e na Idade Média, não 

 
11 CLARK, Lygia. Breviário sobre o corpo. Concinnitas, ano 16, volume 01, número 26, julho de 2015, p.174. 
12DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos o que nos olha. 2 ed. Tradução Paulo Neves. São Paulo: Editora 
34, 2010,118 
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havia distinção entre “óptica” e “perspectiva” e os tratados indagavam sobre os problemas dos 

olhos e a sua constituição anatômica. O interesse era voltado para os fenômenos físicos e 

pscicológicos da visão, a transmissão de raios, a reflexão e a refração da luz. Conhecida como 

perspectiva naturalis, procurava “não mais do que a formulação matemática das leis da visão 

natural, ligando, assim, a grandeza aparente ao ângulo de visão” (PANOFSKY, 1993, p.37).  

A perspectiva só assume o sentido que atualmente possui a partir do século XV, no 

Renascimento, quando os pintores florentinos intensificaram as pesquisas de técnicas de 

pintura para uma maior “fidelidade” da representação da realidade à imagem. Aqui, designada 

como perspectiva artificialis, “tentou-se estabelecer um método que se provasse útil na 

representação de imagens em superfícies bi-dimensionais” (PANOFSKY, 1993, p.37). A 

busca era direcionada para a “costruzione legittima”, isto é, o modo mais correto para 

representar as coisas e o espaço de modo que a imagem perspectívica coincidisse com aquela 

que fornece a visão direta.   

Elaborada e re-interpretada em diversas épocas, a perspectiva, segundo Panofsky, trata-se de 

uma daquelas formas simbólicas por meio das quais as épocas e culturas individuais tornam 

visíveis suas concepções de espaço e de mundo. Com uma escrita ambiciosa, o autor propõe 

considerar a abrangência da forma perspectiva do “espaço descontínuo” da pintura clássica ao 

“espaço sistemático” da pintura no Renascimento. Panofsky observa que, embora a questão 

do espaço já era posta com complexidade e teorias espaciais na Antiguidade, “nenhuma houve 

que chegasse a uma definição do espaço como sistema de relações simples entre a altura, a 

extensão e a profundidade” (PANOFSKY, 1993, p.44, grifos meus). Os antigos não 

compreendiam o espaço por relações exatas e fechadas, não havia o domínio e a sua 

compreensão como unidade coesa. Como demonstrado na pintura “Tumba del Tuffatore” 

(Figura 11), encontrada por arqueólogos em 1968 e datada de 470 a.C, em uma tumba em 

Paestum, na Itália, o espaço era representado sem nenhuma noção de espaço.  

O espaço platônico, por exemplo, não se identifica com o espaço puramente geométrico 

tratado em coordenadas. Relacionado ao conceito de “Chora”, o seu conceito de espaço seria 

como um recipiente, um receptáculo de todas as coisas visíveis e sensíveis, um material 

informe e descontínuo de todas as coisas. Para Platão, “o espaço opunha-se ao mundo dos 
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elementos, redutíveis a corpos constituídos geometricamente, que funcionavam como o seu 

huperdoche ou receptáculo informe (de fato, hostil à própria forma)” (PANOFSKY, 1993, 

p.44). De maneira semelhante, na filosofia de Aristóteles, também não se identifica uma teoria 

do espaço propriamente dita. O filósofo o compreendia com um caráter essencialmente não 

matemático e de categorias qualitativas para o domínio do quantitativo. “Aristósteles 

distinguiu seis dimensões (diastaseis, diastemata) no topos koinos, ou espaço geral (a saber, 

em cima e em baixo, na parte da frente e na parte de trás, à direita e à esquerda)” 

(PANOFSKY, 1993, p.44). Isto é, direções dadas naturalmente com o posicionamento do 

homem em pé e ereto no espaço.  

Na Idade Média, o espaço também não fora compreendido por coordenadas, mas por  “um 

fluido homogêneo, digamos até, homogenizador, incomensurável, sem dimensão precisa” 

(PANOFSKY, 1993, p.48). No mosaico do século VI “Sacrificio di Isacco”, na Igreja de San 

Vitale em Ravenna, na Itália (Figura 12), há uma total desagregação da ideia de perspectiva. 

Sejam figuras, construções ou paisagismos, esses foram representados por meio de 

sobreposição e justaposição se tendendo ao plano. Seus elementos pictóricos estão dispostos 

sem que tenha sido prestada a menor atenção a uma lógica de composição prévia.  

[No quadro de Abraão] a permuta rítmica da cor e do ouro ou, caso do relevo, da luz 
e da sombra, restabelece uma espécie de unidade, mesmo que esta seja só de cor ou 
luz. Será mais uma vez, na sua concepção do espaço própria da filosofia que lhe é 
contemporânea, que a forma específica desta unidade encontra a analogia teórica. 
Isto acontece na metafísica da luz no neoplatonismo pagão e cristão, pois, como 
disse Proclus “o espaço outra coisa não é senão a mais bela das luzes”. 
(PANOFKSY, 1993, p.48) 

No Renascimento, a perspectiva artificialis passa a intuir ao observador a narrativa na qual 

está inserido e a representar o espaço da cena. Iniciado por volta de 1400, o italiano Piero 

della Francesca (1415- 1492) formulou o primeiro tratado acerca da perspectiva, ainda antes 

do século XV, chamado “De prospectiva pingendi”. Embora o afresco “La Trinità” (1428) de 

Masaccio (1401-1428), localizado na Santa Maria Novella em Florença (Figura 13), na Itália, 

mostre uma representação exata e uniforme do ponto de fuga, a perspectiva como fundamento 

para o desenho artístico surgiu apenas no tratado “Della Pictura” (1435) de Leon Battista 

Alberti (1404-1472). Nesse tratado, Alberti codificou e demonstrou as regras e teorias 

necessárias para compreender como desenhar uma “costruzione legittima” por meio da 

pirâmide visual. 
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  Figura 11: Lateral da “Tumba del Tuffatore”, Paestum,    
  Itália, 470 a.C 
  Fonte: Foto Patrícia de Camargo. 
  Figura 12: Mosaico “Sacrificio di Isacco” na Igreja de 
  San Vitale em Ravenna, Itália, século VI 
  Fonte: Foto Raffaele Pagani.  
  Figura 13: Afresco “La Trinità” na Igreja Santa Maria 
  Novella em Florença, Itália, 1428  
  Fonte: Foto Yasmin Vieira. 
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A pirâmide visual expõe uma estrutura visual formada por três partes: circunscrição, 

composição e recepção das luzes. Esses se equivalendo à teoria dos raios visuais: raios 

extrínsecos, raios médios e raio céntrico, respectivamente. Para Alberti, ao olhar para algum 

objeto, forma-se uma pirâmide visual em que os raios extrínsecos medem as quantidades 

exteriores do objeto, os médios qualificam as superfícies conforme a natureza do seu dorso e 

o raio cêntrico estabelece a composição de uma narrativa (Figura 14). Em outras palavras, a 

posição relativa dos raios visuais ‟determina a posição aparente dos pontos que lhes 

correspondem na imagem”, sendo a perspectiva baseada então “na distância a que os objetos 

estão do olho” (PANOFSKY, 1993, p.37). A perspectiva corresponderia, nesse sentido, a um 

simples plano que corta e intercepta a pirâmide visual e que se projeta para a superfície 

bidimensional (Figura 15).  

Assim, o quadro se definiu como “uma interseção plana e transparente de todos os raios 

provenientes do olho e que recaem sobre o objeto que este vê” (PANOFSKY, 1993, p.32). 

Essa definição permitiu a criação de vários dispositivos para auxiliar a tarefa de desenhar em 

perspectiva. Os arquitetos Alberto Pérez-Gómez (1949-) e Louise Pelletier (1963-), em seu 

livro “Architectural Representation and the Perspective Hinge” (1997), ao investigarem a 

perspectiva desde do seu “acontecer natural” até sua “reconstrução artificial”, demonstram 

várias ferramentas e modos elaborados para a sua criação a partir da definição albertiana.  

Uma dessas máquinas de perspectiva demonstrada foi produzida por Albrecht Dürer, e 

permitiu um método rigoroso para representar os objetos (Figura 16). A máquina que era 

“composta por uma estrutura ocular e um painel de vidro, destinava-se principalmente a 

demonstrar um método rígido para copiar a natureza cortando a seção literalmente por meio 

do cone de visão” (PÉREZ-GÓMEZ; PELLETIER, 1997, p.34, tradução nossa13). Com um 

papel quadriculado e um vidro diante do olhar, também quadriculado, era possível realizar o 

desenho em proporção, por meio dos quadrados correspondentes.  

 

 
 

13 “Consisting of an eyepiece and a glass panel, was mainly intended to demonstrate a rigid method for copying 
nature by cutting a section literally through the cone of vision”.  
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Figura 14: Abraham Bosse, pirâmide visual, 1648 
Fonte: PÉREZ-GÓMEZ; PELLETIER, 1997, p.70. 

Figura 15: Desenho esquemático do corte da pirâmide visual 
Fonte: PANOFSKY,1993, p.33. 

Figura 16: Albrecht Dürer, “Unterweysung der Messung”, 1525 
Fonte: PÉREZ-GÓMEZ; PELLETIER, 1997, p.34. 
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Mas como demonstra a máquina de Dürer, ainda não havia consideração sistemática da 

profundidade, o que ocorreu apenas por volta do século XVI em que os tratados a respeito da 

perspectiva começaram a sistematizar um método mais empírico como pode ser observado 

nos estudos de Baroque Vignola (1507-1573). Vignola fundou o “Due Regole della 

Prospettiva Pratica” (Figura 17) em 1583, no qual “um segundo observador (ou ponto de 

distância) foi introduzido como um segundo elemento para regular o escorço” (PÉREZ-

GÓMEZ; PELLETIER, 1997, p.32, tradução nossa14). Esse método de introduzir o ponto de 

distância a olhar perpendicularmente a uma mesma distância do ponto central foi o que 

justamente possibilitou a racionalização da profundidade. Como argumentam Pérez-Gómez e 

Pelletier (1997, p.33, tradução nossa15), “antes da introdução desse ponto de distância, a 

perspectiva artificial era, estritamente falando, uma coleção heterogênea de construções 

monocromáticas intuitivas baseadas no ápice do cone de visão como um olho simplificado”. 

Nessa máquina, o primeiro observador, usando como referência a graduação das duas 

travessas perpendiculares, ditava as coordenadas verticais e horizontais de cada ponto 

observado. Já o segundo, o que fazia o desenho, registrava a informação, usando como 

referência uma quadrícula equivalente previamente representada na folha de desenho.  

Assim, o processo da redução da perspectiva se resultou na definição de um plano pictórico a 

abstrair da realidade uma das três dimensões do espaço concreto: a profundidade. Na busca de 

se obtê-la, as coordenadas horizontal e vertical – a largura e a altura – foram projetadas no 

desenho regulando-se as relações de grandeza e o encurtamento das coisas – escorço –,  de 

uma forma totalmente objetiva. Uma vez conhecida já as perpendiculares da imagem final, 

bastava representar essa pirâmide visual em alçado lateral e evidenciar as distâncias em 

profundidade ao longo do corte vertical, podendo integrá-las no sistema já constituído de 

ortogonais que vão se recuando. Aqui, quem está a observar apenas dita as coordenadas e não 

tem acesso ao desenho e o segundo que executa manualmente o desenho não tem acesso 

visual ao modelo.  

 
14 “A ‘second observer’ (or distance point) was introduced as a second element to regulate the foreshortening”.  
15 “Before the introduction of the distance point, perspectiva artificialis had been, strictly speaking, a 
heterogeneous collection of intutive monocular constructions based on the apex of the cone of vision as a 
simplified eye”.  
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Figura 17: Baroque Vignola, “Due Regole della Prospettiva Pratica”, 1583 
Fonte: PÉREZ-GÓMEZ; PELLETIER, 1997, p.32. 
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Em um esquema mais geométrico, visualiza-se de modo mais claro esse ponto de distância 

(Figura 18). Observa-se que em cima à esquerda se exibe um desenho preparatório; à direita 

um desenho auxiliar executado numa folha à parte, que se trata do alçado da pirâmide visual 

que fornece as distâncias das linhas transversais, v, w, x, y, z e em baixo, no desenho final, 

demonstra-se a transferência das distâncias em profundidade, conseguidas no desenho 

auxiliar, para o desenho preparatório. A diagonal, presente no desenho final, serve apenas 

para se controlar os resultados.  

Assim, a perspectiva passou a “depender de uma construção visual na qual a profundidade era 

articulada dentro de um campo geométrico emoldurado e apresentado frontalmente ao 

observador. [...] A imagem e as proporções dos objetos foram então encurtadas dentro desse 

quadro não distorcido” (PÉREZ-GÓMEZ E PELLETIER, 1997, p.44, tradução nossa16, 

grifos nossos). O escorço criou um ilusionismo quanto à “profundidade verdadeira” do espaço 

e engendrou o que ficou conhecido como “trompe l'oeil”, sua ilusão de ótica. Desse modo, o 

método perspectívico começou a ser delimitado. Com o ponto de fuga, o ponto de distância e 

a linha do horizonte seria possível representar uma estrutura espacial nos limites do campo de 

visão, desenhando os corpos e as distâncias do espaço vazio entre eles, delimitanto, assim, a 

chamada “perspectiva linear”. Isso pode ser visto num esquema perspectivo realizado da 

pintura “A Madona de Canon van der Paele” de Jan van Eyck (1390-1441) (Figura 19). 

A explicação mais acessível é a seguinte: imagino a imagem (de acordo com a 
definição de janela) como uma seção transversal plana feita através da chamada 
pirâmide visual; é o olho o vértice desta pirâmide e ele está ligado aos pontos 
isolados que fazem parte do espaço a representar. Como a posição relativa destes 
raios visuais determina a posição aparente dos pontos que lhes correspondem na 
imagem visual, terei apenas de desenhar o plano e o alçado de todo o sistema, por 
forma a determinar que a figura surgirá na superfície de intersecção. O plano dar-
me-á a extensão, o alçado a altura. Combinados estes valores num terceiro desenho, 
ser-me-á fornecida a projeção perspectiva por que ansiava. (PANOFSKY, 1993, 
p.31, grifos meus) 

 

 

 
16 “In Renaissance perspective, foreshortening relied on a visual construct in which depth was articulated within 
a framed geometric field presented frontally to the observer. […] The image and proportions of objects were 
then foreshortened within this undistorted frame”.  
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Figura 18: Esquema ponto de distância 
Fonte: PANOFSKY, 1993, p.60. 

Figura 19: Jan van Eyck, “A Madona de Canon van der Paele”, esquema perspectivo, 1436 
Fonte: PANOFSKY, 1993, p.57. 
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O Renascimento aplicou regras para tornar a percepção da profundidade reprodutível, para 

ser viável transferi-la para o espaço bidimensional. A perspectiva passou a “renegar as 

diferenças entre a parte da frente e a de trás, a direita e a esquerda, entre os corpos e o espaço 

que entre eles medeia (o espaço vazio), e assim sendo, a soma de todas as partes do espaço e 

todos os seus conteúdos são congregados num ‘quantum continuum’ único” (PANOFSKY, 

1993, p.61). Na tentativa de retratar a percepção da profundidade do espaço em um plano 

bidimensional, o volume das coisas surgiu de um modo resultante e a profundidade se tornou 

algo métrico, ligado à extensão, à distância métrica, que se abria diante do observador.  

Nesse processo, a perspectiva linear teve que lançar mão de dois pressupostos fundamentais: 

“vemos com um olho imóvel e a seção transversal plana da pirâmide visual pode ser tomada 

por uma reprodução apropriada da nossa imagem óptica” (PANOFSKY, 1993, p.32). 

Primeiramente, considerar os olhos imóveis significa não considerar o fato de que esses estão 

em constante movimento e, nesse sentido, a maneira como o corpo olha a realidade se 

modifica constantemente. O todo do quadro ou do desenho passou a ser calculado de modo a 

ser válido para um único ponto de vista, implicando seu posicionamento em um ponto imóvel 

a abarcar todo o espaço. Para a coincidência da perspectiva com a visão direta, precisa-se que 

o observador se curve às condições ditadas pelo próprio plano, ou seja, que observe o quadro 

a partir do mesmo centro visual adotado pelo pintor, pois o artista determina de onde e como 

o quadro deve ser observado. Fora desse ponto, a imagem percebida será arbitrariamente 

deformada com relação à imagem natural. Isso criou uma instrumentalização quanto à sua 

apreensão. 

Quanto ao segundo pressuposto, a pirâmide visual introduzida não se trata de uma 

apropriação ótica do olhar, porque a imagem formada na retina implica “numa superfície 

côncava, não numa superfície plana” (PANOFSKY, 1993, p.32). A retina exibe apenas o 

meio bidimensional no qual a imagem vista está representada e o cérebro interpreta as duas 

imagens formadas, fundindo-as. A formação da imagem, segundo a perspectiva linear, ignora 

esse aspecto ao desenvolver-se a partir de uma superfície plana, lançando mão de linhas retas. 

Ou seja, desconsidera-se a visão binocular, a condição da visão natural.   
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[A perspectiva linear] Deixa no esquecimento o fato de vermos não com um olho 
imóvel, mas com dois olhos, em movimento constante, que geram um campo de 
visão esferoidal. Não toma em consideração a diferença imensa que há entre a 
'imagem visual‟, psicologicamente condicionada, através da qual tomamos 
consciência do mundo visível, e a “imagem da retina”, condicionada 
mecanicamente, que se imprime no olho físico. (PANOFSKY, 1993, p.34) 

Dessa forma, para Panofsky (1993, p.34), a perspectiva transformou “o espaço 

psicofisiológico em espaço matemático”. Do espaço descontínuo até então expressado, o 

Renascimento o modificou em um espaço sistémico, composto de três dimensões físicas, que 

existe, por natureza, antes e para além de todos os corpos. “Deu-se, por outras palavras, a 

objetivação do subjetivo” (PANOFSKY, 1993, p.61). Racionalizou-se a realidade vivida.  

Enquanto a representação do espaço entre os corpos não é abordada pela Arte da 
Antiguidade, o mundo representado afigura-se-nos da maior solidez e harmonia, se 
comparado com o da Arte do Renascimento; mas, logo que da representação passou 
a fazer parte o espaço, e isto sobretudo na pintura de paisagens, esse mundo passa a 
ser estranhamente irreal e vago [...]. (PANOFSKY,1993, p. 43) 

A perspectiva linear encena um espaço infinito, imutável e homogêneo, impossível à 

percepção imediata da realidade. A percepção do corpo ignora o conceito de infinito e do 

homogêneo, porque a homogeneidade assenta “na ideia de que todos os elementos desse 

espaço, os pontos nele reunidos, constituem simples indicadores de posição, privados de 

conteúdo independente próprio fora desta relação, da posição que ocupam em relação uns aos 

outros” (PANOFSKY, 1993, p.32). Em outras palavras, a posição do corpo não se refere 

apenas a uma posição de localização, mas também de situação referente ao que está a sua 

volta, visto que está sempre em relação a algo. O conteúdo e o contexto em que as coisas e o 

espaço se encontram não chega a ser problematizado pela perspectiva linear. O espaço como 

era conhecido na Antiguidade e na Idade Média, foi sendo substituído por uma perspectiva 

central, “com o seu espaço que se prolongava ao infinito e se centrava num ponto de fuga de 

existência arbitrária. Consumava-se, então, a ruptura definitiva e óbvia, até ao momento 

sempre disfarçada, com a visão aristotélica do mundo” (PANOFSKY, 1993, p.60). 

Com isso, a representação perspectívica objetiva, estabeleceu-se a possibilidade da utilização 

da geometria, da bidimensionalidade e das projeções ortogonais na concepção da arquitetura. 

Credita-se a Filippo Brunelleschi (1377- 1446) o exemplo mais antigo de uma perspectiva 

linear sistematicamente construída, em que se desenhou uma representação simétrica do 

batistério octogonal da Praça San Giovanni em Florença, vista do limiar da Duomo. 

Brunelleschi, em 1415, construiu a tavolleta: uma prancha na qual se encontra a perspectiva 

com um buraco do tamanho de uma lente monocular. Uma vez provido desse dispositivo, o 
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observador se mune de um espelho e o coloca diante do buraco. A vista direta do edifício 

ocultava-se para o observador, mas o reflexo no espelho devolve a imagem pintada no verso 

da tavolleta, que pode ser vista então no local em que se deseja a construção (Figura 20 e 21). 

Na imagem atual do batistério, visualiza-se as linhas auxiliares, os dois pontos de fuga 

utilizados e a linha do horizonte para a criação de seu desenho em perspectiva (Figura 22).  

De fato, como escreve Pérez-Gómez e Pelletier (1997, p.59, tradução nossa17), “a perspectiva, 

como uma ideia arquitetônica, sendo implementada no espaço vivido, demonstra como a 

geometria do mundo humano poderia ser parte de uma nova ordem social e política”. Há uma 

notável contribuição do estabelecimento da perspectiva para a arquitetura, uma vez que com a 

instituição da representação possibilitou a previsão do espaço. No entanto, ela alterou o 

próprio espaço a ser produzido. Trouxe uma concepção de espaço construído estático, 

sistemático, sem temporalidade do olhar. A dimensão do uso, o movimento do corpo e 

apropriação espacial por parte do habitante foram todos descartados. A perspectiva 

simplificou o espaço a um processo racional e repetível, com a crença em seu poder como um 

método universal para configurar e construir o mundo e não meramente para representá-lo.  

As construções no espaço real passaram a ser percebidas por um único ponto de vista. O 

habitante deve literalmente deixar de lado seu corpo e sua visão binocular e assimilar-se com 

o ponto geométrico de fuga. Tal limitação pode ser visualizada no desenho do arquiteto 

Andrea Pozzo (1642-1709) para a cúpula da Igreja de Santo Inácio em Roma (Figura 23), 

posteriormente construída entre 1626-1650 pelo arquiteto Orazio Grassi (1583-1654). 

Baseada em uma correspondência entre plano, elevação e perspectiva, “a imagem construída 

determinava uma posição específica no espaço: essa figura deveria ser colocada tanto acima 

do olho quanto a altura indicada” (PÉREZ-GÓMEZ; PELLETIER, 1997, p.198, tradução 

nossa18). Notam-se, nessa descrição, dois aspectos: como o espaço da igreja deveria ser 

projetado e a existência de uma determinação de qual ponto do espaço o habitante deveria 

observá-la. A arquitetura tornou-se uma imagem que deveria estar em determinado ponto para 

compreênde-la.  

 

 
17 “Perspective as an architectural idea implemented in lived space demonstrates how by geometrizing the world 
humans could be part of a new social and political order”. 
18 “The image was meant to placed in a specific position in space: this figure ought to be placed as much above 
the eyes as the height DO”. 
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Figura 20: Croqui esquemático da 
“tavoletta” de Brunelleschi 
Fonte: KRAUSS, 1999, p.83. 
Figura 21: Reconstrução da “tavoletta” 
no Museu “Storia dele Scienze”, 
Florença, Itália 
Fonte: Foto Paolo Galluzzi. 
Figura 22: Edição linha do horizonte no 
espaço real, ponto de fuga e linhas 
auxiliares 
Fonte: Foto e edição Yasmin Elganim. 
Figura 23: Andrea Pozzo, perspectiva 
Igreja Sant I’gnazio, Roma, 1700  
Fonte: PÉREZ-GÓMEZ; PELLETIER, 
1997, p.198. 
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Na construção da Igreja Santa Maria em Milão (Figura 24), o arquiteto Donato Bramante 

(1444-1514), em 1482, utiliza a técnica “Trompe-l’oeil” para criar uma ilusão de ótica 

pictórica no coro que faz com que este aparenta ter três dimensões, mas na realidade apresenta 

apenas duas. Mas além da ilusão de se criar o espaço, Bramante o cria para ser visto por um 

ponto de vista imóvel. Se o habitante do espaço não estiver em tal posição, verá o coro 

distorcido (Figura 25).  

Em outro exemplo, podem-se observar as consequências no espaço real do que foi a 

profundidade entendida como uma dimensão resultante e métrica trabalhada no plano 

bidimensional. Na “Galleria Spada” (Figuras 26), reconstruída no ano de 1635, em Roma, 

pelo arquiteto Francesco Borromini (1599-1667), quando um observador se encontra em pé 

no pátio, o peristilo se abre diante dele por um longo túnel, flanqueado por colunas que o leva 

a um espaço aberto, onde há a estátua de Marte. Aqui, o espaço aparenta ser profundo e 

extenso, mas o peristilo na realidade se apresenta curto. Do arco frontal ao posterior, há uma 

distância de aproximadamente 8,50 metros, em sua parte inicial a galeria tem seis metros de 

largura e três de altura e as medidas diminuem gradualmente até chegar a dois metros de 

altura e um de largura em sua parte final. As paredes laterais convergem, o piso se eleva, o 

teto se inclina para baixo e os intervalos entre as colunas diminuem. Quando o observador 

chega à estátua de Marte, surpreende-se por achá-la tão pequena.  

O espaço da “Galleria Spada” resultou num efeito de “imagem” perspectivo para o próprio 

espaço real, que enfatiza uma natureza artificial e, principalmente, representa o espaço de 

forma estática. Por isso, Pérez-Gómez e Pelletier (1997, p.65, tradução nossa19) afirmam que 

“embora a perspectiva se tornasse cada vez mais integrada à arquitetura, ela permaneceu 

limitada ao reino da ilusão, qualitativamente distinto da realidade construída”.  

 

 

 
19 Athough perspective increasingly became integrated with architecture, it remained limited to the realm of 
illusion, qualitatively distinct from constructed reality”.  
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Figura 24: Coro, Igreja de Santa Maria presso San Satiro de Bramante, Milão 

Figura 25: Coro, visão lateral, Igreja Santa Maria presso San Satirode Bramante, Milão 
Fontes: Foto Anna Riboldi. 

Figura 26: Galeria Spada em Roma 
Fonte: Foto Maurizio Capolupo. 
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Assim, para Panofsky (1993, p.63), “a história da perspectiva pode ser entendida, com a 

mesma legitimidade, de duas maneiras: enquanto vitória de um sentido real, distanciador, 

objetivante, ou como o triunfo da luta do Homem pelo poder, luta essa que renega a 

distância”. Em outros dizeres, a perspectiva se distanciou da realidade e se esqueceu da 

verdadeira distância entre o homem e as coisas. De maneira análoga a Panofsky, os autores 

Pérez-Gómez e Pelletier (1997, p.86, tradução nossa20) possuem uma compreensão 

semelhante da perspectiva enquanto vitória de um sentido distanciador, que não se preocupou 

com “a enigmática distância entre a realidade do mundo e sua projeção”. 

Esse “sentido distanciador”, presente no processo da criação da perspectiva, teria sido 

intensificado pela filosofia de René Descartes (1596-1650), que proporcionou uma mudança 

de um observador com “consciência encarnada” para um observador “desencarnado”. Quando 

Descartes atribuiu à razão o poder substancial de conhecer o verdadeiro e o modo de acesso 

ao conhecimento passou a ser privilegiado pela razão em detrimento dos outros sentidos, a 

mente foi sendo privilegiada à medida que o corpo e a sua experiência foram sendos 

distanciados. O corpo em sua totalidade foi sendo esquecido, dando-se prioridade à mente e 

apenas ao visual como a verdadeira fonte de conhecimento. O distanciamento do corpo 

alterou a própria natureza da relação do indivíduo com o mundo, afastando-o em progressões 

filosóficas, intelectuais e culturais. Claro que esse distanciamento não antecipa de fato a 

perspectiva, mas já é uma “condição de epistemologia em que o ego constituinte reduziu a 

presença da realidade, reduzindo uma realidade multi-sensorial àquela que só pertence ao 

visual” (PÉREZ-GÓMEZ; PELLETIER, 1997, p.11, tradução nossa21).  

A perspectiva não dá qualquer lampejo da realidade, submetendo o objeto a uma situação 

exata, se exibe como uma invenção, um simulacro ilusionista. Trata-se de uma abstração 

humana regida por um conjunto de regras preestabelecidas, que não consegue expressar como 

o volume das coisas e do espaço se exibe para o homem. Portanto, o Renascimento, 

procurando representar o mundo tal como ele existe, na realidade o interpretaram e passaram 

 
20 “enigmatic distance between the reality of the world and its projection”.  
21 “While this distance does not anticipate perspective, it is nevertheless a condition for perspective and 
perspectival epistemologies, that it, philosophical systems in which the constituting ego reduces the presence of 
reality”.  
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a construí-lo. A perspectiva naturalis não foi uma descoberta, mas uma invenção, uma 

maneira de projetar o mundo inventada pelo homem, não seu decalque.  

3.1.2 Fundamentação da relação CORPO-ESPAÇO 

Na busca de compreender a estrutura espacial e sua relação com o corpo, na tentativa de 

retratar nosso “contato original” com o espaço, na “descrição da nossa experiência tal como 

ela é”, Merleau-Ponty se debruçou sobre a profundidade. Na segunda parte do livro “O 

mundo percebido”, em “Fenomenologia da percepção” (1964), o filósofo apresenta a 

profundidade como o paradigma, a essência, o desdobramento essencial, o caráter originário 

do espaço. Acreditando que a profundidade não seja simplesmente uma distância ou “o 

intervalo sem mistério que eu veria de um avião entre as árvores próximas e distantes. Nem 

tampouco a escamoteação das coisas umas pelas outras que um desenho em perspectiva me 

representa vivamente [...]” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.35), o filósofo a via como algo 

muito mais complexo do que um simples parâmetro ou uma coordenada espacial. Para 

Merleau-Ponty a profundidade exerce um papel fundamental no modo de existir do corpo no 

espaço. 

O filósofo desconstruiu o sentido da profundidade espacial na própria filosofia. Recusou as 

concepções filosóficas clássicas, como o empirismo e o intelectualismo, que a abordaram 

como uma espécie de “largura vista de perfil”, formada por “uma realidade de justaposição de 

pontos comparáveis à largura, [...] que não pode ser vista porque ela não se desdobra sob 

nosso olhar e só lhe aparece abreviadamente” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.343). Ou seja, 

condenou a profundidade assimilada como simples intervalos crescentes entre as coisas, como 

larguras calculadas, que apenas poderia ser dada à visão se o corpo estivesse na posição de um 

observador lateral. Essa abordagem estaria equivocada, porque considera o sujeito acósmico, 

que não habita o espaço ou que existe concomitantemente em todos os lugares, numa espécie 

de ubiquidade. A profundidade como uma “largura” exige um sujeito que abandone o seu 

lugar, o seu ponto de vista sobre o mundo e se imagine numa espécie de sobrevoo.  

Para tratar a profundidade como uma largura considerada de perfil, para chegar a um 
espaço isótropo, é preciso que o sujeito abandone seu lugar, seu ponto de vista sobre 
o mundo, e se pense em uma espécie de ubiquidade. Para Deus, que está em todas as 
partes, a largura é imediatamente equivalente à profundidade. O intelectualismo e o 
empirismo não nos dão um relato da experiência humana do mundo: eles dizem o 
que Deus poderia pensar dela. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.344)  
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Não há como o sujeito abandonar o seu lugar, o seu ponto de vista. O corpo está sempre, em 

primeiro lugar, envolto por um espaço e objetos específicos num contexto particular. Nesse 

sentido, a profundidade se torna necessária para que haja o ponto de vista do habitante sobre o 

espaço e para que esse, ao mesmo tempo, possa estar ao seu redor. Como um eco, a 

profundidade desperta a facticidade do corpo no espaço. Enquanto a largura pode passar por 

uma relação entre as próprias coisas ou entre espaços nos quais o sujeito não se encontra 

implicado, a profundidade ocorre para criar as suas perspectivas, o seu “aqui”. Nos dizeres de 

Merleau-Ponty (2000, p.203), “é preciso que haja profundidade, pois existe o ponto de onde 

eu vejo – que o mundo me rodeie”.  

Ao “designar a instalação das primeiras coordenadas, a ancoragem de um corpo ativo, a 

situação do corpo face de suas tarefas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.146), a profundidade 

torna-se responsável pelo eclodir do corpo no espaço. Ela permite ao corpo vivenciar, se 

apropriar do espaço, ou seja, faz com que seja possível a sua existência nele. Como coloca 

Stéphane Huchet (2012, p.51), essa dimensão pela filosofia merleau-pontyana “abre um jogo 

complexo de uma singular afirmação espacial”, ou seja, enuncia que o corpo está no espaço. 

Isso faz com que a profundidade também seja a responsável, simultaneamente, pelo 

resplandecimento espacial. Ao fazer surgir o ponto de vista do corpo, essa dimensão se torna a 

própria condição de existência e revelação do espaço. Ou seja, por meio dessa dimensão o 

espaço se abre diante do corpo, sendo possível percorrê-lo e vivê-lo. Essencial aqui: a 

profundidade dá o espaço ao corpo. Significa o meio, o modo que o corpo tem para tê-lo, para 

se envolver e se relacionar. Desse modo, ao contrário de compreendê-la objetivamente, a 

profundidade se trata da dimensão responsável pelo encontro, pelo contato, pela 

fundamentação da relação CORPO-ESPAÇO. Pela profundidade, o espaço revela-se ao corpo 

ao mesmo tempo em que, por seu viés, o corpo ancora-se ao espaço. 

Expressada nos correlatos de ser e estar do homem, a profundidade declara a 

indissociabilidade corpórea com o espaço. Ao fornecer o espaço ao corpo, ela se torna 

responsável por esse encontro, fundamenta a experiência de abertura, “é através dela, é por ela 

que devemos ter acesso a um mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.345).  A profundidade 

não é simplesmente um atributo físico, mas abertura para a percepção, para o sentir ocorrer, 

que corresponde ao modo da a comunicação vital com o espaço. A percepção 

fenomenológica, como será desenvolvida mais à frente, consiste em ser o contato primeiro 

entre CORPO-ESPAÇO e, nesse sentido, a profundidade responsabiliza por sua abertura e 
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nascimento.  Mais que um sentido métrico, a profundidade está presente no “mundo vivido”, 

na fundação da existência corpórea. Num sentido vivido, ela “revela imediatamente o elo do 

sujeito ao espaço” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.360). A profundidade, entre todas as 

dimensões, consiste em ser, assim por dizer, a mais existencial. 

[...] é preciso redescobrir sob a profundidade como relação entre as coisas ou mesmo 
entre planos, que é a profundidade objetivada, destacada da experiência e 
transformada em largura, uma profundidade primordial que dá seu sentido àquela 
[...], existe uma profundidade que ainda não tem lugar entre os objetos, que, como 
mais forte razão, não avalia ainda a distância de um a outro, e que é a simples 
abertura da percepção [...]. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.359)  

A profundidade assegura a existência do espaço para o corpo, porque se ela não existisse, o 

ser humano não poderia nem existir e nem perceber algo de modo separado, a não ser que 

desaparecesse todo o resto. Dada a impossibilidade possuir uma visão nítida de dois pontos 

simultaneamente, quando o corpo mira num certo ponto definido e perde-se o foco dos 

demais, a profundidade assegura a existência desses focos, mesmo que ele não esteja olhando. 

Em outras palavras, a profundidade faz com que a visão não se restrinja apenas ao que está 

visível, como também implica o sentido daquilo que não está sendo visto, posto que o corpo 

poderia ver contornando ou manipulando as coisas. O corpo vê aquilo que, em termos, não vê. 

Por isso, se o corpo vê o espaço ou as coisas se esconderem na sucessão de planos que se 

encobrem parcialmente, não os vê um detrás do outro, vê-os um fora do outro, porque o seu 

pensamento decifra a profundidade e insere o invisível, o ausente, o latente. “O olhar não 

vence a profundidade, contorna-a” (MERLEAU-PONTY, 2000, p.203). Como uma 

“dimensão do oculto por excelência”, a profundidade ritma o espaço em sua própria 

invisibilidade, no qual sustenta a visibilidade de sua aparição. 

A superposição e a latência das coisas não entram na sua definição, apenas 
exprimem a minha incompreensível solidariedade com uma delas, meu corpo, e, em 
tudo o que elas têm de positivo, são pensamentos que eu formo, e não atributos das 
coisas: sei que, nesse exato momento, outro homem colocado – melhor ainda: Deus, 
que está em toda parte – poderia penetrar o esconderijo delas, e vê-las desdobradas. 
(MERLEAU-PONTY, 2004, p.27-28)  

As coisas jamais ficam uma por trás das outras como se estivessem escalonadas, porque “as 

coisas se imbricam umas nas outras porque elas estão fora uma da outra” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p.28). Tornam-se rivais ao olhar justamente por estarem cada uma em seu 

lugar e a profundidade justamente proporciona isso. Como “um ser do espaço para além de 

todo ponto de vista” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.28), a profundidade faz com que o espaço 

seja sentido simultaneamente por todos os lados. Além da “dimensão do oculto por 
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excelência”, existe como uma “dimensão por excelência do simultâneo” que se encontra 

diante do corpo e também atrás dele. 

A profundidade é o meio que têm as coisas de permanecerem nítidas, ficarem coisas, 
embora não sendo aquilo que olho atualmente. É a dimensão por excelência do 
simultâneo. Sem ela, não existira um mundo, ou Ser, mas só uma zona móvel de 
nitidez que não poderia apresentar-se sem abandonar todo o resto [...]. (MERLEAU-
PONTY, 2000, p.203) 

Assim, por ser a “dimensão por excelência do simultâneo”, a profundidade consegue dar o 

espaço ao corpo sempre em reserva e não por uma transparência pura. O espaço não está 

nunca inteiramente disponível para o corpo, existe sempre uma “dimensão de ausência” que 

possibilita que a profundidade continue a fundamentar a relação CORPO-ESPAÇO. Nesse 

sentido, deve-se compreender a profundidade como um ser polimorfo. Mais do que uma 

simples dimensão, a profundidade expressa “propriamente a experiência da reversibilidade 

das dimensões, de uma localidade global onde tudo está a um só tempo” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p.35). A profundidade significa um “conjunto das dimensões”, a coexistência 

de tudo, a possibilidade de “uma coisa lá está”.  

[É preciso] compreender que o espaço não tem três dimensões, nem mais nem 
menos, como um animal tem duas ou quatro patas, que as dimensões são 
antecipadas pelas diversas métricas sobre uma dimensionalidade [a profundidade], 
um ser polimorfo, que as justifica todas sem ser completamente expresso por 
nenhuma. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.28-29, grifos nossos) 

Diferente da abordagem do Renascimento, Merleau-Ponty(2004, p.35) acredita que se 

houvesse alguma dimensão, a profundidade seria antes a primeira não a “terceira dimensão 

resultante das outras duas – da largura e da altura –, porque “não há formas, planos definidos 

a não ser que se estipule a que distância de mim se acham as suas diferentes partes” 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p.35). Tudo o que existe, existe primeiro em relação ao corpo e 

a profundidade nada mais é que essa possibilidade. Mais do que a sensação de dar o volume 

das coisas, de perceber o mundo em três dimensões, a profundidade merleau-pontyna se trata 

antes da possibilidade de isso acontecer, do seu Nascimento para o corpo. A profundidade não 

apenas sustenta e ampara as outras duas dimensões, como também desdobra todas as inter-

implicações entre CORPO-ESPAÇO. O tempo, o movimento, a distância, a situação, tudo se 

irradia da profundidade.   

Contudo, ressalta-se que, como informa Huchet (2012, p.206), a fenomenologia se impõe 

como filosofia para pensar o espaço, pois sempre mostra como tudo que vem “recortar, 

‘enformar’, enquadrar, diagramatizar, filtrar, construir, estruturar o vivo – [...] isto é, tudo o 
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que produz uma mediação objetiva do espaço [...] – acontece após, sobre e acima de um 

substrato, de um estofo vivencial [...] não enformado”. Esse é o espaço definido pelos 

fenomenólogos como “anti-predicativo”, o espaço da sensação, aquele vivido pela 

corporeidade e sensibilidade, organizado no plano perceptivo e não no plano do 

conhecimento, da técnica ou da razão. A profundidade, como a responsável pelo elo CORPO-

ESPAÇO, exibe a dimensão desse espaço anti-predicativo, por isso significa uma dimensão 

subjetiva que antecede uma simples a profundidade pelo viés objetivo.  

Portanto, não se deve compreender a profundidade simplesmente como uma distância ou um 

intervalo sem mistério enxergada de um avião entre as árvores próximas e distantes. 

Fundamental, o corpo nunca para de percebê-la. A profundidade originária não se dá no nível 

visível, mas no nível do sentir. Merleau-Ponty aponta: “mais diretamente do que as outras 

dimensões do espaço, a profundidade nos obriga a rejeitar o prejuízo do mundo e a 

reencontrar a experiência primordial onde ela brota” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.345).  

3.1.3 Plasticidade no habitar  

3.1.3.1 Deformação da aparência  

Geralmente, descreve-se o fenômeno da profundidade pelo tamanho aparente das coisas ou 

pela sua distância como extensão. A filosófia clássica a explicou como uma tradução de dois 

signos da distância: a convergência dos olhos e a grandeza aparente. Por sua vez, a Psicologia 

da Gestalt considerou tanto a convergência quanto a grandeza aparente como causa da 

profundidade. No entanto, Merleau-Ponty critica ambas compreensões, por serem dadas por 

fatos objetivos. Para o filósofo, a convergência e grandeza aparente não são nem signos nem 

causas da profundidade. Não seriam signos, porque a profundidade não consiste em ser algo 

preexistente. O signo não pode introduzir o corpo na realidade espacial, pois esses só “podem 

introduzir o sujeito na significação do espaço se eles já foram apreendidos” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.346). Não seriam as causas, porque não as implicam, a profundidade não 

condiciona a convergência dos olhos e a grandeza aparente, porque uma experiência nunca 

pode ser correlacionada a condições causais. “Ter a experiência de uma estrutura não é 

recebê-la em si passivamente: é vivê-la, retomá-la, assumi-la, reencontrar seu sentido 

imanente” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.348). 
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Para Merleau-Ponty, deve-se descrever a grandeza aparente e a convergência, não tais como o 

saber científico as conhece, mas como o corpo as apreende no interior. Ambas são partes 

integrantes da profundidade e “estão presentes na experiência da profundidade como o 

motivo”, que significa “um antecedente que só age por seu sentido”, sendo “a decisão que 

afirma esse sentido como válido é o que lhe dá sua força e eficácia” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p.348-349). O motivo envolve uma determinada situação que incita uma desejabilidade 

e que faz o corpo se inclinar em certa direção, mas sem ainda tomar uma posição de 

engajamento, o que corresponde a situação enquanto fato. Além dessa motivação, existe a 

decisão de tomar essa direção, ou seja, sua efetivação, que corresponde a situação assumida. 

As duas ocorrem instantaneamente, melhor dizendo, como nos termos do filósofo “são 

elementos abstratos de uma situação e, nesta, são sinônimas umas das outras” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.352). A grandeza aparente e a convergência são condições para uma 

atitude, e a decisão do corpo de receber a experiência, de vivê-la, lhe dá eficácia e sentido. 

Ter experiência de uma estrutura não é recebê-la em si passivamente: é vivê-la, 
retomá-la, assumi-la, reencontrar seu sentido imanente. Portanto, uma experiência 
nunca pode ser correlacionada a certas condições de fato como à sua causa e, se 
produz a consciência de distância para tal valor da convergência e para tal grandeza 
da imagem retiniana, ela só pode depender desses fatores o tanto quanto eles 
figuram nela. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.348) 

Por isso, quando os objetos se distanciam perdendo sua estatura ou quando se aproximam e os 

olhos que os fixam convergem mais, o corpo percebe as distâncias para com elas e a partir 

delas elaborar uma conduta. A grandeza aparente e a convergência são fenômenos que 

pertencem ao agir e formam simplesmente a situação do corpo no espaço, ou seja, são os 

efeitos de ser corpo no espaço. Além disso, um objeto a se distanciar perdendo sua estatura ou 

a se aproximar aumentando-a só poderia ser causa ou efeito, se houvesse o pressuposto de que 

as coisas permanecem inalteradas durante esse processo e que o corpo como um todo fosse 

um espelho que não deformasse a realidade. 

[A grandeza aparente e a convergência dos olhos] não fazem, a título de “causas”, a 
organização em profundidade aparecer miraculosamente, mas tacitamente elas a 
motivam, enquanto já incluem em seu sentido e enquanto já são, uma e outra, uma 
certa maneira de olhar à distância”. [...] [Ambas] são apenas uma maneira de 
exprimir nossa visão da profundidade. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.349). 

Ao colocar a convergência dos olhos e a grandeza aparente como motivos, Merleau-Ponty 

libera a profundidade dos postulados causais, contra uma relação de causa-efeito, para torna-

la motivante-motivado. À medida que o fenômeno motivado se realiza, sua relação interna ao 

fenômeno motivante aparece e, em lugar de apenas sucedê-lo, ele o explicita e o faz 
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compreender, de maneira que ele parece ter preexistido ao seu próprio motivo. Tudo isso 

porque não se trata somente do espaço se organizar em profundidade, existe também uma 

“participação ativa” do sujeito, a razão operante, pois a “profundidade nasce sobre o meu 

olhar porque ele procura ver alguma coisa” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.354). Dito de 

outro modo, a profundidade faz com que tanto o espaço se organize em profundidade, quanto 

o corpo seja essa potência intencional que sempre intenta perceber alguma coisa. O que se 

abre diante do corpo exprime seu modo de olhar enquanto o olha. A relação CORPO-

ESPAÇO significa relação recíproca, mas que requer também uma atitude do corpo. A beleza 

dessa relação justamente reside no fato de não se exibir como uma relação unidirecional do 

corpo no espaço ou do espaço no corpo.  

Um fenômeno desencadeia o outro não por uma eficácia objetiva, como a que une os 
acontecimentos da natureza, mas pelo sentido que ele oferece – há uma razão de ser 
que orienta o fluxo dos fenômenos sem estar explicitamente posta em nenhum deles, 
um tipo de razão operante (MERLEAU-PONTY, 2011, p.81).  

Num exemplo, citado por Merleau-Ponty, o corpo ao olhar uma estrada reta e muito extensa, 

parece enxergar suas margens convergirem ao longe para um mesmo ponto, mesmo que o 

indivíduo saiba que essas duas retas paralelas em nenhum momento se cruzarão. Essa 

deformação virtual faz com que o corpo esteja na estrada, exibindo a sua própria intenção. 

Aqui, não se deve dizer que as margens da estrada são dadas como convergentes, nem como 

paralelas, mas “paralelas em profundidade”. Quando se questiona que um homem a duzentos 

metros é menor que um visto mais próximo, ele se torna menor ao ser isolado do contexto 

percebido e medir-se a grandeza aparente. De outra maneira, ele não é nem menor, aliás nem 

igual em grandeza: ele está aquém do igual e do desigual, ele é o mesmo homem visto de mais 

de longe. A realidade exibe estaticidade, as ilusões fazem parte da existência do corpo no 

espaço.  

Nós temos o objeto que se distancia, não deixamos de “possuí-lo” e de ter poder 
sobre ele, e a distância crescente não é, como a largura parece sê-lo, uma 
exterioridade que cresce; ela exprime apenas que a coisa começa a escorregar sob a 
apreensão de nosso olhar, e que ele a esposa menos estritamente. [...] Foram 
sobretudo as ilusões referentes à profundidade que nos habituaram a considerá-la 
como uma construção do entendimento.  (MERLEAU-PONTY, 2011, p.353-354) 

A experiência vivida não depende, não obedece às leis da geometria. Para comprovar esse 

pensamento, Merleau-Ponty exemplifica uma experiência com um indivíduo de óculos que 

impede a inversão da retina normal, o que deixa o campo visual “de cabeça para baixo” e 

outra experiência em que há um espelho dentro de um quarto que inclina a imagem do 

cômodo a 45 graus e, por essa razão, o indivíduo que está dentro desse quarto vê̂ tudo 
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inclinado. Ambas as situações demonstram como o corpo se habitua em poucos dias as suas 

novas realidades, pois, “a orientação é constituída por um ato global do sujeito perceptivo” 

(MERLESAU-PONTY, 2011, 335). Caso as direções “alto” e “baixo” fossem qualidades em 

si e sem referência ao sujeito que percebe, seria impossível explicar a reorganização da 

percepção espacial dos indivíduos submetidos à essas experiências. 

A profundidade consegue distorcer, alterar a aparência porque o visível “não é um pedaço de 

ser absolutamente duro, indivisível, oferecido inteiramente nu a uma visão que só poderia ser 

total ou nula, mas antes é uma espécie de estreito entre horizontes exteriores e horizontes 

interiores sempre abertos” (MERLEAU-PONTY, 2000, p.129). O olhar permite conectar e 

desconectar as coisas ininterruptamente. Não se trata de uma totalidade, fechada e nem 

estática, mas uma cristalização momentânea da visibilidade, que cria uma modulação efêmera 

das coisas e do espaço e, assim, está sempre a tocar e ressoar outros pontos. Ainda, a 

aparência do espaço e das coisas se abre também “sob a condição de saber que existe um 

mundo de objetos indeformáveis, que me assegura um estado que sempre garante um retorno” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p.346). O corpo pode se relacionar e mudar a aparência do 

espaço, porque sempre há um retorno ao seu estado constituído, a aparência não se distorce 

sob sua distorção.  

A cada batida do meu cílios, uma cortina se baixa e se levanta, sem que eu pense, no 
momento, em imputar esse eclipse às coisas; a cada movimento de meus olhos 
varrendo o espaço diante de mim, as coisas sofre breve torção, que também atributo 
a mim mesmo. [...] [Assim,] a deslocação da “aparência” não quebra a evidência da 
coisa. [...] Não é síntese, mas metamorfose pela qual as aparências são 
instantaneamente destituídas de um valor que possuíam unicamente em virtude da 
percepção verdadeira. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.19) 

Assim, pela profundidade, o espaço se modela na instabilidade, desimpedido de suas 

circunscrições canônicas. A grandeza aparente, a convergência e as deformações apenas 

demonstram como o corpo transforma virtualmente a realidade espacial e como o espaço não 

consiste em ser algo estável, mas se encontra imerso numa operação sempre constituinte. Tal 

sistemática demonstra uma questão fundamental para a discussão desta pesquisa: a 

plasticidade presente inerentemente na relação CORPO-ESPAÇO. A profundidade 

fenomenológica descreve o indício plástico contido inerentemente na condição corpórea com 

o espaço: o corpo sentindo-o sensivelmente como algo em constante transformação. Por meio 

dela, o corpo vivencia o metamorfoseamento espacial. Essa é a tônica desta dimensão 

existencial: a dinamicidade da relação CORPO-ESPAÇO. A profundidade fundamenta a 

capacidade do corpo de en-formar, trans-formar e de-formar a sua realidade espacial. 
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Conforma uma relação de construtividade do corpo para com o espaço: o corpo forma o 

espaço. Dissolve a ideia de espaço como uma unidade “indeformável” para uma experiência 

espaço-temporal “deformável”, encena o corpo estruturando o espaço e o espaço sendo 

estruturado pelo corpo.  

Além fundamentar essa dinamicidade, a plasticidade demonstra a indissociabilidade e o toque 

recíproco entre CORPO-ESPAÇO. A deformação da aparência exibe a realidade espacial 

plástica, mas ao mesmo tempo, para essa plasticidade acontecer, ela exige um corpo para 

ativá-la, vivê-la, formá-la e, principalmente, modificá-la continuamente. É nesse sentido que 

Merleau-Ponty (2004, p.117) escreve, retornando a epígrafe inicial da pesquisa, que a 

profundidade “nos oferece a coisa, não como estirada diante de nós, mas repleta de reservas”. 

A profundidade dá um espaço entorno do corpo, porque traz um espaço para o corpo formar e 

alterar a sua realidade. Implica o corpo a fazer parte daquilo que o espaço exterioriza, 

fazendo-o existir como parte integrante. A profundidade dá um espaço que “eu não o vejo 

segundo seu envoltório exterior, vivo-o por dentro, estou englobado nele” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p.33).  

Mas esse espaço formado pelo corpo – o espaço corporal – forma-se dentro do espaço 

exterior existente, “o fundo sobre o qual pode destacar-se ou o vazio diante do qual o objeto 

pode aparecer como meta de nossa ação” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.149). Por isso, o 

espaço exterior não deve se resumir de modo nenhum a um parâmetro. Mais que um espaço 

físico, no qual as coisas são colocadas, se trata de uma estrutura viva, aberta e que possibilita 

a ação do corpo. O espaço corporal justamente “pode distinguir-se do espaço exterior e 

envolver suas partes em lugar de desdobrá-las, porque ele é a obscuridade da sala necessária à 

clareza do espetáculo” (MERLEAU-PONTY, p.146).  

O espaço não é um ambiente (real ou lógico) em que as coisas se dispõem, mas o 
meio pelo qual a posição das coisas se torna possível. Quer dizer, em lugar, de 
imaginá-lo como espécie de éter no qual todas as coisas mergulham, ou de concebê-
lo abstratamente com um caráter que lhe seja comum, devemos pensá-lo como 
potência universal de suas conexões. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 328) 

O espaço corporal significa a permanência primordial a partir da qual o homem instala as 

coordenadas de orientação em direção a algum horizonte. Por esse motivo, ele só existe 

quando o corpo o traça, quando está direcionada a ele.  Quando isso ocorre, ele passa do 

“espaço espacializado ao espaço espacializante” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 328). O 

espaço espacializado corresponde ao espaço objetivo, externo e físico. O espaço 
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espacializante ao geométrico, cujas dimensões são substituíveis, aqui o corpo pode criar o seu 

espaço, sem modificar o espaço espacializado.   

Como argumenta Huchet, citando uma argumentação do filósofo fenomenólogo Henri 

Maldiney, o “corpo próprio transporta consigo mesmo um espaço próprio, em um mundo que 

se abre a ele enquanto unwelt” (MALDINEY22 apud HUCHET, 2012, p.205). Ou seja, o 

corpo carrega consigo o seu espaço, suas próprias propriedades espaciais: cima, baixo, direita, 

esquerda, simetria, dissimetria. Num outro momento, citando uma indicação de Vittorio Ugo 

do termo “Raumen” de Martin Heidegger23, traduzível como “criar espaço, manejar espaço, 

fazer espaço, no sentido de espaçamento”, Huchet argumenta como o fazer-espaço torna 

fundador, elementar, radical, originário. “Trata-se, de um lado, de espaço (de espaços, de 

lugares) e, de outro, de origem, de começo, de gênesis, de proveniência” (UGO24 apud 

HUCHET, 2012, p. 162). O corpo forma incessantemente o seu espaço. 

Portanto, o corpo realiza o desdobramento e a formação da realidade espacial, possuindo em 

sua condição originária a capacidade de ser matriz para cada outro espaço existente. Nesse 

sentido, a obra do artista alemão Klaus Rinke (1939-) possui relações com essa importante 

condição do corpo de formar o espaço. Em “My body as a sculpture” (Figura 27), Rinke 

demonstra toda a plasticidade do próprio corpo, sua própria elasticidade e potencialidade de 

moldar a si próprio e o vazio, trazendo aqui a organicidade, a maleabilidade corpórea.  

Numa outra obra “Wand, Boden, Ecke, Raum” (Figura 28), produzida em 1970, o artista 

alemão estava particularmente interessado em captar o modo do corpo formar o espaço. Nessa 

performance, que se traduz em “Parede, chão, canto e espaço”, registrada também por meio 

da fotografia, Rinke trabalha o corpo na vertical ou na horizontal, na diagonal ou em ângulo 

de 90 graus, problematizando a relação CORPO-ESPAÇO com a própria geometria do seu 

corpo. No espaço fechado da oficina, o corpo enfrenta seus próprios limites e a ação se abre 

para suas próprias implantações. O corpo do artista torna-se a ferramenta de um vocabulário 

corporal e demonstra as várias formas de construir espaço pelo corpo.  

 
22 MALDINEY, Henri. Rencontre avec... In: YOUNÈs’NYS; MANGEMANTIN. L’architecture au corps, op. 
cit., p.9-23. 
23 Martin Heidegger (1889-1976) foi um filósofo e professor alemão reconhecido por suas contribuições para a 
fenomenologia. 
24 UGO, Vittorio. Une Hute, ne Clqière (ou le lieu d’ une architecture théoriqu). In: _____. L’object architecture. 
Paris: èditions de Minuit. Revue Critique, n.475-477, p.100, jan.-fev.1987.  
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Rinke não faz aqui senão exibir o corpo como elemento estrutural e matriz orgânica que 

esculpe o espaço à medida que cria sua espacialidade, demonstrando a modificação do espaço 

pelo corpo e do corpo pelo espaço. O artista usa o corpo para lembrar a sua capacidade de 

experimentar e fazer com que o espaço ganhe outras formas. Sua ação explora essa relação 

com precisão e sensibilidade, envolve seu próprio corpo e faz com que ele experimente 

transformações no espaço. Numa outra performance, realizada por uma montagem, Rinke 

demonstra o modo de ser do corpo no espaço e no tempo. Em “Changing standing point in 

time” (Figura 29), ele enfatiza os vínculos tênues entre o sujeito e o mundo regidos por uma 

tensão entre o tempo, o espaço e o próprio corpo. Suas ações insistem nos fenômenos físicos, 

espaciais e temporais, e questiona a realidade espacial composta por durações, intervalos de 

tempo e distâncias. 

De modo similar aos trabalhos de Rinke, o trabalho “Wall-Floor Positions” (Figura 30) do 

artista americano Bruce Nauman (1941-), produzida em 1968, problematiza a relação 

CORPO-ESPAÇO. Mas ao contrário de registrar sua obra por fotografias, Nauman a 

documenta em um vídeo com duração de 60 minutos. O artista exibe em movimento as 

posições e relações que Rinke registrou em fotografias. Na sua performance, Nauman 

consegue documentar a transição de cada situação e de cada possível relação. Esse movimento 

entre as posições, veloz e bruto, demonstra o corpo a vivenciar a transmutação espacial que 

ele próprio constrói. Segundo Huchet (2012, p.150, grifos nossos), por meio do movimento do 

corpo no ângulo entre o solo e a parede, Nauman “mostra como é possível transformar um 

espaço tectônico e geométrico em espaço movediço”. O seu movimento funciona como o 

enlouquecimento da diagonal, da oblíqua, exibindo as possibilidades escultóricas do corpo de 

formar o espaço, nas quais este se redimensiona pelas posições e situações do artista.  

Na performance, “Dance or exercise on the perimeter of a square” de 1967-68 (Figura 31), 

Nauman em um quadrado, demarcado com fita adesiva branca no chão e com os pontos 

médios de suas arestas assinalados, transita em suas linhas. Numa cadência rigorosa de 

caminhada, forjada em silêncio absoluto, posiciona um pé à frente do outro. De um dos 

cantos, Nauman parte para a realização ininterrupta de um mesmo passo de dança ao longo de 

todo o perímetro do quadrado, regulando o ritmo de seu corpo pelas batidas de um 

metrônomo. Aqui, diferente das performances anteriores em que há autonomia para formar o 

espaço, há a demonstração de uma instrumentalização do corpo para formar, por meio de 

linhas, um espaço determinado: um quadrado.  
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Figura 27: Rinke, “My body as a sculpture”, fotografia, 70 × 100cm, 1960 

Figura 28: Rinke, “Boden, wand, ecke, raum”, fotografia, cada 100 × 75 cm, 1970 
Figura 29: Rinke, “Changing standing point in time”, fotografia, cada 120 × 220 cm, 1972 

Fonte: Klaus Rinke Studio. 
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Figura 30: Nauman, “Wall / Floor positions”, vídeo 68 min e 17 s, 1968 
Fonte: Collection MoMA, Nova Iorque. 

Figura 31: Nauman, “Dance or exercise on the perimeter of a square”, performance 10min, 1967-1968 
Fonte: Collection MoMA, Nova Iorque. 
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Todas essas performances, além de provarem a plasticidade, comprovam a indissociabilidade 

da relação CORPO-ESPAÇO. Uma relação que não se trata de um estar dentro do outro, no 

sentido de o corpo estar no espaço como se estivesse dentro de uma caixa, numa relação de 

continente e conteúdo, mas de estarem encaixados, como uma relação de participação, de 

parentesco, de recíproca inserção e entrelaçamento de um no outro, que pode ser dada por 

interferência ou mesmo de conformidade. Quando Rinke e Nauman exibem variadas posturas 

em relação às bordas do lugar – canto, parede, chão, observa-se uma relação de interferência 

quando a geometria do corpo não condizia com a do espaço e uma relação de conformidade 

quando condizia. Mas ambas performances enunciam o inerente entrelaçamento CORPO-

ESPAÇO: em todas essas situações, o corpo não deixa de tocar nas superfícies do espaço e o 

espaço não deixa de tocar nas superfícies do corpo.    

Esse tocar entre O CORPO-ESPAÇO segue nas fotografias de Francesca Woodman (1958-

1981), que explora amplamente o corpo e sua interação com o espaço. Intercedendo na 

materialidade espacial, mais do que simplesmente desfigurar a sua forma, Woodman o coloca 

em relação ao seu próprio corpo. Ao mesmo tempo, mais do que alterar a figura humana, ela o 

coloca em relação ao espaço. Suas fotografias expressam o indivisível, o ser corpo em seu 

nível mais sensível, em sua originalidade: corporificado e envolvido com o espaço. Na 

fotografia “From Space” (Figura 32), Woodman se deixa camuflar pelos pedaços do papel de 

parede. A ação da artista lida com a tentativa de tentar esconder-se e desaparecer-se atrás do 

papel, como a de transformar-se na própria parede.  

Na fotografia “House 3” (Figura 33), ela se apoia numa parede abaixo da janela que, como na 

fotografia anterior, parece se fundir à parede. As tonalidades de cinza das roupas e os borrões 

de movimento dos braços e pernas se misturam aos tons de cinzas e brancos da parede com 

textura descascada. A presença de Woodman, com uma leve sugestão de rosto, parece emergir 

de uma dimensão de dentro da parede. As fotografias de Woodman mostram como a relação 

COPOR-ESPAÇO não resulta da anulação entre eles, mas uma relação visceral de estar na 

mesma ordem das coisas, de um continuum. A profundidade ao estruturar essa relação 

demonstra que ambos vivem e se sustentam como uma troca, em que um participa do outro, 

partilhando a existência. 
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Figura 32: Francesca Woodman, “From Space²”, fotografia, 11.75 × 12.07 cm, 1975-1978 
Fonte: Woodman Family Foundation, Nova Iorque. 

Figura 33: Francesca Woodman, “House #3”, fotografia, 15.9 × 15.9 cm, 1976 
Fonte: Woodman Family Foundation, Nova Iorque. 
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Coreógrafo e professor da Bauhaus, Oskar Schlemmer, interessado nas relações entre 

CORPO-ESPAÇO para o teatro, oferece também algumas reflexões sobre a plasticidade 

presente inerentemente na relação CORPO-ESPAÇO. A busca de Schlemmer em suas 

pesquisas era encontrar novas interpretações para o espaço e investigar a posição do corpo 

nele para novas experiências teatrais, por isso baseou sua obra no intuito de tencionar as 

relações entre o corpo e o espaço, encontrar seus limites, conflitos e imbricamentos.  

No estudo do espaço, Schlemmer (1961, p.23, tradução nossa25) acreditava que “as leis do 

espaço cúbico são uma rede linear invisível de relações planimétricas e estereométricas”. 

Essas infinitas linhas traçadas no espaço podem ser visualizadas na imagem “Rede linear 

invisível do espaço” (Figura 34). Mas o corpo ao se movimentar no espaço muda suas leis e 

relações. Em “Rede orgânica invisível do corpo em movimento no espaço” (Figura 35), 

observa-se o corpo a transformar a natureza do espaço. Trazendo dinamicidade, coloca as 

linhas planimétricas do espaço para se movimentarem. Toda essa plasticidade ocorre porque o 

corpo possui suas leis próprias, no entanto são orgânicas e “residem nas funções invisíveis do 

seu eu interior: batimentos cardíacos, circulação, respiração, atividades do cérebro e sistema 

nervoso” (SCHELEMMER, 1961, p.25, tradução nossa26). Em “Rede de linhas no corpo” 

(Figura 36), demonstra-se a organicidade inerente no corpo. Nunca inteiramente parado, o 

corpo consiste em ser em si movimento e esse movimento interior vai além de seus limites 

físicos, ele continua em extensão. Schlemmer demonstra nesses três esboços o espaço como 

uma estrutura de relações, horizontais, verticais e diagonais, que recebe a estrutura do corpo e 

suas relações orgânicas. Exibe como o corpo pode movimentar-se num espaço e alterar as 

suas características e transformá-lo. Compondo movimentos, o corpo consegue desafiar as leis 

e relações espaciais cúbicas transformando-o espaço em um espaço plástico.   

No “Diagrama do gesto do dançarino” (Figura 37), Schlemmer explorou as inter-relações 

entre gestos, danças, performances e espaço, fornecendo uma indicação linear dos caminhos 

do movimento, a fim de estabelecer graficamente o curso total da ação, sua escavação pelo 

corpo. As linhas abstratas e orgânicas geradas nada mais são que a própria decomposição do 

espaço. Seus desenhos mostram a infinidade de relações que podem ser criadas entre 

CORPO-ESPAÇO pelo movimento. 

 
25 “The laws of cubical space are the invisible linear network of planimetric and stereometric relationships”. 
26 “The laws of organic man, on the other hand, reside in the invisible functions of his inner self: heartbeat, 
circulation, respiration, the activities of the brain and nervous system”. 



 

81 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 34: Rede linear invisível do espaço 
Fonte: SCHLEMMER, 1961, p.23. 

Figura 35: Rede orgânica invisível do corpo em movimento no espaço 
Fonte: SCHLEMMER, 1961, p.24. 
Figura 36: Rede de linhas no corpo 
Fonte: SCHLEMMER, 1961, p.24. 

Figura 37: Diagrama do gesto do dançarino 
Fonte: SCHLEMMER, 1961, p.36. 
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Por isso, não se trata apenas de compreender como o “espaço é percebido”, mas como o 

“espaço é percorrido”. Necessita-se compreender como são dados os percursos evidenciados 

pela distribuição espacial e não uma pura e simples descrição diagramática do movimento dos 

corpos no espaço. O corpo cria uma infinidade de espaços dentro do espaço e roteirizá-lo é 

limitar sua própria capacidade de criação.  

3.1.3.2 Distância em sua proximidade 

Resta investigar o como da profundidade fenomenológica funda toda essa porosidade entre 

CORPO-ESPAÇO. Como a profundidade conecta-os abrindo a percepção? Como torna essa 

relação plástica? Como a profundidade dá o espaço ao corpo? Na busca por essas respostas, 

uma questão fundamental para esclarecer e compreender o modo de existir da profundidade 

merleau-pontyana se encontra na sua condição de distância. Ao oferecer o espaço ao corpo, a 

profundidade o oferece por meio de uma estrutura dialética e paradoxal de distância, que se 

mostra muito além de ser uma singela e banal impressão de distanciamento que se abre diante 

do corpo. 

Quando a profundidade dá o espaço ao corpo, ela o oferece por uma distância, como um 

espaçamento aberto, como nos afirma Georges Didi-Huberman (2010, p.163, grifos nossos), 

“na profundidade, o espaço se dá – mas se dá distante, se dá como distância”. Ou seja, o 

corpo recebe o espaço pela profundidade por uma distância que se abre diante dele. No 

entanto, além de dar esse espaço como distância, à distância, a profundidade “se retira e num 

certo sentido se dissimula, sempre à parte, sempre produtora de um afastamento ou de um 

espaçamento” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.163, grifos nossos). Ou seja, a profundidade está 

sempre a construir essa distância.  

Pode-se dizer, com efeito, que o objeto visual, na experiência da profundidade, se dá 
à distância; mas não se pode dizer que essa distância ela mesma seja claramente 
dada. Na profundidade, o espaço se dá – mas se dá distante, se dá como distância, ou 
seja, ele se retira e num certo sentido se dissimula sempre à parte, sempre produtor 
de uma afastamento ou de um espaçamento. O que vem a ser portanto essa distância 
frontalizada, se posso dizer, essa distância apresentada diante de nós e retirada ao 
mesmo, que chamamos de profundidade? (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.163) 

Essa distância incessante existe pelo fato de como o corpo se movimenta, esse distanciamento 

que se abre diante dele torna-se praticamente infindável. Ao se mover, o corpo modifica 

inesgotavelmente a sua relação com o espaço e, consequentemente, a profundidade, para 

continuar a oferecê-lo e proporcionar esse encontro, precisa apresentar uma distância diante 

do corpo e retirá-la ao mesmo tempo para dá-lo novamente. Ou seja, a profundidade necessita 
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engajar continuamente o corpo. Para tal, a profundidade dá, simultaneamente, o espaço 

tangível-próximo e o espaço visível-longínquo. O espaço tangível-próximo se dá sob os pés 

do corpo. O espaço visível se dá sob um fundo de ausência, que está sempre a desaparecer, a 

vibrar com toda efemeridade para que o corpo, ao olhá-lo, possa transformar, por meio do 

movimento, esse espaço em seu espaço tangível-próximo. A profundidade necessita-se dessa 

oscilação para conseguir atualizar o “aqui” que o corpo não cessa de criar, desse modo 

fornece e retira continuamente a distância para atualizar constantemente o nascimento da 

percepção, o encontro entre CORPO-ESPAÇO. Quando Merleau-Ponty (2011, p.354) dizia 

que a profundidade “nasce sob o olhar que busca”, é segundo um corpo absorvido em suas 

tarefas e suscetível de um movimento”. Somente por estar orientado para o mundo e por 

tender no desejo para aquilo que não possui que o corpo se engaja e a profundidade consegue 

continuar a proporcionar o espaço. 

Nesse sentido, essa distância se encontra em sua própria proximidade. Para que o corpo 

continue sempre situado, tenha o seu espaço, a profundidade fornece simultaneamente o 

espaço sempre numa proximidade tangível, mas também o fornece por um distanciamento 

visível. A profundidade está sempre a construir e desconstruir a relação CORPO-ESPAÇO. 

Constrói a solidez dessa relação, ancora o corpo no espaço, mas ao mesmo tempo está sempre 

a desconstruindo, posto que esse seja o único modo de mantê-los num elo. Permeada por uma 

distância incessante, contínua, e, ao mesmo tempo, infindável, totalmente elusiva, o encontro 

entre o corpo e o espaço se fecunda numa construção fugaz e momentânea. Ou seja, a relação 

CORPO-ESPAÇO está sempre se desfazendo e refazendo.  

Portanto, a profundidade, com essa oscilação da distância, torna-se responsável pelo 

engajamento do corpo no espaço e sua atualização, que ocorrerá nas intermitências do 

próximo e do longínquo, na oscilação entre o espaço óptico e tátil. Por isso, essa dimensão 

“não pode ser compreendida como pensamento de um sujeito acósmico, mas como 

possibilidade de um sujeito engajado” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.360). A profundidade é 

claramente a forma espaço temporal do sentir e a distância, o único meio que o corpo possui 

para chegar ao espaço.  

 [O espaço] só aparece na dimensão de um encontro em que as distâncias objetivas 
sucumbem, em que o aí se ilimita, se separa do aqui, do detalhe, da proximidade 
visível; mas em que subitamente se apresenta, e com ele o jogo paradoxal de uma 
proximidade visual que advém numa distância não menos soberana, uma distância 
que “abre” e faz aparecer. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.246-247). 
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Merleau-Ponty conceitua essa distância com a noção formidável e dialética de carne (chair 

em francês). A carne se trata de segregação, dimensionalidade, continuação, latência, 

imbricação. Atravessa domínios da separabilidade e interferência, cruza e descruza, segrega e 

agrega. Laço que enlaça a motricidade à mobilidade do espaço e faz trocas e transições 

intermináveis, a carne significa emblema do emblema, origem. Representa possibilidade, 

como uma “aderência ao lugar e ao agora. Ainda mais: inauguração do onde e do quando, 

possibilidade e exigência do fato, numa palavra, facticidade [...]” (MERLEAU-PONTY, 

2000, p.136). Como um tecido poroso, a carne constitui a relação CORPO-ESPAÇO. 

A carne não é matéria, não é espírito, não é substância. Seria preciso, para designá-
la, o velho termo ‘elemento’, no sentido em que era empregado para falar-se da 
água, do ar, da terra e do fogo, isto é, no sentido de uma coisa geral, meio caminho 
entre o indivíduo espaço-temporal e a ideia, espécie de princípio encarnado que 
importa um estilo de ser em todos os lugares onde se encontra uma parcela sua. 
Neste sentido, a carne é um ‘elemento’ do Ser. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.136) 

Essa reversibilidade carnal, conhecida na filosofia de Merleau-Ponty, como o quiasma, 

manifesta-se como “o limite”, a “superfície fronteira” que faz essa troca ocorrer entre 

CORPO-ESPAÇO. O quiasma trabalha a dialética, a carne por dentro, relacionando-os sem os 

coincidir, como uma experiência que busca a separação sem jamais conseguir repousar no 

feito. Faz a dialética da carne não representar contradição, mas a tensão de uma existência em 

direção a outra que a nega e sem a qual, todavia, ela não se sustenta. Se faz necessária para 

que ambos possam se relacionar e continuarem a serem seres totais, pois caso não houvesse 

essa mínima “separação”, essa mínima não fusão, não haveria o corpo e o espaço 

separadamente quando estes se relacionassem, não haveria diferenciação. Essa resistência 

entre CORPO-ESPAÇO apresenta precisamente sua abertura.  

Interessante como a distância permeia a própria condição de cada modalidade sensorial. 

Segundo Erwin Straus (STRAUS27 apud DIDI-HUBERMAN, p.161), “a distância constitui o 

elemento essencial da visão, mas a própria tatilidade não pode não ser pensada como uma 

experiência dialética da distância e da proximidade”. Assim como o movimento do olhar, o 

movimento tátil começa por uma aproximação e termina por um distanciamento, começa no 

vazio e termina quando atinge de novo o vazio.  

Quando toco o objeto com minúcia ou esbarro nele por acaso e de forma irrefletida, 
em ambos os casos o abordo a partir vazio. Quer o objeto seja pequeno a ponto de eu 
poder segurá-la na mão, quer eu devo explorá-lo acompanhando suas superfícies e 

 
27 STRAUS, Erwin. Du sens des sens, op;cit., p.614. 



 

85 
 

arestas, só posso ter a impressão dele na medida em que o separo do vazio adjacente. 
Todavia, enquanto minha mão entre em contato com o objeto deslizando sobre sua 
superfície, mantenho uma troca contínua que se caracteriza por uma aproximação a 
partir do vazio e um retorno a este; na ausência de tais oscilações fásicas do 
movimento tátil, eu permaneceria imóvel num ponto invariável. (STRAUS28 apud 
DIDI-HUBERMAN, 2010, p.161) 

Assim, por essa distância oscilatória e paradoxal, a profundidade faz a relação CORPO-

ESPAÇO se tornar constantemente elaborada, entrelaçada, porosa, transformável, 

permanentemente contínua e atualizada. Situa o corpo ao mesmo tempo numa proximidade 

absoluta e numa distância irremediável, numa contínua relação de afastamento e aproximação.  

Nas intermitências do próximo e do longínquo, nas indecisões entre o espaço óptico e do 

espaço tátil, a profundidade se torna responsável pelo engajar do corpo e faz nascer, 

incessantemente, a sua comunicação com o espaço – a percepção. O que torna o perceber do 

espaço, uma conquista incansável dessa distância. Uma distância que não se trata da medida 

métrica de uma coisa à outra, mas se exibe antes como uma distância vivida que sustenta essa 

relação.  

Além da distância física ou geométrica que existe entre mim e todas as coisas, uma 
distância vivida me liga às coisas que contam e existem para mim e as liga entre si. 
Essa distância mede, em cada momento, a 'amplidão' de minha vida. [...] a distância 
vivida é ao mesmo tempo muito curta e muito longa: a maior parte dos 
acontecimentos deixam de contar para mim, enquanto os mais próximos me 
obcecam. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.384, grifos nossos).  

 

Mas para a profundidade originária estar verdadeiramente implicada na relação CORPO-

ESPAÇO, fazê-la plástica e com que a distância se oscile, o espaço precisa produzir 

voluminosidade, a “expressão de sua essência qualitativa” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p.359). A voluminosidade, uma sensação que o corpo sente, que dizer que o homem se 

encontra engajado em direção às suas tarefas. Como uma fusão do tempo, do espaço e do 

corpo, senti-la significa estar implicado no espaço de modo carnal e por uma relação 

recíproca. Ou seja, uma sensação de que o corpo participa da realidade do espaço.  

A voluminosidade, segundo Didi-Huberman (2012, p.165), conjuga “o volume tátil ou 

construído e a luminosidade ótica incircunscritível”. O volume tátil se trata do sentimento do 

nascimento do volume do espaço para o corpo e de sua tangibilidade, da possibilidade dele 

existir sob os seus pés e de ser possível percorrê-lo. Quanto à luminosidade, se trata de uma 

“obscuridade” no visível-longínquo, uma “falta de clareza”, uma instabilidade para 
 

28 STRAUS, Erwin. Du sens des sens, op;cit., p.614. 
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determinar suas circunscrições, seus limites, isto é, uma “inquietude” quanto ao seu modo de 

aparição. Ambos precisam estar juntos para que a voluminosidade possa nascer.  

Nesse sentido, para a voluminosidade ocorrer o visível-longínquo deve ser permeado de 

obscuridade. Necessita-se dela para que o corpo possa interrogar o espaço no ir e vir dos 

intervalos que a profundidade constrói. O espaço óptico precisa interrogar, inquietar de algum 

modo o corpo. Isso leva a compreender a importância de que todo o espaço óptico engaja e 

faz nascer a percepção, o que faz toda revelação do espaço arquitetônico tornar-se importante. 

O modo como os espaços vão sendo articulados e revelados ao corpo corresponde ao 

momento em que se dará o encontro e o nascimento da percepção.  

3.1.3.3 Movimento como gênese  

A condição de “distância em sua proximidade” da profundidade abre duas questões 

significativas: o movimento do corpo e suas mutações de lugar no espaço e o fluxo temporal 

incessante que significa estar situado. Essas duas questões são intrínsecas quando se disserta 

sobre a profundidade, porque ambas estão presentes em seu ser ao mesmo tempo e fazem 

parte da expressão plástica de sua condição.  

O movimento transpassa a profundidade em dois pontos que se auto sustentam. 

Primeiramente, quando a profundidade dá o espaço visível-longínquo ao corpo, o olhar tem a 

função de despertar o movimento e esse inaugurar um percurso corporal, ou seja, uma 

experiência estesiológica. O olhar aqui apenas está a cargo de engajar todo o corpo, de ritmar 

e reger seu movimento, encenando sua sinestesia. Por outro lado, a profundidade também 

precisa estar alterando a situação do corpo, fazendo com que este se movimente, para que ele 

sinta o espaço se formar e se transformar virtualmente. Isto é, para o corpo fazer espaço, ele 

precisa estar sempre em movimento. Portanto, a profundidade coloca a cinestesia como fator 

constitutivo da formação espacial. Por essa dimensão, o movimento se torna gênese. 

Ao resultar sempre dessa apreensão dinâmica, a profundidade também faz o corpo habitar, 

pelo movimento, o espaço simultaneamente no tempo. Mais do que uma questão espacial, a 

profundidade se exibe como uma apresentação do tempo. Essa relação espaço-tempo não  se 

trata de “uma soma de pontos justapostos, nem tampouco uma infinidade de relações das 

quais minha consciência operaria a síntese e em que ela implicaria meu corpo; não estou no 

espaço e no tempo; não penso o espaço e o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo 
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aplica-se a eles e os abarca” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.194-195). O movimento não se 

contenta em submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, traça a distância 

espaço-temporal atravessando-a.  

Mas o corpo está no espaço não num desdobramento progressivo, sucessivo, linear do tempo. 

A profundidade merleau-pontyana não exibe “um segmento de tempo de contornos definidos, 

uma duração determinada e contínua [...], mas um ‘campo’, aberto e ‘poroso’, indeciso e 

lacunar, em cujo inacabamento e indeterminação se encontra justamente sua abertura para o 

outro, para o ausente [...]” (CARDOSO, 2000, p.356). A temporalidade na profundidade 

merleau-pontyana se faz na quebra, na alteração, na interrupção entre CORPO-ESPAÇO. Para 

se configurarem num processo contínuo de reestruturação, contendo nele mesma a 

possibilidade de sua transformação, a profundidade organiza a relação CORPO-ESPAÇO no 

fluxo de uma descontinuidade na continuidade, fluxo incessante e ruptura instantânea, 

movimento e contra-movimento.  

Compreendemos, então, que a temporalidade não se constitui por extensão ou 
agregação, acumulação ou envolvimento, mas — por ser o presente inacabado, 
indeciso e lacunar — se faz por alteração, quebra e transformação, estilhaçamento e 
reorganização de um mesmo “campo”, por desintegração e reconstituição (sempre 
“aberta”) do seu sentido. Se há passagem, ela é, portanto, de uma configuração a 
outra do sentido. (CARDOSO, 2000, p.356) 

A cronofotografia, cunhada pelo francês Étienne Jules Marey (1830- 1904), exibe o corpo e 

suas sucessivas fases do movimento. Marey queria tornar estático e mapeável a representação 

do movimento. Sua técnica pode ser interpretada como um registro do resultado das posições 

sucessivas do corpo habitando o espaço (Figura 38). Em suas cronofotografias, demonstra de 

um modo vivido, como o espaço é divisível pelo corpo. Marey mostra a temporalidade da 

quebra, da interrupção de cada movimento para outro, a descontinuidade na continuidade que 

permeia essa relação. Mas ao mesmo tempo ele exibe, a densidade, energia do corpo, capaz de 

traçar o espaço.  

O movimento pressupõe a formação e a transformação do espaço, porque o corpo por meio 

dele insere o tempo. “O ‘movimento gerador do espaço’ não desdobra a trajetória de algum 

ponto metafísico sem lugar no mundo, mas de um certo aqui em direção a um certo ali, aliás 

por princípios substituíveis” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.518).  
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Figura 38: Étienne Jules Marey, “Bodies against time”, cronofotografia, 1885-1890  
Fonte: MAREY, 1895, p.61-p.138 
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Nesse sentido, Huchet (2012, p.141) fornece uma expressão brilhante para conceituar 

movimento: “uma ‘em-potência-de-forma’, mas na afirmação de uma impossível situ-ação, ou 

melhor dito, o lugar como pura virtualidade, grau zero da perceptibilidade”. Cabe ressaltar 

que todo esse movimento gerador do espaço, não se trata de qualquer movimento. O 

movimento como gênese consiste no movimento como intencionalidade, quando o corpo está 

carnalmente direcionado ao espaço.  

O movimento do corpo só pode desempenhar um papel na percepção do mundo se 
ele próprio é uma intencionalidade original, uma maneira de se relacionar ao objeto 
distinta do conhecimento. É preciso que o mundo esteja, em torno de nós, não como 
um sistema de objetos dos quais fazemos a síntese, mas como um conjunto aberto de 
coisas em direção às quais nós nos projetamos. O movimento gerador do espaço não 
desdobra a trajetória de algum ponto específico sem lugar no mundo, mas de um 
certo aqui em direção ali, aliás por princípios substituíveis.  (MERLEAU-PONTY, 
2011, p.518)  

Assim, por incorporar uma distância, permeada por movimento e temporalidade, a 

profundidade fenomenológica evoca plasticidade e faz CORPO-ESPAÇO se entrelaçarem 

reciprocamente numa experiência espaço-temporal contínua e inesgotável, atualizada a todo 

instante. Essa dinamicidade existe devido ao caráter dual do espaço, que “está já constituído, 

mas também não está nunca completamente constituído. Sob o primeiro aspecto, somos 

solicitados, sob o segundo somos abertos a uma infinidade de possíveis” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.608). 

Além disso, com as noções de tempo e o movimento, compreende-se melhor o porquê de a 

profundidade possuir a capacidade de ancorar o corpo no espaço, de colocar o seu “aqui”. Ao 

fundamentar não apenas o encontro entre CORPO-ESPAÇO – a percepção e a motricidade do 

corpo assentados na duração, essa dimensão concebe a espacialidade que se trata justamente 

da fixação do ser no espaço, o “desdobramento do seu ser de corpo, a maneira pela qual ele se 

realiza como corpo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.206).  

Torna-se inefável o lugar que se esquiva de qualquer designação espaço-temporal. O 

movimento do corpo, enquanto ele atravessa o espaço, é a conexão elementar entre o 

habitante-arquitetura. A profundidade exige que se olhe a questão da sequência espacial, dos 

seus ritmos com uma questão fundamental no espaço arquitetônico.  
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3.1.3.4 Planos pictóricos de Cézanne e Pollock  

Merleau-Ponty estudou e interrogou a profundidade não apenas no espaço real, mas também 

no espaço pictórico. Todo esse aprendizado da complexa experiência espaço-temporal que 

traz a profundidade fenomenológica, o filósofo encontrou sua fundamentação na arte. 

Merleau-Ponty (2004, p.19) escreve, fazendo suas as palavras do artista Alberto Giacometti 

(1901-1966): “o que me interessa em todas as pinturas é a semelhança, isto é, o que para mim 

é a semelhança: o que me faz descobrir um pouco o mundo exterior”. A arte para o Merleau-

Ponty era um modo de repensar as relações constitutivas das coisas e, principalmente, a do 

artista francês Paul Cézanne, era “o estudo preciso das aparências” (MERLEAU-PONTY, 

2004, p.115). Não há como desconsiderar Cézanne aqui, sua obra se exibe como um modo 

para entendermos a complexidade da profundidade fenomenológica. 

No ensaio “A dúvida de Cézanne”, Merleau-Ponty ao se referir as obras do pintor, 

principalmente as que se encontram entre as décadas de 1870 e 1890, via em suas 

deformações perceptivas um modo de tentar cumprir a verdadeira função fenomenológica: 

descrever o homem na sua relação com o mundo, com o espaço e com as coisas em sua 

facticidade. O pintor francês queria exprimir o volume das coisas nascendo em sua 

naturalidade, transpor em suas telas a percepção no momento em que ela se realiza. Em outras 

palavras, Cézanne buscava a verdadeira profundidade.   

Cézanne não acha que deve escolher entre a sensação e o pensamento, assim como 
entre o caos e a ordem. Não quer separar as coisas fixas que nos aparecem ao olhar 
de sua maneira fugaz de aparecer, quer pintar a matéria ao tomar forma, a ordem 
nascendo por uma organização espontânea”. Ele quer dar a impressão de uma ordem 
nascente, de um objeto que surge a se aglomerar sob o olhar. E nessa procura da 
ordem espontânea das coisas percebidas, Cézanne “ter-se-ia entregado ao caos das 
sensações” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.116). 

Nessa busca da fidelidade aos fenômenos e da natureza em sua impressão imediata, Cézanne 

expressa a profundidade por vias composicionais e não derivada da largura e da altura, como 

foi exposto no início do capítulo. Por isso, nas suas pinturas, não se trata de um espaço como 

sequência de planos num tempo progressivo, seus planos são interpenetrados. Sua pintura 

desfaz a ideia da estaticidade do real trazido pela perspectiva do Renascimento e instaura a 

construção fugaz pela qual as coisas são no real.  

Para tal, o pintor faz com que suas perspectivas sejam produzidas incessantemente pelos 

sucessivos deslocamentos do olhar sobre os objetos, sendo impossível de ver suas telas por 

meio de um único olhar fixo e estável. Ao pintar simultaneamente vistas divergentes, 
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distorcer a densidade das coisas e destituí-las de gravidade, o pintor cria focos variados e 

entrelaçados, que se movem para mover o espectador. Tudo isso para que não haja 

estaticidade e o olhar jamais consiga fazer uma síntese completa e apreender todas as 

perspectivas.  

Seus planos são assentados na duração da experiência. Cézanne capta o movimento do olhar 

que abarca a condição temporal da visão espontânea, ou seja, leva em consideração o tempo 

necessário para o olhar do espectador se movimentar, se deslocar de uma parte a outra no 

espaço da tela. O pintor deforma a perspectiva para expressar a densidade da solidez das 

coisas a se formar junto do olhar do espectador. O movimento do olhar em sua obra passa a 

não se exibir em termos representacionais, mas torna-se intrínseco, realiza a formação do 

plano. Deste modo, ele marca os objetos com vários contornos na cor azul, para que essa 

aglomeração de linhas permita que o olhar vaze, se movimente entre os elementos do plano 

para formá-lo. 

Cézanne consiste em fazer com que as deformações de perspectiva, pela disposição 
de conjunto do quadro, deixem de ser visíveis por si mesmas na visão global e 
contribuam apenas, como ocorre na visão natural, para dar impressão de uma ordem 
nascente, de um objeto que surge a se aglomerar sob o olhar. (MERLEAU-PONTY, 
2004, p.116-117).  

Cézanne estilhaça o campo visual, instaurando em suas pinceladas oblíquas um multiplicar-se 

constante de perspectivas numa revelação incessante, tal como a profundidade fornece ao 

corpo na realidade da vida. Num plano fluído, ele exala metamorfose e a evanescência das 

formas, porque somente as deformações deliberadas são capazes de dar a impressão de uma 

ordem nascente. A pintura cézanneana expressa o espaço e as coisas do plano pictórico se 

construindo e se desconstruindo em relação ao espectador, oferecendo uma experiência a se 

desfazer e a se refazer. Cézanne cria o próximo e o longínquo, porque faz a visão ser 

conduzida pelo ritmo das formas e das cores para se perder para se encontrar novamente. 

Nesse sentido, todo o trabalho tectônico, construtivo e estruturador dos seus planos exala a 

voluminosidade da profundidade. Sua pintura produz aproximações, mas também 

distanciamentos que interrogam, produzem obscuridade e envolvem o corpo continuamente 

em toda a duração da contemplação.  
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Em outros dizeres, Cézanne cria interrupções na duração contínua do olhar do observador 

para formar imagens que sejam rupturas para novos encontros, por isso o espectador e a obra 

se entrelaçam e se desentrelaçam incessantemente. O pintor “retoma e converte justamente em 

objeto visível o que sem ele permaneceria encerrado na vida separada de cada consciência: a 

vibração das aparências que é o berço das coisas” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.120). 

Vibração esta que é a profundidade e que faz as coisas terem vida para o corpo, Cézanne a 

implica em ato.  

Na pintura “La Corbeille de pommes” (1890-1894) (Figura 39), o abrir e o fechar dos olhos 

resultam num desvelar incessante. Impossivel contemplá-la por um olhar imóvel que tudo 

abarca. O olhar não cessa de escorregar e fazer cada maçã, cada parte da toalha, o prato e a 

garrafa sugirem de modo espontâneo como se estivessem no espaço real, a se formarem 

ininterruptamente. Com pinceladas mais sólidas e fortes e cores brilhantes, o pintor faz o lado 

direito de a mesa não estar no mesmo plano do lado esquerdo, como se a imagem refletisse 

simultaneamente dois pontos de vista. Numa multiplicidade de pontos de vistas, que se 

transforma em interrupções e conexões, o olhar se desprende, escorrega, para se prender 

novamente. Colocando em ato a profundidade, a solidez das coisas surge ao se aglomerar sob 

o olhar e, simultaneamente se esvai. Cézanne representa o que se vê tal como se vê num fluxo 

temporal de uma descontinuidade na continuidade. Capta a estrutura sólida e fugaz do mundo.  

Numa das inúmeras pinturas que Cézanne fez da montanha Sainte-Victoire, em “Château 

Noir” (Figura 40) tem-se outra técnica do artista. Ele utiliza-se de pequenas e múltiplas 

pinceladas para deformar a perspectiva e a obra continua a ser um processo de uma 

construção fugaz a exalar voluminosidade. Aqui, o olhar dançando de uma pincelada a outra 

capta cada contorno nascendo. Cada uma dessas pinceladas se perde impondo o “instante do 

mundo” que, segundo Merleau-Ponty (2004, p.23), “Cézanne queria pintar e que há muito 

transcorreu, suas telas continuam a lançá-lo ao espectador e sua montanha Sainte-Victoire se 

faz e se refaz de uma ponta a outra do mundo, de outro modo, mas não apenas energicamente 

que na rocha dura acima de Aix”. 
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Figura 39: Cézanne, “La Corbeille de pommes”, óleo sobre tela, 60cm × 80cm, 1980-1894 

Fonte: Art Institute, Chicago. 
Figura 40: Cézanne, “Château Noir”, óleos sobre tela, 73.6 × 93.2 cm, 1903-04 

Fonte: The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 
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Mas não só em Cézanne, a pintura de Jackson Pollock também consistirá em oferecer aos 

olhos do espectador voluminosidade. Mas diferente de Cézanne, as pinturas de Pollock 

destroem qualquer vestígio de solidez espacial. Para além da superfície como lugar de 

envolvimento ou “resistência” frontal, a pintura de Pollock, segundo Stéphane Huchet (2012, 

p.51), afirma a profundidade merleau-pontyana e, nesse sentido, “abre o jogo complexo de 

uma afirmação espacial na qual acontecem mutações radicais com relação ao lugar do 

espectador”.  

Ao equalizar todos os elementos da tela por meio da técnica “dripping” – que consiste em 

fazer pingar de cima, sobre a tela estendida no chão, tintas mais líquidas ou mais densas, que 

formam filamentos, salpicos, borrifos –, Pollock parece lidar com os limites de uma 

ordenação hierarquizada. Uma vez que os respingos de tinta repetidos do alto a baixo, do 

início ao fim, tornam igual toda a superfície planar da tela, ele parece impossibilitar a criação 

de focos, porque nenhuma parte do quadro parece apresentar um evento diferenciado. No 

entanto, essa distribuição aparentemente uniforme dos elementos cria um desposamento com 

o olhar do espectador e proporcionam mutações radicais ao seu olhar.  

Segundo Marin (2004, p.213, tradução nossa29) “o espectador é abandonado à utopia de um 

ritmo entre textura e estrutura”, e o olhar não possui um “deslocamento lateral para obedecer 

às injunções da superfície que desaparece, nem progressão frontal para melhor ler, reconhecer 

e discernir, nem recuar para melhor integrar a totalidade ao significado”. O espectador não 

consegue seguir os traços, porque o que existe são apenas fragmentos deles, produzindo 

aproximações, mas também distanciamentos que interrogam e envolvem o espectador 

continuamente em toda a duração da contemplação. A pintura de Pollock não se mostra 

hierarquizada, mas desarticulada e sobreposta, a produzir novos efeitos espaciais aos olhos 

do espectador. As camadas pintadas e as linhas que se sobrepõem criam um entrelaçam 

infindável, que forma um fluxo com múltiplos momentos de interseção e interrupção. O que 

“constitui também uma desmultiplicação temporal, uma espécie de soma indefinida de 

 
29“Lo spettatore è abbandonato all’utopia di un ritmo tra testura e struttura. [...] non è né spostamento laterale per 
obbedire alle ingiunzioni della superficie di fuga, né progressione frontale per leggere meglio, riconoscere e 
discernere, né indietreggiamento per integrare meglio la totalità nel senso”. 
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instantes co-presentes no mesmo lugar e no mesmo espaço. (MARIN, 2004, p.217, tradução 

nossa30).  

Em outras palavras, Pollock coloca o olhar do espectador num fluxo para além de uma 

descontinuidade na continuidade entre as partes do plano. A descontinuidade na continuidade 

existe em cada parte, em cada ponto, em cada segmento de traço, poça, mancha. Num fluxo 

mais que incessante, a obscuridade de seus espaços embaralha suas dimensões reconhecíveis, 

o que faz com que o seu espectador flutue na imensidão do seu quadro. 

Em “Blue Poles” (Figura 41) e “Autumn Rhythm: Number 30” (Figura 42), o espectador 

nunca domina a diversidade da articulação. Não há a distância correta a partir da qual, em um 

ponto de vista específico, ele poderia compreender o trabalho como um sistema fechado e 

total. Toda síntese desaparece numa fluidez em que o espectador está entregue num ritmo 

puro e incessante de uma construção fugaz. Sem espaço ordenado, sem hierarquia das bordas, 

os planos pollockeanos se exibem como uma pintura all over que expande as margens e não 

termina nos limites da tela.  Com essa operação, assim como Cézanne, Pollock impede uma 

leitura tradicional da obra de arte e faz que as várias partes de sua pintura se equivalham “all 

over”. 

Cézanne e Pollock não criam contornos, mas puras transições. Projetam o espectador para 

dentro do processo da construção das suas pinturas numa relação mútua. Ambos, seguros 

sobre a realidade multiforme das coisas, descobriram, pela variedade do exterior, a 

inesgotabilidade interior. Isso demonstra a multiplicidade dos modos de existir, das relações, 

das teias, das constelações que podem ocorrer entre CORPO-ESPAÇO quando emana 

voluminosidade. A profundidade fenomenológica realiza o encontro entre ambos, mas não o 

instrumentaliza. Mostra justamente o contrário: a sua inesgotabilidade. Esse contato pode 

ocorrer de múltiplos modos dependendo de como o espaço existe e como engaja o corpo. Essa 

relação, sendo um processo contínuo de reestruturação e de pulsação de transformações, pode 

ser feita de muitos modos.  

 

 
30 “Non è così: perché nello stesso punto, su quel segmento di traccia, quella pozza o quella macchia, troverà 
sempre una sovrapposizione aperta di momenti di pittura. Così, questa moltiplicazione spaziale e locale degli 
incroci di tracce costituisce ugualmente una demoltiplicazione temporale, una specie di sommatoria indefinita di 
istanti co-presenti nello stesso luogo e nello stesso spazio”.  



 

96 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 41: Pollock, “Blue Poles”, técnica mista, 210 × 486 cm, 1952 
Fonte: National Gallery of Australia, Canberra. 

Figura 42: Pollock, “Autumn Rhythm: Number 30”, técnica mista, 266,7 × 525,8 cm, 1950 
Fonte: The Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque. 
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3.2 Percepção  

3.2.1 Contato primeiro 

Na busca de uma “descrição da experiência tal como ela é” e de retratar o “contato original” 

do corpo com o espaço, Merleau-Ponty debruçou-se, além da profundidade, sobre a 

percepção. Logo na introdução de sua obra “A fenomenologia da percepção” (1964), o 

filósofo apresenta a busca pela sua essência e o como da consciência perceptiva constituir o 

objeto percebido. Sua intenção em descrevê-la não era a de simplesmente coletar dados 

psicológicos, mas destacar um modo originário de manifestação do ser, das suas relações e de 

seu acesso ao espaço. Toda a sua análise será baseada na noção da percepção a partir da 

etimologia grega do termo, no sentido da aesthesis, isto é, a doutrina da qual perceber 

significa sentir. Merleau-Ponty defende a percepção no seu sentido receptivo, ligada a 

sensação, ao modo como o sujeito se afeta de forma imediata e clara pelos fenômenos do 

espaço.  

Para investigar o caráter constituinte da percepção, o filósofo iniciou-se pela revisão de 

pressupostos da filosofia clássica, como o empirismo e o intelectualismo. A sua crítica se faz 

na medida em que ele propõe seus argumentos. Assim, se contrapõem, primeiramente, às duas 

definições dadas pelo empirismo para a sensação: uma como impressão pura e a outra como 

uma qualidade determinada do objeto. Pelo viés que a identifica com a impressão, a sensação 

seria como “a maneira pela qual eu sou afetado e a experiência de um estado de mim mesmo” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p.23). A percepção inferiria a sensação enquanto um encontro 

pontual e instantâneo com o aparelho fisiológico. Na segunda noção, acredita-se que a 

sensação seja um “elemento da consciência, uma propriedade do objeto” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.25), uma qualidade determinada e imanente ao objeto, algo possuído por ele 

e que os sentidos conseguiriam imediatamente aceder.  

Na primeira definição, a contrapartida merleau-pontyana consiste em que, no mundo 

percebido, nada do que o homem percebe se mostra como “impressão pura”, porque as 

percepções “versam sobre relações e não sobre termos absolutos” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p.24). A sensação “surge” de um contexto e não poderia ser compreendida 

pontualmente, como impressões soltas, com afetações que gerariam os mesmos significados. 

Para a sensação existir, precisa-se que exista, por assim dizer, um “campo”. Por isso, como 

um fenômeno de estrutura, a percepção só se compreende no interior de um campo perceptivo 
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que inteiro contribui para motivá-la. Na segunda concepção, a sensação não poderia ser 

compreendida a partir das qualidades determinadas do espaço, voltando o entendimento para 

um mundo exterior, porque a consciência não se divide em direção ao mundo, ela mesma faz 

parte dele. Dada sempre por uma situação, a percepção espacial ocorre a partir da relação do 

corpo com o espaço, das suas ações dentro de um contexto e não somente a partir das 

qualidades espaciais. Há uma aderência inegável de todo percebido ao seu contexto, à 

situação em que ele aparece, à atmosfera que faz parte de sua vivência.   

Ao continuar a sua problematização, Merleau-Ponty investiga o papel que a associação no 

empirismo supostamente cumpre no fenômeno do perceber: agrupar os momentos pontuais da 

percepção. No entanto, no campo perceptivo, feito de coisas e de vazios entre as coisas, “as 

partes de uma coisa não são ligadas entre si por uma simples associação exterior que resultaria 

de uma solidariedade constatada durante os movimentos do objeto” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p.38).  Não se constrói a unidade do percebido por associação, porque a percepção 

precede os confrontos que a verificam e a determinam. As coisas são percebidas como um 

todo, porque “não existem dados indiferentes que em conjunto formam uma coisa porque 

contiguidades ou semelhanças de fato os associam; ao contrário, é porque percebemos um 

conjunto como coisa que a atitude analítica em seguida pode discernir ali semelhanças ou 

contiguidades” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.39). Se a percepção fosse associativa, as coisas 

seriam vistas por meio de resultados.  

O percebido encontra-se pressuposto em toda associação ao invés de resultar dela, o que seria 

artificial fazê-lo derivar de uma série de sínteses que ligariam as sensações, depois os aspectos 

receptivos. Para Merleau-Ponty, toda percepção possui uma estrutura complexa que não pode 

ser descrita como atos separados de ligação de uma consciência, que forneceria aos dados 

sensíveis àquilo que eles mesmos não poderiam conter. Aqui, o filósofo se apropria da tese 

“figura-fundo” da Gestalt para argumentar que toda percepção brota de um só golpe num 

sentido imanente à constelação de dados, o que o corpo percebe são totalidades de sentidos. 

Dividir e ordenar a percepção e o percebido significaria perder sua unidade, o todo 

significativo que justamente lhe confere sentido. Por isso, a percepção não seria outra coisa 

senão um conjunto de coisas covariantes, “uma organização espontânea do campo sensorial 

que faz depender os pretensos ‘elementos’ de ‘todos’, articulados, eles próprios, em todos 

mais extensos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.21).  
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Posteriormente, Merleau-Ponty ainda se dedica a analisar a atenção tanto no empirismo 

quanto no intelectualismo. Para o empirismo, toda e qualquer percepção desse mundo está, 

desde o princípio, contida nele. A atenção seria como uma função reveladora das sensações 

antes despercebidas, como um momento luminescente que anunciasse o até então 

despercebido. Mas por esse viés seria impossível explicar a variação da atenção de um 

indivíduo a outro perante a mesma situação. O empirismo trata a atenção como um fundo 

geral e unívoco aplicada imoderadamente, sem quaisquer intenções ou diferenciações entre os 

objetos os quais ela “revela”, sendo como uma luz do projetor que ilumina “objetos 

preexistentes na sombra” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.53).  

No caso dos intelectualistas, estes ligam a atenção às ações conscientes. Contrariamente ao 

que os empiristas defendem, seria necessária uma “conexão interna” entre a percepção 

despertada pela atenção e a consciência. A atenção possuiria uma fecundidade: “o novo 

aspecto do objeto subordina-se ao antigo e exprime tudo o que ele queria dizer” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.54). Para os intelectualistas, no momento em que o corpo observa algo de 

modo atento, ele enxerga elementos que já existiam, mas que, por algum motivo, 

anteriormente não pode perceber. A atenção como inteiramente subordinada à consciência 

seria justamente o responsável por fazer esse novo aspecto do objeto aparecer. Aqui, o 

intelectualismo reduz a atenção às capacidades da consciência, sem que o próprio objeto seja 

levado em consideração.  

Assim, o empirismo e o intelectualismo são filosofias se calçam em concepções neutralizantes 

de mundo, que reduzem a subjetividade ao nível da análise de dados objetivos, modeladas e 

sustentadas apenas pelo objeto percebido, partindo de um mundo inteiramente determinado. 

Em vez de se voltarem à experiência perceptiva como um todo, eles tendem a fazer do objeto 

percebido um alvo quase exclusivo. Ambas são incapazes de exprimir a maneira particular 

pela qual a consciência perceptiva constitui seu objeto. No empirismo a consciência está 

incipiente portando-se na perspectiva de receptora dos dados objetivos do mundo, consistindo 

a atenção no restabelecimento do fluxo de sensações com o objeto, sendo passiva e solicitada 

o tempo inteiro. No intelectualismo, a consciência apresenta-se numa posição soberana em 

relação a todos os estímulos, posição que dificulta a solicitação por parte de um único objeto 

qualquer.  
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De modo contrário, para Merleau-Ponty, a atenção exibe uma nova maneira, para a 

consciência, de estar presente aos seus objetos. Consiste em ser uma “constituição ativa de um 

objeto novo que explicita e tematiza aquilo que até então só́ se oferecera como horizonte 

indeterminado” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.59). Na concepção merleau-pontyana, a 

atenção significa uma articulação nova daquilo percebido. Sua noção está vinculada ao 

próprio movimento intencional do corpo, com colocado e “Cintilações: Ser corpo”. Por isso, 

sua importância na fenomenologia, se no empirismo e no intelectualismo a atenção era uma 

“hipótese auxiliar” destinada a apresentar certa atividade do sujeito na sua experiência 

sensível, em Merleau-Ponty ela se revela como o próprio movimento do corpo em ir em 

direção a algo.  

A introdução do conceito de motivação, presente na intencionalidade, libera a percepção dos 

postulados causais, posto que não exista causalidade no seu fenômeno, o sensível não se faz 

por efeitos de estímulos externos. Para Merleau-Ponty (2011, p.75), “um fenômeno 

desencadeia um outro não por uma eficácia objetiva, como a que une os acontecimentos da 

natureza, mas pelo sentido que ele oferece – há uma razão de ser que orienta o fluxo dos 

fenômenos”. O desencadeamento da percepção se dá quando o corpo está em direção ao 

mundo, motivado.  Nesse sentido, pode-se afirmar que a causa da percepção não está atrelada 

apenas ao espaço sobre o corpo, mas causada pela motivação do corpo em ir a esse encontro. 

A percepção emerge no recesso de um corpo se trata de uma experiência corporal, um 

acontecimento da existência.  

[...] meu corpo tem poder [no sentido de estar voltado] sobre o mundo quando minha 
percepção me oferece um espetáculo tão variado e tão claramente articulado quanto 
possível, e quando minhas intenções motoras, desdobrando-se, recebem do mundo 
as respostas que esperam. Esse máximo de nitidez na percepção e na ação define um 
solo perceptivo, um fundo de minha vida, um ambiente geral para a coexistência de 
meu corpo e do mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.337) 

Para Merleau-Ponty, perceber não se trata da revelação subjetiva de uma qualidade sensível 

do espaço, mas o seu próprio revelamento como percebido. O perceber revela o espaço assim 

como uma luz ilumina a noite, ele “cria de um só golpe, com a constelação dos dados, o 

sentido que os une – que não apenas descobre o sentido que eles têm, mas ainda faz com que 

tenham um sentido” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.65-66). Em outras palavras, a percepção 

consiste em ser um fenômeno pelo qual a consciência apreende o espaço, “não é uma ciência 

do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre 
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o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p.6). O espaço começa a existir para o corpo pela percepção.  

A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada 
de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e é 
pressuposta por eles. O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de 
constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os meus pensamentos e de 
todas as minhas percepções explícitas. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.6) 

Por isso, por mais que a percepção nasça no corpo, o espaço consiste em ser o fundo sobre o 

qual a percepção nasce. Isso leva a afirmação de que o espaço possui como responsabilidade 

motivar o corpo, promover a percepção e não derivar de uma experiência perceptiva. Há uma 

proximidade sincronizada que ocorre originariamente entre as disposições perceptivo-motoras 

do sujeito que percebe e um espaço que solicita a correspondência corporal. No ato 

perceptivo, CORPO-ESPAÇO formam uma só estrutura, porque “a percepção interior é 

impossível sem a percepção exterior” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.15).  

Assim, a percepção não esse trata de um simples acontecimento, ela faz com que haja o 

espaço para o corpo, pois “o sentir é essa comunicação vital com o mundo que o torna 

presente para nós como lugar familiar de nossa vida” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 84). A 

percepção, como revelação, exibe o acesso à experiência originária do corpo existir e estar no 

espaço. Exibe comunicação, modo primordial de contato entre ambos. A experiência 

perceptiva consiste em ser constituinte, ato fundante, a “iniciação no mundo” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.346). Expressão criadora, a percepção delineia-se a partir da vivência e de 

toda configuração espacial que se encontra ao redor do corpo. Significa profundamente 

presença, qualquer encenação, ocupação no espaço conforma a implantação universal da 

intimidade, do eu. Com papel de comunicação, contato originário entre CORPO-ESPAÇO, a 

percepção possibilita que o espaço exista e tenha sentido para o corpo. Por essa razão, a 

profundidade, por se tornar a responsável por sua abertura, consegue ancorar o corpo no 

espaço.  

[a sensação] [...] não é mais uma matéria indiferente e um momento abstrato, mas 
uma de nossas superfícies de contato com o ser, uma estrutura de consciência, e, em 
lugar de um espaço único, condição universal de todas as qualidades, nós temos com 
cada uma delas uma maneira particular de ser no espaço e, de alguma maneira, de 
fazer o espaço. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.299) 

A atribuição de significado, conforme Merleau-Ponty, também se realiza pela percepção. 

Perceber possui a função de fundar ou de inaugurar o conhecimento. “A percepção chega a 

objetos, e o objeto por sua vez constituído aparece como a razão de todas as experiências que 
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dele tivemos ou que dele poderíamos ter” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.103). Perceber o 

espaço significa habitá-lo e dali aprender todas as coisas segundo as faces que elas voltam 

para ele.  

A percepção merleau-pontyana está intrinsecamente ligada a sinestesia, do grego “syn”, que 

significa juntar, unir e, por conseguinte, se define em termos que vão além da modalidade do 

sentido único da visão, mas que incluem também a o tato, a audição, o movimento, entre 

outros. Todo o contato recíproco entre CORPO-ESPACO consiste em ser multissensorial. As 

características do espaço, matéria e escala são sentidas igualmente pelos olhos, ouvidos, nariz, 

pele, língua, esqueleto e músculos.  Ver uma imagem e sentir alguma coisa. Ouvir algo e 

construir a imagem. Movimentar os olhos. Mistura, combinação, agrupamentos dos canais 

sensoriais, todo o corpo está presente no momento da percepção.  

Mesmo que não tenha conhecimento prévio das condições dos diferentes órgãos dos 
sentidos, integro todos esses sistemas no ato perceptivo e motor, numa unidade 
formadora de sentido, uma vez que [...] meu corpo é justamente um sistema acabado 
de equivalências e de transposições inter sensoriais. Os sentidos traduzem-se uns nos 
outros sem precisar de um intérprete, compreendem-se uns aos outros sem precisar 
passar pela ideia. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.315)  

Com caráter mutável, a percepção consiste num fenômeno que “se desfaz e se refaz sem 

cessar” (MERLEAU-PONTY, 2000, p.68). Pelo incessante deslocamento do corpo, a 

profundidade faz com que a percepção seja sempre provisória e mutável, para que a 

comunicação entre CORPO-ESPAÇO possa se atualizar. Cada percepção deve envolver a 

possibilidade de sua substituição, porque não apresenta como tecido uniforme, se dá, na 

incessante reversão e deslocamento do espaço óptico e tátil. O que também faz o 

conhecimento do corpo se exibir sempre provisório e incompleto com sentido de práxis, uma 

ação que se dá a partir da vivência corporal temporalizada no espaço. 

Toda a plasticidade dos planos pictóricos de Cézanne e Pollock encena a percepção se 

desfazendo e se refazendo. Ambos mostram o seu caráter provisório, sua instabilidade, suas 

interrupções. Dentro da história da arte, ambos implicaram uma operação de ruptura com a 

percepção meramente em-facial das superfícies pintadas advindas do Renascimento, como 

exposto no início do capítulo. Ao contrário do ponto de fuga empregado na perspectiva linear, 

na qual o olhar tenciona-se a se dirigir a um ponto de fuga imóvel e estático, eles encenam o 

olhar que vagueia pelo mundo, que está sempre a se movimentar. Num sentido envolvente, 

com focos variados, entrelaçados, movem o espectador a partir de percepções que não cessam 

de começar e re-começar. Expressam em seus quadros a provisoriedade da percepção. 
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Cézanne e Pollock conseguem demonstrar a contínua transformação presente na relação do 

homem com as coisas, confrontando a estabilidade e a expressando num fluxo incessante com 

rupturas instantâneas. 

Assim, Merleau-Ponty expõe algumas condições sobre a percepção que são incontornáveis 

para a disciplina da arquitetura e para noção que esta pesquisa busca de uma arquitetura como 

experiência. A primeira delas se trata do espaço ser o solo do qual as percepções do corpo 

nascem, o fundo do qual todas as sensações se destacam. Isso é urgência conceitual para as 

discussões arquitetônicas: buscar uma arquitetura consciente de que produz qualidades 

perceptivas. Essa é a grande contribuição de Merleau-Ponty para essa disciplina: posicionar a 

questão da percepção como também uma questão do espaço e de como ele engaja o habitante, 

pois o espaço arquitetônico age justamente pela sensação que induz ao habitante, como a 

solicita.  

Por esse motivo, discutir criticamente e projetar o espaço construído em busca de construí-la 

em consonância com o corpo consiste em reavaliar sua própria estruturação como espaço. 

Projetar deve ser intenção de criar possibilidades para que as experiências aconteçam, sendo 

potência para diversas conexões entre CORPO-ESPAÇO, o que está relacionado com as 

características físicas do espaço, do modo de configurá-lo, da forma que se revela para o 

habitante.  

A segunda condição, pela percepção ser a própria revelação do espaço, pode-se afirmar que 

não há espaço arquitetônico sem a fusão com o habitante. Se o corpo forma o espaço e a 

percepção o revela, o corpo é central, fundamental e sem o qual a arquitetura se torna 

inconcebível. A potencialização da percepção na arquitetura implica no reconhecimento de 

que o habitante seja ser de abertura e de relação. Uma relação de coexistência construída no 

domínio da apreensão sensível, vinculada à relação de seus sentidos com o espaço.  

Terceiro ponto, a percepção como ato fundante da experiência, o contato primeiro, indica que 

potencializar esse encontro significa fomentar o enlace entre CORPO-ESPAÇO. O que 

significa potencializar múltiplas experiências do habitante, abrir para que experiências 

complexas ocorram, que poderão abarcar a sua imaginação, sua memória. Portanto, na relação 

habitante-arquitetura, torna-se necessário dar relevo ao aspecto receptivo (aesthesis), detendo-

se no modo como a atitude do receptor está implicada na obra.  
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Por fim, o mais importante de se compreender da percepção enquanto contato e comunicação 

inicial entre CORPO-ESPAÇO, se trata da importância da sua atualização. Pela sua condição 

provisória, a percepção fenomenológica traz a importância da sua atualização no espaço 

arquitetônico. O espaço arquitetônico precisa desmoronar expectativas de um sentido total 

imediato, na qual ele não consegue manter a experiência ao longo do habitar. O imbricamento 

CORPO-ESPAÇO deve ocorrer em todo o estar e o movimentar do habitante no espaço, 

porque durante esse momento a percepção nunca pode se encontrar finalizada, mas deve ser 

atualizada, se desfazer e refazer.  

3.2.2 O que vemos o que nos olha 

Como aponta o filósofo Claude Lefort (2004, p.10) no prefácio do livro “O olho e o espírito” 

de Merleau-Ponty, a profundidade consiste em ser uma “paisagem que o próximo se difunde 

no distante e o distante faz vibrar o próximo, onde a presença das coisas se dá sobre um fundo 

de ausência, onde o ser e a aparência se permutam”. Dito de outro modo, a profundidade 

consiste em ser uma relação plástica enigmática que existe entre o que está próximo e o que 

está distante do corpo. Por sua condição de distância, ela dá o espaço ao corpo sobre um 

fundo de ausência, ou seja, sobre um fundo que está a desaparecer, a vibrar com toda 

efemeridade para que o longínquo se tornar o próximo e o próximo se tornar longínquo.  

Nesse sentido, para que a voluminosidade possa estar presente na experiência do habitante no 

espaço arquitetônico, a distância entre CORPO-ESPAÇO deverá ser trabalhada pelo arquiteto 

no projeto. Isso significa pensar como aproximar e engajar o habitante, para que, assim, possa 

nascer à percepção e, ao mesmo tempo, produzir uma obscuridade que o distancie e o 

interrogue, para que ele possa se imbricar novamente no espaço ao se movimentar. A 

obscuridade e a inquietação devem estar presentes para engajar o habitante, fazendo com que 

a distância possa se oscilar e o espaço óptico se transformar no espaço tangível. O espaço 

arquitetônico deve ser pluralidade de modos de se relacionar com o habitante, de invadi-lo, de 

alterar o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, mantê-lo à distância.  

Didi-Huberman, em sua obra “O que vemos o que nos olha”, na busca de compreender o que 

seria essa distância entre o corpo e o espaço, entre o corpo e as coisas, além de abordar a 

fenomenologia de Merleau-Ponty e também a de Straus, o autor menciona a filosofia de 

Walter Benjamin (1892-1940). Didi-Huberman destaca no livro a integração de duas redes 

conceituais benjaminianas: a aura e a imagem dialética. Aqui, investiga-se apenas a aura, na 
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qual o autor oferece uma nova e potente interpretação do seu conceito, relacionando-a com a 

distância profundidade merleau-pontyana. 

O conceito de aura de Benjamin foi desenvolvido em seu texto “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (1935). Face à disponibilidade e ao nascimento de meios e formas 

tecnológicas de reprodução da obra de arte, Benjamin questiona, nesse processo, a ausência 

do valor do ritual da tradição. Seu texto elabora uma reflexão dos impactos dos meios de 

reprodução mecânica da era moderna sobre a produção artística, pois, por mais que a arte 

sempre fora reprodutível, com a chegada dessa reprodução técnica, ela passou a ser repetível e 

serial, o que produzia, para Benjamin, uma perda de sua autenticidade e unicidade, isto é, da 

sua aura31. Houve um atrofiamento da aura, a qual o autor define como “uma figura singular, 

composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais 

perto que ela esteja” (BENJAMIN, 2013, p.59). 

Didi-Huberman viu nessa conceituação da aura – trama de espaço e tempo – uma questão 

sobre a distância e o olhar, e não um poder vagamente divino e de culto. Alertando para a 

necessidade de não se olhar o seu declínio sob o ângulo de uma perda, o autor não busca a 

aura em seu sentido “original”, mas a seculariza, a ressimboliza. Ele propõe um poder de 

aproximação e não uma única aparição, que caracterizava o objeto visto tradicionalmente. 

Para Didi-Huberman, quando Benjamin evoca a imagem aurática dizendo que, “ao nos olhar é 

ela que se torna dona de nós”, ele fala de um poder de distância e de um poder do olhar, e não 

de um poder vagamente divino. Portanto, “é preciso secularizar a aura, é preciso assim refutar 

a anexação abusiva da aparição ao mundo religioso da epifania. [...] A aura não é credo” 

(DIDI-HUBERMAN, 2010, p.157).   

Compreendendo-se como um “espaçamento tramado e mesmo trabalhado, poderíamos dizer, 

tramado como um sutil tecido ou então como um acontecimento único, estranho (sondebar), 

que nos cercaria, nos pegaria, nos prenderia em sua rede” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.147), 

 
31 A autenticidade constitui-se pelo “aqui e agora” da obra de arte e está relacionada ao seu invólucro, ao seu 
substrato físico causado pelas suas transformações sofridas ao longo do tempo, ou seja, é o modo que se 
desenrolou na história e isso não pode ser reproduzido. A autenticidade exibe a qualidade que nos permite 
reconhecer que o objeto, até nossos dias, “é aquele objeto único sempre idêntico a si mesmo” (BENJAMIN, 
1969, p.167). A unicidade consiste no caráter único e tradicional da obra de arte. Seu fundamento está ligado ao 
valor de culto e a sacralização que remonta a sua origem, já que as obras de arte “surgiram para servir a rituais, 
inicialmente mágico e depois religioso” (BENJAMIN, 1969, p.171). Em outras palavras, a unicidade era o fato 
de a obra de arte estar ligada à sua função no culto, o que com a reprodução mecânica acabou.  
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a aura configura-se como uma aparição de um espaçamento, que acabaria por dar origem a 

algo como uma metamorfose visual específica que emerge desse tecido mesmo, desse casulo 

de espaço e de tempo. A aura seria, portanto, como um espaçamento tramado do olhante e do 

olhado, do olhante pelo olhado.  

Essa proximidade da aura e da profundidade fenomenológica, como já pode ser compreendida 

até aqui, se torna ainda mais evidente quando Didi-Huberman (2010, p.148) escreve que a 

aura “opera visualmente: apresentando-se, aproximando-se, mas produzindo essa 

aproximação como o momento experimentado ‘único’ (einmalig) e totalmente ‘estranho’ 

(sondebar) de um soberano distanciamento, de uma soberana estranheza ou de uma 

extravagância”. Ou seja, a aura como aquilo que se apresenta aproximando-se e produz nessa 

aproximação um distanciamento, remete a maneira fugaz de existir da distância da 

profundidade fenomenológica: um distanciamento visível para que o corpo conquiste o seu 

próximo espaço tangível. Ademais, sob os olhos, fora do olhar, a aura seria como um assédio, 

que acudiria de longe o corpo, o concerniria, o olharia e escaparia ao mesmo tempo; o que 

remete ao fundo de ausência que a profundidade articula.  

Pela aura, pode-se compreender melhor o poder do olhar que reside na própria distância da 

profundidade fenomenológica e se exibe como um modo operativo na busca da abertura da 

percepção do habitante no espaço arquitetônico. O poder do olhar da aura é um ponto 

importante e decisivo que Didi-Huberman aponta para a discussão da pesquisa: o 

engajamento do habitante no visível-longínquo depende da sua capacidade de se sentir 

olhado. Se o espaço dado pela profundidade não se dá deixando-se medir, se dá distante, a 

“nossa experiência fundamental [do habitante] será de fato experimentar sua aura, ou seja, a 

aparição de sua distância e o poder desta sobre o nosso olhar, sobre nossa capacidade de nos 

sentir olhados” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.164). O visível-longínquo dado pela 

profundidade equivale ao poder do olhar aurático: um assédio que acode o corpo de longe, o 

olha e o escapa ao mesmo tempo. A oscilação da distância da profundidade merleau-pontyana 

se trata do poder do olhar do habitante atribuído ao próprio olhado pelo olhante: “isso me 

olha”.  

À luz da reversibilidade visível de Merleau-Ponty, de que quem vê não pode possuir o visível 

se não for por ele possuído numa relação de co-existência, Didi-Huberman (2010, p.29) alega 

que aquilo que olha o corpo, o atravessa e o seu ver se divide em dois: “o que vemos só vale – 

só vive – pelo que nos olha. Inelutável, porém, é a cisão que separa dentro de nós o que 
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vemos daquilo que nos olha”. Ou seja, o ato de ver só se manifesta ao se abrir em dois: o que 

o corpo vê só vive em seus olhos por aquilo que o olha, no sentido de que ele é visto antes de 

ver por um olhar que se adianta ao seu, que o confronta e abre uma cisão e, assim, cria um 

entre, melhor, um vazio para essa relação ocorrer.  

Assim, “começamos a compreender que cada coisa a ver, por mais exposta, por mais neutra 

de aparência que seja, torna-se inelutável quando uma perda a suporta [...] e desse ponto nos 

olha, nos concerne, nos persegue” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.33). Essa perda corresponde 

a “perda” do visível-longínquo da profundidade: a aparição de algo e sua retirada. E é 

justamente essa retirada que pode fazer com que “o que vemos nos olhe”, pois aqui pode 

emergir um movimento de estranhamento de algo que se mostra e se perde, se esvai. O 

visível-longínquo, a cargo de despertar sua posse, pode inquietar e dar ao corpo a sensação de 

que o habitante está o perdendo. Então aquilo que o habitante vê no espaço arquitetônico deve 

ser suportado por uma obra de perda, como se escapasse aquilo que está diante dele, como se 

algo faltasse a ser visto e isso o inquietasse. “É justamente a suspeita de uma latência, algo 

falta a ser visto é que impõe o exercício do olhar” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.87).  

Em outras palavras, a cisão relaciona-se com a perda que estaria relacionada ao fato de que 

quando o corpo vê algo, esse algo o escapa. Quando o corpo possui a sensação de que está 

perdendo algo, a cisão acontece e “o que vemos nos olha”. A cisão do olhar do habitante 

articula a distância da profundidade, oscila o espaço óptico e o espaço tangível. A cisão entre 

“olhante” e “olhado” cria o espaço, o vazio para a possibilidade de o corpo habitá-lo. Então 

para produzir essa cisão, necessita-se introduzir um elemento não mensurável de um 

afastamento recíproco. Um elemento que faça existir em ato uma obscuridade para que 

voluminosidade possa existir. Um elemento que encena uma sensação que algo escapa ao 

habitante, que algo se perde, que algo falta a ser visto.  Para tal, esse elemento deve instaurar 

sentimentos dialéticos, um jogo anadiômeno: “um movimento perpétuo, perpetuamente 

acariciante e ameaçador, rítmico, da superfície e do fundo, do fluxo e refluxo, avanço e recuo, 

aparecimento e desaparecimento” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.33). Ou seja, um sentimento 

perpetuamente acariciador e ameaçador. A obscuridade que engaja o corpo no visível-

longínquo se dá por uma dialética.  
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Não há que escolher entre o que vemos [...] e o que nos olha [...]. Há apenas que se 
inquietar com o entre. Há apenas que tentar dialetizar, ou seja, tentar pensar a 
oscilação contraditória em seu movimento de diástole e sístole [...] a partir do seu 
ponto central, que é o seu ponto de inquietude, de suspensão, de entremeio. É 
preciso tentar voltar ao ponto de inversão e de convertibilidade, ao motor dialético 
de todas as oposições. É o momento em que o que vemos justamente começa a ser 
atingido pelo que nos olha [...]. É o momento em que se abre o antro escavado que 
nos olha no que vemos. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.77) 

Na distância jamais franqueada, na distância que o olha e o toca, o habitante deve ser 

possuído por aquilo que o olha, se sentir mobilizado por aquilo que vê.  Isso demonstra a 

responsabilidade da arquitetura em definir o visível-longínquo, porque não se trata apenas de 

uma situação em que habitante olha o espaço, como se fosse uma torre de observação, mas 

também o habitante ser olhado por esse mesmo espaço, igualmente e incessantemente, que o 

escapa e que o confronta com uma cisão nele mesmo. A própria cisão entre o que habitante vê 

e o que o olha possui a função de indagá-lo e o engajar na experiência.  

Abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos, 
para experimentar que o que não vemos com toda a evidência (a evidência visível) 
não obstante nos olha como uma obra (como uma obra visual) de perda. Sem 
dúvida, a experiência familiar do que vemos parece na maioria das vezes dar ensejo 
a um ter: ao ver alguma coisa, temos em geral a impressão de ganhar alguma coisa. 
Mas a modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, votada a uma questão de 
ser – quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é 
perder. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 34) 

Quando o visível-longínquo torna-se capaz de abrir a cisão do “que vemos o que nos olha”, o 

visível-longínquo “vira um pano, um pano de vestido ou então a parede de um quarto que se 

fecha sobre nós, nos cerca, nos toca e nos devora” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.87). E então 

aí a espacialidade se abre, porque de uma simples superfície visível transforma-se numa 

capacidade fundamental de produzir um lugar, um receptáculo para o corpo viver. Mas depois 

o visível se escapa novamente, porque a vocação essencial de todo visível-longínquo é de 

justamente tornar capaz de abrir a cisão e fazer com que aquilo que o habitante vê o olhe 

incessantemente.  

Ressalta-se, assim, a importância do olhar. O olhar instaura o horizonte do “eu posso” e rege 

todo o corpo e sua experiência. O olhar está para além da estrutura de afecção meramente 

respectiva e passiva. O olhar interroga as coisas, se desliza e se apoia nelas. O olhar exibe a 

própria incorporação do vidente ao visível, emana visibilidade intersticial. O olhar faz com 

que as coisas existam para o corpo. Por isso, privilegiar a visão não implica necessariamente 

uma rejeição dos outros sentidos, o olho pode estimular sensações táteis e musculares a partir 

da materialidade e sensibilidade háptica do objeto e engajar todo o corpo numa experiência 
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sinestésica. Todo esse seu poder vem do fato de que o olhar faz o corpo estar fora dele sem 

sair de si, “a visão não é certo modo do pensamento ou presença a si: é o meio que me é dado 

de estar ausente de mim mesmo, de assistir por dentro à fissão do Ser, ao término da qual 

somente me fecho sobre mim” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.42). 

O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real [...]. O ato de ver não é 
um ato de dar evidências visíveis a pares de olhos que se apoderam unilateralmente 
do “dom visual” para se satisfazer unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre 
inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma operação do sujeito, 
portanto um operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho traz consigo sua 
névoa, além das informações de que poderia num certo momento julgar-se o 
detentor.    (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.77) 

A cisão, a troca dos olhares, a troca do espaço visível para o espaço tangível, pode ser 

relacionada aos modos como Benjamin, em seu texto “A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica” (1936), cita os modos de percepção da arquitetura. Segundo 

Benjamin (2013, p.95), as “construções são recebidas duplamente: pelo uso e pela percepção. 

Ou melhor: tátil e opticamente”. A modalidade tátil do espaço arquitetônico geralmente se dá 

pelo hábito. Se trata da experiência geral, comum e compartilhada coletivamente, vivida no 

tempo real e cotidiano de modo distraído quando se habita o espaço. No caso da óptica, essa 

gera mais atenção e contemplação, o que exige do habitante um momento de suspensão de seu 

percurso.  

Relacionando seu pensamento com os espaços dados pela profundidade, o espaço próximo-

tátil seria mais usado pela distração, e o espaço longínquo-visível corresponderia a uma 

suspensão do percurso do habitante para uma possível contemplação. Aqui, o grande mérito 

da oscilação das distâncias da profundidade – a cisão –, consiste em equilibrar justamente a 

distração no espaço. O modo do uso do espaço condiciona o modo como o habitante o verá, 

mas o que o habitante vê também condiciona o uso. Algo deve despertar a sua atenção em seu 

visível, de tal modo que queira se mover para examiná-lo. Engajar o corpo no espaço e a 

percepção significa tensionar os dois espaços, criar a cisão e fazer cada habitante “se sentir 

mobilizado por aquilo que vê” (HUCHET, 2012, p.194, grifos nossos).  

Num sentido duplo, o espaço arquitetônico deve agenciar a modalidade tátil para que esta 

potencialize a ótica e agenciar, simultaneamente, a modalidade ótica para que essa 

potencialize a tátil. Deve tornar indissociáveis o uso e contemplação, fazer existirem para se 

inverterem incessantemente. Como uma troca, um reequilíbrio constantemente entre o hábito 

e a distração, fazendo com que o habitante desfrute visualmente exigindo dele um momento 
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de “suspensão” de seu percurso, mas que também o estimule a se movimentar e usá-lo. A 

articulação entre uso-contemplação deve ocorrer incessantemente, porque mesmo quando 

houver a distração, fato normal, a experiência pode começar novamente, porque há liberdade 

para isso e possibilidades de re-engajamento. Todo ato de concentração, de atenção, de elo 

precisa ser renovado, caso contrário cai no inconsciente. Aquilo que está distante ou perto 

deve ser experimentado com a mesma intensidade pelo habitante, ambos devem se fundir em 

uma experiência coerente.  
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4 FORMAÇÃO  

Bom é forma como movimento, como ação, bom é forma atuante...  
bom é formação. Ruim é forma, forma é fim, desfecho, é morte.  

Formação é movimento, é ação. Formação é vida.   
Paul Klee32 

4.1 Voluminosidade em externalidade 

Conhecida pela célebre frase “What you see is what you see” do artista americano Donald 

Judd (1928-1994), o Minimalismo surgiu em terras americanas por volta da década de 196033. 

Com simples volumes, aridez geométrica e simetria, os artistas desejavam impor objetos que 

não pedissem outra coisa senão vistos por aquilo que são: simples objetos. Em seu texto 

“Specific objects”, publicado na “Art Yearbook” em 1965, Judd argumentou que era preciso 

fabricar um objeto de três dimensões para ser inscrito no espaço real. Um objeto “espacial 

específico”, regular ou irregular, produtor de sua própria espacialidade, que se apresentasse 

simplesmente por sua mera volumetria e não inventasse nem tempo nem espaço além dele 

mesmo. O propósito era ultrapassar a iconografia da escultura tradicional e despir todo o 

ilusionismo espacial dos planos pictóricos modernistas34. Os minimalistas advogaram em 

favor de uma arte esvaziada, sem conotação, jogos de significações e relações com a 

subjetividade do espectador. Enfim, aspiravam encontrar as especificidades dos objetos e 

devolver às suas formas sua potência intrínseca de serem aquilo que são.  

O espaço real é intrinsecamente mais potente e específico do que a pintura sobre 
uma superfície plana. Obviamente, qualquer coisa em três dimensões pode ter 
qualquer forma, regular ou irregular, e pode ter qualquer relação com a parede, o 
chão, o teto, a sala, as salas e o exterior, ou absolutamente nenhuma. Qualquer 
material pode ser usado como é ou pintado. (JUDD, 2006, p.103) 

Outra exigência, como escreve Georges Didi-Huberman (2010, p.53), era a eliminação de 

qualquer detalhe “para impor objetos compreendidos como totalidades indivisíveis, 

indecomponíveis. ‘Todo sem partes’, objetos qualificados por essa razão de ‘não 

 
32 FOGEL, Gilvan. Homem, realidade, interpretação. Mauad: Rio de Janeiro, 2015, p.47 apud Klee, Paul. Die 
Ordnung der Dinge. Hatje: Stuttgart, 1975, p. 94. 
33 O Minimalismo, em inglês “Minimal Art”, foi denominado pelo filósofo britânico Richard Wolheim por levar 
ao extremo o processo destrutivo dos ready made de Marcel Duchamp e antes dele por Jasper Johns, que 
buscaram a redução da produção artística ao “mínimo conteúdo de arte” (a minimal art-content) (DIDI-
HUBERMAN, 2010, p. 49). 
34 Ressalta-se que não se tratava da superação da pintura e da escultura, a questão era a vontade de mudar, de 
fazer algo novo no domínio da sensação. O desinteresse, para Judd (1965, p.97), “é um desinteresse por fazê-las 
de novo, não por elas do modo como têm sido realizadas por aqueles que desenvolveram as recentes e avançadas 
versões. [...] Se o trabalho anterior é de primeira linha ele é completo”. 
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relacionais’”. Em outras palavras, para questionar a invenção de formas e opor a ordem 

relacional da arte nas quais as partes eram hierárquicas, o Minimalismo almejava que o todo e 

o seu caráter unitário preponderasse em detrimento de sua composição. A obra não deveria ter 

hierarquia entre seus fragmentos, comportar zonas neutras e moderadas, conexões e 

transições. O “todo” ordenaria e integraria as partes individuais, o que furtaria a arte de 

relações de ordem, centralidade, periferia, harmonia e equilíbrio. Ou seja, exibiria uma arte 

sem equívocos em sua certeza visual. O Minimalismo pretendia conquistar a unicidade da 

forma por uma tridimensionalidade na totalidade de suas especificidades e afirmar no espaço 

real uma “forma única”.  

A coisa como um todo, sua qualidade como um todo, é o que é interessante. [...] Elas 
não são diluídas por um formato herdado, variações de uma forma, contraste brancos 
e partes e áreas para conectar. [...] Nos novos trabalhos a forma (shape), a imagem, a 
cor e a superfície são unas, e não parciais e dispersas. Não há áreas neutras nem 
moderadas, não há conexões ou áreas de transição. (JUDD, 2006, p.103-104) 

Por fim, outro ponto fundamental, “o uso das três dimensões tornava possível a utilização de 

todo tipo de materiais e cores” (JUDD, 2006, p.104), o que permitia que os materiais 

industriais como alumínio, lâmina de aço, acrílico, latão, entre outros, pudessem ser 

trabalhados no espaço liberando a arte para ser produzida em massa. Ainda, com o uso desses 

materiais os objetos poderiam exibir qualidades como flexibilidade, translucidez e opacidade, 

características estas que não se identificavam de maneira óbvia e objetiva com o campo 

artístico e tornavam os objetos insensíveis às marcas do tempo.  

Quanto à obtenção dessa única forma, esta poderia ser dada por dois modos: as partes 

poderiam ser eliminadas sendo um único volume isolado, como um elemento de Gestalt ou 

peças de segmentos seriais dispostos em sequência em um ritmo de “um após o outro”. Para 

Judd (1965, p.102), uma coisa depois da outra não seria “racionalista e prioritária, mas 

simplesmente ordem, como a de continuidade” ou como o transcurso dos dias que 

simplesmente se sucedem um ao outro sem que nada lhe confira uma forma, uma direção e 

significado. A serialização de objetos iguais se transformaria em um único volume, não 

apresentaria adição de partes diferentes, não exibiria centro ou hierarquia. Na sua obra 

“Untitled” de 1969 (Figura 43), as fileiras de caixas afixadas aparecem sem hierarquias e 

iguais, com uma lógica interna tanto na solidez das caixas quanto no vazio entre que, ao se 

alinharem com intervalos iguais e se repetirem um após o outro, se transformariam em um 

único objeto.  
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Figura 43: Donald Judd, “Untitled”, cobre, dez unidades de 22.9 × 101.6 × 78.7 cm, 1969 
Fonte: Guggenheim Museum, Nova Iorque. 
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Além de Judd, outros artistas se destacaram como Dan Flavin (1933-1996), Carl Andre 

(1935) e Sol LeWitt (1928-2005). Flavin também usou a serialização em lâmpadas 

fluorescentes, como em sua obra “The Nominal Three” de 1963 (Figura 44), em que estas 

foram dispostas em conjuntos separadas para encontrar a relevância da forma única no todo 

junto a parede. Andre em “144 Magnesium Square” em 1969 (Figura 45) construiu uma 

serialização de planos no chão como um tapete para eliminar qualquer sentido de espaço ou 

densidade e, portanto, toda e qualquer sugestão de interior. LeWitt em “Floor structure” de 

1965 (Figura 46) criou um jogo visual entre o todo e as partes de um cubo com as proporções 

seriadas sem hierarquias, justapostas e não compostas. No uso de forma isolada, “Free Ride” 

de 1962 (Figura 47) do artista Tony Smith (1912-1980) serpenteia pelo chão em três 

unidades com a mesma dimensão de 203 cm, asseguradas por uma continuidade visual.  

Contudo, embora quisessem demonstrar uma arte sem interioridade, tempo e mistério, o 

propósito se revelará excessivamente delicado na realidade de sua prática. Ao querer entrar 

em cheque com as convenções da arte, o Minimalismo acabou se tornando uma arte pensada 

em termos intersubjetivos. Em “Caminhos da escultura moderna”, a historiadora e crítica de 

arte americana Rosalind Krauss (1998, p.303) afirma que, na realidade, o que o objeto 

minimalista realmente almejou foi “negar a interioridade da forma esculpida – ou ao mesmo 

repudiar o interior das formas como fonte de seu significado”. Isto é, o que o Minimalismo 

buscou foi uma crítica ao modelo ilusionista ou a um modelo interior pré-estabelecido de 

significado. A exploração de estruturas modulares e repetidas com o uso de materiais 

industriais fazia parte de uma recusa à todo pensamento compositivo que “induzia” o 

espectador a significados pré-estabelecidos que, como mesmo avaliou Judd (2006, p.125), 

“tendem a carregar com eles todas as estruturas, valores, sentimentos”. O objeto minimalista 

quis rejeitar uma noção do eu individual do artista, repudiar uma arte que baseia seus 

significados na ilusão como uma metáfora de um momento privilegiado dele.  

Em outros dizeres, se tratava de abandonar o caráter particular artístico, ir contra a sua 

expressão singular, privada e inacessível. Ir contra a arte que considerava que o significado já 

existeia anteriormente a experiência, como uma transposição direta do significado desejado 

pelo artista. Isso porque não há como, por meio da literalidade e serialização dos volumes e de 

sua materialidade, identificar uma expressão artística, pois “a ideia de não serem fabricados 

pelo artista, mas sim por algum outro uso na sociedade [...] confere a esses elementos uma 

obscuridade natural” (KRAUSS, 1998, p.300). Seria difícil interpretá-los sob uma perspectiva  
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Figura 44: Dan Flavin, “The Nominal Three”, luzes florescentes, 
cada com 244 cm, 1963  
Fonte: Guggenheim Museum, Nova Iorque. 
Figura 45: Sol LeWitt, “Floor structure black”, madeira, 47 × 
45.7 × 208.3 cm, 1965  
Fonte: Collection National Gallery of Art, Washington. 
Figura 46: Carl Andre, “144 Magnesium Square”, magnésio, 1 × 
365.8 × 365.8 cm, 1969 
Fonte: Tate Modern, Londres. 
Figura 47: Tony Smith, “Free Ride”, aço, 203 × 203 × 203 cm, 
1962 
Fonte: The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 
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ilusionista ou identificar neles a alusão a uma vida interior da forma, por exemplo, da maneira 

que a pedra talhada no contexto de uma escultura pode aludir a forças biológicas internas.  

Nesse sentido, segundo Krauss (1998, p.323), na realidade “a ambição do Minimalismo era 

recolocar as origens do significado de uma escultura para o exterior, não mais modelando sua 

estrutura na privacidade do espaço psicológico, mas sim na natureza convencional, pública, 

do que poderíamos denominar espaço cultural”. A questão do Minimalismo não era negar o 

significado, mas que este seja originário de cada espectador, a existir no momento da sua 

experiência.  

Essa questão da linguagem e do significado ajuda-nos, por analogia, a perceber o 
lado positivo da produção minimalista, pois, ao se recusarem a dotar a obra de arte 
de um centro ou um interior ilusionista, os artistas minimalistas estão simplesmente 
reavaliando a lógica de uma fonte particular de significado e não negando um 
significado ao objeto estético em absoluto. Estão reivindicando que o significado 
seja visto como originário – para entendermos a analogia com a linguagem – de um 
espaço público e não privado. (KRAUSS, 1998, p.313) 

Ao serem produzidos por produção em massa, havia uma garantia que cada objeto possuísse 

forma e tamanho idênticos, o que impedia qualquer relação hierárquica entre eles. Por 

conseguinte, as ordens composicionais que parecem ocorrer são as da repetição ou da 

progressão em série: “ordens sem centralidade e desprovidas quer de pontos focais 

logicamente determinados, quer de limites externos ditados internamente” (KRAUSS, 1998, 

p.301). Ligar elementos em sequência sem uma ênfase ou terminação lógica equivale 

claramente a derrotar a ideia de um centro ou foco para cuja direção as formas estão voltadas 

ou em relação ao qual são construídas. A serialização dos objetos refletiu numa perda de um 

centro ideal da escultura e, em última instância, a perda de um princípio ordenador. Nas 

esculturas minimalistas, não há a ideia de que a explicação para uma configuração particular 

de formas deve ser buscada em seu centro ou em uma determinada vista. Nas obras de Judd, 

Flavin, LeWitt, Andre e Smith, não há ângulo de visão “correto” para observá-las, ponto de 

visão que pudesse emprestar coerência as partes, centro do qual a obra e suas partes se 

irradiam.  

Essa problematização pode ser iniciada pela escultura “Columns” de 1961 (Figura 48) do 

artista Robert Morris (1931-2018) realizada para um espetáculo em um teatro. Na cena, uma 

coluna no palco tomba depois de certo tempo e, assim, ao tombar deixa de ser um objeto em 

pé para torna-se deitado. Inicialmente, a ideia normal com respeito a essa ação é que nada se 

modifica, porque, afinal, o objeto é o mesmo. Mas a coluna se torna diferente, se transforma 
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em um outro objeto e seu significado não é ela ser a mesma ao longo de qualquer variação 

dessa mesma forma, mas ser diferente dependendo de sua posição. Morris ao usar um 

elemento idêntico mas diferente posto e disposto em relação ao espectador, fez com que a 

obra existisse em latência, a existir a partir da situação do espectador, colocando o seu 

significado a ser dado em função do tempo vivido. Sua obra aparta as pretensões de 

legitimidade de um eu particular, não há o eu interior do artista sendo expresso, mas o eu 

individual do espectador que começa a existir durante a recepção da obra. Morris invalida o 

modo de estrutura interna preexistente. 

Em pé, a coluna parece leve e delgada, seu caráter ereto parece imperturbado pela 
expressão exercida para baixo por seu peso. Parece fluída, linear e desprovida de 
massa. Quando em posição horizontal, porém, a coluna fore uma mudança de 
natureza. Parece maciça e pesada; parece determinada pelo peso. [...] E essa 
diferença atinge em cheio a ideia de que o sentido de uma forma deve ser encontrato 
em seu caráter abstrato, ou em sua separabilidade, em seu isolamento com relação a 
uma situação concreta [...]. (KRAUSS, 1998, p.285) 

Nesse mesmo sentido, numa outra obra de 1965, Morris utilizou três grandes Ls de 

compensado (Figura 49). Nesse trabalho, por mais que os três “Ls” sejam idênticos em 

estrutura, cores e dimensões, não há como o espectador enxergá-los como uma mesma forma. 

Dispostos em diferentes posições, as suas semelhanças pertencem a uma lógica que existe 

anteriormente à experiência, isso porque no momento da experiência, os Ls derrotam essa 

lógica e tornam-se “diferentes”.  “Sua “igualdade” pertence tão-somente a uma estrutura ideal 

– um ser interior que não podemos enxergar. Sua diferença pertence ao seu exterior – ao 

ponto em que despontam no mundo público de nossa experiência” (KRAUSS, 1998, p.319). 

Isto é, sua diferença consiste em seu significado, que depende do vínculo dessa forma com o 

espaço da experiência.  

Na sua obra “Mirrowed Cubes” do mesmo ano (Figura 50), Morris explora a questão do 

exterior em latência não apenas em relação ao espectador, mas também relacionado ao 

contexto. Trata-se de um conjunto de simples elementos cúbicos espelhados que podem ser 

dispostos em diferentes lugares. Aqui, a obra não se torna um conjunto de objetos, mas aquilo 

que o torna visível, que emerge e transforma sua natureza a cada instante. O objeto não se 

preocupa apenas com a questão formal, mas com a evidência da transformação da imagem 

refletida como um processo subordinado à dinâmica temporal do seu contexto. Há uma 

anulação dela mesma sendo trabalhada no sentido de fazer esquecer a sua forma como 

acabada para torná-la aberta, vulnerável e imersa num processo incansável de formação por 

parte dos aspectos exteriores que a rodeiam.  
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Figura 48: Robert Morris, “Columns”, alumínio pintado, cada 244 × 61 × 61 cm, 1961 
Fonte: Ace Gallery, Los Angeles. 

Figura 49: Robert Morris, “Ls”, compensando pintado, cada 244 × 244 × 61 cm, 1965 
Fonte: Musée d’Art Contemporain, Bordeaux. 

Figura 50: Robert Morris. “Mirrowed Cubes”, espelho, 91,4 × 91,4 × 91,4 cm, 1965 
Fonte: Collection Tate Modern, Londres. 
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Assim, toda a noção de um arcabouço rígido formado anteriormente à experiência desmorona 

com a capacidade da obra não existir anteriormente e, nesse sentido, “formularem uma ideia 

do eu existente apenas naquele momento de externalidade e no âmbito daquela experiência” 

(KRAUSS, 1998, p.321, grifos nossos). A externalidade traz a obra para ser formada pelo 

externo, sem existência a priori. Se transforma em uma total dependência com relação aos 

aspectos exteriores do objeto para existir: o corpo de quem observa, sua situação, seu 

movimento, o tempo da sua experiência, o espaço e o seu contexto. Ou seja, há uma 

dependência em relação aos aspectos de sua superfície, aquilo que está em contato com ela. 

Com a externalidade, a obra não vem de uma vontade do artista, não precede à experiência de 

vivenciá-la, mas se forma no momento em que é vivida pelo espectador. Necessita-se que ele 

viva a obra para formá-la, pois a sua concepção dependerá de sua situação. Nos objetos 

minimalistas, o que havia de objeto eram condições para o espectador formá-lo.  

Isso significa reposicionar o ponto de origem do significado da obra de arte de seu núcleo 

interno para a superfície, para aquilo que a toca. Esse deslocamento consiste em renunciar a 

noções de causa e aceitar que na obra não há implicação de significado, que este pode surgir 

sem prova ou sem verificação. O signo passou a ser “destinado à”, a se encontrar em aberto, a 

existir no momento de confrontação entre e aquele que observa. Cada corpo, em sua 

singularidade, o confrontará de um modo. Segundo Stéphane Huchet (2012, p.106), “esse 

endereçar-se a alguém é a sua chave: de relacionado consigo mesmo, ele se torna relacionador 

e parte intrínseca da relação”. O endereçamento construiu um aspecto de objeto inacabado 

que só completa e se forma por meio desse endereçamento a alguém a quem é destinado. O 

inacabamento faz a criação não se firmar apenas nos confins do objeto, a própria obra solicita 

ao espectador os gestos e os movimentos necessários para que ela venha a ser. 

Poderíamos assim dizer que essa condição é uma crença na manifesta 
inteligibilidade da superfície, o que implica renunciar a certas noções de causa, 
enquanto relacionada ao significado ou aceitar a possibilidade de significado sem a 
prova ou a verificação da causa. Isso significaria aceitar que os próprios efeitos se 
aplicam a si mesmos – que são significantes, inclusive na ausência do que se poderia 
considerar o fundamento lógico que lhes dá origem. [...] Essa imagem do eu 
desfrutando uma relação privilegiada e direta com os conteúdos de sua consciência é 
uma imagem de o eu como sendo basicamente privado e discreto. (KRAUSS, 1998, 
p.33) 
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A consciência de o signo ser “destinado à” oriunda da aproximação do Minimalismo com o 

teatro35.  Observa-se nas obras de Morris uma dependência de uma situação em que aquele 

que contemplava os trabalhos fosse verdadeiramente sua plateia. Houve uma invasão das 

esculturas e dos escultores, a partir da década de 1960, principalmente de Morris, no teatro e 

essa dependência em relação a estar direcionada a alguém, assim como o objeto estar numa 

situação variável, foram capazes de pressionar e romper com as convenções da arte, 

tornando-a um território flexível a explorar e experimentar outras poéticas. Essa aproximação 

moldou profundamente a produção ulterior dos minimalistas com a inserção de noções como 

contexto, situação variável, temporalidade, duração, movimento, desenrolar dos 

acontecimentos. Criou-se uma situação em que o objeto se tornou um dos termos da relação, 

não que o objeto em si se tornou menos importante, apenas, não era suficiente por si só. A 

obra minimalista não dependia apenas do objeto, mas se tornou uma variável. Não era mais 

um objeto específico, mas um termo numa relação mais complexa.  Ademais, sem um centro 

ideal que forneça um significado ou ordenação da escultura, a externalidade trouxe autonomia 

ao espectador para perceber a obra.   

A externalidade mudou a postura dos minimalistas que começaram a potencializar e 

multiplicar as experiências para os espectadores. Impressiona a mudança de abordagem que 

ocorre e, principalmente, na obra de Morris36. A forma com simples informação gestáltica que 

tanto defendia os minimalistas e o próprio Morris (1979, p.87, tradução nossa37), na qual uma 

obra escultórica “deveria se apresentar como uma forma autônoma, específica e 

imediatamente perceptível, cujas partes são tão unificadas que oferecem um máximo de 

resistência a toda percepção separada”; transformou-se. O objeto minimalista passou a 

depender do observador que muda-se continuamente ao mudar sua posição em relação à obra. 

O que significou  que a obra não seria mais um fim em si, porque muda e se transforma com o 

observador, com seu movimento e sua percepção.  
 

35 A questão da teatralidade na arte é complexa e abrange uma discussão ampla. Diferente de Krauss (1998, 
p.289) que argumenta que a aproximação com o teatro só “demonstrou a insuficiência do que era a escultura”, 
para o crítico de arte Michael Fried (1967), o teatro não seria uma forma artística, mas o próprio fim da arte. Para 
o crítico, a teatralidade atuaria em detrimento da escultura, privando seu significado escultural. Não é objetivo 
aqui compreender e criticar a posição de Fried. Para tal, ver as críticas de Georges Didi-Huberman (2010) e 
Stéphane Huchet (2012). 
36 Enquanto que o ensaio “Notes on sculpture, Part I”(1966) Morris engloba o Minimalismo no processo de 
construção de formas globais e gestalts fortes como um acúmulo do modernismo tardio, a ruptura a qual foi 
referido, a percepção móvel do espectador é teorizada por Morris em “Notes on Sculpture, Part 2” (1966b), e em 
“Notes on Sculpture, Part 3”(1967).  
37 “Such are the simpler fo rms that create strong gestalt sensations. Their parts are bound together in such a way 
that they offe r a maximum resistance to perceptual separation”. 
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Segundo Huchet (2012, p.140), o objeto do minimalismo “perdeu seu caráter local e 

sedentário”. O que indiciou uma nova relação de conhecimento espectador-objeto: aquela que 

se dá no percurso. Com ênfase na mobilidade e na temporalidade da percepção, o 

Minimalismo passou a existir e a ter significado pelo movimento do espectador na duração de 

sua experiência. Por isso, para Krauss (1998, p.341-342), a obra minimialista relaciona-se 

com a ideia de “passagem”, que “demonstra sua transformação de um veículo estático e 

idealizado a um veículo temporal e material”. Essa noção intensificou ainda mais a relação 

com o espectador porque potencializava a sua percepção sinestésica, potencializando toda a 

movimentação do corpo e seus sentidos. Ainda, a ideia de passagem colocou tanto o 

observador como o artista numa profunda reciprocidade entre cada um deles e a obra.  

A noção de “passagem” ocorre em “Shift” de 1970 (Figura 51 – Figura 52) do artista 

Richard Serra (1938-). Localizada num campo, com três lados cercado por árvores e um 

pântano, próximo a cidade de King, municipalidade regional de York, a obra é formada por 

seis seções estreitas de concreto que medem 1,5m de altura e 20cm de largura, assentadas na 

terra determinadas pelo intervalo de declive mais crítico. Ou seja, a queda do terreno é o que 

determina a direção, a forma e o comprimento de cada seção. A obra atravessa duas encostas, 

com três seções de cada lado e cerca de 450 metros de distância de uma extremidade a outra. 

Do topo da encosta mais a leste, a escultura pode ser descrita como uma forma em Z, no 

entanto, nesse ponto de vista, a configuração comprime o espaço e é praticamente 

imperceptível à topografia suave da paisagem. Embora dessa vista ou mesmo da outra 

extremidade da obra, uma configuração total pode sempre ser apreendida, a curvatura do 

terreno se revela apenas parcialmente, o espectador precisa percorrê-la.  

Eu queria uma dialética entre a percepção que se tem do lugar em sua totalidade e a 
relação que se estabelece com o campo ao percorrê-lo. [...] Na obra, há dois 
conjuntos  de muros em degraus, com três elementos em cada conjunto. Os muros se 
estendem entre as duas encostas que, no cume, estão a mais de 1.500 pés (450m) de 
distância um do outro. Cada elemento está inicialmente nivelado no chão e se 
prolonga pela distância que o solo leva para descer cinco pés (1,5m). A direção é 
determinada pelo maior declive do solo. (SERRA, 2006, p.25) 
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Figura 51: Richard Serra, “Shift”, vista aérea, 1973 
Figura 52: Richard Serra, “Shift”, vista do espectador, 1973 

Fontes: Coleção Great Gulf Homes, Toronto. 
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Portadora de latência, “Shift” se dá a partir da situação do espectador, que a percebe como 

resultado de um processo do seu percurso. Aqui, Serra encena percepção sinestésica quando 

faz o observador compreender a sua totalidade à medida que é percorrida, porque a obra se 

faz por uma dialética da caminhada e do olhar. Ainda, quando o artista combina vários 

elementos idênticos desprovidos quer de pontos focais logicamente determinados, quer de 

limites externos ditados internamente, ele a condicionada a descentralização, fazendo com 

que seja percepcionada com autonomia no momento da experiência, encenando, nesse 

sentido, percepção como ação própria, autônoma por parte do espectador. Sem simetria, sem 

centro, “Shift” começa e termina a partir das escolhas do espectador durante o percurso, o que 

permite encena percepção metamórfica, porque o espectador sente a obra se transformar com 

suas escolhas. 

A obra não se preocupa com esse tipo de definição de centro. A extensão da obra 
possibilita a percepção e a localização de múltiplos centros. Elevações similares – 
iguais em altura – num campo aberto, num chão plano, deslocam-se tanto horizontal 
quanto verticalmente em relação à nossa locomoção. (SERRA, 2006, p.27, grifos 
nossos) 

De modo análogo, os planos translúcidos e quadrados pretos da obra “Black³” (2008) do 

artista norte-americano Robert Irwin também não possui existência a priori (Figura 53 – 

Figura 54 – Figura 55). O artista dissolve a fisicalidade da escultura como suporte ao colocar 

seus planos implantados de modo seriado. Se o espectador olha fora da obra 

longitudinalmente, o seu visível são apenas planos enfileirados, inanimados numa espera do 

corpo do espectador para deixarem de ser estáticos, se deslizarem em prol do volume de um 

quadrado.  Descentralizada, sem ordem para experimentar, o espectador ao adentrar na obra e 

percorrer os planos os atualiza de modo autônomo e forma de diferentes modos milhares de 

quadrados ou mesmo o seu volume total. A escultura “Black³” se forma a partir do espectador 

proporcionando percepção sinestésica, percepção como ação própria e percepção 

metamórfica.  
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Figura 53: Robert Irwin Black, vista lateral dos planos, 2008 
Figura 54: Robert Irwin “Black, vista lateral mais próxima dos planos, 2008  
Fontes: Fotos Yasmin Elganim. 
Figura 55: Robert Irwin “Black, vista frontal, 2008 
Fontes: Fotos Rafael Perrotti. 
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As seções de concreto e os planos, presente nas duas esculturas, produzem de algum modo 

uma obscuridade que proporcionam quebra, alteração, um campo por desintegração e 

recontituição sempre aberta. Isso fez com que existam num fluxo temporal de uma 

descontinuidade na continuidade do percurso do espectador, na intermitência do próximo e do 

longínquo, nas indecisões entre o espaço óptico e do espaço tátil. Ou seja, fazem a obra 

encenar voluminosidade ao espectador, potencializando sua percepção sinestésica. Ao serem 

esculpidas descentralizadas, sem pontos de articulação determinados, passaram a existir em 

externalidade, potencializando uma percepção metamórfica ao espectador, que as 

transformam incessantemente, e uma percepção como ação própria, que proporciona a ele 

autonomia. “Shift” e “Black³” passaram a dar aos espectadores voluminosidade em 

externalidade. 

Não apenas no Minimalismo, nas obras de Cézanne e Pollock (Figura 56 – Figura 57) o 

espectador também se entrega à voluminosidade em externalidade. Ambos exprimiram uma 

pintura se desvelando a cada momento e de modos diferentes, se mantendo livre e aberta para 

possibilidades impensadas. Suas pinturas não são oferecidas como totalidade, mas como uma 

infinidade de envolvimentos e interrupções, privando o plano de todo tipo de possibilidade de 

controle perceptivo. Suas superfícies são imprevisíveis, porque conquistam o observador por 

meio do movimento de formação do quadro e por relações cromáticas e estruturais que não 

cessam de propor novas dinâmicas, novos sentidos, novas leituras possíveis.  

Não há a evidência de uma razão ou a força de um efeito que imponha um local ou uma 

direção na qual o olhar deva se mover. A deformação cézanneana e a explosão do espaço 

pollockeano criam múltiplos centros ocasionando descentralização, que convida à 

participação enquanto sugere diferentes modos de contemplá-la e habitá-la. Apesar das 

técnicas diversas, Cézanne e Pollock definem seus planos como um entrelaçamento infinito de 

traços, sem começo, meio e fim. Ambas surgem como resultado de um profundo refinamento 

e de uma atenção com as sensações de quem as observa para criar uma obra envolvente, 

porque a intenção se trata de “provocar” o olhar de quem está a observar para que seja este 

que, com autonomia, deflagre aquilo que está sendo visto e constitua, assim, o plano pictórico 

no decorrer de sua contemplação.  
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Figura 56: Cézanne, “Nature morte avec l’amour em plâtre”, óleo sobre papel e madeira, 71 × 57 cm, 1895 

Fonte: Courland Institute Galleries, Londres. 
Figura 57: Pollock, “Number 1”, técnica mista, 160 × 259 cm, 1950 

Fonte: Museum Contemporary Art, Los Angeles. 
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O Minimalismo, Pollock e Cézanne demonstram como a descentralização pode trazer a obra 

em latência. Descentralizar significa abrir possibilidades para articulações complexas. Trata-

se de criar um campo de ações aberto que gera expectativa e dinamismo, reconhecendo e 

buscando novos modos de “afeto” para quem a vive. Ademais, assim como Cézanne e 

Pollock, o Minimalismo demonstra para a arquitetura os diversos modos de encontro entre 

CORPO-ESPAÇO que podem surgir. Exibem a responsabilidade que a arquitetura possui de 

construir plasticidades vivas para o habitante. Portanto, para criar um espaço que exista em 

latência, a existir com singularidade no momento da experiência perceptiva do habitante, 

melhor, a encenar voluminosidade em externalidade, a arquitetura, como disciplina necessita, 

primeiramente, trabalhar a composição, colocá-la como um objeto de permutação e o 

arquiteto como um inventor de relações. A arquitetura precisa tratar o espaço como uma das 

variáveis que se faz presente no seu fenômeno.  

No discurso arquitetural, o arquiteto francês Bernard Tschumi já nega e critica uma 

arquitetura que tenha como objetivo a concepção do objeto final e que opera por meio da 

composição de formas plásticas, sem margem a nenhum tipo de diálogo com o habitante, 

impondo uma espécie de “ritual” que implica na relação quase “congelada entre ação e 

espaço” (TSCHUMI, 1996, p.126, tradução nossa38, grifos nossos).  O arquiteto, assim como 

os artistas do Minimalismo, crítica à composição e a hierarquia das partes na arquitetura. 

Defendendo o não uso de noções como “escala”, “proporção”, “hierarquia”, “oposição”, 

“unidade” e “continuidade”, ele quer transgredir tabus arquitetônicos para quebrar os vínculos 

existentes entre arquitetura e as regras e hierarquias sociais convencionadas. 

[...] a maioria dos arquitetos trabalha a partir de paradigmas adquiridos pela 
educação e através de uma subsequente exposição à literatura arquitetônica, 
frequentemente sem saber quais características deram a esses paradigmas o status de 
regra ou, inversamente, que estes paradigmas implicam tabus subsequentes. Esses 
paradigmas-tabus podem ser mais comprometidos e mais complexos do que 
qualquer conjunto de regras que podem ser abstraídas deles; eles permanecem 
arraigados por causa das dificuldades em revelar as regras escondidas que guiaram 
as abordagens arquitetônicas particulares que os geraram (TSCHUMI, 1996, p.77, 
tradução minha39). 

 
38 “A ritual implies an almost frozen relationship between action and space.” 
39 "[...] most architects work from paradigms acquired through educationand through subsequent exposure to 
architectural literature, often without knowing what characteristics have given these paradigms the status of rules 
or, by inversion, that such paradigms imply subsequent taboos. These paradigms- taboos may be more binding 
and more complex than any set of rules that might be abstracted from them; they remain entrenched because of 
the difficulty in unveiling the hidden rules that have guided the particular architectural approaches that generated 
them. Rules stay obscured, for schools of architecture never teach concepts or theories in the abstrac.”  
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Para Tschumi (1996, p.181, tradução nossa40), “a arquitetura não se trata de um resultado de 

composição, uma síntese de preocupações formais e determinantes funcionais, mas antes 

como parte de um processo complexo de relações transformacionais”. A arquitetura se exibe 

com um objeto de permutação, ou seja, a combinação de um grande conjunto de variáveis, 

que permite que atividades novas e até agora inimagináveis ocorram. Em outras palavras, o 

espaço precisa ser só mais um termo da relação que a compõe, não se esquecendo de outra 

variável: o corpo do habitante. Assim também como outras que envolvem a arquitetura: como 

sítio, programa, acessibilidade, etc. Isso não diz quer que o próprio objeto, o espaço, tenha 

ficado menos importante, mas se tornou menos autoimportante. A importância se dá agora no 

conjunto de todas as variantes que existe no momento da experiência, que podem 

proporcionar múltiplas relações.  Assim, a postura de Tschumi torna-se fundamental para uma 

arquitetura como experiência, porque defende que o resultado final da arquitetura não 

corresponda ao objeto em si, mas o conjunto de sensações provocadas pelos elementos 

sólidos, pelo seu modo de aparição, ritmo, direcionamento do corpo móvel do habitante. 

Aqui, o arquiteto deixa de ser o criador de formas para torna-se “um formulador, um inventor 

de relações”.  

Portanto, a arquitetura não pode possuir um sentido de totalidade, fechada em suas partes. O 

arquiteto necessita assentar seus espaços na duração da experiência do habitante, deixá-los ser 

formados na medida em que são percorridos. Isso significa o abandono de uma percepção 

única para a compreensão da arquitetura e o abandono da totalidade do espaço controlado 

pelo arquiteto. O abandono desse controle proporciona possibilidade para o habitante 

estruturar o espaço em todo o seu percurso e o espaço arquitetônico se torna o resultado, a 

soma das transformações de uma apreensão, resultado de um processo.  

Nesse sentido, a favor da instabilidade inerente da arquitetura, Tschumi analisa os três 

princípios vitruvianos arquitetônicos: beleza (venustas), estabilidade estrutural (firmitas) e 

acomodação espacial adequada (utilitas). Contra a venustas, defende sua substituição pela de 

“linguagem”. Contra a firmitas, defende a hipótese de que a materialidade arquitetônica não 

reside na estrutura nem tão pouco nos materiais empregados na construção, mas notadamente 

“em seus sólidos e vazios, em suas sequências espaciais, suas articulações e colisões” 

(TSCHUMI, 2006, p.180). Por fim, em relação à utilitas, Tschumi defende o deslocamento da 
 

40 “It should be emphasized that architecture is not seen here as the result of composition, a synthesis of formal 
concerns and functional constraints, but rather as part of a complex process of transformational relations.” 



 

129 
 

concepção dos corpos como objetos para a dos corpos como sujeitos da arquitetura, 

responsáveis por “produzirem espaços por meio e através de seus movimentos” (TSCHUMI, 

2006, p. 181), permite aferir que o corpo seria o único juízo da acomodação do espaço. A 

substituição poderia ocorrer no sentido de “o concebido”, o “percebido”, o “vivenciado”.  

Trabalhar a composição para a voluminosidade em externalidade ocorrer, significa trabalhar 

questões das noções causa-significado, fazendo com o significado exista a partir do habitante. 

Aqui, Tschumi continua a ser o melhor guia dentro da teoria da arquitetura. O arquiteto critica 

a “ideia de um sentido imanente nas estruturas arquiteturais e das formas que dirigem sua 

capacidade de significação” (TSCHUMI, 1996, p.201, tradução nossa41). Posiciona-se contra 

uma arquitetura tanto de caráter historicista quanto a busca contemporânea por uma 

autonomia da arquitetura.   

No primeiro, o historicismo e seu recente ressurgimento, segundo Tschumi (1996, p.200, 

tradução nossa42), “tem sido a recuperação, por arquitetos, de significado, símbolo, 

codificação e ‘codificação dupla’, em um movimento eclético que lembra a longa tradição de 

‘revivalismos’ e ‘simbolismos’ que aparecem ao longo da história”. Ou seja, a arquitetura 

historicista acaba se configurando, apesar de se apresentar como prática crítica, uma tentativa 

reacionária, um retorno à ordem. Ao buscar resgatar e reativar símbolos do passado visa, 

mesmo que involuntariamente, reinstaurar um mundo de ordens, certezas e permanências, 

construído por relações hierárquicas fixas. Quanto aos que buscam a autonomia total da 

prática arquitetônica, a desenvolvendo como uma “linguagem pura e que a arquitetura é uma 

manipulação infinita da gramática e da sintaxe do signo arquitetural” (TSCHUMI, 1996, p. 

39, tradução nossa43), acabam colocando em segundo plano o uso, o programa e a dimensão 

construtiva da obra, para enfatizar códigos formais e procedimentos de linguagem, o que 

afasta totalmente as condicionantes externas à disciplina. Segundo Tschumi, essa produção 

que se volta ao mundo das formas abstratas e dos conceitos desmaterializados remove da 

arquitetura o seu elemento mais intricado: o espaço. Acabam acreditando em uma linguagem 

 
41“[...] idea of a meaning immanent in architectural structures and forms that directs its signifying capacity.” 
42 “The latest resurgence of this myth has been the recuperation, by architects, of meaning, symbol, coding, and 
"double-coding," in an eclectic movement reminiscent of the long tradition of "revivalisms" and "symbolisms" 
appearing throughout history.” 
43 “It thus claims that the architectural object is pure language and that architecture is an endless manipulation of 
the grammar and syntax of the architectura sign”. 
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arquitetônica fechada em si mesma, livre da necessidade de se apoiar em justificativas 

externas.  

O significado da arquitetura “não reside no objeto ou nos materiais dos objetos, mas deriva da 

presença, da experiência espacial individual” (TSCHUMI, 1996, p.203, tradução nossa44). Em 

outros dizeres, o significado da arquitetura só existe a partir da experiência corpórea do 

habitante. Abstraído do uso, da percepção ou do contexto, um edifício não possui significado, 

porque a arquitetura se trata sobre algo que acontece nos seus espaços. Aqui, Tschumi se 

posiciona e defende que o significado final de qualquer sequência espacial depende da relação 

entre “space/event/moviment (SEM)”. Tschumi vai contra a concepção de espaços fixos, 

espaços acabados, detentores de um significado inquestionável. Por isso, aposta na 

possibilidade de construção de espaços transformáveis, abertos à interferência do corpo do 

habitante quanto à sua própria percepção e uso.  

Com o significado arquitetural a resultar dessa relação, Tschumi quer introduzir a ordem da 

experiência e a ordem do tempo na arquitetura – momentos, intervalos, sequencias –, 

refletindo sobre o seu caráter dinâmico e seu significado no momento em que o habitante vive 

a obra. Isso porque as atividades realizadas pelos corpos que habitam o espaço construído são 

múltiplas e, imprevisíveis, e elas também são parte ativa no processo de constituição da 

arquitetura. A relação “SEM” abarca o espaço vivido e se insere na questão da experiência 

corpórea, para tornar a arquitetura como lugar que admite tensão, conflito, colisão, diferença e 

multiplicidade de significado. Não coloca a questão da criação da forma a possuir maior 

relevância, mas a criação de eventos, de novas interações, ações perceptivas e ações de uso.  

Ao defender que não há arquitetura sem evento, Tschumi defende a necessidade de algo que, 

por sua imprevisibilidade ou seu desvio, transgrida as regras pré-estabelecidas, exprimindo 

uma condição dinâmica. O evento questiona o espaço e o define a partir de usos ou do desejo 

de condicionamento da performance de seus habitantes. Ele exibe a interação do corpo com o 

espaço, os incidentes. Quanto ao movimento, Tschumi (2006, p.181) também destaca sua 

importância: “corpos não apenas se movem, mas geram espaços produzidos por e por meio de 

seus movimentos”. O caminhar nos espaços internos possibilita ao habitante não somente a 

leitura das partes, mas a interpretação do todo. 

 
44 “[...] it is not resident in the object or in the object's materials”.  
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Figura 58: Bernard Tschumi, Estudos sobre o movimento 

Fontes: TSCHUMI, 2012, p.21. 
Figura 59: Bernard Tschumi, Notação do movimento  

Fontes: TSCHUMI, 1944, p.46. 
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 Como tratado no capítulo “Ser corpo”, Tschumi também defende o movimento como gênese, 

que define e redefine o espaço. Para o arquiteto, o corpo transporta os eventos no espaço e 

atua como seu gerador. Mas essa ênfase no movimento não significa sugerir que os arquitetos 

estejam sempre canalizando corpos por caminhos predeterminados. 

Os corpos escavam [carve] todos tipos de espaços novos e inesperados, por meio de 
movimentos fluidos e erráticos. A arquitetura então é somente um organismo 
engajado em um constante intercurso com os usuários, cujos corpos vão de encontro 
às regras de pensamento arquitetônico cuidadosamente estabelecidas. Não 
surpreende que o corpo humano tenha sempre sido um suspeito para a arquitetura: 
pois que sempre colocou limites às mais extremas ambições arquiteturais. O corpo 
perturba a pureza da ordem arquitetônica. (TSCHUMI, 1998, p.123, tradução 
nossa45). 

Assim, para negar as questões de causa e fazer com que o significado advenha do “space-

event-moviment”, a arquitetura precisa fornecer um espaço sem uma sequência que forneça ao 

habitante o sentido de um acesso preciso ao significado aludido pelo arquiteto. Para tal, o 

espaço arquitetônico necessita estar assentado na duração, ser compreendido a medida em que 

o habitante o percorre. A descentralização faz com que obra possa ser percorrida e formada 

com autonomia, em externalidade. Se trata de não hierarquizar os espaços, mas fornecer 

múltiplas conexões, fazer com que ele perca o princípio de suas relações métricas ou a 

conexão de suas próprias partes de modo que as ligações podem ser feitas num número 

infinito de maneiras. Quanto ao engajamento, para a plasticidade ocorrer e o habitante formar 

o espaço, sentindo a voluminosidade, recorda-se da necessidade da inserção do elemento não 

mensurável para produzir a obscuridade e engajá-lo incessantemente na experiência para que, 

assim, possa ocorrer a cisão e fazer com que a arquitetura o olhe de volta.  

A voluminosidade em externalidade permite à arquitetura não ter forma própria, mas ser um 

lugar de isenção formal, ser vazio para ser muitas formas. Ser um lugar com “condição de 

possibilidade do recebimento e do acolhimento de impressões cuja determinação própria se 

reverterá imediatamente em surgimento (matricial) de um perfil perceptivo particularizado, 

em en-formação perceptiva” (HUCHET, 2012, p.166, grifos nossos). A autonomia de 

plasticidade em ato gera um conceito não determinado de espaço, onde os limites espaciais e 

corporais estão constantemente desfocando-se. 

 
45 Bodies carve all sorts of new and unexpected spaces, through fluid or erratic motions. Architecture, then, is 
only an organism engaged in constant intercourse with users, whose bodies rush against the carefully established 
rules of architectural thought. No wonder the human body has always been suspect in architecture: it has always 
set limits to the most extreme architectural ambitions. The body disturbs the purity of architectural order.  
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4.2 Arquétipo: Sequenciamento cinematográfico 

Muitas são as vias de aproximação entre cinema e arquitetura que tornam possíveis momentos 

de correlações, discussões e experimentações. Um dos modos se trata da arquitetura sob a luz 

do cinema, quando se torna transportada, revelada, descrita por meio da tela. Aqui, ora sendo 

apenas pano de fundo ora extrapolando e tomando o papel principal, retrata-se a arquitetura 

em espaços reais ou fictícios. Outro momento de aproximação, a arquitetura também está 

presente em relação à produção cenográfica dos espaços cinematográficos. O cinema, assim 

como a arquitetura, com materialidade, luz e sombras, constrói espaços e transforma a 

realidade espacial. Embora essas sejam contaminações potenciais, nesse texto, em busca de 

produzir voluminosidade em externalidade examinam-se as suas correlações a partir da forma 

de existir do cinema, ou seja, dos seus aspectos técnicos: as suas ferramentas e seus 

mecanismos narrativos.  

Como argumenta Stéphane Huchet (2012, p.62), “a arquitetura-cinema inventa seus ritmos e 

os intervalos plásticos, ‘volúmicos’, cromáticos, etc., para condicionar e construir 

imediatamente, no estofo corpóreo da experiência e da apropriação, um espaço que Mallet-

Stevens chamou de ‘fotogênico’”. Fotogênico no sentido da “fotogenia”, nome que envolve 

todos os aspectos de um fenômeno de revelação do espaço na sua dimensão de envolvimento 

ambiental. Esse espaço fotogênico, que Huchet cita do autor Robert Mallet-Stevens (1886-

1945), arquiteto e designer francês, consiste num espaço projetado tendo em consideração 

seus ritmos, os seus intervalos plásticos e suas articulações. Assentado na duração, o modo de 

existir do sequenciamento cinematográfico traz para a arquitetura a capacidade de elaborar 

um espaço vivo, móvel e dinâmico. “Grandes planos, oposições nítidas de sombras e luzes, 

que fundo melhor posso sonhar para as imagens em movimento, que melhor oposição para 

pôr a vida em relevo? Num futuro próximo, o arquiteto será o colaborador do metteur en 

scène” [diretor de cinema] (MALLET-STEVENS46 apud HUCHET, 2012, p.62). 

 
O processo de construção da narrativa de um filme equivale a uma junção de vários 

enquadramentos, uma emenda de diferentes “frames” colocados em movimento contínuo, 

como um conjunto de imagens dispostas de um modo sequencial (Figura 60). A rápida 

 
46 MALLET-STEVENS, Robert. Le cinema et les arts; l’architecture. In: BOIS, Yve-Alaina; BONNEFOI, 
Christian; CLAY, Jean. Archicture arts platiques. Por une histoire interdiciplinaire des pratique de l’espace. 
[S.’]: Corda, 1979, p.126.  
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sucessão dos enquadramentos persuade o espectador de uma narrativa contínua, fazendo com 

que este a compreenda na medida de seu desdobramento.  

A relação de cada “frame” para o próximo se torna indispensável, porque apesar da separação, 

não são contidos em si, mas se contaminam e se juntam para a formação da narrativa. 

Nenhuma análise de uma pode revelar com precisão toda a narrativa. Mas não há uma ideia 

fixa interna, um ponto central, uma imagem que o espectador reconheça seu significado, o 

espectador precisa-se se deter na busca da totalidade de sua narrativa para compreendê-lo, na 

montagem desses fragmentos. Desafiando, assim, o conceito de unidade, o sequenciamento 

cinematográfico possui uma existência cumulativa, assentada na duração. O “frame” mantém 

a sequência aberta, impossibilitando qualquer equilíbrio ou síntese. 

Assim, a arquitetura, com o sequenciamento cinematográfico, pode manusear o modo do 

espaço ser revelado. Pelo seu viés, a leitura do espaço arquitetônico não depende apenas de 

um único enquadramento, mas de uma sucessão de vários enquadramentos do espaço. Ou 

seja, o habitante precisa percorrer toda a obra. Ao invés do corpo englobar e compreender o 

espaço por meio de um único olhar torna-se necessária a junção mental de uma multiplicidade 

de sucessivas e distintas vistas para a busca da compreensão do todo. Com condição 

cumulativa, a abarcar movimento e tempo para a sua apreensão, a arquitetura, por meio do 

viés do sequenciamento cinematográfico, pode estar assentada na duração e ser resultado de 

um processo.  

Investigada por Tschumi, a tese de uma arquitetura-cinema serve para o arquiteto para 

denunciar a inadequação da arquitetura quando foca somente nos seus aspectos formais. 

Materializado no livro “The Manhattan Transcripts47” (1981), resultado de um material 

teórico exibido em diversas exposições separadamente, seus estudos são uma fantasia que se 

propõe transcrever uma interpretação da realidade arquitetural pelo sequenciamento 

cinematográfico. 

 
47 “The Park” e “The Street”, compõem os dois primeiros capítulos do livro “The Manhattan 
Transcripts” e foram expostos como parte de duas exibições individuais intituladas “Architectural 
Manifestoes”, realizadas em abril de 1978 no “Artists Space” em Nova Iorque e em fevereiro de 1979 
na Architectural Association em Londres. O terceiro capítulo do livro, “The tower” foi exibido em 
1980 na galeria “P.S.1” e o quarto “The block” em 1981 na Max Protetch Gallery, ambas em Nova 
Iorque. Ao todo, o livro apresenta 54 painéis desenvolvidos desde 1977, expostos no Estados Unidos e 
Inglaterra. 
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Figura 60: Funcionamento dos “frames” 
Fonte: TSCHUMI, 1994, p.XXIII. 
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Em “Transcripts”, Tschumi concebe uma estrutura de fotografias que direcionam ou 

testemunham eventos, mesclada com planos, seções e diagramas, que descrevem os espaços e 

indicam os movimentos dos habitantes. “O objetivo consiste em transcrever coisas 

normalmente removidas da representação arquitetônica convencional, ou seja, a complexa 

relação entre os espaços e seu uso, entre cenário e enredo, entre ‘tipo’ e ‘programa’, entre 

‘objetos e eventos” (TSCHUMI, 1994, p.7, tradução nossa48).  Com seu estudo, Tschumi 

almeja mostrar que as atividades realizadas pelos corpos que habitam o espaço construído são 

múltiplas, imprevisíveis e que fazem parte ativa no processo de constituição do espaço. O 

arquiteto critica a concepção final da arquitetura, que opera por meio da composição de 

formas plásticas e que não dá margem a nenhum tipo de diálogo com o habitante, impondo 

uma espécie de “ritual” que implica na relação quase “congelada entre ação e espaço”49.  

Os planos do Parque, o trecho da Rua, a axonometria da Torre, as perspectivas do 
Parque seguem [...] a lógica interna de seus modos de representação. As implicações 
composicionais de um axométrico [...] são, como resultado, muito diferentes 
daquelas de uma perspectiva com um único ponto de fuga. (TSCHUMI, 1994, p.9, 
tradução nossa50)  

Nesse sentido, os “Transcripts” são formados, assim como no cinema, por sequências: “uma 

sucessão composta de frames que confronta espaços, movimentos e eventos, no qual cada um 

possui sua estrutura combinatória própria e um conjunto de regras inerente” (TSCHUMI, 

1994, p.10, tradução nossa51). De maneira alguma eles compreendem uma declaração 

definitiva, mas uma ferramenta em construção, um trabalho em andamento. Tschumi quer 

convertê-lo em agente ativo no processo de criação de percepção e significação de seus 

estudos. As percepções podem ser múltiplas, porque o espectador-leitor é quem constrói os 

elos entre os distintos fragmentos de imagens apresentadas pelos “Transcripts”.  

O primeiro capítulo intitulado “The Park” (Figura 61), narra à ocorrência de um assassinato 

no “Central Park”. Com uma sequência linear, são 24 “frames” compostos por fotos, 
 

48 “Their explicit purpose is to transcribe things normally removed from conventional architectural 
representation, namely the complex relationship between spaces and their use; between the set and the script; 
between ‘type’ and ‘program’ between objects and events”.  
49 Embora a ênfase em “Transcripts” seja um conjunto de disjunções entre uso, forma e valores sociais, ou seja, 
uma crítica da violência programática da arquitetura, o dispositivo também se abre e se torna totalmente crítico 
para a problematização da questão da violência perceptiva.   
50 “The plans of the Park, the section of the Street, the axonometrics of the Tower, the perspectives of the Park 
all follow [...] the internal logic of their modes of representation. The compositional implications of an axometric 
[...] are, as a result, widely different from those of a perspective with a single vanishing point.” 
51 “[...] sequence, a composite succession of frames that confront spaces, movements, and events, each with its 
win combinatory structure and inherent set of rules”.  
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desenhos e diagramas que representam o evento, o espaço e o movimento. As fotos narram o 

assassinato, os fragmentos de plantas descrevem o local onde ocorreu e os diagramas de 

movimento indicam os caminhos percorridos pela vítima e pelo assassino dentro do parque, 

com suas pausas e seus fluxos. Há uma multiplicidade de acontecimentos/eventos: pernas que 

sugerem corrida, movimentos bruscos, aleatórios e em ziguezague, linhas paralelas e linhas 

sinuosas, uma fotografia a mostrar um corpo estendido, um diagrama de movimento, uma 

escada vazia sugere que alguém acabou de passar. Ainda, círculos indicam objetos 

encontrados na grama e nomes de alguns locais são destacados. Enfim, sem qualquer lógica 

evidente, a sequência pede ao espectador-leitor que invente alguma lógica capaz de conectá-

las, de concede-lhe sentido.  

O segundo, “The Street” (Figura 62), se trata de um estudo das espacialidades de uma rua 

real da de Manhattan, a 42nd Street, que começa nas margens do rio Hudson e termina no 

East River. Nesse “MT”, que parece possuir linearidade, mas não a tem, Tschumi desenha 

uma espécie de planta arquitetônica do espaço acompanhada por uma sequência de fotos e um 

diagrama de movimento. Ao longo dessa rua, ele distingue a existência de 24 espacialidades 

heterogêneas, denominada de fronteiras (“borders”), na qual maioria coincide com cada 

quadra resultante do traçado urbano. Cada fronteira exibe três desenhos: uma planta 

arquitetônica do espaço, uma elevação e uma foto em preto e branco que ora abstrata, ora 

revela indícios de pessoas e objetos. Uma linha tracejada perpassa todas as fronteiras, 

representando o movimento dos corpos. O objetivo das notações reside em demonstrar os 

contornos, que se tornam espaços e que contém eventos e movimentos que os transgridem. 

Anexado a cada planta arquitetônica, há uma espécie de gráfico que sugere o ritmo das ações 

e as rupturas bruscas realizadas pelo curso dos acontecimentos.  Aqui, assim como em “The 

Park”, convida-se o leitor a construir uma significação, a analisar e relacionar os fragmentos 

de desenhos. Sua narrativa conta a fuga de um preso da cadeia, que se inicia por uma imagem 

de uma cidade, uma prisão e a existência de um corpo atrás das grades. Revelando tipologias 

correspondentes, as plantas e elevações mostram pequenos cômodos, malhas geométricas, 

grades e barreiras físicas. Aleatoriamente aparecem pernas em movimento que indicam uma 

fuga. Quanto ao espaço, os pequenos cômodos dão lugar a uma grande área vazia, e pela linha 

tracejada podemos interpretar que o corpo agora realiza movimentos livres e sinuosos pelo 

espaço. Há um encontro entre dois corpos, depois um corpo caído e em diante, a figura 

feminina aparecerá sozinha com o diagrama de movimento indicando que ela segue em 

direção ao “East River”.  
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Figura 61: MT1, “The Park”, 1978 
Fonte: TSCHUMI, 1994, p.17. 

Figura 62: MT2, “The Street”, 1979 
Fonte: TSCHUMI, 1994, p.30-31. 
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O terceiro, denominado “The Tower” (Figura 63), há a descrição de dois momentos não 

relacionados que constituem uma narrativa dissociada. Aqui, Tschumi questiona a 

padronização e racionalização dos espaços. O “MT 3” começa com cinco variações em uma 

sequência arquetípica de espaços (salas ao longo de um corredor) e depois as modifica 

progressivamente por meio da introdução de padrões de movimento. Em um segundo estágio, 

ele executa o que pode ser chamado de operação de “zoom”, pois repentinamente se concentra 

em um detalhe da operação final e o amplia para uma nova escala (a escala dos pátios 

comunais em oposição à escala anterior das salas). Por sua vez, esses “frames” (que 

coincidem com os pátios e seu uso institucional: prisão, hotel, asilo etc.) são transformados 

por um movimento ou evento adicional (um corpo em queda) e levam à configuração final de 

uma sequência contínua e vertical de espaços. Nesse sentido, o “MT 3” explora as 

transformações espaciais por meio de distorções. Apresenta uma queda letal de um dos 

moradores, cujo efeito questiona a natureza do espaço que o contém. Exibe, portanto, evento e 

movimento coincidindo em termos formais, mesmo que as implicações culturais do evento 

sejam inevitavelmente diferentes da importância do padrão de movimento (que neste caso 

considera-se neutro).  

Por último, “The Block” (Figura 64) esgota a narrativa, desconstrói programas da mesma 

maneira que desconstrói formas e movimentos, adiciona, repete, acumula, insere, distorce, 

separa e cria momentos descontínuos. O “MT4” forma cinco pátios de uma “cidade bloco” 

que testemunham eventos contraditórios e impossibilidades programáticas. Demonstra 

disjunções entre movimentos, programas e espaços, enquanto seus confrontos produzem as 

mais incomuns combinações. De todos, “MT4” se exibe como a sequência mais 

desconstrutivista, começa com um conjunto de “frames” discretos (cinco configurações 

arquitetônicas reais, cinco movimentos reais, cinco eventos reais) e os combina em um 

conjunto de sequências autônomas e lineares (transformacionais e programáticas), cada uma 

com suas próprias lógicas internas e regras racionais (como adição, repetição ou disjunção). 

Somente no final elas são todas superpostas e depois desconstruídas para algo completamente 

diferente.   
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Figura 63: MT3, “The Tower”, 1980 
Fonte: TSCHUMI, 1994, p.V. 

Figura 64: MT4, “The Blocker”, 1981 
Fonte: TSCHUMI, 1994, p.VII. 
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A partir desses estudos, Tschumi classifica, pela sequência, as narrativas que podem ser: 

lineares, desconstruídas ou dissociadas. Quanto aos métodos, podem ser utilizados três: 

transformacional, espacial e programática. A sequência transformacional, lida com a 

concepção e a forma do objeto, com procedimentos e relações internas (a que interessa aqui). 

A sequência espacial lida com a disposição e justaposição dos espaços reais que tem 

precedentes tipológicos e variações morfológicas infinitas ao longo da história. Por fim, a 

sequência programática lida com a programação (ou não) da ocorrência dos possíveis eventos, 

exibe uma relação externa que leva em conta considerações sociais e utilitárias (TSCHUMI, 

1994).  

Para a pesquisa, pelo viés da experiência perceptiva, interessa a sequência de transformação, 

que lida com a concepção e a forma do objeto, que pode ser fechada ou aberta. As sequências 

fechadas de transformação “possuem um fim previsível, porque as regras escolhidas 

implicam, em última análise, a exaustão do processo, sua circularidade, sua repetição. As 

abertas são sequências sem fechamento, onde podem ser acrescentados novos elementos de 

transformação” (TSCHUMI, 2012, p.60, tradução nossa52). Estes elementos de transformação 

podem ser repetição, inversão, substituição. Todos sugerem uma arte de ruptura, que modifica 

a sequência e, nesse sentido, pode alterar a narrativa e o seu significado.  

Para Tschumi, a aproximação entre arquitetura-cinema se torna conveniente “uma vez que o 

mundo do cinema foi o primeiro a introduzir a descontinuidade - um mundo segmentado no 

qual cada fragmento mantém sua própria independência [...]” (TSCHUMI, 1996, p.196, 

tradução nossa53). Ou seja, a narrativa cinematográfica consiste numa narrativa contínua, mas 

construída por meio de uma descontinuidade dos “frames”, que ocorre porque cada “frame” 

mantém sua independência. Isso faz com que exista a descentralização e, consequentemente, 

faz com que não haja centralidade no percurso da experiência, não impondo, assim, a 

temporalidade de início, meio e fim. O habitante fica de frente a um revelar da obra que não 

demanda começo, meio e fim para compreendê-lo, revelando inusitadas possibilidades de 

relações entre os eventos, espaço e corpo. Na descentralização, há conexões inusitadas, focos 

 
52 “Closed sequences have a predictable end because the chosen rules ultimately imply the exhaustion of a 
process, its circularity, or it repetition.The open ones are sequences without closures, where new elements of 
transformation can be added.”  
53 “Film analogies are convenient, since the world of the cinema was the first to introduce discontinuity - a 
segmented world in which each fragrament maintainsits own independence, thereby permiting a multiplicity of 
combinations.”  
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variados a partir de percepções variadas e modificações frequentes. O sequenciamento do 

cinema traz para a arquitetura a ideia de um espaço sem ordem para ser experimentado.  

As notações de Tschumi em “Transcripts” exibem a materialização da memoria dinâmica do 

corpo no espaço, um mapeamento de movimentos de corpos que não pretende ser total, mas 

sim, encenar múltiplas possibilidades, sempre aberta à modificação. Trata-se de narrativas 

advindas das operações de distorção, repetição e justaposição de elementos arquitetônicos e 

atividades, quanto das narrativas construídas pela imaginação dos habitantes a partir das 

colisões entre espaço e as memórias perceptivas e suas memórias de uso. O confronto de 

ambas pode constituir uma multiplicidade de experiências de acordo com as percepções, os 

movimentos, os espaços e suas temporalidades.  

No campo do Minimalismo, o artista Richard Serra trabalha o sequenciamento 

cinematográfico. Em sua obra “Rotary Arc” (Figura 65 – Figura 66), a temporalidade da 

descontinuidade na continuidade está presente. Realizada em 1981, composta por um arco de 

aço com medições de 60 metros de comprimento e 3,6 metros de altura, foi locada em uma 

grande rotatória em um dos acessos a Nova Iorque, na saída do “Holland Tunnel”. Ou seja, a 

obra fora instalada num lugar de intenso movimento, com alta densidade de fluxo do tráfego. 

Nesse sentido, a própria situação do local, sua forma e seu caos urbano foram a motivação da 

obra, pois, segundo Serra (2014, p.67), a rotatória seria como uma “plataforma giratória, uma 

roda de veículo, um gargalo estendido, uma continuação e o complemento da autoestrada 

New Jersey Turnpike, [...] um lugar onde os carros estão continuamente virando e cruzando 

pistas na ânsia de mudar de direção [...]”. O artista tomou partido da principal característica 

dessa área urbana: um lugar propício a estar em movimento. Além disso, a obra poderia ser 

percorrida e percepcionada tanto por pessoas dentro dos automóveis quanto por pedestres.  

A forma e o posicionamento da obra respondem à direção da saída serpenteante do 
túnel, que vira abruptamente em uma direção, depois na outra. A curvatura da 
escultura dá continuidade à curva da estrada para dentro da rotatória, enquanto a 
pista de saída se torce numa elipse em volta dela. A linha lateral de visão da pista de 
saída, ao se alinhar com Arc, é determinada ao se seguir o limite do cimento que 
cerca e separa a saída do túnel da Canal Street. A obra foi traçada em relação a esse 
limite. Aconteceu de a linha dos postes cruzar o centro da rotatória. (SERRA, 2014, 
p.68). 
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Figura 65: Richard Serra, “Rotary Arc”, aço corten, com área cilíndrica de 360 (altura) × 549 (extensão da curva) 

× 635 cm (espessura), 1980 
Fonte: Foto Tom Bills. 

Figura 66: Richard Serra, “Rotary Arc”, vista aérea  
Fonte: Foto Gianfranco Gorgoni. 
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Serra percebeu o arco como uma forma dinâmica e viva, na qual sua colocação definia ao 

mesmo tempo uma concavidade e uma convexidade volumétricas, a formar dois volumes 

esculturais separados. Contudo, essas formas geométricas do arco dificilmente seriam 

apreendidas, porque “do nível do solo, a forma geométrica dessa área é ilusória, ilegível como 

forma” (SERRA, 2014, p.67). No caso do motorista que saia do túnel, por exemplo, este 

enxergaria um arco que gira centrifugamente para fora, depois se retraia quase que numa 

única linha no ponto perpendicular aos centros de convexidade e concavidade, tornando-se 

aplainada e estabilizada, para posteriormente começar a expandir-se. Ao se dirigir em volta da 

rotatória, tanto a convexidade quanto a concavidade do “Arc” são reduzidas e depois 

comprimidas, sobrepostas e alongadas. Aqui, a sucessão abrupta e contínua de percepções se 

torna altamente transitiva, semelhante a uma experiência cinematográfica. Mas apesar de ser 

uma sequência linear presente, essa se encontra fechada, porque a experiência visual do 

motorista foi ordenada, controlada, limitada e se fixou a uma única sequência visual, 

determinada pelo fluir do tráfego em torno da rotatória. A próxima citação vale ser longa, 

porque consiste em ser a descrição da experiência descrita por Serra.  

Ao se sair do confinamento do Holland Tunnel, há uma transição abrupta, que causa 
um deslocamento e uma desorientação temporários. A atenção do motorista se volta 
para a tarefa diante dele, uma série de decisões rápidas. A atenção exclui 
necessariamente o tempo passado e o tempo futuro. O imediatismo de que está 
diretamente a sua frente, a pouca distância, exige concentração total. A volta elíptica 
da rotatória foi projetada para desacelerar o tráfego do túnel, estabilizando e 
reordenando a atenção. Ao entrar nessa volta, o motorista tem o Arc em seu campo 
de visão. A forma, o material e o caráter de muro do Arc ecoam a experiência de 
dirigir pelo desfiladeiro aberto da saída do túnel. A atenção do motorista se dirige à 
frente, à direita e à esquerda, para ler as placas, mudar de pista e pegar uma saída 
para Uptwon ou para Downtown. Assim, o Arc, visto pela moldura em movimento 
da janela do carro, aparece e desaparece. (SERRA, 2014, p.69, grifos nossos) 

Quanto à experiência para o pedestre, devido à rotatória, na época, ser cercada por quatro 

ruas, este olhava da periferia da rotatória para dentro da obra por meio delas e do tráfego ao 

redor. Assim como no caso espectador pelo automóvel, a experiência continuou a mudar 

incessantemente, a escala de “Arc” mudava dependendo da distância, da posição e da 

localização do observador.  

Para o pedestre, não há uma sequência visual predeterminada. É irrelevante de onde 
se começa. Uma curva, não tendo começo, fim, costas, frente, direita ou esquerda, 
recusa um ponto de partida e qualquer hierarquia de visões e pontos de vista. O 
pedestre percebe todo o campo contextual e vê o Arc nessa diversidade. A obra 
enfoca a atenção e reorienta a percepção do terreno: em seu posicionamento e 
amplitude, Arc resume a circularidade da rotatória. Em seu comprimento e em sua 
altura, estabelece uma medida.  (SERRA, 2014, p.70)  



 

145 
 

A leste, visto da Varick Street, o arco era comprido, expandido e aplainado. A sul, na Ericsson 

Street, a curva serpenteava sobre si mesma e podia ser lida como um semicírculo. Na esquina 

da Hudson Street, a concavidade era sobreposta, abreviada. A curva convexa se movia para 

fora e para longe num arco aparentemente infindável. A oeste, na Hudson Street, a 

convexidade do arco parecia enigmática, obstinada, como um muro. Aos poucos, era 

aplainada e se transformava numa curva lenta e alongada. A norte, na Laight Street, quando se 

caminhava em direção à passarela, a convexidade se fechava numa curva fechada.  (SERRA, 

2014).  

A duração do tempo de observação distingue a experiência que o pedestre tem do 
Arc da que o motorista tem. Ambos retêm a multiplicidade de sucessivas vistas. Para 
o motorista a multiplicidade das vistas está embutida num inseparável contínuo 
espacial e temporal, enquanto o pedestre pode dividir as imagens: intuir, preencher, 
completar, reconstituir, reordenar, refletir, referir-se, relacionar-se a, interpretar, 
comparar, lembrar. [...] nenhum dos dois pode atribuir a multiplicidade de vistas a 
uma leitura gestáltica do arco. (SERRA, 2014, p.71) 

Assim, diferente da experiência do espectador no automóvel, o pedestre possuía uma 

sequência linear aberta. Não havia visão determinada para a percepção do arco, o pedestre 

poderia percepcioná-la com autonomia. Sem modo pré-definido para entrar ou sair, havia 

descentralização, uma obra sem começo, meio e fim, portanto, sendo irrelevante de onde se 

começa. Por isso, na obra de Serra há certa narrativa para a visualização deste trabalho, uma 

espécie de cenário cinematográfico, mesmo que para um filme nunca realmente contemplado. 

Segundo Krauss, essa obra lembra um filme “Duas ou três coisas que eu sei dela” de Jean 

Luc-Godard, no qual há uma tomada em 360 graus do espaço urbano de Paris. Para tal 

comparação, Krauss (2000, p.16, tradução nossa54) remete-nos a uma frase de Godard de que 

“histórias possuem começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem”. 

Como alguém entra e onde sai é variável, mas todas as trajetórias vivem no 
casamento indissolúvel do espaço com o temporal, uma experiência que, se 
pudermos tê-lo com intensidade suficiente, nos leva a essa condição pré-objetiva de 
significado que chamo de “o sujeito abstrato” da arte de Serra. (KRAUSS, 2000, 
p.37, tradução nossa55) 

A obra de Serra possui uma relação considerável com a temporalidade cinematográfica, 

porque teve que ocorrer com o tempo, “mas não se mover em direção a um término, pois não 

há término e nem destino adequado, por assim dizer. [...] Não um tempo em que algo se 
 

54 “Stories had beginnings, middles, and ends, he conceded, "but not necessarily in that order." 
55 “How one enters and where one leaves is variable; but all trajectories live in the indissoluble marriage of the 
spatial with the temporal, an experience which, if we can have it intensely enough, brings us to that preobjectival 
condition for meaning I have been calling "the abstract subject" of Serra's art.” 
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desenvolve, cresce, progride, alcança, mas um tempo durante o qual a ação simplesmente age, 

e age, e age” (KRAUSS, 2000, p.16, tradução nossa56). Tanto para o pedestre quanto para o 

espectador dentro dos automóveis, o que havia era uma multiplicidade de sucessivas vistas. O 

espectador precisou montá-las.  

Ainda, ao evocar a dimensão temporal cinematográfica, o artista confirma a preocupação do 

Minimalismo em incitar uma percepção que não se dá apenas por meio do olhar, mas por 

meio de todo o corpo. Fundamental para a existência de sua obra e a aproximação com o 

cinema, a passagem do tempo traz na obra de Serra a ideia de “passagem”, que exibe um 

espectador em movimento e sua percepção sinestésica a inserir o tempo na obra.  

Retornando aos seus modos de existir, quando a imagem do cinema aparece para o 

espectador, ao mesmo tempo em que cria uma aproximação, ela o distancia. Isso ocorre para 

que seu olhar implique na próxima imagem. Isto é, o corte entre duas imagens do cinema, 

aproxima e afasta simultaneamente o espectador. Fazendo-o sentir uma distância de “fluxo e 

refluxo”, o corte representa aqui o elemento não mensurável que cria a cisão e implica o 

espectador continuamente na sua experiência. Obstáculo e abertura, o corte interroga e faz 

com que suas interrupções façam a experiência se desfazer e se refazer, transformando o filme 

numa construção fugaz. O corte representa como o marcador entre dois “frames”, dá a 

sensação de que algo falta a ser visto, articula a descontinuidade na continuidade e instaura 

descentralização, proporcionando autonomia para o espectador montar as imagens, tornando-o 

coautor.  

Espaços, movimentos, eventos são contratados nos únicos fragmentos absolutamente 
necessários para delinear a estrutura geral. Desde que cada “frame” é isolado do 
seguinte, arquitetura pode começar a agir como uma série de surpresas, uma forma 
de corte arquitetônico, onde o espaço é cuidadosamente quebrado e depois 
remontado ‘nos limites’. (TSCHUMI, 1994, p.12, tradução nossa, grifos nossos57) 

Na arquitetura, o corte corresponderia a uma interrupção brusca, a uma delimitação intensa de 

um espaço arquitetônico para outro, uma articulação entre espaço. Nesse sentido, as 

características das sequências, apresentadas por Tschumi, como “repetição, inversão, 

 
56 “[...] but it does not move toward a termination, since there is no terminus, no proper destination so to speak. 
[...] It is not a time within which something develops, grows, progresses, achieves.It is a time during which the 
action simply acts, and acts, and acts.” 
57 “Spaces, movements, events are contracted in the only fragments absolutely necessary the overall structure. 
Since each frame is isolated from the next, architecture can begin to act as a series of surprises, a form of 
architectural jump-cut, where space is carefully broken apart and then reassembled at ‘the limits’.” 
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substituição e inserção” são cortes, modos de interrupções, formas de criar a ação da quebra 

da continuidade do espaço e da experiência.  

No caso do corte, Serra continua a ser uma paisagem crítica para a compreensão do 

sequenciamento cinematográfico. Krauss lança uma visão fundamental sobre a obra de Serra 

quanto a questão do “corte”. Para a autora, quando o artista lançou a “Lista de verbos”, escrita 

entre 1967 e 1968, e introduziu o verbo “corte” como o décimo sexto item da lista, ele estava 

se baseando no corte cinematográfico. Para Krauss (2000, p.26, tradução nossa, grifos 

nossos), quando o artista começou a fazer escultura por meio do corte, tornou-se evidente que 

ele pretendia que esse corte funcionasse como o do filme, para ser exatamente o que articula 

o contínuo. 

O “cortar” está presente em muitas das obras de Serra, como, por exemplo, na obra “Strike” 

de 1969 (Figura 67). Aqui, uma placa de aço de cerca de 2,50 metros de altura e 4 metros de 

comprimento “corta” o espaço. Encostada no canto de duas paredes, como único meio de 

apoio vertical, a placa de aço transporta o volume angular do espaço, à medida que o 

espectador se move pela obra, o espectador observa o plano como uma contração à linha e 

depois expandido de volta ao plano. Ou seja, reciprocamente, o espaço é bloqueado e aberto, e 

posteriormente bloqueado. Nesse movimento, aberto-fechado-aberto, o espaço torna-se 

experimentado como a matéria sobre a qual o corte ou fatia de Strike opera. O espectador, que 

se move pelo espaço, o operador do corte, re-convoca continuamente a sua experiência.  

Numa outra, “Circuit” de 1972 (Figura 68), são quatro placas de 1,80 metros que se estendem 

na diagonal dos quatro cantos de uma sala quadrada. As quatro placas dividem o espaço 

cortando-o nitidamente a sala em quatro quadrantes triangulares. O artista instaura uma 

situação corpórea que exige do espectador a tarefa de desfazer e refazer incessantemente a 

experiência escultórica, não sendo possível compreender a sua configuração exceto no ponto 

médio exato no centro. Ali, o espectador precisa girar e refazer incessantemente a experiência, 

tornando o espaço aberto-fechado-aberto...  
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Figura 67: Richard Serra, “Strike”, aço, 8’ x 24’ x 1’, 1969-71 
Fonte: Collection Museum Solomon Guggenheim, Nova Iorque. 

Figura 68: Richard Serra, “Circuit”, aço, cada 2,40m x 7,32 m, 1972-89 
Fonte: Collection Museum Solomon Guggenheim, Nova Iorque. 
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Em Circuit, o corpo do espectador está inevitavelmente implicado na ação da obra, 
uma vez que o único lugar para experimentar a escultura está no centro [...] O 
espectador deve girar 360 graus para ver o trabalho, e a totalidade de seu próprio 
corpo é o que garante a totalidade reconstruível da continuidade da sala [...]. 
(KRAUSS, 2000, p.27, tradução nossa58) 

Quando Georges Didi-Huberman (2010, p.159), em “O que vemos, o que nos olha” diz que “é 

ainda a distância – a distância como choque. A distância como capacidade de nos atingir, de 

nos tocar”, não se pode esquecer de que essa palavra “choque” remete ao que Benjamin 

escreveu sobre o choque provocado pelo cinema. Como contraposição à recepção ótica-

contemplativa, o filósofo atribui ao cinema o conceito de recepção tátil, aquela em que a 

abordagem se dá pela distração, pois o receptor tem permanentemente suas ideias 

interrompidas em função da imagem em movimento. Ou seja, esse movimento ininterrupto é 

o que provoca o efeito de choque em função de sua constância.  

A recepção tátil exercitaria, por meio dos estímulos provocados pela imagem, a capacidade de 

resposta diante desses novos estímulos. Como escreveu Benjamin (2017, p.192), o cinema 

revela-se como uma “imagem que não pode ser fixada”. A sua ininterrupção interpela o 

espectador, encena um ritmo intenso que requer atenção. Os cortes, ou mesmo efeitos de 

aceleração, câmera lenta, utilização do close-up, conseguem manter a narrativa, porque 

provocam o choque por meio da exploração de diversos ângulos com a câmera, atingindo o 

espectador por meio de uma incessante sequência descontínua de imagens. 

Elemento não mensurável, o corte produz a obscuridade do choque. O choque engaja 

incessantemente, porque faz o espectador ser interceptado por uma atenção aguda. O 

engajamento incessante se transforma numa relação plástica que faz o corpo sentir o filme se 

formar e se transformar. Aqui, arquitetura se une ao cinema em uma prática que cria 

engajamento espacial, transformação espacial e relação plástica. Pelo sequenciamento 

cinematográfico, o habitante se entrega a voluminosidade em externalidade. O choque faz o 

habitante estar presente, ou se engajar quando houver a distração, em toda a duração da 

experiência, compondo a realidade arquitetônica e criando múltiplas experiências e 

significações. 

 
58 “In Circuit the viewer's body is unavoidably implicated in the action of the work, since the only place to 
experience the sculpture is at its center [...]. The viewer must turn 360 degrees in order to see the work, and the 
wholeness of his own body becomes the guarantor of the reconstructible wholeness of the room's continuity 
[...].” 
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Diante do filme [...] o espectador percebe uma imagem, ela não é a mais a mesma. 
Ela não pode ser fixada [...]. A associação de ideais do espectador é interrompida 
imediatamente, com a mudança de imagem. Nisso se baseia o choque de efeito 
provocado pelo cinema, que, como qualquer outro choque, precisa ser interceptado 
por uma atenção aguda. (BENJAMIN, ano, p.192) 

Assim, o sequenciamento cinematográfico na arquitetura se exibe como um modo de engajar 

e tornar o corpo do habitante ativo, núcleo estrutural que organiza a obra com autonomia. O 

efeito de choque, causado pela sucessão da imagem cinematográfica, possibilita ao habitante 

se engajar. No bombardeamento de fragmentos narrativos do espaço como uma sequência, o 

habitante simultaneamente deve fazer a montagem e decifrar o mistério, aquilo que está a ser 

contado pelo espaço, agrupando e o imaginando, podendo ocorrer combinações novas e 

inesperadas. A partir da sua própria experiência do espaço, o habitante confere ao lugar uma 

nova identidade. Com descentralização, cheio de incertezas e a demandar idas e vindas na 

leitura e na articulação entre as imagens, na revelação dos espaços. O corpo pode formar o 

espaço, não necessariamente na ordem normalmente esperada, mas em uma série de 

revelações que podem anunciar uma nova estrutura espacial.   

[...] o interesse da arquitetura não se deve aos seus fragmentos, ou ao que 
representam ou não representam. Tampouco consiste em exteriorizar, por meio de 
uma forma qualquer, os desejos inconscientes da sociedade ou de seus arquitetos. E 
também não é mera representação desses desejos por intermédio de alguma imagem 
arquitetônica fantástica. Na verdade, só pode agir como um recipiente em que seus 
desejos, meus desejos, podem ser refletidos. Assim, uma obra de arquitetura não é 
arquitetural porque seduz, ou porque preenche dada função utilitária, mas porque 
põe em ação as operações da sedução e do inconsciente. (TSCHUMI, 2006, p.583) 

Embora haja um controle parcial em configurar cada “frame”, cada parte de uma sequência 

qualifica ou altera as partes que a precedem ou que a seguem. O que existe são recursos de 

manipulação das sequências no sentido de “manipulação” para a sua formação no ato da 

experiência do habitante.  

Realizado em 1982 por Tschumi, o projeto do Parque de La Villette originou-se de um 

concurso internacional para a urbanização da antiga região industrial de La Villette, uma área 

de aproximadamente 55 hectares situada a nordeste do centro histórico de Paris. Tschumi usa 

o sequenciamento cinematográfico para provar que era possível construir organizações 

arquitetônicas complexas sem recorrer às regras tradicionais de composição, hierarquia e 

ordem. Nesse sentido, La Villette propõe um forte arcabouço conceitual ao mesmo tempo em 

que sugere múltiplas combinações e substituições.  
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As circunstâncias gerais do projeto eram encontrar uma estrutura organizacional que pudesse 

existir independentemente do uso, uma estrutura sem centro ou hierarquia, que negasse a 

suposição simplista de uma relação causal entre um programa e a arquitetura resultante. A 

edificação, marcada, assim por ausência de sua relação das partes sobre o todo, está aberta as 

possibilidades de significação e percepção. O parque se compõe por um agrupamento de 

vários espaços com características distintas, que juntos não formam um significado único, 

imutável e pré-constituído. Ao habitante cabe o papel ativo de “montar”, “reagrupar” esses 

fragmentos de acordo com seus anseios, já que eles sempre podem oferecer novas 

combinações e significações. La Villette se trata de um termo em constante produção e em 

contínua mudança, seu significado nunca se encontra fixo, mas sempre diferenciado, torna-se 

irresoluto pela multiplicidade de significados que ele inscreve. 

La Villette, assim, visa a uma arquitetura que nada significa [...]. Os três sistemas 
autônomos e superpostos do parque e as possibilidades combinatórias infinitas das 
folies dão lugar a uma multiplicidade de impressões. Cada observador irá projetar 
sua própria interpretação [...]. Como consequência, não há verdade absoluta para o 
projeto arquitetônico, pois qualquer significado que ele possa ter é função de uma 
interpretação: não reside no objeto ou em seu material. (TSCHUMI, 1996, p.203-
204, tradução nossa59) 

Todas as noções apresentadas do cinema em “Transcripts” tomam corpo em La Villette. 

Tschumi importa técnicas de edição como a “montagem”, utilizando procedimentos como 

sobreposição, dissociação e combinação. A intenção do projeto era colocar em prática suas 

considerações teóricas, passar da ‘matemática pura’ de “The Manhattan Transcripts” para a 

“matemática aplicada”. O desejo era substituir os fragmentos de desenhos por fragmentos de 

espaços reais, formando um conjunto complexo que, em contato com os habitantes, proveria 

condições para a insurgência de acontecimentos inesperados e não passíveis de controle.  

Para tal, o arquiteto projeta um método de composição, formada pela superposição de três 

sistemas abstratos, autônomos, seriados, independentes, sem hierarquia e com lógica própria 

interna: um sistema de pontos, um sistema de linhas e um sistema de superfícies. A 

sobreposição dos três, como um dispositivo organizador, sugeriu a disjunção entre um 

significante arquitetural e seu significado programático, entre o espaço e o uso. Significou 

também um agrupamento de latências ou potenciais programáticos.  
 

59 “La Villette, then, aims at an architecture that means nothing, [...] The Park's three autonomous and 
superimposed systems and the endless combinatory possibilities of the Folies give way to a multiplicity of 
impressions. Each observer will project his own interpretation [...]. In consequence, there is no absolute truth to 
the architectural project, for whatever meaning it may have is a function of interpretation: it is not resident in the 
object or in the object's materials.” 
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Nesse sentido, na grade, um dos três sistemas, formado por quarenta e dois pontos 

superpostos, por meio de suas marcações regulares e repetitivas, definiu-se um campo 

potencialmente infinito de pontos, uma extensão incompleta e infinita, sem centro ou 

hierarquia que poderia ocorrer novas e inimagináveis situações e atividades. Cada ponto dessa 

malha regular representa um “folie”, uma construção capaz de abrigar os mais diversos usos. 

Algumas concebidas com programas definidos e outras sem programas, Tschumi partiu da 

forma geométrica de um cubo de aproximadamente 10 x 10 x 10 metros, e so submeteu esse a 

uma sequência transformacional.  Decompondo-o em vários fragmentos para formaram um 

léxico, formou-se um catálogo de formas arquitetônicas isoladas, exibindo ora espaços 

quadrados ou curvos, ora rampas ou escadas em caracol.  

Tschumi explode a unidade do cubo em fragmentos, recompondo-os em estruturas díspares 

para que pudesse ocorrer um contínuo reagrupamento. Sendo denominadores comuns em todo 

o parque, o habitante, ao percorrê-lo, sempre se depara com esses “folies”, que remetem uns 

aos outros por serem constituídos por elementos comuns, com seus vários fragmentos 

retirados de uma mesma forma. A experiência do habitante se trata, então, de montar o parque 

por meio do percurso, agrupando-os e reagrupando-os.  

Com uma sequência transformacional, Tschumi cria em La Villete uma arquitetura em 

latência, que só existe na experiência do habitante, a encenar uma arquitetura plástica em que 

ele sente o espaço se formar. O incessante revelamento dos espaços, por um descontínuo 

fluxo temporal, cria o corte e faz as interrupções existirem, fazendo a experiência se desfazer 

e refazer pela obscuridade do choque. Encenado a uma multiplicidade de ações possíveis e 

experiências perceptivas, o habitante se torna o núcleo estrutural do parque. Cada um poderá 

criar seu próprio percurso, porque o parque exibe descentralização, sem ordenamento da 

experiência com início, meio e fim, fazendo-o com que tenha, assim, possibilidade de adentrar 

por onde almejar e criar o seu próprio percurso e interpretação. Fica ao seu cargo montar, 

completar e imaginar a totalidade. Sem significado pré-definido e imutável, o habitante forma 

cm singularidade o La Villete.  
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Figura 69: La Villete, linhas, pontos e planos  
Fonte: TSCHUMI, 2012, p.119.  
Figura 70: La Villete, explosão folies 
Fonte: TSCHUMI, 2012, p.127. 
Figura 71: La Villete, desconstrução folies 
Fonte: TSCHUMI, 2012, p.119.  
Figura 72: La Villete, variações folies 
Fonte: TSCHUMI, 2012, p.128. 
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Figura 73: La Villete, vista geral 
Fonte: Foto Philippe Guignard. 

Figura 74: La Villete, passarela e folies 
Figura 75: La Villete, espaço interno e folie 

Fontes:<http://www.tschumi.com/projects/3/> (Acesso Janeiro/2020). 
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A nova seda do Instituto Moreira Sales (IMS), construída entre 2011-2017, projetada pelo 

escritório Andrade Morettin, mostra-se como um outro representante do sequenciamento 

cinematográfico. Num lote estreito na Avenida Paulista, em São Paulo, o edifício surge num 

volume vertical uniforme, envelopado por uma pele translúcida de vidro jateado. Essa pele 

ofuscando a distribuição dos seus volumes internos, aos olhos do transeunte da Avenida 

Paulista, traz inquietude quanto a forma do edifício e seu jogo de volumes e vazios. Quando a 

luz a penetra na fachada, por meio do vidro jateado, a pele do edifício se transforma num 

filtro a mudar a percepção do habitante tanto quanto este está fora ou imerso nos seus espaços. 

Suas superfícies externas transfiguram a paisagem, trazendo o entorno para o edifício em 

impressões veladas de seus aspectos, assim como impressões do edifício para a rua.  

A segmentação funcional do IMS segue pelo interior a se exibir em volumes que se dividem 

ao todo em duas grandes funções. O programa consta, em uma parte, com três generosas salas 

expositivas e a outra com a midiateca, formada por um auditório, salas de aula, espaço 

multimídia e biblioteca. Além dessas grandes áreas funcionais, há um espaço público 

intermediário, que se forma entre essas duas áreas, organizando os espaços de exposições em 

cima do seu recinto, e a midiateca em sua parte inferior. Denominada de “praça”, possui um 

café, uma livraria e uma extensa área livre.  

Aqui, ao invés do habitante englobar o espaço por meio de um único olhar, torna-se 

necessária a junção de uma multiplicidade de sucessivas e distintas vistas para a busca da 

compreensão do todo. Ou seja, torna-se necessário seu movimento na obra para o 

entendimento. Assentado na duração, o IMS traz a dimensão temporal necessária para a sua 

apreensão ser processo, fazendo com que só exista no tempo da experiência do habitante. Em 

latência, o edifício, como no sequenciamento cinematográfico, reivindica o habitante a refletir 

sobre a estruturação do próprio espaço e a montá-lo. Deixando-o surpreender por 

diferenciações volumétricas, distinções de percepção e perspectivas também distintas.  

Ao adentrar no edifício, o habitante se deparada com uma escada rolante, formada por dois 

lances, que se transforma num espaço de transição a levá-lo da Avenida Paulista até o nível da 

praça. Nesse percurso, o habitante consegue visualizar alguns espaços, mas não consegue 

compreender como adentrá-los, ou mesmo sua localização no todo. Os espaços são 

fragmentações dadas.  
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Figura 76: IMS, vista lateral pela Avenida Paulista 
Figura 77: IMS, vista da praça para a Avenida Paulista 

Figura 78: IMS, escada acesso a praça 
Fontes: <https://www.andrademorettin.com.br/projetos/ims/ > (Acesso Janeiro/2020). 
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No primeiro lance de escada, o habitante visualiza parte da sala administrativa, do espaço da 

biblioteca e do espaço reservado para aulas e encontros. No segundo lance, a experiência se 

refaz pela sensação dada pelo afilamento provocado por um volume vermelho. Ao chegar à 

praça, o habitante avista a Avenida Paulista, que localizada no meio do edifício, descentraliza 

a experiência como um todo. Dali, o habitante pode se direcionar e descer para aos espaços de 

exposição, biblioteca e auditório; quanto subir para compreender o desenho do grande volume 

que engloba as salas expositivas. Assim, por meio da circulação, o caminhar nos espaços 

internos possibilita ao habitante não somente a leitura das partes, mas a interpretação do todo 

a partir do seu movimento.  

Os mecanismos narrativos e perceptivos da montagem cinematográfica estão presentes ao 

articular a descontinuidade e instaurar o encadeamento aparentemente incoerente entre as 

partes dentro do edifício. O IMS pressupõe a fragmentação do visível, renuncia à 

reconciliação, à harmonia e propõe, nesse sentido, um espaço descentralizado, que abandona 

os eixos ortogonais em favor das diagonais e tangentes, para encenar ao habitante a 

possibilidade de formar o espaço com autonomia. A cor vermelha ainda contribui para o corte 

dos enquadramentos dos espaços, dando ilusões de onde os volumes começam ou terminam. 

Esse próprio enquadramento da cidade contribui para os cortes e para o choque.  Ademais, a 

Avenida Paulista não cessa de entrar na edificação, quando o habitante circula pelo edifício 

sempre a vê ao fundo.  

Com uma sequência transformacional, o IMS potencializa leituras singulares do espaço. O 

habitante pode realizar associações inusitadas e percepções variadas gerados pela 

multiplicidade de imagens. Entregue a obscuridade do choque, a experiência do habitante 

pode de refazer e desfazer. Numa relação de plasticidade, o espaço virtualmente se eleva, 

abaixa, estende, contrai, comprime e o habitante se torna núcleo estrutural da obra a formar 

com autonomia o edifício.  
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Figura 79: IMS, circulação 

Figura 80: IMS, acesso do edifício com vista para a biblioteca 
Fontes: <https://www.andrademorettin.com.br/projetos/ims/> (Acesso Janeiro/2020). 
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Por fim, o projeto do “UFA Cinema Center” do grupo Coop Himmelblau, também demonstra 

trabalhar o procedimento do sequenciamento cinematográfico. Desenvolvido em 1993 e 

edificado entre 1997 e 1998, na cidade de Dresden, Alemanha, o projeto está implantado 

numa praça triangular. Suas paredes de concreto, sem aberturas, ocupam um dos lados do 

triângulo, o menos permeável do edifício e a outra parte com vidro, forma uma estrutura leve 

que funciona como uma passagem da área urbana para o interior. Com uma relação de 

reciprocidade com a cidade, o edifício dialoga com a solidez com a transparência. 

Assim, a edificação constitui-se por duas unidades espaciais distintas e interligadas. A parte 

de concreto abrange as oitos salas e a parte envidraçada corresponde ao foyer. Apesar dessa 

separação funcional, a integração dessas áreas, nos quatro andares da edificação, foi 

desenvolvida a partir de diagonais tangentes às vias, afastando a ortogonalidade. A articulação 

dos seus elementos espaciais se exibe descentralizada, sem eixos a organizar os espaços. O 

caminhar nos espaços internos possibilita ao habitante não somente a leitura das partes, mas a 

interpretação do todo. A partir da sobreposição de elementos como as escadas, o cone duplo, 

que abriga um espaço para permanência, as expressivas e aparentes diferenciações de níveis e 

detalhes construtivos, o “UFA” possibilita a percepção dos seus enquadramentos por meio de 

vistas díspares e múltiplas, o que remete à desconstrução cinematográfica da lógica narrativa, 

instaurando um encadeamento aparentemente incoerente entre as partes. Ainda, as visadas 

urbanas não cessam de entrar no espaço, intensificando ainda mais esse desvelamento 

ininterrupto de seus visíveis.  

Com esse desvelamento contínuo e ininterrupto, o edifício pode produzir a obscuridade do 

choque ao habitante. Com a possibilidade da experiência se desfazer e refazer, ele pode sentir 

o espaço se formar e montá-lo com singularidade. Num jogo entre cheios e vazios, destacando 

os elementos de circulação, que são tratados como elementos plásticos de sua fragmentação 

formal, a circulação contribui para potencializar diferentes deslocamentos e uma montagem 

singular ao habitante.  
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Figura 81: UFA Cinema Center, sistema de circulação 

Fonte: Foto Hélène Binet. 
Figura 82: UFA Cinema Center, cone e escada 

Fonte:  Duccio Malagamba. 
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4.3 Arquétipo: Labirinto 

A imagem do labirinto, como o de Creta do mito grego do Minotauro construído por Dédalos 

e vencido por Teseu, constitui-se de múltiplos caminhos e entradas, um conjunto de percursos 

que se entrelaçam constantemente e se entrecruzam de tal maneira que se torna difícil 

encontrar a saída. De Dédalos, o labirinto conheceu caminhos diversos, ora gravados nos 

chãos de catedrais como o caminho da salvação, como no caso da Catedral de Charles em 

Paris, ora constrúido nos paisagismos dos jardins nos séculos clássicos.  

Quanto aos seus modos de existir, o labirinto pode possuir numa forma unidirecional, 

constituído por um único caminho que liga o exterior ao centro ou numa forma 

multidirecional, nos quais os seus percursos se entrelaçam e desentrelaçam sem centralidade e 

lógica linear60. Num jogo de antinomias, o labirinto se consolida entre entradas e saídas, caos 

e ordem. É nesse sentido que, prenhe de significados e sensações múltiplas que o nutre e o 

enriquece, o labirinto contribui para experiências indeterminadas e questionadoras. Não por 

acaso continua a fascinar, tanto o Minimalismo quanto a teoria arquitetônica de Bernard 

Tschumi o trabalham como uma experiência privilegiada. Ambos interessados em suas 

características e nas experiências perceptivas corpóreas que a experiência labiríntica pode 

proporcionar para o espectador e para o habitante.   

O arquiteto Tschumi trabalha o labirinto como um dos arquétipos que compõem a arquitetura. 

Em 1975, ao escrever o texto “The Architectural Paradox”, ele dividiu a arquitetura “a partir 

de dois termos mutuamente exclusivos – espaço e seu uso ou, num sentido mais teórico, a 

concepção do espaço e a experiência do espaço” (TSCHUMI, 1996, p.16, tradução nossa61). 

A esses dois sentidos, Tschumi associou, respectivamente, dois arquétipos espaciais: 

“Pirâmide e Labirinto”. A Pirâmide representa aquilo que atribui à arquitetura o status de 

“coisa mental”, o que precede a sua existência, criada pelo arquiteto que imagina e idealiza a 

forma do edifício e o seu conceito arquitetônico. O Labirinto consiste na dimensão real da 

 
60 Na língua inglesa, as denominações de labirinto unidirecional e multidirecional são diferentes. O labirinto 
unidirecional, com centralidade e com um caminho pré-estabelecido, é conhecido como “labyrinth” e o 
multidirecional, sem centralidade e linearidade, é conhecido como “mazze”. 
61 “[...] architecture was about two mutually exclusive terms-space and its use or, in a more theoretical sense, the 
concept of space and the experience of space.” 
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arquitetura, o espaço da experiência, aquele em que o corpo do habitante experimenta e vive. 

Mas ao invés de contrapor a “Pirâmide ao Labirinto”, Tschumi declarou que, no campo da 

arquitetura, esses dois termos são simultaneamente interdependentes e exclusivos. A 

realização arquitetônica implica na compatibilização desses dois termos contraditórios, pois 

não existe arquitetura sem a conceção do espaço e nem sem seu uso.  

Porém, o Labirinto não pode ser dominado pela Pirâmide, pois ele entretém sonhos que 

incluem o sonho da Pirâmide. Ou seja, o Labirinto não pode ser totalmente programado pelo 

arquiteto, porque o seu espaço pertence somente ao habitante que, metaforicamente, quer 

compreender a estruturação, seu conceito – a Pirâmide. No próprio Labirinto se encontra o 

elemento motriz para ele próprio não seja dominado pela Pirâmide: o corpo do habitante. Para 

Tschumi, somente a imaginação do habitante seja capaz de transpô-la. Nas palavras do 

arquiteto, “enquanto a prática social rejeita o paradoxo do espaço ideal e real, a imaginação – 

a experiência interior – talvez seja o único meio de transcendê-lo” (TSCHUMI, 1996, p.50, 

tradução nossa62). Assim, a solução para o paradoxo da “Pirâmide-Labirinto”, consiste na 

mistura imaginária da regra da arquitetura e a experiência do prazer. 

A pirâmide, a análise do objeto arquitetônico, a quebra de suas formas e elementos, 
tudo se afasta da questão do sujeito. [...] a realidade arquitetônica sensual não é 
experimentada como abstração do objeto que pode ser transformado pela 
consciência, mas como uma experiência imediata e concreta da atividade humana -  
como uma prática com toda sua subjetividade.  (TSCHUMI, 1996, p.49-50, tradução 
nossa63) 

O desdobramento da categoria Labirinto de Tschumi se apropria das ideias presentes no livro 

de Denis Hollier, em que o autor escreve sobre o labirinto de Georges Bataille. Ao contrário 

do labirinto de Bacon a Leibniz ligado ao desejo de sair e a ciência sendo vista como um meio 

de encontrar a saída, em Bataille o significado tradicional da metáfora está invertido: nunca se 

sabe se alguém está dentro ou não, pelo fato de não pode apreendê-lo de uma vez só. Em 

outras palavras, a interpretação tschumiana não está focada na busca da saída do labirinto, 

mas no seu poder de ser um espaço sem a possibilidade de uma visão geral que forneça uma 

pista sobre como sair dali. No labirinto, não se pode vê-lo em totalidade, apenas a quem o 

 
62 “As long as social practice rejects the paradox of ideal and real space, imagination-interior experience- maybe 
the only means to transcend it.” 
63 “The Pyramid, the analysis of the architectural object, the breaking down of its forms and elements, all cut 
away from the question of the subject. Along with the spatial praxis mentioned earlier, the sensual architecture 
reality is not experienced as an abstract object already transformed by consciousness but as an immediate and 
concrete human activity-as a praxis, with all its subjectivity.” 
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observa de cima. Para quem está imerso, torna-se desconhecido, propiciando como 

experiência uma estrutura espacial indomável e inabarcável de uma vez só.  A percepção de 

quem está dentro se torna apenas parte do labirinto à medida que se manifesta. Exibindo uma 

revelação sempre parcial, cada parte percepiconada se desvendada progressivamente. Por 

isso, estar no labirinto significa acumular informações gradualmente, uma vivência que prevê 

uma duração, ocorrendo na medida em que o corpo o percorre.  

Assim, a experiência labiríntica ocorre no percurso, proporcionando conhecimento 

comportamental, sinestésico, em função da duração. Necessita-se, deixar de apenas olhar para 

experimentar a obra por meio do seu movimento e de todo o seu corpo. Exibindo sua estrutura 

como processo, o labirinto demanda movimento e tempo para apreendê-lo e formá-lo, sem 

poder de controle sobre ele.  

No campo do Minimalismo, o artista Robert Morris (2006, p.402) investigou o labirinto.  

Morris estava interessado no movimento do corpo, no tempo e no sentido que deve ser 

apreendido ao longo da experiência sensível em um espaço que se desconhece sua totalidade. 

Isso explica de algum modo o porquê de o artista ter criado apenas labirintos unidirecionais. 

O mais importante a ser compreendido para Morris era o sentido de “percurso” e não as 

múltiplas aberturas que o tipo multidirecional poderia proporcionar. Em suas sobras 

labirínticas os percursos se avançam continuamente, sem bifurcações até o centro, como em 

“Labyrinth” 1978 (Figura 83) e “Philadelphia Labyrinth” de 1974 (Figura 84). Feitos por um 

único e longo percurso entre uma única entrada e um nicho central, seu percurso depois de 

feito, deve ser refeito até a mesma entrada.  

Para Morris, a forma do labirinto se encontra numa metonímia para a busca do eu, como um 

mergulho na interioridade infinita, um percurso de subjetivação. Mesmo sem bifurcações ou 

cruzamentos, estar imerso no labirinto significa que o todo não pode ser apreendido de uma só 

vez, por isso se trata de experiência em que ele só pode ser lembrado de instante a instante. 

Proporcionando, assim, uma experiência mais encarnada, um local de imbricação entre 

sujeito e o espaço.  
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Figura 83: Robert Morris, “Labyrinth”, 1982 
Fonte: The Panza Collection, Museu Solomon R. Guggenheim, Nova Iorque. 
Figura 84: Robert Morris, “Philadelphia Labyrinth”, madeira prensada, 1974 
Fonte: Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, Filadélfia. 
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A forma do labirinto talvez seja uma metonímia para a busca do eu, porque ela 
demanda um vagar contínuo, que se abra mão de conhecer onde se está. Um 
labirinto é compreensível apenas quando visto de cima, em planta baixa, quando está 
reduzido à planaridade e nós estamos fora de seu recôndito espacial. Mas essas 
reduções são tão estranhas à experiência espacial quanto nossas fotografias o são à 
nossa experiência de nós mesmos. (MORRIS, 1975, p.165-166, tradução nossa64) 

Nesse mesmo sentido da dependência do corpo, o artista Tony Smith declara que “a busca do 

centro do labirinto, ou a da solução para dele sair, sempre me pareceram desprovidas de 

interesse. Minha experiência com tais figuras se situa no nível intuitivo e emocional, sem 

análise racional, até sem análise alguma” (SMITH65 apud HUCHET, 2012, p.137). O 

labirinto reenviam a um desabamento do intelecto, porque a experiência precisa do corpo 

incessantemente, não há como representá-lo nem mesmo racionciná-lo. Demanda um corpo 

que precisa se movimentar em seus percursos para desbravá-lo, tornando a experiência 

labiríntica assentada no “aqui e no agora”, existindo, assim, no presente da experiência. Quem 

está dentro do labirinto estrutura incessantemente o seu caminho, e deve se voltar, no instante 

da experiência, para a interpretação da própria natureza do espaço do qual habita. Por isso, 

falar sobre labirintos e prática significa insistir nos aspectos subjetivos e seus requisitos são 

pessoais de uma experiência imediata. Para Huchet (2012, p.137), essa terminologia de Smith, 

“faz da experiência labiríntica uma situação que gera uma perda dos esquemas cognitivos 

forjados pela inteligência racional, para devolver ao corpo do habitante à sua condição de 

corpo estesiológico”.  

Outra característica do labirinto se encontra na sua condição de possibilidade de determinar e 

desorientar uma experiência física e mental do espaço. Nesse sentido, Georges Didi-

Huberman (2010, p.231) menciona o pensamento de Sigmund Freud para explicar o que seria 

essa experiência da desorientação labiríntica: “uma experiência na qual não sabemos mais 

exatamente o que está diante de nós e o que não está, ou então se o lugar para onde nos 

dirigimos já não é aquilo dentro do qual seríamos desde sempre prisioneiros”. Dito de outro 

modo, a experiência de estar num labirinto significa uma desorientação, porque não há 

controle do que está diante do corpo, ou mesmo o quanto este está dentro do labirinto.  

 
64 “Here the labyrinth form is perhaps a metonym of the search for the self, for it demands a continuous 
wandering, a relinquishing of the knowledge of where one is. A labyrinth is comprehensible only when seen 
from above, in plan view, when it has been reduced to flatness and we are outside its spatial coil. But such 
reductions are as foreign to the spatial experience as photographs of ourselves are to our experience of our 
selves.” 
65 SMITH, Tony. L’architecture d’Aujourd’hui – Architcture et art (dossiê), n.286, p.45. 
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Contudo, ao mesmo tempo, essaa desorientação traz a experiência da “inquietante estranheza” 

(FREUD66 apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p.231). Por mais que a desorientação no labirinto 

possa parecer apenas atrapalhar a orientação espacial de quem o percorre, a sua estranheza o 

interroga, o questiona e o implica numa dada situação que o faz percebê-la de um modo mais 

encarnado. Quanto mais um homem se localiza em seu ambiente, menos estará sujeito a 

receber as coisas ou acontecimentos dele. A desorientação implica o corpo no espaço, o situa 

por desfamiliarizá-lo com aquilo que está ao seu entorno. O labirinto desestabiliza, levando-o 

quem está imerso a questionar suas certezas apriorísticas, podendo perceber-se como “corpo 

em realidade”. A complexidade da desorientação exige um total domínio do corpo, que guia 

uma reflexão interna: o habitante precisa se situar. Ou seja, o labirinto consiste numa 

estratégia descentralizante para situar o sujeito.   

Essa desorientação ocorre mais intensamente no labirinto multidirecional, como demonstra a 

obra do artista Tony Smith “The Maze” (Figura 85 – Figura 86 – Figura 87). Se no labirinto 

de Morris há ponto de chegada determinado, no labirinto de Smith, numa escala menor, se 

trata de uma rede de elementos em que não há centralidade, mas múltiplas aberturas, com 

diversos caminhos e corredores.  

Quanto ao estofo do labirinto, nesse figuram apenas portas. O labirinto se apresenta como um 

conjunto de inúmeras portas que se apresentam incessantemente no decorrer do percurso. A 

porta, apesar de ser extremamente simples, carrega em si um sentido “ambivalente (como 

lugar para passar além e como lugar para não poder passar)”, então quando está aberta (no 

caso do labirinto) “é uma figura da abertura – mas de abertura condicional, ameaçada ou 

ameaçadora, capaz de tudo dar ou de tudo tomar de volta” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.234, 

grifos nossos). Em outras palavras, estar no labirinto é estar envolto por uma situação em que 

se tem uma abertura – no caso, uma porta – que se pode adentrá-la. Mas logo que se adentra 

no labirinto, esta abertura se mostra novamente, depois outra vez, para indicar que se deslocou 

um pouco mais além, melhor, que está a se deslocar, como se a decisão de continuar entrando 

fosse sempre diferida.  

 

 
66 FREUD, Sigmund. L’inquiétante étrangeté, art.cit., .216 
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Figura 85: Tony Smith, “Maze”, compensado de madeira  
Duas unidade de 203,2 × 152,4 × 76.2 cm e duas unidade com 203.2 × 304.8 × 76.2cm, 1967 

Fonte: Paula Cooper Gallery, Nova Iorque. 
Figura 86: Tony Smith, “Maze”, desenho, 1967 

Fonte: Tony Smith Estate, New York. 
Figura 87: Estudo de um labirinto. 

Fonte: Tony Smith Estate, Nova Iorque. 
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A sensação labiríntica fornece, para quem está dentro, apenas aberturas, ou seja, portas 

abertas, mantendo a experiência entre “o desejo de passar daquela entrada, de atingir o alvo, e 

o luto interminável, como que interminavelmente antecipado, de jamais ter podido atingir o 

alvo” (DIDI-HUBERMNA, 2010, p.232). O labirinto instaura uma busca incessante por algo: 

algo falta a ser visto.  

Assim, quem está imerso no labirinto possui, simultaneamente, a sensação de ter um espaço 

aberto diante dele para se adentrar e uma sensação de saída, de que se estava dentro de outro 

espaço. O labirinto trama espaço aberto e fechado ao mesmo tempo, dá a sensação de entrada 

e saída encenando uma temporalidade continua feita por uma incessante descontinuidade. A 

porta representa o elemento não mensurável que articula, engaja e cria a cisão. Como nos diz 

Didi-Huberman (2012, p.243), na experiência do labirinto estamos de fato “entre um diante e 

um dentro. E essa desconfortável postura define toda a nossa experiência, quando se abre em 

nós o que nos olha no que vemos”. Essa condição do labirinto – um diante-dentro –  cria a 

cisão e faz com “o que o vemos nos olhe”, porque a multiplicidade de portas que aparece no 

visível-longíquo faz com que estas sejam como perdas, ao dar a sensação de que ainda há algo 

a ser visto. A porta torna-se o elemento não mensurável a produzir a obscuridade num 

“diante-dentro” para quem habita o labirinto.  

A experiência labiríntica, como na obra de Tony Smith “The Maze”, abre ao espectador algo 

como a entrada de um templo ou de um lugar temível, um lugar aberto, oara mantê-lo à 

distância e o desorientar ainda mais. O labirinto exibe uma construção fugaz, porque na 

incessante revelação de aberturas no qual o caminhante se depara, na medida em que se 

adentra, a multiplicidade de “portas” faz com que a experiência se desfaça e refaça 

continuamente, mantendo o habitante à distância a cada “anteparo de abertura” que se 

apresenta. A porta faz a quebra e articula a experiência e em cada uma cria-se um obstáculo 

que interroga quem está dentro, interrompendo e iniciando novamente a experiência de 

vivenciá-lo.  

Assim, estar no labirinto significa sentir uma distância que aproxima, que faz aquele espaço 

interrogar e, ao mesmo tempo, distanciar, afastar, colocar à distância sempre que há uma nova 

abertura. Sentir a oscilação das distâncias no labirinto é sentir um “avanço e recuo” 

incessante.  
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Além disso, se trata de um espaço distinto, formado pelo corpo com singularidade, se 

constituindo no momento em que o habitante vive a arquitetura. Trata-se de uma relação 

plástica, em que o corpo sente o espaço a se formar. O labirinto é “o espaço se constituindo 

em ato. Ele é distribuição, repartição, e estruturação de suas forças” (HUCHET, 2012, p.137). 

No labirinto, quem está dentro sente uma voluminosidade em externalidade. O labirinto, 

como processo, consegue construir e desconstruir incessantemente a experiência.  Ademais, o 

labirinto multidirecional não possui centralidade, ele cria ininterruptamente a 

descentralização. Descentralizado com as aberturas e seus diversos caminhos e corredores, o 

labirinto potencializa deslocamentos, porque não há ordem para experimentá-lo, 

proporcionando, assim, autonomia perceptiva. Ou seja, o labirinto multidirecional encena um 

habitante coautor, que se torna o seu núcleo estrutural.  

Assim, trazer a tipologia do labirinto para a arquitetura significa projetar um espaço em que 

este se encontra em latência, esperando o habitante para desvendá-lo, criá-lo, formá-lo. O 

labirinto situa, implica e engaja o habitante, por meio de uma experiência sensível e o traz 

para uma experiência imediata, fazendo-o estar implicado. Desse modo, o habitante participa 

de uma dupla dimensão: a de despertar o seu próprio espaço e a sua própria experiência 

corpórea, e a de sua transformação em participante ativo. O habitante, pelo labirinto, vivencia 

a transmutação espacial, sente o espaço se formar 

Pelo labirinto, o espaço arquitetônico não pode ser visto em totalidade, não pode ser 

sobrevoado, precisa apreendê-lo durante a experiência. Só o percurso do habitante que lhe 

permite vivenciá-lo. Sua revelação será sempre parcial, e o habitante vai envolver suas partes 

para compreendê-lo, tornando processo cumulativo. A arquitetura passará a ser construiída 

passo a passo com base no “aqui e no agora” e não em um desenho preconcebido. Portanto, 

pelo viés do arquétipo do labirinto, a arquitetura pode projetar um espaço em que o corpo do 

habitante o estrutura e esse espaço é estruturado pelo habitante. Trazendo uma relação plástica 

e recíproca entre ambos, proporcionando voluminosidade em externalidade.  
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Mesmo sendo um forte representante do período moderno no Brasil, crítica a qual a pesquisa 

se iniciou, abre-se uma exceção para o edifício da FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo), projetada por João Batista Vilanova Artiga (1915-

1985) em 1961 e inaugurado em 1969. De frente as múltiplas experiências que pode 

proporcionar ao habitante, ele constitui como um labirinto.    

Ao percorrer a exterioridade da escola, implantada num terreno plano da cidade universitária, 

o habitante se depara com um volumetria simples e de grandes dimensões (110m de largura 

por 66m de comprimento). A forma do edifício se exibe como um empilhamento de dois 

volumes retangulares com as mesmas dimensões, que num dado momento se transformam em 

três, com um adentrando no subsolo. Sobre esses, há outro maior que os ultrapassa e os 

encobre. Os três primeiros, que se encontram recuados, são translúcidos e o último, que se 

sobressai, sustenta-se por pilares oriundos dessa grande caixa. Com pouca luz e muito 

sombreamento na aparência exterior, as fachadas do edifício parecem não quererem existirem, 

melhor, parecem não quererem serem olhadas.  

Para adentrar no edifício, há uma grande abertura localizada na fachada principal e outras 

duas menores situadas numa das fachadas de menor extensão, oferecendo, assim, algumas 

possibilidades de acesso. Em todas essas entradas, o habitante se depara com um pátio central 

e um imenso vazio. A solução adotada por Artigas foi, a partir desse pátio e desse vazio, 

distribuir as funções da escola em duas alas. Numa ala se localizam a administração, a 

biblioteca e os estúdios dos alunos. E do outro lado, na outra ala, estão os laboratórios 

gráficos, fotográficos e de maquetes, o café e uma área livre ao lado, os departamentos e as 

salas téoricas de aula. Ambas as alas estão dispostas em diferentes níveis e conectadas por 

escadas e uma larga rampa.  

A sensação, proporcionada ao habitante, de percorrer o edifício pela parte exterior se 

transforma totalmente quando ele adentra o interior da FAUUSP. O espaço se exibe num rico 

jogo volumétrico fluído de volumes soltos e vazios, que formam variados espaços em 

diferentes níveis. A caixa volumétrica rígida do seu invólucro dá lugar a diferenciações 

volumétricas e perspectivas distintas. O vazio, que organiza os espaços, mas sem hierarquia, 

traz uma autonomia das partes sobre o todo, ora os espaços parecem estar suspensos, ora o 

adentrando o pátio. Não podendo ser apreendido por um único olhar, a percepção do edifício 

envolve muito mais do que a organização de uma só vista.  
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Figura 88: FAUUSP, vazio 

Figura 89: FAUUSP, vista do último pavimento  
Figura 90: FAUUSP, vazio e suas articulações 
Figura 91: FAUUSP, circulação salas teóricas 

Fontes: Foto Yasmin Elganim. 



 

172 
 

Por mais que a obra implique que os olhos do habitante estejam em constante movimento e 

em mudança de foco, somente o seu movimento lhe permite vivenciá-lo enquanto o habita. O 

espaço interior flui-se e oferece distintas visadas a cada passo percorrido e o movimento faz 

com que os espaços sejam vistos numa variedade de distâncias ao invés de posições fixas. Ou 

seja, o visível aqui convida todo o corpo a se jogar.  

A FAUUSP torna, assim, processo, assentada na duração da experiência, construída na 

medida em que se adentra e a percebe, se revelando e se constituindo. Torna-se uma relação 

plástica, em que o habitante sente o espaço a se formar e, nesse sentido, a obra virtualmente se 

deforma, estende, comprimi, contrai. Artigas fez com que os espaços sejam articulados e 

estruturados pelo movimento do habitante e com amplas perspectivas ao circular pelo edifício. 

Não há uma visão total para compreendê-lo, precisa-se percorrê-lo. No caminhar, as variações 

de altura das paredes potencializam distinções de percepção. Nenhum ponto focal replica-se, 

nenhum posicionamento se torna suficiente para o entendimento. Os espaços tornam-se um 

lugar de multiplicidades combinadas às especificidades programáticas.  

O edifício está aberto ao descentramento, às multiplicidades de experiências, as 

multiplicidades interpretativas. O edifício não tenta o controle de seus espaços por meio de 

um desenho rígido e inibidor, se faz pela experiência de cada habitante. O movimento do 

habitante ao estruturar o edifício, precisa refletir sobre o mecanismo, a construção, a 

estruturação dos espaços. Mas também pode-se deixar levar pela incerteza do percurso e pela 

possibilidade de diferentes deslocamentos, pois possui diante dele possibilidades para entrar e 

sair. Com uma organização vertical de circulação formada por uma rampa com largos lances e 

outra de uma escada, a circulação horizontal ganha potencialidade. E quando há corredores, 

estes são grandes espaços que podem ser apropriados de diferentes maneiras. Aqui, o 

habitante sente o espaço se formar, começar de novo e recomeçar. Torna-se coautor, 

participante ativo que estrutura com autonomia o seu espaço.  

Formada por uma retícula estrutural com domos translúcidos a conferir uma iluminação 

homogênea a todo o edifício, a cobertura principal, na maior parte do edifício, se trata do teto 

de todos os espaços. Essa é uma das características que, em termos formais, a FAU já se exibe 

como um labirinto. A maioria das paredes dos espaços não se encontram com o teto, apenas 

há o fechamento na área admintrativa, serviço, biblioteca e nas salas teóricas. Os estúdios das 

aulas de projeto, do café e os demais espaços, são formados por meias paredes que não 
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chegam a cobertura. Artigas evita usar as paredes e portas para as suas divisões, e usa grandes 

aberturas que estruturam e dividem os espaço. Permeado pelo elemento não mensurável de 

portas abertas como num labirinto, o habitante está sempre numa obscuridade “diante-dentro”. 

O edifício o invade e o mantém à distância, impondo sempre uma perda: algo falta a ser visto. 

No estabelecimento da relação uníssona entre “o que vemos, o que nos olha”, a FAUUSP 

reenvia seu olhar ao habitante incessantemente. Seu estar nesses espaços se torna uma 

construção fugaz, porque a experiência está sempre se refazendo e desfazendo 

incessantemente.  

Outro projeto a trazer o arquétipo do labirinto se trata do espaço externo do “Memorial dos 

Judeus” em Berlim, concluído em 2004, projetado por Peter Eisenman. A proposta do 

Memorial consiste em múltiplos monólitos de concreto, assentados de acordo com a 

topografia. Cartesianamente dispostos nos cruzamentos de eixos longitudinais e transversais, 

formam uma grelha que, ao mesmo tempo em que há uma ordenação pelos traçados 

geométricos, há variação nos percursos e trajetórias. O percurso entre os blocos, dada a 

dimensão da área e pela sua quantidade, possibilita acessos ilimitados e potencializa uma 

experiência única ao habitante de traçar o seu caminho, que pode entrar e sair por qualquer 

ponto, percorrendo o espaço em trajetórias retilíneas ou perfazendo múltiplos ângulos de 

noventa graus. Nenhum ponto focal se torna replicável, nenhum posicionamento faz a 

compreensão da obra. O habitante está de frente a uma intensidade de imagens e sensações 

advindas tanto das visadas do Memorial quanto das visadas urbanas que eles potencializam. 

Além da multiplicidade de percursos, existem variações de altura e de inclinações entre os 

monólitos, que encena distinções verticais. Aqui, o habitante, num “diante-dentro”, pode 

percorrer, como num labirinto, e se deixar pelas incertezas. Sua experiência poderá ser 

mutante, errante, desorientada, instável, instantânea.  

Por fim, o projeto de Daniel Libeskind do “Museu Judaico” também traz em suas sequências 

espaciais o labirinto. Construído em 1999, como parte integrante do Jüdisches Museum, a 

forma do projeto nasceu de uma deformação da Estrela de David, expandida em torno do 

terreno e de seu contexto, que desmembrada formou um ziguezague.  
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Figura 92: Memorial dos Judeus, vista aérea  
Figura 93: Memorial dos Judeus, vista interna 

Fontes: < https://eisenmanarchitects.com/Berlin-Memorial-to-the-Murdered-Jews-of-Europe-2005>  
(Acesso Fevereiro/2020). 

Figura 94: Museu Judaico, espaço conduzido pelo “Eixo do Holocausto” 
Figura 95: Museu Judaico, eixos 

Fontes: Foto Hufton + Crow. 
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O projeto em si baseia-se em duas estruturas lineares que, combinadas, formam o corpo do 

edifício. Seu volume, uma longa caixa prismática, revestido de zingo, possui compridas 

frestas de vidro dispostas sem ordem aparente. Com essas variações de aberturas, a sua 

fachada já exibe uma fragmentação formal, que acaba criando nichos absolutamente distintos 

entre si. Nesse sentido, ainda no exterior, o habitante pode percorrê-lo e se deixar surpreender 

pelas diferenciações volumétricas. A primeira linha está formada por várias torções, enquanto 

a segunda rompe por meio de todo o Museu.  

O seu acesso, dentro do edifício rococó, se realiza por uma escada que leva o habitante até o 

subsolo, onde se encontra seus espaços. Sua estrutura espacial articula-se a partir de três eixos 

entrecruzados e marcadamente distintos, que representam as experiências dos judeus na 

Alemanha: holocausto, exílio e continuidade. A percepção simultânea de diferentes caminhos, 

enfatizada por linhas de luz no teto, permite a escolha do caminho a seguir, ao mesmo tempo 

em que causa uma leve desorientação à falta da costumeira referência de corredores que se 

cruzam em ângulo reto. De qualquer ponto dos eixos, visualiza-se a confluência entre eles e, 

nesse cruzamento, o habitante poderá sentir uma sensação de busca, de investigar cada 

caminho. Aqui, como num labirinto, imerso num “diante-dentro”, sentindo que algo falta a ser 

visto, terá autonomia para escolher qual percorrer. Todos os eixos são lineares enfatizando 

esse espaço de procura.  

O “Eixo da Continuidade”, o maior dos três eixos, refere-se à continuidade da presença judia 

na Alemanha. Trata-se de um comprido corredor reto, que continua pela escada que liga o 

subsolo aos demais pavimentos, onde o habitante tem acesso, em cada patamar, às salas de 

exposições. No último pavimento, oito degraus sem utilidade continuam a escada até topar 

com a parede do fundo. Incorporando interrupção, mudança bruscas de direção e lacunas, o 

eixo continua a apresentar elementos presentes na tipologia do labirinto. O “Eixo do 

Holocausto” se trata de um passeio sem saída. Como num labirinto unidirecional, resulta num 

espaço vazio de concreto, com 24 metros de altura, cuja única iluminação vem da luz natural 

que entra por uma pequena fresta no teto. Por fim, o “Eixo do Exílio”, mais curto, oferece um 

ponto de escape até o exterior, conectando o museu ao “Jardim do Exílio”, um grande 

quadrado composto por 49 pilares de seção quadrada dispostos em uma quadrícula que exibe 

uma forma labiríntica.  
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4.4 Arquétipo: Noite 

Se a profundidade se constitui a cada instante na medida em que o corpo se movimenta, 

desenha sua espacialidade e se orienta no espaço, o que acontece quando chega a noite? Na 

noite, não há o visível-longínquo, o que faz o corpo possuir dificuldade de se situar, de se 

mover de frente à escuridão que se forma. Nesse caso, então, pode-se afirmar que a 

profundidade não existe? Merleau-Ponty (2011, p.380-381) responde que, quando “o mundo 

dos objetos claros e articulados se encontra abolido, nosso ser perceptivo, amputado de seu 

mundo, desenha uma espacialidade sem coisas”. Mesmo imerso no horizonte infinito da 

escuridão que torna tudo ausente, o corpo continua a apreender o espaço, a estar direcionado à 

ele, a senti-lo. Até no escuro há um tecer de sua situação, uma vez que a espacialidade 

fenomenológica está reportada na fixação do ser no espaço e, no caso da experiência noturna, 

mesmo sem o visível-longínquo a profundidade continua a existir e o implicar no espaço.  

Ela [a noite] não é um objeto diante de mim, ela me envolve, penetra por todos os 
meus sentidos, sufoca minhas lembranças, apaga quase minha identidade pessoal. 
Não estou mais entrincheirado em meu posto perceptivo para dali ver desfilar à 
distância os perfis dos objetos. A noite não tem perfis, ela mesma me toca e sua 
unidade é a unidade mística do maná. Mesmo gritos ou um clarão longínquo não a 
povoam senão vagamente, é por inteiro que ela se anima, ela é uma profundidade 
pura sem plano, sem superfícies, sem distância dela a mim. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p.381, grifos nossos) 

A noite possui poder de entrelaçar CORPO-ESPAÇO. O escuro, ao abolir parcialmente ou 

totalmente o visível-longínquo, forma literalmente entre ambos um entrelaçamento 

indivisível. Se durante o dia o corpo pode optar por não se relacionar com o espaço e nem ser 

comprometido por ele, durante a noite por falta da sua visibilidade, não há como recuar, não 

há como não vê-lo. Vivenciando de forma direta, o corpo precisa prestar atenção a cada passo 

dado na escuridão para conseguir se situar e se mover no espaço. Isso torna a noite uma 

situação paradoxal: a experiência do mistério e do desconhecido coincide com uma 

proximidade vertiginosa a si própria. O espaço se manifesta distante e ausente mesmo estando 

bem próximo daquele que está ali para percebê-lo. Por isso, na noite há uma “profundidade 

pura”, sem distância dela ao corpo, porque no escuro o tangível-próximo é em si o visível-

longínquo, a oscilação entre ambos se torna imperceptível. A proximidade e o distanciamento 

entre CORPO-ESPAÇO tornam-se verdadeiramente sinônimos, experimentam-se 

intensamente.  

No jogo do noturno do claro e do escuro, a falta dos referenciais da percepção diurna, a 

ausência parcial ou quase total, faz a experiência noturna ser uma construção fugaz, que está 
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sempre se desfazendo e se refazendo, porque na medida que o sujeito se move no escuro 

compreendendo-o, logo precisa conquistá-lo novamente para conhecer o que se abrirá diante 

dele no próximo instante depois de se mover. Assim, na noite, quando o espaço se retira e 

perde sua estabilidade visível, há uma obscuridade pura, em seu sentido literal, que interroga 

incessantemente o corpo, que faz o estar engajado continuamente. Ou seja, a noite possui o 

poder de engajar o corpo.  

Merleau-Ponty (2011, p.381) ainda acrescenta que a ansiedade durante a noite “vem do fato 

de nos fazer sentir nossa contingência, o movimento gratuito e incansável pelo qual 

procuramos ancorar-nos e transcender nas coisas, sem nenhuma garantia de encontrá-las”. A 

noite traz em si uma inquietude por algo que pode estar ali ou não estar, que pode ser ou não 

ser. Sua obscuridade interroga pela sua própria instabilidade. Essa ansiedade noturna também 

pode estar relacionada, como colocar Didi-Huberman (2010, p.99), ao fato de que quando o 

corpo está imerso na noite e os objetos e o espaço se retiram e perdem sua estabilidade 

visível, a noite revela a sua importância e a essencial fragilidade deles: “sua vocação a se 

perderem para nós exatamente quando nos são mais próximo”. Em outros dizeres, na noite o 

visível-longínquo mostra sua potência escorregadia, sua dupla coerção: ver e perder-se. 

Demonstra a operação de perda implicada na sua visualidade, que olha e escapa 

simultaneamente. Desse modo, o sentir da distância do espaço na noite consiste num 

movimento “do aparecimento e desaparecimento”.  

Para exprimir e descrever a profunda experiência da noite, evoca-se a experiência noturna do 

artista minimalista Tony Smith, ainda desocupado de suas esculturas minimalistas, na qual o 

artista flanava por uma autoestrada em Nova Jersey em 1951 ou 1952, na época inacabada. A 

citação vale ser longa por ser a descrição da experiência descrita por Smith.  

Era uma noite escura, e não havia iluminação nem sinalização nas laterais da pista, 
nem linhas brancas nem resguardos, nada a não ser o asfalto que atravessa uma 
paisagem de planícies cercadas de colinas ao longe, mas pontuada por chaminés de 
fábricas, torres de rede elétrica, fumaça e luzes coloridas. Esse percurso foi uma 
experiência reveladora. A estrada e a maior parte da paisagem eram artificiais, e, no 
entanto, não se podia chamar aquilo uma obra de arte. Por outro lado, eu sentia algo 
que a arte jamais me fizera sentir. A princípio não soube o que era, mas aquilo me 
liberou da maior parte de minhas opiniões acerca da arte. Parecia haver ali uma 
realidade que não tinha nenhuma expressão na arte. A experiência da estrada 
constituía claramente algo de definitivo, mas isso não era socialmente reconhecido. 
Eu pensava comigo, mesmo: é claro que é o fim da arte. (TONY SMITH apud 
DIDI-HUBERMAN, 2010, p.98-99) 
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Nessa experiência de Smith, uma visibilidade parcial ainda lhe era acessível, “pontuada” à 

distância. Enquanto caminhava pela estrada escura, o visível-longínquo do artista tornava-se 

uma perda que se interrompia, clareava e escapava incessantemente. Essa pontuação do 

escuro fazia a quebra, que articulava a experiência a se desfazer e se refazer. Tony Smith 

tinha diante dele a desconstrução e a construção do seu visível-longínquo literalmente, a sua 

formação numa simultaneidade de visibilidade e de sua mesma privação numa forma 

paradoxal. Paradoxal porque por mais que “o distante ainda era visível e identificável, ainda 

dimensionado, ao passo que o próximo, o lugar mesmo onde Tony Smith se encontrava, 

caminhava, lhe era praticamente invisível, sem referências e sem limites” (DIDI-

HUBERMAN, 2010, p.100, grifos nossos). O visível-longínquo tão tenuamente visível e 

distante não fazia senão assinalar a escuridão onde estava o artista.  

Nesse sentido, o próprio espaço, na experiência de Smith, estava sempre se desfazendo e se 

refazendo devido a sua própria construção e desconstrução de sua aparência. Quando na 

escuridão, o visível-longínquo se palpita entre aparecer e desaparecer, o sentido do próprio 

espaço se refaz continuamente, surgindo, assim, em seu valor constituinte. A escuridão torna-

se um obstáculo ao claro reconhecimento de suas formas exatas, porque ao caminhar no 

escuro, pode-se confundir as coisas, o espaço, seus limites e suas dimensões. Ou seja, a 

morfologia do espaço e seus limites estão sempre se perdendo, se metamorfoseando. A noite 

priva de seus referenciais para situá-lo, torna difícil descrever o espaço e as coisas. Caso 

queria se movimento, necessita-se um implicar constante do corpo no espaço numa 

experiência que reivindica tempo e movimento.  

Assim, na topologia da autoestrada, a experiência de Smith se sucedia sempre em movimento, 

estendida, como processo, assentada na duração. O artista estava de frente a um espaço que se 

tornava fluídas experiências temporais. O caminhar de Smith se tornou um deambular, sendo 

necessário diminuir seu ritmo para devassar a própria morfologia que se encontrava ao seu 

redor. O artista se encontrava num espaço em plena deriva. Na sua inquietação em se localizar 

e compreender o espaço da estrada, aquela se tornou cheia de surpresas e aberta a múltiplas 

experiências, porque ali as coisas poderiam se confundir entre si e, assim, poderiam ser muitas 

outras coisas à medida que ele se movimentava. A noite fornece potência para moldar, 

configurar uma percepção particularizada ao dar autonomia ao corpo para interpretar as 

coisas.  
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A experiência de Smith “aponta para a perda dos parâmetros morfológicos” (HUCHET, 2012, 

p.138). À medida que o artista caminhava na estrada, a diluição das formas do seu visível-

longínquo o afetou, porque inquietou sua própria formação. De repente, os objetos, os signos 

sociais da atividade humana haviam se esvaído e se isolado em algo que não era mais, como o 

próprio Smith diz, “algo socialmente reconhecido”. Isso porque a noite não possui totalidade e 

traz dificuldade de uma compreensão completa, porque parte alguma consiste em ser toda 

parte. Na noite, há diluição dos espaços como um recurso para a expansão da unidade espaço-

tempo no espaço. O espaço se contrai e expande, não permitindo nenhum tipo de 

circunscrição finita.  

O movimento sucessivo e vertiginoso fez Smith estar ativo nessa experiência, que não pode 

mais apenas ser contemplada, pois não há uma visão “nítida”, apenas uma sensação de estar 

em um espaço que o implica e que, simultaneamente, parece não se deixar provar. Smith se 

sentia mobilizado pelo visível numa relação porosa e transformável, seu estar na escuridão 

noturna se tornou um sentir de uma distância que aproxima e, ao mesmo tempo, afasta, coloca 

sempre o corpo à distância, atento para o próximo passo. Nesse jogo de distâncias, sentia a 

formação do espaço, sendo núcleo estrutural que o formava com singularidade, interpretando 

com autonomia aquilo que o rodeava. Imerso num espaço com profundidade em ato, o artista 

estava diante da plasticidade do espaço pelo viés de uma experiência noturna que o engajava. 

Na noite, o corpo se entrega a uma voluminosidade em externalidade.  

Na noite, o elemento não mensurável, que cria a cisão e articula a experiência, consiste na 

escuridão, que produz uma obscuridade pura: a perda dos padrões morfológicos. A distância 

que engaja o corpo se trata do aparecimento e desaparecimento do próprio visível e a 

autonomia para formar o espaço consiste na interpretação da própria infinidade do que pode 

ser o espaço, porque o escuro exibe pura descentralidade. Na noite, o corpo sente o espaço se 

formar, pois “ao nível da percepção, a noite se revela para ser constituinte de voluminosidade 

do lugar precisamente porque priva dele por um tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.101).    

Didi-Huberman relaciona a experiência noturna de Tony Smith com a experiência que suas 

esculturas impõem ao espectador no ato da sua percepção. Para o autor, as esculturas de 

Smith, pelo menos até 1967, aparecem como blocos de noite a produzirem voluminosidades, 

como por exemplo, nas obras “Die” de 1962 (Figura 96) e “We Lost” de 1962 (Figura 97). 

Ambas ao exibirem grandes massas geométricas (com medidas da dimensão humana), criam 

dificuldade para uma descrição segundo seu simples aspecto formal.  
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Figura 96: Tony Smith, “Die”, aço, 183 × 183 × 183 cm, 1962 
Fonte: Collection Cooper Gallery, Nova Iorque. 

Figura 97: Tony Smith. “We Lost”, aço, 325 × 325 × 325 cm, 1962 
Fonte: Collection Cooper Gallery, Nova Iorque. 
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Como a noite, as esculturas de Smith não são reconhecidas facilmente pelo jogo dos planos, 

dos cortes e das superfícies. Ao tornarem as suas percepções difíceis, tornam-se obstáculos 

para o reconhecimento das suas formas volumétricas, obnubilando, perturbando a clareza dos 

seus aspectos. “Seu essencial negrume, com efeito, é um obstáculo ao claro conhecimento de 

suas formas exatas: como a noite, elas são sem perfis internos” (DIDI-HUBERMAN, 2010, 

p.105). 

Sua massa se impõe diante de nós segundo a volumetria paradoxal de uma 
experiência tipicamente noturna: obnubilando a clareza dos aspectos, intensa e quase 
tátil – exigindo sempre aproximar-se ou sempre girar ao redor – demasiada vazia e 
demasiada cheia ao mesmo tempo, corpo de sombra e não sombra de um corpo, sem 
limite e, no entanto, poderosa como um pano de muro, aguçando ao extremo o 
problema de nossas próprias dimensões face a ela ao nos privar parcialmente das 
referências de espaço em que poderíamos situá-la. (DIDI-HUBERMAN, 2010, 
p.105, grifos nossos) 

As esculturas noturnas de Smith, para além do princípio da clara visibilidade opaca da forma, 

engendram o jogo do interior-exterior, do vazio-sólido e de seus limites, inquietando com sua 

simples morfologia. As obras “propõem ao espectador que ele ‘entre’ virtualmente nelas, se 

choque contra elas quando elas são hermeneuticamente fechadas, que ele se defronte com seu 

enigma” (HUCHET, 2012, p.147). Em momento algum, esses volumes sugerem 

interpretações óbvias, pois sendo escuras colocam e recolocam a questão de um dentro 

obscuro e fazem o exterior que se confundir com interior. São obras escuras, da mesma cor no 

exterior à imagem do que são no interior.  

Por mais que representem certa ordem visível, com certa clareza geométrica, se tornam 

objetos obscuros, capazes de apresentar a suspeita de um vazio. Seus volumes colocam em 

questão a sua própria condenação ao vazio, a suspeita de um vazio torna-se capaz de “repor 

em jogo dialeticamente a conivência fundamental do ver e do perder” (DIDI-HUBERMAN, 

2010, p.108). Esses termos não podem ser colocados lado a lado, não se pode escolher se a 

obra é vazia ou cheia ao mesmo tempo. Impondo uma abertura para interpretá-las, mas 

também impondo uma perda praticada no espaço de sua certeza visível a seu respeito: algo 

falta a ser visto. Diante dos cubos a sensação dada ao espectador consiste em afetá-lo como se 

algo faltasse a ser visto, algo está ausente.  

Ainda, as esculturas questionam sobre os seus próprios limites, afinal o cubo não tem início, 

meio e fim. Ao trazer uma ilimitação do objeto ou a própria variação entre cheio-vazio, Smith 

faz com o que espectador seja olhado incansavelmente, reconduzindo sempre essa cisão que 

engajando o espectador.  



 

182 
 

Por fim, a obra “Die”, um cubo de aço, inquieta o visível, pois o seu volume impõe uma 

massa, um grande peso por planos frágeis e finos. Toda a massa do cubo sustenta-se por uma 

estrutura leve, o que demonstra um equilíbrio frágil, uma estruturação erguida com 

desabamentos potenciais. O cubo também inquieta pela indecisão que nele próprio se 

manifesta perpetuamente entre verticalidade e horizontalidade, está simultaneamente em pé e 

igualmente deitado, sendo é vertical e horizontal ao mesmo tempo. Na obra “We lost”, Smith 

também propõe uma forma de esvaziar o cubo, de “abri-lo”, arranca partes de sua pele e 

supõe onde são os vazios e onde são os sólidos, um jogo imbricado de vazios expostos e 

aqueles nos quais o espectador pode entrar nos introduzir e passar são vazios supostos no 

corpo da escultura.   

Não apenas em Tony Smith, “Mirrowed Cubes” de Morris (Figura 50) exibe inquietação por 

meio dos seus próprios limites. Essa obra produz visualmente o efeito de uma ilimitação 

quando capta e recolhe nela as imagens de um espaço e quando espelha os rastros do 

movimento dos corpos dos espectadores que se encontram em seu entorno. Uma ilimitação 

está exibida na própria morfologia que o cubo reflete, pois os espaços e as coisas na qual 

espelham se fraturam e se juntam ao mesmo tempo. Outro ponto, a sua ilimitação está no 

demonstrar da liberdade de ação ali implicada, porque o cubo tomado por qualquer parte pode 

ser um objeto sempre de novas abordagens. A obra dificulta ao espectador a apreensão dos 

seus limites, dando-lhe a impressão de que a obra abrange toda a realidade. A obra de Judd 

“Untitled” de 1969 (Figura 43) também questiona o espectador porque “é impossível 

determinar se é o volume positivo do trabalho que gera os intervalos ou se é o ritmo dos 

intervalos que estabelece os contornos do trabalho” (KRAUSS, 1998, p.324).  

Assim, esse jogo da própria morfologia faz a oscilação das distâncias estar em obra, 

engajando incessantemente o corpo do espectador a formar com autonomia as esculturas. As 

obras criam um lugar feito para colocar o olhar numa dupla distância nunca apaziguada, 

inesgotável. Smith mesmo diz: “apesar de sua geometria, minhas peças flertam com o 

inconsciente. Por um lado, minha obra é clareza, por outro lado, ela é caos, imaginação” 

(SMITH67 apud HUCHET, 2012, p.138).  

Pois diante dos volumes negros de Tony Smith nos vemos um pouco como ele 
próprio se viu diante ou dentro da noite; isto é, somo entregues à “voluminosidade” 
mais simples como se estivéssemos perdidos numa floresta, ao nosso redor, mas sua 

 
67 SMITH, Tony. In: L’architecture d’ajourd d’hui – Architecture et art (dossiê), n.286, p.44.  
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simples obscuridade introduz um elemento não mensurável de um afastamento 
recíproco, de um espaçamento, de uma solidão. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.166) 

Se Tony Smith almejava fabricar “objetos específicos”, tal como no início do Minimalismo, o 

artista não conseguiu. Isso parece inicialmente contraditório, pode-se imaginar um objeto 

mais “específico” e “simples” que um cubo preto? Pode-se imaginar um objeto mais ‘total’, 

estável e desprovido de detalhes? Mesmo nessas obras literais e áridas, “a inquietude retira 

então do objeto toda a sua perfeição e toda a sua plenitude” (DIDI-HUBE RMAN, 2010, 

p.118-119).  

Nesse sentido, a “Minimal Art” indica como a arquitetura pode, num sentido plástico, 

trabalhar os espaços e os seus volumes, vazios, paredes, chãos e coberturas, a ritmar a sua 

percepção. Trata-se de uma arquitetura que constrói formas que inquietam o olhar, porque a 

inquietude provocada por determinados jogos visuais-concretos pode apontar caminhos na 

direção de uma arquitetura que afeta o corpo. Ou seja, espaços que criam novas condições de 

visibilidade e percepção; que questionam a “condição natural” dos espaços – tornando 

ambíguos os limites de parede, piso e teto –, que desestabiliza a posição do habitante a perder 

seus referenciais espaciais morfológicos claros; que embaralham a distinção tradicional entre 

verticalidade e horizontalidade, entre corte e planta; que engendram o volume e o vazio, 

simultaneamente, como componentes do espaço, esquivando-se sempre da ordenação 

corriqueira dos dois, na qual o visível se dá com facilidade e sem maiores apelo e, por fim, 

que engendram o jogo do interior e do exterior, do claro e do escuro.  

Aqui, a latência do arquétipo da noite se encontra na própria forma. Se nos dois outros 

arquétipos, o habitante deveria formar o espaço por meio de suas partes, na noite o habitante 

deve refletir, formar a arquitetura pela própria forma ou pelos jogos que ela pode encenar. 

Essa inquietação, esse mistério, esse obnubilamento da própria morfologia arquitetônica exibe 

análoga ao que o arquiteto Tschumi coloca em um dos seus anúncios sobre a arquitetura como 

“Máscara”. Para Tschumi (2006), a arquitetura se assemelha a figura mascarada, que não 

pode se dar a conhecer facilmente, precisa estar se escondendo por trás dos desenhos, por trás 

de palavras, por trás de preceitos, por trás de hábitos ou mesmo de restrições técnicas. Isso 

porque “a própria dificuldade de desvelar a arquitetura que a torna intensamente desejável. 

Esse desvelamento faz parte do prazer da arquitetura” (TSCHUMI, 2006, p.582, grifos 

nossos).  
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Conscientemente destinadas à sedução, as máscaras são decerto uma categoria da 
razão. E, no entanto, desempenham um duplo papel: elas simultaneamente velam e 
desvelam, simulam e dissimulam. Por trás de todas as máscaras, fluem correntes 
misteriosas e inconscientes que não podem ser dissociadas do prazer da arquitetura. 
A máscara pode exaltar as aparências, mas, por sua vez presença mesma, ela diz 
que, no fundo, existe uma outra coisa. (TSCHUMI, 2006, p.580) 

O Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MUBE), localizado em São Paulo e projetado 

pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha (1928-) no ano de 1988, se apresenta como uma 

arquitetura que usa o arquétipo da noite. A viga de concreto parece flutuar no MUBE, com 

seus 60 metros de extensão e 12 metros de largura. Situado em um bairro residencial, o museu 

se implanta em um lote com forma triangular em declive numa esquina, abrangendo uma 

praça, onde se localiza essa viga e o espaço para exposição encontra-se no seu subsolo. 

Ao adentrar no museu, o habitante enxerga essa grande viga implantada num grande espaço, 

que se contrapõe com a singela entrada para a área da galeria. Ele visualiza a viga por aquilo 

que é: um simples pórtico e, no entanto, exibe potencialidade para interrogá-lo: o que seria 

aquele espaço? Pelo viés estrutural, a viga sustenta toda a parte do museu que se encontra 

embaixo. Sem se mostrar evidente a céu aberto, seus volumes se encontram em níveis 

soterrados ou semienterrados, o que o faz se fechar completamente em si, como se 

pertencesse ao solo, ao mesmo tempo em que se torna a base para o espaço em que se localiza 

a viga. Como se realizasse sua geografia própria, o museu consiste num falso subsolo que visa 

ser superfície, piso para a praça. Nessa parte “enterrada”, o MUBE quase não possui janelas, 

apenas algumas aberturas. Dentro, há um corredor que leva a um vestíbulo com uma 

pinacoteca de 60 metros que, em memória da viga, segue uma forma extensa retangular. 

A viga, conhecida como “pedra no céu”, pode questionar o habitante em termos de 

morfologia com a clareza de seu elemento. Ancorada ao chão, forma uma linha, um imenso 

pórtico que cobre parcialmente a área do museu, como se a galeria embaixo precisasse de 

sombra. Essa linha, quase suspensa no nível da superfície, a trabalhar o plano horizontal, se 

torna um mistério. Viga sem função? Seria esta apenas uma viga? Uma escultura? Um 

monólito enigmático? Uma cobertura? Uma moldura para as esculturas da praça? Vão livre 

para um abrigo?  
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Figura 98: Paulo Mendes da Rocha, viga 
Fonte: Foto Manuel de Sá. 

Figura 99: Paulo Mendes da Rocha, sombras 
Fonte: Foto Manuel de Sá. 
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O MUBE torna-se um obstáculo para o habitante no reconhecimento das suas formas 

volumétricas, obnubilando, perturbando a clareza dos seus aspectos. Sua obscuridade o 

interroga pela sua própria simplicidade. Há aqui um elemento não mensurável – a “escuridão” 

–, que engaja o habitante e produz uma obscuridade pura com perda dos padrões morfológicos 

remetendo-o a uma experiência noturna. Como a noite fornece potência para moldar, 

configurar uma percepção particularizada, ao dar autonomia para interpretar as coisas, a viga 

obscurece quanto à sua divisão funcional e estrutural, ou seja, impõe uma abertura para 

interpretá-la e usá-la. 

Outra inquietação dada ao habitante, o MUBE exibe um jogo entre densidade e leveza. O peso 

da viga varia de acordo com o movimento do habitante na obra. De longe parece ser leve, mas 

quanto este mais se aproxima da viga ela se torna pesada, porque a proporção do seu pé-

direito se torna baixo em relação a sua extensão. Ainda, outro jogo que engendra se trata do 

claro e do escuro, o que faz essa obra se aproximar ainda mais da experiência noturna. NO 

MUBE há uma multiplicação formal das sombras, o edifício institui um universo polimórfico 

inquietante, cheio de volumes virtuais harmônicos enigmáticos. O jogo do claro e do escuro 

ao longo do dia constrói variados volumes, transpondo os seus limites físicos, desfazendo os 

seus contornos e exibindo uma ilimitação com a própria variação entre espaço-vazio. Paulo 

faz o habitante ser olhado incansavelmente, reconduzindo sempre a cisão e o engajando. 

Como na experiência de Tony Smith, o jogo do claro e do escuro faz a quebra aqui e articula a 

experiência a se desfazer e se refazer. Os volumes do museu não param de ser construídos e 

descontruídos. Por isso, há aqui uma experiência noturna no sentido de que a próprio que sua 

morfologia e seus limites estão sempre se perdendo, se metamorfoseando.  

Assim, a percepção no MUBE para o habitante consiste em ser processo, assentado numa 

construção fugaz, um lugar feito para colocar o olhar numa distância nunca apaziguada. Aqui, 

numa relação plástica, o habitante sente o espaço se formar, torna-se coautor, seu núcleo 

estrutural. A variação da hora e do dia constrói múltiplas experiências e traz autonomia para 

formá-la e o habitante pode sempre imaginar do que se trata viga ou decifrar os volumes 

virtuais.  
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Numa outra arquitetura, completamente diferente em termos de materialidade, há um outro 

uso do arquétipo da noite. Nessa obra, diferente da materialidade carregada de solidez da viga 

de Paulo Mendes da Rocha, a dupla de arquitetos do escritório Sanaa, formado pelos 

japoneses Kazuyo Sejima (1956-) e Ryue Nishizawa (1966-), projetou um anexo ao Museu 

Toledo substancialmente de vidro. O pavilhão, situado em um pequeno parque em frente ao 

edifício principal do museu neoclássico, localizado na cidade de Toledo, começou a ser 

construído em 2000 e foi inaugurado em 2006 para abrigar a sua extensa coleção de vidro. 

Formado por salas para a exposição dessa coleção, o programa também conta com áreas 

administrativas, áreas de serviço e espaços destinados a fabricação de vidro. Apesar de 

externamente o pavilhão parecer ser concebido por um único volume, existe um andar no 

subsolo para a área administrativa, área de serviço e manutenção.  

No andar principal de acesso ao público, com uma explosão de volumes em diversos 

formatos, os blocos se parecem bolhas contidas por uma grande cobertura. O pavilhão 

fragmenta-se por blocos envoltos por vidros curvos transparentes e opacos, que não se tocam 

entre si. No exterior, a vista exibe uma sobreposição de vidros. No interior, o visível também 

se forma do mesmo modo, e o habitante visualiza uma superfície infinita de espaços. As 

múltiplas camadas de paredes de vidro que se formam, criam mais um ambiente translúcido 

do que transparente, que faz o edifício surgir quase reduzido ao nada, com leveza e nudez 

parecem ser insubstanciais.  

O arquiteto Luiz Fernández-Galiano (1950-) caracteriza essa obra do Sanaa, como outras do 

escritório, com uma expressão que interessa aqui: “diante da solidez solar das arquiteturas do 

jogo sábio e magnífico dos volumes sob a luz, estas obras etéreas mostram a palidez lunar dos 

espíritos noturnos” (2006, p.6, tradução nossa68). “Volumes como espíritos noturnos”, como 

não evocar a experiência noturna nessa obra? Por sua sobreposição dos vidros, a obra cria 

incessantemente volumes virtuais, que não param de ser construídos e descontruídos. O que 

faz o pavilhão se tornar um espaço em constante mutação, mesmo que disponível em alguns 

momentos apenas para a visão. Como ocorre na noite, há aqui um elemento não mensurável – 

a “escuridão –, que engaja o habitante e produz uma obscuridade pura com perda dos padrões 

morfológicos. O pavilhão provoca mistério, um obnubilamento da sua própria morfologia, 

que se torna indefinida e exibem contornos indeterminados, limites que se borram. 
 

68 “Frente a la solidez solar de las arquitecturas del juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz, estas 
obras etéreas ostentan la palidez lunar de los espíritus nocturnos”. 



 

188 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 100: Pavilhão Toledo, volumes e corredores 
Fonte: Foto Shih-Min Hsu. 

Figura 101: Pavilhão Toledo, volumes virtuais 
Fonte: Foto Guilherme Wisnik. 
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Aqui, o habitante pode se entrelaçar por uma relação plástica, sentir o espaço se formar, se 

trans-formar e se de-formar. O pavilhão pode inquietá-lo pelo jogo do volume e do vazio. As 

condições de multiplicação do espaço, sua reflexividade e refrações visuais criam uma 

explosão de volumes virtuais fractais, difíceis de delinear a forma. Como diz Fernández-

Galiano (2006, p.6, tradução nossa69), o pavilhão “não reside no espaço modelado ou no 

volume esculpido, não depende de elementos articulados ou da gravidade da matéria: habita 

sem esforço as bordas do encontro, que se dilui de forma improvável para torná-los quase 

virtuais”. O edifício parece dispensar a densidade, inquietando o habitante entre a sua 

imaterialidade e a materialidade com a falta de seu peso, sempre à beira de desaparecer.  

A suprema elegância e o refinamento requintado dos projetos provêm dessa leveza, 
sempre à beira do desvanecimento. Paredes mal espessas e pilares de esbeltezas 
impossíveis, caixas dentro de caixas que se decompõem em reflexos e cubos 
empilhados no equilíbrio precário do leve, células que transpareciam a transparência 
e quadrados aleatórios onde o rigor da geometria está sujeito à disciplina do 
desaparecimento. (FERNÁNDEZ-GALIANO, 2006, p.6, tradução nossa70)   

Ainda, seus espaços encenam uma inquietação ao habitante ao questionar o sentido de 

continuidade espacial baseada no paradoxo entre a enorme fragmentação dos espaços 

interiores e a cristalina legibilidade geométrica do volume. O edifício até permite o mergulho 

para revelar a estrutura espacial, mas nega-se o acesso. Embora haja uma intensa 

transparência, o habitante mal consegue identificar as divisões dos espaços e ver facilmente 

toda a área. Às vezes translúcido, às vezes transparente, às vezes opaco, revelador ou não, o 

pavilhão cria um processo que gera objetos com uma aparência imaterial que transcendem o 

domínio das convenções padrões de totalidade na medida em que ele próprio nega esse 

sentido “total”.  

Nesse sentido, a latência se encontra na sua própria, a demandar o corpo do habitante para 

formá-la. Aproximando e mantendo uma distância ao corpo, o pavilhão o encena a questionar 

incessantemente o vazio e o volume, seus limites e sua estruturação espacial. O pavilhão, com 

numa experiência noturna, o próprio lugar se desfaz e refaz. Imerso no espaço que 

proporciona deriva perceptiva, o habitante o forma com singularidade e se torna o núcleo que 
 

69 “No reside en el espacio modelado o el volumen escultórico, no se basa en la articulación de los elementos o la 
gravedad de la materia: habita sin esfuerzo en los bordes de encuentro, que se adelgazan de forma inverosímil 
hasta hacerlos casi virtuales”. 
70 “Es una obra liviana y superficial, que persigue la gravedad en el aire y la profundidad en la piel: la suprema 
elegancia y exquisito refinamiento de los proyectos proviene al cabo de esa ligereza delgada, al borde siempre 
del desvanecimiento. Muros sin apenas espesor y pilares de esbeltez imposible, cajas dentro de cajas que se 
descomponen en reflejos y cubos apilados en el precario equilibrio de lo leve, celdas que la transparencia 
desdibuja y cuadrados azarosos donde el rigor de la geometría se somete a la disciplina de la desaparición”. 
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estrutura a obra, criando seus próprios significados, posto que, assim como ocorre a noite, 

algo pode estar ali ou não estar, pode ser ou não, o que demanda sua experiência para 

compreender.  

As intervenções de Gordon Matta-Clark (1943 – 1978) exibem um meio de investigação do 

arquétipo da noite para o espaço arquitetônico. Na década de 70, Matta-Clark desejava 

literalmente descontruir, arruinar a arquitetura. Perfurando e extraindo partes de edifícios 

abandonados, como vigas, portas, lajes, paredes e janelas, desejava ressignificar as suas 

geometrias. Mutilando ou escavando os espaços por dentro de modos diversos, Matta-Clark 

questionou as circunscrições dos espaços e sua morfologia. Com o intuito de desagregar a 

ordem arquitetônica, exibiu a irracionalidade que poderia surgir nos espaços tão fechados e 

racionalizados das edificações, questionando a eficiência, a funcionalidade que a arquitetura 

se materializa.  

De maneira similar a Matta-Clark, o arquiteto Rem Koolhaas, num projeto não construído do 

ano de 1989, da Biblioteca Nacional da França “Très Grande Bibliothèque”, também parece 

escavar o volume. O programa do edifício envolvia uma cinemateca, acervo e biblioteca 

científica. Aqui, Koolhaas, ao contrário de se concentrar numa variedade volumétrica, 

concentra todo o programa em um edifício único, com uma forma unitária neutra como um 

simples cubo, um objeto específico. Contudo, em seu interior, ele exibe volumes que parecem 

ter sido escavados na massa sólida cúbica. As maquetes físicas demonstram esses vazios 

criados em formas de barras semi-cilíndricas, cones ovóides, amebóides, espirais, entre 

outras.  

Questionando a morfologia dos espaços numa obscuridade pura e interessado em suas formas, 

Koolhaas inverte a relação entre cheios e vazio. Colocando a parte restrita e administrativa da 

biblioteca como a parte sólida, ele escava os lugares que deveriam ser de visitação pública. 

“Très Grande Bibliothèque” surge não como resultado de uma forma, mas como se fosse 

decorrência do próprio material, da própria massa do cubo. Não há aqui relações entre partes 

independentes, ideias de conexão, de transições. Koolhaas abdica dessas relações para criar 

um espaço arquitetônico de ausências e de vazios.   
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Figura 102: Gordon Matta-Clark, “Conical Intersect”, impressão, 101.9 x 76.2 cm, 1975 
Fonte: Guggenheim Museum, Nova Iorque. 

Figura 103: Très Grande Bibliothèque, maquete dos vazios e pavimentos 
Figura 104: Très Grande Bibliothèque, maquete dos vazios 

Fontes: < https://oma.eu/projects/tres-grande-bibliotheque> (Acesso Fevereiro/2020). 
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A voluminosidade em externalidade mais pura aparecem nas obras de Robert Morris e do 

escritório de arquitetura Diller + Scofidio. Em ambas, o espaço está próximo, está aí, tangível 

sob os pés, ao redor do corpo e, mesmo assim, sua simples obscuridade introduz um 

afastamento recíproco. Ambos, em escalas diferentes, inquietam as circunscrições dos seus 

objetos. A obra de Morris, de 1968-1969, radicalizou de maneira explícita a sensação da 

distância. Com uma simples produção de vapor, criou uma obra sem perto nem longe, 

perfeitamente intangível e que, no entanto, acariciava todo o espectador. Ainda, uma obra sem 

ponto de vista definido, sem perto nem longe, sem detalhe e sem moldura. Morris acabava ali 

de fabricar a distância fenomenológica e a aura, no sentido mais literal do termo, posto que 

aura, em grego e em latim, designa apenas uma exalação sensível – portanto material. (DIDI-

HUBERMAN, 2010). 

No campo da arquitetura, o vapor se encontra no pavilhão temporário projetado por Elisabeth 

Scofidio e Ricardo Scofidio para a Expo 2002, na Suíça. Construído sobre o lago Neuchâtel, o 

“Bluir Building” exibe uma plataforma constituída por uma trama de estrutura metálica 

vazada, acessível por uma extensa passarela e envolvida por uma nuvem, que muda de 

tamanho e densidade reagindo às mudanças climáticas do entorno. O efeito de nuvem foi 

produzido por controladores de computadores que captando a água do próprio lago, a 

submetiam a um processo de filtragem e depois a expelia, como um nevoeiro, por meio de 

aspersores de alta pressão espalhados por toda a estrutura metálica de sustentação da 

instalação. Todo o sistema, a temperatura externa, a humidade e a direção e velocidade do 

vento foram controlados pelos computadores e constantemente verificadas a fim de ajustar 

automaticamente a pressão da água.  

Assim, como um objeto informe, como o vapor de Morris, o pavilhão criou um lugar imersivo 

que coloca como obstáculo o próprio olhar do habitante. O edifício, enquanto forma, não 

existe. Não há volume, superfície, dimensões. Proporcionando ao habitante uma sensação de 

não estar em nenhum espaço com dimensões reconhecíveis e que, no entanto, envolvia todo o 

corpo. Como uma vaga neblina e obnubilando o visível, o habitante precisava prestar atenção 

a cada passo para se mover. Em “Bluir Building”, o longínquo-visível se tornou em si o 

próximo-tangível.  
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Figura 105: Robert Morris, “Sem título”, vapor, 1968-1969 

Fonte: DIDI-HUBERMAN, 2010, p.167 
Figura 106: Bluir Building, vista do interior 

Figura 107: Bluir Building, acesso 
Figura 108: Bluir Building, vista aérea 
Figura 109: Bluir Building, vista lateral  

Fontes: < https://dsrny.com/project/blur-building/> (Acesso Fevereiro/2020). 
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5 CONCLUSÃO 

5.1 Uma arquitetura do corpo  

A relevância conceitual da pesquisa pode ser encontrada em três momentos no texto. O 

primeiro ocorre no meio do terceiro capítulo, quando se afirma a condição plástica presente 

inerentemente na relação CORPO-ESPAÇO e expõe a capacidade do corpo formar o espaço 

como algo que faz parte de sua condição corpórea. O segundo, sobre a condição temporária da 

percepção, um existir que consiste em se refazer e desfazer, colocando como reflexão para a 

disciplina da arquitetura a importância a sua atualização. Por fim, o terceiro momento, 

encontra-se no quarto capítulo, a expor a descentralização do espaço como uma questão 

fundamental para a condição que a pesquisa propôs desenvolver: a voluminosidade em 

externalidade. 

No início da pesquisa, a interpretação do corpo como local da existência, o corpo como local 

de abertura sensível e corpo como local ativo da experiência fomentou três discussões para a 

arquitetura sobre a sua importância: a totalidade do corpo e sua estesiologia a ser 

potencializada nos seus espaços, a sua responsabilidade em construir espaços que reforçam a 

experiência existencial espacial e, por fim, para compreender o corpo e sua experiência 

espacial, não se pode colocá-lo nem distante nem o posicionar num ponto de vista externo a 

ele, mas a partir dele. Fundamental aqui: demonstrou-se o corpo como um elemento 

mediador e relacional do espaço.  

No decurso do texto, mostrou-se como o corpo, ao utilizar toda a sua potencialidade 

sinestésica, constitui também toda a sua exterioridade: o espaço em que habita. Portanto o 

espaço na sua carne, o corpo o esculpe. Imersos numa relação plástica inerente: o corpo forma 

o espaço e o espaço é formado pelo corpo. Imersos numa relação visceral, o corpo e o espaço 

se encontram simultaneamente numa proximidade absoluta e numa distância irremediável. 

Imersos numa relação recíproca, o espaço se exibe como o fundo da qual nascem às 

percepções do corpo e o corpo como ponto fundamental onde nascem as percepções.   

Pela profundidade, constatou-se que o engajamento corpóreo, a abertura para percepção e sua 

atualização ocorrem nas indecisões entre o espaço óptico e háptico, nas intermitências do 

próximo e do longínquo e no curso de uma descontinuidade na continuidade do fluxo 

temporal. A eficácia da arquitetura: estar à distância, mas invadir.  
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Ainda, pela profundidade e o movimento como gênese, trouxeram para a arquitetura uma 

consciência de que o movimento do corpo consiste em ser mais do que um simples 

deslocamento, algo que não deve se resumir apenas a percursos, mas deslocamento no sentido 

de um sujeito “criador” que assume posição e papel ativo no processo de geração do espaço, 

na geração de sua estruturação.   

Quanto à condição desenvolvida, a voluminosidade em externalidade, essa permitiu 

compreender o espaço arquitetônico como um devir. Propondo uma arquitetura como uma 

contínua desintegração de um conjunto de relações em que o habitante se torna o elemento 

constituinte.  Foram expostos três arquétipos que a possuem, três modos de ação do corpo na 

formação de espaços singulares, mas estes podem ser inúmeros. A busca por uma arquitetura 

esculpida pelo corpo de modo singular pode justamente potencializar o encontro de novos 

modos de conectar, abrir, fechar e modelar os espaços. 

Nos três arquétipos expostos, cada um traz o espaço em latência a seu modo, se constituindo 

em ato e a encenando o habitante como núcleo, matriz orgânica que estrutura a obra. Pelo 

sequenciamento cinematográfico e pelo labirinto, a arquitetura se encontra em latência a partir 

da descentralização das sequências espaciais. No arquétipo da noite, a descentralização se 

encontrou na própria forma a engendrar jogos que inquietam sua própria morfologia. Cada 

arquétipo possuiu um elemento não mensurável para produzir certa obscuridade: corte 

cinematográfico, portas e a escuridão. Contudo, a obscuridade produzida por eles, o choque, o 

“diante-dentro” e a obscuridade pura, todos se assemelham no instante que encenam a 

atenção do habitante como o poder do seu engajamento. Essa atenção, que Merleau-Ponty não 

cansou de considerar como intencionalidade, vive nos interstícios do ser quando está 

direcionado em relação ao espaço revelando-o.  

O que fica de importante dos resultados foi o aguçamento da discussão do compromisso 

irrevogável da arquitetura com o corpo. Centro do qual a experiência se organiza e se articula, 

a percepção nasce no corpo e, nesse sentido, o sentir se torna uma questão fundamental para a 

arquitetura. Não há arquitetura sem a fusão com o corpo. A pesquisa também valorizou o 

pessoal, o individual e o habitante em situação. Ainda, ao discutir o corpo e sua ação como 

parte constituinte da arquitetura na concepção dos espaços, a pesquisa abre discussões e faz 

repensar a categoria de participação na arquitetura como eficácia crítica para a sua própria 

produção.   
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Mas os limites são reconhecidos. A análise da percepção no sentido da aesthesis ficou restrita 

a fenomenologia. Reconhece-se que o diálogo mais profundo com outras filosofias seria 

enriquecedor, porque poderia ter sido compreendido melhor seu processo fisiológico, como 

por exemplo ter relaciono Merleau-Ponty com o filósofo Henri Bergson (1859-1941). Ainda, 

um outro diálogo com o pensamento de Jonathan Crary, exposto em seu livro “Suspensões da 

percepção”, poderia ter sido fecundo, pois poderia ter ocasionado uma discussão das 

diferenças entre a percepção em sua originalidade e o e seu estado atual.  

Mas o ponto fundamental para a discussão arquitetônica que o trabalho abordou foi a 

possibilidade de uma abordagem da profundidade por outro viés. profundidade 

fenomenológica faz a relação CORPO-ESPAÇO ser entrelaçada (elo), plástica 

(transformável), porosa (coexistente) e inesgotável (atualizada a todo instante) e exibe a 

capacidade do corpo de formar o espaço. Tão incapaz de dizer o que a profundidade se trata, 

muitas pinturas exprimem a profundidade indiretamente por meio da eliminação. Contudo, 

mas não damos “números” a profundidade fenomenológica. Impossível identificá-la, não se 

exibe como um ser visível, mas dimensão sentida e vivida, que articula o espaço tangível e o 

espaço visível. Suporte invisível da visibilidade, não é uma coisa ou uma ideia, mas a 

inteligibilidade de nascentes estruturas: é o que possibilita o corpo existir no espaço. A 

profundidade emana vibração existencial, imbrica o corpo e o espaço e unifica as dimensões 

espaciais.  

Pulsando entre visibilidade e invisibilidade, entre o próximo e o longínquo, em um ritmo a 

reger movimento e tempo, a profundidade adere o corpo à instância espaço-temporal. Essa 

dimensão é determinante para a experiência perceptiva sinestésica.  A profundidade instaura 

na arquitetura o que o espaço – possui de substancial: a sua mobilidade e temporalidade. 

Instaura o conceito de dinamicidade que deve estar presente na arquitetura. A profundidade dá 

um espaço contado a partir do corpo, como ponto ou grau zero da espacialidade. Quando 

Merleau-Ponty (2000, p.199) afirma que o espaço primordial é o topológico, diz no sentido de 

ser “talhado numa voluminosidade total que me envolve, onde estou, que se encontra por trás 

de mim, tanto quanto à minha frente”.  

A realidade natural não é multiplicidade plana de coisas nem caos, mas mundo 
sensível, que não é um fim nem uma ideia reguladora, mas ser à distância, 
fulguração, em cada aqui e agora, de uma promessa indefinida de experiências. Não 
é o espaço geométrico, mas topológico, onde há o “alto” celeste e da moral elevada, 
o “baixo” infernal e da baixeza de caráter, o “lado” esquerdo agourento e o “lado” 
direito dos bons augúrios. Não possui propriedades métricas, pois perto e longe 
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nascem da nossa pressa, fadiga ou esperança; aberto ou fechado exprime nossa 
ousadia e pavor. [...] É antropológico, mítico e onírico [...]. (CHAUÍ, 2002, p.69) 

A profundidade como uma dimensão sentida e, ao mesmo tempo, construtiva 

existencialmente, para a arquitetura uma abordagem especulativa para projetar e pensar a 

experiência perceptiva em termos de projeto, o que pode trazer à prática arquitetônica uma 

reinvenção do como engajar o corpo no espaço, para que ela possa se reinventar a cada 

situação sem se prender a regras, modelos ou convenções. Ou seja, torna-se um meio para 

potencializar modos de engajamento corpóreo no espaço.  

Nesse sentido, quanto às possibilidades futuras, fica em aberto a possibilidade de refletir sobre 

a profundidade não apenas na disposição dos espaços arquitetônicos como também nas suas 

superfícies. A profundidade pode ser pensada como uma materialidade para as superfícies 

arquiteturais, procurando uma reinvenção da experiência perceptiva das suas superfícies. A 

investigação poderá ocorrer na busca de construir na superfície um local de uma nova 

materialidade na medida em que é texturalmente reconfigurada para conter a profundidade e 

produzir diferentes modos de relação.  

Com a profundidade, a superfície poderá ter expressões espaciais e implicar o corpo em sua 

narrativa, possibilitando um campo aberto de percepção e de sua formação pelo corpo. A 

questão se apresenta: como a partir da materialidade das superfícies arquiteturais pode-se 

estruturar e formar o espaço? Como poderiam ser tratados os deslocamentos e as mutações 

virtuais das superfícies? A profundidade pode ser uma dupla exigência da arquitetura: do 

espaço e das suas superfícies. 

Por fim, o ponto de reflexão que fica em aberto, para o campo da disciplina, é como uma 

arquitetura como experiência pode se tornar uma proposta aestilística para projetar. Com essa 

noção, não existe modo certo ou errado de projetar arquitetura, a forma não importa. O que 

importa é a experiência se refazer e desfazer, se atualizar, e seus espaços serem estruturados 

pelo habitante com autonomia. Uma arquitetura como experiência significa práticas que 

insistem no “aqui e no agora” e espaços construídos que não sejam literais, mas que 

questionem o corpo, o inquietam. O discurso da forma do espaço se perde, porque o que 

importa passa a ser a articulação da experiência. Se a arquitetura consegue criá-la, 

interrompê-la e a atualizá-la, produzindo, assim, voluminosidade em externalidade, a 

arquitetura existe para ao corpo. A forma se torna uma atitude de tomada de posse no ato da 

interpretação do habitante, passa a estar na experiência.  
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Não se quis aqui dizer outra coisa senão que o corpo é a dimensão crucial dos espaços 

construídos. A arquitetura atravessa e integra a linha “corpo-sentidos-movimento-ação-

percepção-experiência”. Assim, parece um efeito necessário adotar um ponto de vista 

corpóreo, no sentido amplo e quase filosófico que se dá a palavra corpo para a arquitetura. 

Como argumenta o arquiteto Bernard Tschumi (2006, p.180): “o corpo, o seu corpo o meu 

corpo – o ponto de partida e chegada da arquitetura”. E para construir uma arquitetura ao 

corpo acarreta pensar o espaço como uma própria construção fugaz: vivo, dinâmico, móvel e 

efêmero, e que só existe a partir da experiência do habitante.  

Assim, o efeito imprescindível exposto e do qual a pesquisa procurou encenar foi uma 

arquitetura do corpo. Ao escrever isso, que exatamente diz o que define, o trabalho chega ao 

fim. 
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