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RESUMO 

TECTÔNICA E METAMORFOSE NA OBRA DE SOLANO BENÍTEZ 

 

Rafael Hanzelmann Teixeira Bastos 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fabiola do Valle Zonno 

 

Resumo de dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

– UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências em 

Arquitetura. 

 

Solano Benítez é um arquiteto paraguaio que tem se destacado internacionalmente 
pela maneira como pensa suas obras, evidenciando através da construção uma postura 
sensível ao contexto em que atua. Ao trabalhar com o tijolo, demonstra profundo 
conhecimento do material e domínio das técnicas, o que o permite operar sua arquitetura de 
maneira a promover a reinvenção dos modos de construir. A abordagem tectônica em suas 
obras é observada na maneira como pensa a articulação dos materiais, em particular o tijolo, 
que, a partir da cooperação com o concreto e o aço, faz com que este se distancie do seu 
emprego tradicional dando origem a soluções inovadoras, as quais reconhecemos como 
“metamorfoses”. Para tratar das obras de Solano Benítez, nos aprofundamos nos conceitos de 
tectônica a partir dos textos de Kenneth Frampton e na obra “O Artífice” de Richard Sennett, 
pois é perceptível no fazer do arquiteto um posicionamento crítico cuja abordagem se dá a 
partir da posição de quem domina “o que” faz, “como” faz e “por quê” faz. Ou seja, 
reconhecemos na operação de sua arquitetura uma consciência material e uma habilidade 
artesanal que se refletem num construir que se dá na dinâmica entre mão e cabeça (mente), 
entre fazer e pensar, e, por isso, pode resultar em diferentes tipos de metamorfose, as quais, 
segundo Sennett, podem se dar através da transformação de uma forma-tipo, da cooperação 
entre materiais e da mudança de domínio. Assim, a partir de três obras relevantes de sua 
produção – o Gabinete de Arquitectura, o Centro de Reabilitação Infantil Teletón e a Casa Abu 
y Font – identificamos e desenvolvemos temas inerentes à abordagem tectônica e ao fazer do 
artífice, buscando traçar relações com outras obras do arquiteto e identificar as metamorfoses 
no emprego dos materiais, assim como observar como estas influenciam na experiência de 
quem as vivencia. 

 

Palavras-chave: Arquitetura, Solano Benítez, Tectônica, Metamorfose, Paraguai.  

 

Rio de Janeiro 

Março / 2017 

  



ABSTRACT 

TECTÔNICA E METAMORFOSE NA OBRA DE SOLANO BENÍTEZ 

 

Rafael Hanzelmann Teixeira Bastos 

Prof.ª Dr.ª Fabiola do Valle Zonno 

 

Abstract de dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

– UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências em 

Arquitetura. 

 

Solano Benítez is a Paraguayan architect who has stood out internationally because of the way 
he thinks his works, showing through their construction a sensitive posture to the context 
where he works. At working with bricks, he demonstrates a deep knowledge about the material 
and a mastery of the techniques, which allows him to operate architecture in order to promote 
the reinvention of the ways of building. The tectonic approach in his works is observed in the 
way he thinks the articulation of the materials, especially the brick, and, from the cooperation 
with the concrete and the steel, causes it distance itself from its traditional employment, giving 
rise to innovative solutions, which we recognize as "metamorphoses". In order to approach the 
works of Solano Benítez, we went into the concepts of tectonics from the texts of Kenneth 
Frampton and into the work "The Artificer" of Richard Sennett, because it is noticeable in the 
architect's way of building a critical position whose tectonic approach takes place out of a 
position of who dominate "what" they do, "how" they do and "why" they do. That is, we 
recognize in the operation of his architecture a Material Consciousness and a Craftsmanship 
that are reflected in a construction that takes place in the dynamics between hand and head 
(mind), between building and thinking, and therefore can result in different types of 
Metamorphoses, which, according to Sennett, can happen through the transformation of a 
type-form, the cooperation between materials and the change of dominion. Thus, from three 
relevant works of his production – Gabinete de Arquitectura, Children’s Rehabilitation Center 
Teletón and Abu y Font House - we identify and develop themes inherent to the tectonic 
approach and the making of the architect, seeking to draw relations with other architect's 
works and to identify the metamorphoses in the use of the materials, as well as to observe how 
they influence the experience of those who live them. 
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Introdução 
 

Solano Benítez (1963) é um arquiteto paraguaio da cidade de Assunção, graduado no 

ano de 1986 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional de 

Assunção (FAUNA), atual Faculdade de Arquitetura, Design e Arte (FADA). Já em 1987, fundou 

seu escritório, o “Gabinete de Arquitectura”, que atualmente compartilha com Glória Cabral e 

“Solanito” Benítez, seu filho. Também há a participação de outros arquitetos e estudantes, 

mas o primordial para Benítez é que todos estejam ali motivados pelo próprio interesse em 

conhecer e investigar. 

A arquitetura desenvolvida por Solano Benítez e pelo Gabinete de Arquitectura tem se 

destacado internacionalmente por demonstrar uma sensibilidade para lidar com as demandas 

do contexto que se reflete na maneira como o arquiteto pensa a construção de suas obras, em 

especial na maneira como busca empregar o tijolo, material tão comum no Paraguai, ao 

intentar perceber nele potencialidades construtivas ainda não experimentadas, explorando a 

oportunidade de recorrer à cultura local como meio de desenvolver suas obras e, assim, tirar 

partido de um material amplamente utilizado, cuja matéria-prima é abundante na região, e da 

mão-de-obra local, que possui domínio da construção com tijolo. 

O arquiteto tem se lançado sobre a construção com o tijolo para imaginar novas 

possibilidades de construir com ele, indo além do emprego ordinário através de técnicas 

conhecidas, buscando com frequência aperfeiçoá-las e transformá-las, fazendo com que este 

se afaste de uma ideia de essência ao suspender os conceitos sobre a construção com este 

material e se lançar sobre ele para conhecê-lo, e assim se mostra capaz de reinventar o uso do 

tijolo, de modo que tal atitude pode ser considerada a arte de sua arquitetura. 

Benítez opera sua arquitetura a partir do profundo conhecimento do material e das 

técnicas, numa dinâmica entre mão e cabeça (mente), entre fazer e pensar, evidenciando seu 

caráter investigativo e experimental, no qual se constrói para conhecer e se conhece 

construindo. Por isso, o arquiteto define o Gabinete de Arquitectura como um escritório que 

projeta, constrói, pesquisa e ensina, e, afirma: “Somos especialistas em fazer o que não se 

sabe fazer”. 

O fazer de Solano Benítez se mostra relevante na contemporaneidade, não apenas 

pelo caráter investigativo de suas obras, mas na medida em que busca atuar de maneira 

consciente dos “porquês” e se mostra sensível ao impacto de suas escolhas e seu reflexo nas 

diversas esferas, social, ambiental e econômica. A postura que mantém frente à construção 

aponta para um comprometimento ético que se faz necessário na atualidade. 
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Entendemos que o conceito de “tectônica” é relativo à poética da construção, à arte 

de construir que faz evocar significados. Tal abordagem foi defendida por Kenneth Frampton 

como essencial à arquitetura, em reação ao pensamento arquitetônico pós-moderno na 

década de 1980. Independentemente do debate teórico, o fazer de Solano Benítez pode ser 

identificado dentro do discurso desenvolvido por Frampton, das questões por ele levantadas, 

as quais são referentes à arquitetura que é desenvolvida a partir do material, pois as obras de 

Benítez são edificadas a partir do pensamento sobre as possibilidades de construção com 

tijolo. 

Uma característica marcante na postura de Benítez frente à construção é seu espírito 

crítico, ao constantemente repensar o emprego das técnicas como conhecidas e levar os 

materiais a condições inéditas, o que se dá a partir desta disposição do arquiteto sobre os 

materiais para conhecê-los até que seja capaz de fazer surgir novas possibilidades. 

Entendemos estas soluções como “metamorfoses”, as quais são provenientes do fazer do 

artífice, assim como proposto pelo sociólogo Richard Sennett, ao reconhecer aspectos como 

“Consciência Material”, “Habilidade Artesanal” e “Cultura Material”. Ou seja, o arquiteto 

artífice é aquele que atua porque sabe “o que” faz, “como” faz e “por quê” faz, e pelo seu 

domínio dos processos é capaz de transformar os materiais e o seu próprio fazer. 

O objetivo deste trabalho é interpretar as obras de Solano Benítez a partir dos 

aspectos da tectônica abordados por Kenneth Frampton e perceber no fazer do arquiteto a 

postura do artífice como descrita por Richard Sennett, investigando sua abordagem no que se 

refere à construção como poética que se realiza a partir de metamorfoses. Assim, também se 

faz necessário o aprofundamento nos conceitos propostos por estes autores para melhor 

compreensão das dimensões em que se desenvolvem suas obras. 

O trabalho se divide em três partes fundamentais: o reconhecimento da trajetória do 

arquiteto, apresentando suas obras e identificando seus campos de atuação; a fundamentação 

teórica dos conceitos de tectônica, traçando relações com o fazer do artífice; e a análise de 

obras relevantes por meio de chaves interpretativas relativas aos temas da tectônica e da 

metamorfose.  

A primeira parte deste trabalho foi destinada ao reconhecimento da trajetória do 

arquiteto visando destacar seu pensamento, sua abordagem e apresentar algumas de suas 

obras no contexto do seu percurso acadêmico e profissional. Benítez demonstra em suas 

palestras e aulas ser a favor de um posicionamento ético quanto à utilização dos recursos na 

construção, defendendo que os arquitetos têm como dever responder com criatividade as 

demandas do contexto, e, de fato, tal pensamento está alinhado com a maneira como pensa 

suas obras. Assim, nesta parte foram registrados alguns dos argumentos do arquiteto com o 
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propósito de reconhecer a relevância do seu discurso, uma vez que o arquiteto ainda não 

reconhece ter chegado o momento da escrita. 

É importante ressaltar que tal contextualização é resultado de levantamentos feitos 

através das entrevistas que Solano Benítez concedeu, das palestras que ministrou, dos eventos 

que participou, dos memoriais descritivos de suas obras e dos concursos e das publicações de 

suas obras em revistas de arquitetura. Entendemos que o nosso contato pessoal com Solano 

Benítez, o qual foi registrado em entrevista em anexo, e as visitas às obras através de viagem à 

cidade de Assunção se tornaram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, pois nos 

permitiu vivenciar suas obras e reconhecer a poética de sua construção. 

Também foi enfatizada sua participação na academia, onde atua como propagador de 

ideias, como difusor de uma postura crítica entre os alunos e os professores do Taller E, atelier 

de projeto em que leciona na faculdade de arquitetura da Universidade Nacional de Assunção. 

Por isso, também se procurou apresentar as obras dos arquitetos José Cubilla, Javier Corvalán 

e Lukas Fúster, os quais mantêm estreitas relações com Solano Benítez no contexto do Taller E, 

com o propósito de evidenciar o que partilham a respeito da valorização de uma postura de 

profundo conhecimento do material e do domínio das técnicas que se reflete em sua forma de 

construir que, ao mesmo tempo, demonstra uma postura crítica quanto ao contexto em que 

atuam como uma sensibilidade tectônica que confere ao seu trabalho o caráter poético. 

Tal postura tem incentivado os arquitetos paraguaios a se organizarem em coletivos 

com o objetivo de investigar construtivamente e imaginar soluções criativas para problemas 

encontrados, recorrendo aos materiais, técnicas e mão-de-obra locais – é o exemplo do Aqua 

Alta, coletivo criado com o incentivo de Javier Corvalán e atualmente presidido por Lukas 

Fúster, e do AmericaNo del Sur, evento organizado por Solano Benítez que visa promover 

através do esforço coletivo projetos que pensem questões locais, mas que sejam relevantes ao 

contexto global. 

Porque reconhecemos na investigação sobre as possibilidades de construção com 

tijolo por Solano Benítez uma suspensão de conceitos pré-concebidos, quando as soluções 

surgem do contato do arquiteto com o material, entendemos que era relevante apresentar a 

obra de seus pares arquitetos como um grupo que demonstra posturas críticas semelhantes 

(mais do que tentar reconhecer antecedentes e referências para suas obras).  

Este registro do pensamento e da trajetória do arquiteto levou a reconhecer os temas 

que orientam o fazer de sua arquitetura. Por isso, a segunda parte deste trabalho é destinada 

à fundamentação teórica com o objetivo de aprofundar os conceitos que foram identificados 
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por trás da prática de Solano Benítez e do Gabinete de Arquitectura. Dado o viés construtivo 

pelo qual se desenvolvem suas obras, partimos do tema da tectônica e dos textos de Kenneth 

Frampton para compreender sob quais dimensões a construção pode ser entendida como arte 

da arquitetura. 

Ao reconhecermos as diferentes aplicações do termo tectônica ao longo do tempo, 

também acompanhamos a pesquisadora brasileira Izabel Amaral, principalmente devido à 

interpretação da teoria de Gottfried Semper, na qual a autora reconhece uma matriz que 

relaciona materiais, elementos e técnicas, onde atribui uma correspondência entre a 

articulação dos materiais e a função dos elementos construídos a partir destes. 

Tal observação se mostra muito pertinente à maneira como Solano Benítez pensa a 

construção com tijolo em sua arquitetura, a qual pode ser compreendida, não a partir de uma 

correspondência dos componentes da matriz, mas a partir dos possíveis cruzamentos do tijolo 

com diferentes técnicas. Ou seja, é no cruzamento dos componentes desta matriz que 

ocorrem as transformações na obra de Solano Benítez, as ”metamorfoses”, quando estes 

deixam de ser empregados segundo uma construção ordinária para dar lugar a soluções 

originais, que não apenas evidenciam as transformações dos elementos construtivos como 

também na maneira como a arquitetura é vivenciada. 

A postura de Solano Benítez frente à arquitetura e aos materiais demonstra que tais 

metamorfoses são ações poéticas fruto de uma disposição que suspende os conceitos sobre 

como estes são utilizados e o permite imaginar novas possibilidades. Tal atitude pode ser 

interpretada partindo da obra “O Artífice” de Richard Sennet. Os conceitos apresentados por 

Sennett que se referem ao fazer do artífice podem ser encontrados na maneira como Solano 

Benítez opera sua arquitetura, a qual se dá numa intensa relação entre mão e cabeça (mente), 

entre fazer e pensar, numa postura onde não se conhece para que se possa repetir as técnicas 

conhecidas, mas para que se possa transformá-las. 

Assim, na terceira parte deste trabalho, é possível observar a partir de suas obras 

como os conceitos relacionados ao tema da tectônica são suscitados pelo arquiteto, 

principalmente no que se refere à articulação dos materiais como poética, e como, a partir da 

postura do artífice, pode se revelar uma abordagem tectônica marcada por metamorfoses. 

Decidimos dentre as obras do arquiteto, partir de três obras que foram visitadas – o Gabinete 

de Arquitectura (1994), o Centro de Reabilitação Infantil Teletón (2010) e a Casa Abu y Font 

(2006) – e nelas reconhecer diferentes chaves temáticas para tratar da tectônica e do fazer do 

artífice, assim como, a partir destas, traçar relações com outras obras. 
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Destacamos especialmente três aspectos inerentes à tectônica e à metamorfose que 

podem ser observadas nas obras de Solano Benítez: a partir do Gabinete de Arquitectura, 

observamos as transformações da linguagem têxtil relacionada à construção com tijolo, ao 

modo de aparelhar, que dão origem a diferentes texturas como resultado do fazer do artífice 

que repensa as técnicas; do Centro de Reabilitação Infantil Teletón destacamos o caráter 

experimental e investigativo das obras do artífice como fator propiciador de soluções originais 

e de metamorfoses; e a partir da Casa Abu y Font reconhecemos uma poética da construção 

que está além da articulação dos materiais, cujo sentido pode ser encontrado na experiência 

de seus espaços. 

Após nos aproximarmos da produção do arquiteto, nos pareceu oportuno fazer 

considerações sobre a atuação de Solano Benítez mediante ao debate entre “local” e “global”, 

tema também proposto por Frampton nas bases do Regionalismo Crítico, com o propósito de 

perceber seu posicionamento e a relevância de suas obras considerando o desenvolvimento de 

suas obras a partir dos recursos culturais e das fortes relações que mantém com o contexto. 
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1. Solano Benítez e o Contexto Paraguaio 
 

Dada a recente produção de Solano Benítez e a ausência de uma bibliografia 

aprofundada que reconheça a relevância das obras e do seu pensamento arquitetônico no 

contexto latino-americano contemporâneo, procurou-se apresentar o arquiteto e seu 

escritório, assim como seu envolvimento com a universidade e com outros arquitetos 

paraguaios, com o objetivo de compreender suas preocupações e os parâmetros com os quais 

opera sua arquitetura, para, a partir deste entendimento, reconhecer o posicionamento do 

arquiteto no debate teórico sobre a arquitetura na contemporaneidade. 

Apesar de não reconhecer ter chegado o momento da escrita, Benítez revela em seu 

discurso uma consciência das questões que estão envolvidas na construção no contexto latino-

americano, e também uma diretriz no que se refere ao papel do arquiteto. Para ele, como a 

arquitetura se materializa através de sua construção, uma resposta adequada às demandas da 

atualidade deve buscar repensar a construção. 

É nesta busca que se apoiam sua investigação e seu discurso, numa inquietude quanto 

ao fazer motivada por dados alarmantes sobre crescimento demográfico, aquecimento global, 

população que vive em situação de miséria, que, a partir desta consciência, transforma seu 

próprio fazer e busca motivar através de seu pensamento uma mudança de postura para que 

se possam gerar diferentes resultados. 

 

1.1. Solano Benítez e o “Gabinete de Arquitectura” 
 

Solano Benítez é atualmente um dos arquitetos latino-americanos que tem se 

destacado como referência no cenário mundial pela relevância de suas obras e pela 

sensibilidade com a qual projeta frente ao contexto em que está inserido. Sua abordagem 

arquitetônica é investigativa e está voltada para a exploração das possibilidades que os 

materiais podem oferecer, e o faz com o objetivo de propor novas maneiras de construir que 

se mostrem conscientes diante dos dilemas propostos em um cenário de crise social, 

econômica e ambiental. No Paraguai, dado o processo de industrialização e o encarecimento 

da construção tal como é incentivada leva a que grande parte da população resida em 

moradias em condições precárias. 
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O caráter experimental de suas obras fica evidente na sua abordagem dos materiais, 

pois tem buscado utilizar o tijolo de maneiras não convencionais e repensar a construção com 

este material tão comum ampliando as suas possibilidades, através de inovações. A postura de 

Benítez frente ao material é dotada de um espírito crítico que não se limita à repetição de 

técnicas conhecidas, mas que se questiona sobre o fazer e se lança sobre o construir como um 

processo de contínua redescoberta, o que constitui a arte de sua arquitetura. 

Seu escritório, o Gabinete de Arquitectura, lança mão de diversos materiais, mas é 

especialmente a investigação destes na relação com o tijolo que se deseja registrar. A opção 

por este material se dá pelo contexto geográfico, econômico e social do Paraguai, pois a argila 

é um material em abundância na região. Ao chegar-se de avião, principalmente em um dia 

chuvoso, é perceptível o quão disponível é esta matéria-prima: Assunção vista de cima adquire 

a cor deste material. Além disso, é um material amplamente utilizado no local, pois tanto as 

edificações antigas quanto as atuais apresentam o tijolo maciço aparente e são diversas as 

maneiras como estes tijolos são assentados, o que mostra o domínio do material pelos 

construtores. É um material barato e acessível a todas as classes sociais e, pode-se verificar 

que, tanto nas comunidades como nos bairros de maior poder aquisitivo, faz-se uso do mesmo 

de modo aparente. Trata-se de um material ligado à cultura e à construção locais, e não um 

material escolhido pelo arquiteto de maneira aleatória. Segundo Benítez, a opção pelo tijolo 

foi “a escolha mais óbvia”1. 

Frente a um cenário de crescimento populacional exponencial e de escassez de 

recursos, o arquiteto defende2 que o homem sempre terá uma ferramenta à sua disposição, 

sua inteligência, e como recurso, o seu conhecimento, e que, com isso, fica evidente uma 

outra crise, a falta de imaginação, pois é através dela que o homem pode acessar um universo 

de possibilidades, onde não basta apenas conhecer e continuar repetindo os mesmos 

procedimentos e técnicas, pois esta atitude de repetição só tem contribuído para a escassez 

dos recursos. Em seu modo de ver, é preciso conhecer para imaginar novas possibilidades e, 

então, ser capaz de atuar de modo consciente do cenário que possa se instaurar em qualquer 

âmbito ou esfera da sociedade. Assim, o conhecimento consagrado e a vontade de produzir 

conhecimento novo servem como meios para continuar criando novas soluções. Porém, 

imaginar, criar, requer que se abandone a zona de conforto e se encarem as possibilidades de 

                                                           
1
 Entrevista concedida ao autor pelo arquiteto, em 25 de Outubro de 2016. Ver Anexo 01. 

2
 Em muitas aulas e palestras o arquiteto defende o uso da inteligência como ferramenta para imaginar 

novas possibilidades. Solano Benítez em aula expositiva sobre o “Taller E” ministrada no curso de Pós-
graduação em Arquitetura, Educação e Sociedade da Escola da Cidade. Disponível em: 
http://escoladacidade.org/bau/solano-benitez-taller-e-universidad-nacional-de-asuncion. 
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acertos e desacertos do processo, sendo preciso pensar diferente para encontrar novas 

oportunidades. 

De fato, na trajetória de Solano Benítez e do Gabinete de Arquitectura é possível 

perceber uma postura crítica quanto ao fazer que os leva a transformar as técnicas com o 

objetivo de aperfeiçoá-las. Ao investigar as propriedades do tijolo, o arquiteto busca fazer 

surgir novas possibilidades e, assim, alcançar com ele maior eficiência, para que com um 

material barato se encontrem maneiras de, por exemplo, vencer maiores vãos ou evitar que se 

usem materiais ou processos construtivos que onerem a construção desnecessariamente. 

Para Benítez3, é necessário que se promova um senso de responsabilidade que 

incentive os arquitetos a imaginarem novas maneiras de pensar a construção, propondo 

alternativas que efetivamente possam interferir neste quadro. Quando busca inovar utilizando 

o tijolo como matéria-prima, ele está, na verdade, buscando com criatividade fazer uso de um 

material financeiramente acessível, cuja matéria-prima está disponível em abundância, de 

maneira que através da construção, não apenas se ergam edificações baratas, mas de forma 

que aqueles que a vivenciam possam ter delas experiência, não sendo necessário abrir mão de 

valores poéticos e da qualidade espacial com a justificativa de que para isso seria necessário 

arcar com custos altos. Segundo ele4, na construção civil atual tem-se buscado a eficiência com 

a justificativa de utilizar menos material, realizar tarefas em menos tempo, porém é preciso 

avaliar se existem, no contexto onde se trabalha, recursos, pessoas, a própria cultura, aos 

quais se possa criativamente recorrer. 

Ainda no início de sua carreira, o arquiteto relata5 ter percebido que o custo era algo 

decisivo para os clientes. Ter uma obra executada ou não conforme o projeto dependeria, na 

maioria das vezes, dos custos. Muitas vezes, durante a obra, era preciso pensar novas soluções 

para adequar ao orçamento e isso fez com que ele passasse a assumir os projetos e a 

execução. Dessa maneira, teria mais liberdade para repensar processos, quando o canteiro de 

obras poderia se tornar um canteiro experimental. Logo após ter iniciado o Gabinete de 

Arquitectura, lidar com custos foi algo que o próprio arquiteto enfrentou. Ao vencer um 

concurso, recebeu um prêmio no valor de cinco mil dólares e logo se viu frente a uma 

importante decisão: comprar dois bons computadores ou construir um escritório para si 

                                                           
3
 Solano Benítez em aula expositiva sobre o “Taller E” ministrada no curso de Pós-graduação em 

Arquitetura, Educação e Sociedade da Escola da Cidade. Disponível em: 
http://escoladacidade.org/bau/solano-benitez-taller-e-universidad-nacional-de-asuncion. 
4
 Entrevista concedida ao autor pelo arquiteto, em 25 de Outubro de 2016. Ver Anexo 01. 

5
 Idem. 
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(Figura 01). Ao se decidir pela segunda opção, percebeu que, se utilizasse os materiais de 

maneira convencional, não conseguiria terminar a construção, sendo necessária uma resposta 

criativa para a questão. A maneira como utilizou os materiais reduziu os custos da obra para 50 

dólares por metro quadrado, num momento em que as revistas de construção apontavam 

custar entre 350 e 450 dólares o custo do metro quadrado construído6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Solano BENÍTEZ, Gabinete de Arquitectura, Assunção, 1995. 

O tijolo maciço paraguaio é de má qualidade, pois devido a sua composição, sua 

resistência é muito baixa. Logo, trata-se de um material muito acessível economicamente. 

Solano Benítez relata7 sobre visitas que fez às favelas no Paraguai que, ao observar ali as 

construções feitas com tijolos, ficou convicto de que aquele material, mesmo frágil, já 

apresentava muitas possibilidades e poderia oferecer muitas outras diferentes das que já se 

conheciam e do que era permitido pelas normas, ou seja, havia nele uma potencialidade a ser 

investigada. Por isso, Benítez e seus colaboradores muitas vezes operam alheios às normas 

técnicas com o propósito de conhecer as reais propriedades dos materiais, pois entendem que, 

se houver domínio e profundo conhecimento do material com o qual se trabalha e se for 

alcançada uma condição de inércia da estrutura, as margens de segurança passam a ser 

relativas. 

                                                           
6
 Solano Benítez em aula de apresentação do Gabinete de Arquitectura e seus projetos ministrada no 

curso de Pós-graduação em Arquitetura, Educação e Sociedade da Escola da Cidade. Disponível em: 
http://escoladacidade.org/bau/solano-benitez-gabinete-de-arquitectura. 
7
 Ver nota 4. 
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É preciso ressaltar que não parece interesse do Gabinete de Arquitectura empreender 

uma trajetória tecnológica em busca de um tijolo certificado que possa atender objetivos pré-

estabelecidos, mas, partir do tijolo comum, que pode ser comprado por qualquer pessoa, e se 

aproximar dele para conhecê-lo, investigá-lo, realizar experimentações, testar seus limites e 

suas propriedades e imaginar novas possibilidades.  

Muitos críticos comparam as obras de Solano Benítez com as do engenheiro uruguaio 

Eladio Dieste, porém, apesar de ambos deixarem evidente que o tijolo pode ser mais do que o 

que foi estabelecido pelo senso comum, Dieste constrói baseado em investigações caras, 

cercado de aparato tecnológico, utilizando tijolos criados especificamente para as obras e 

levando o material a sua máxima resistência. Para o arquiteto, a escolha do tijolo passa por 

uma consciência do contexto, onde, a partir da experiência com este material acessível, seria 

possível construir espaços de modo poético. Além disso, enquanto Dieste utiliza muitos 

cálculos e faz os tijolos trabalharem à máxima compressão, Benítez busca a inércia dos 

materiais. 

Entendemos que a arte da obra de Solano Benítez e do Gabinete Arquitectura não está 

numa coleção de detalhes construtivos, mas na investigação do material, que se dá através de 

uma suspensão dos conceitos formados sobre como o tijolo pode ser empregado, para pensar 

o que mais este poderia ser, não apenas motivado pelo interesse de conhecer melhor um 

sistema construtivo ou de alcançar algum efeito estético, mas a partir de um 

comprometimento ético quanto à utilização dos recursos. Assim, coopera para a construção de 

um senso de responsabilidade ao utilizar o que está em mãos com imaginação, de modo a 

contribuir efetivamente em questões que são de interesse global, como o impacto ambiental 

da construção civil. É este o posicionamento que está por trás da busca pela utilização de 

fragmentos de tijolos provenientes de demolição de maneira criativa ou do uso de vidros 

reciclados que o motiva a se lançar sobre as maneiras de fazer as coisas.  

Sobre a obra do arquiteto, José Maria Sáez (2011), arquiteto espanhol professor na 

Universidade Católica de Quito, escreve: 

Solano inventa. Seduz porque, na hibridização de seus mecanismos 
mentais, produz algo novo. Inventa porque tem que inventar, quando 
o ponto de partida é trabalhar com recursos escassos, com o que se 
tem a mão. (...) Em suas obras, o desenho das janelas se baseia em 
como utilizar vidros reciclados que não se ajustam ao tamanho dos 
buracos. Há que se inventar, obrigatoriamente. Mas Solano inventa 
também porque quer inventar. Porque repensa a arquitetura, sua 
origem e suas possíveis soluções, e a coloca diante de nós, nua, 
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intensa: estrutura protagonista, construção sem intermediários, sem 
acabamentos, sem disfarces, sem domesticar. Solano é humano, 
muito humano. E sua tarefa é humanizar a arquitetura, ampliar as 
relações entre as coisas e nós, dar-lhes sentido. Sua arquitetura nos 
conecta com a realidade, com o clima, com a gravidade, com nós 
mesmos, com os outros. “A grande literatura é apenas uma 
linguagem carregada de sentido até ao mais elevado grau possível” 
como diria a famosa frase de Ezra Pound. Por isso a arquitetura de 
Solano é grande arquitetura. Porque a carrega intensamente de 
significado. Ao mesmo tempo barroca e despojada: complexa, como 
ele mesmo. (FREITAS; HEREÑU, 2012:7) 
 

A crítica de Sáez revela duas importantes esferas de operação da arquitetura de 

Benítez ao afirmar que ele “inventa porque tem que inventar”, demonstrando o senso de 

responsabilidade do arquiteto que o orienta quanto à escolha dos materiais e à utilização dos 

recursos naturais e o motiva na investigação de novas possibilidades construtivas, e ao afirmar 

que “inventa porque quer inventar”, ressaltando o fazer criativo do arquiteto que constrói 

poeticamente os espaços e, através da articulação dos materiais, dá expressão a sua 

arquitetura carregando-a de sentido. 

Solano Benítez começou a se destacar no Paraguai e na América Latina ao receber do 

Conselho de Arquitetura paraguaio o prêmio por desenvolver as obras mais relevantes do país 

entre 1989 e 1999. Também foi finalista do segundo prêmio Mies van der Rohe de arquitetura 

latino-americana e representou a arquitetura de seu país nas bienais de Veneza, São Paulo e 

Lisboa. Na ocasião do 2º Prêmio Mies van der Rohe (2000), conquistado pelo arquiteto 

brasileiro Paulo Mendes da Rocha com o projeto para a Pinacoteca de São Paulo, foram 109 

obras inscritas e Solano Benítez ficou entre os seis finalistas, concorrendo com o projeto do 

Complexo Recreativo de Férias do Sindicato de Trabalhadores da Administração Nacional de 

Eletricidade – Sitrande (Figura 02), que fez em parceria com José Luis Ayala Vargas e Alberto 

Marinoni. 

O parque localizado em Ytú, no Paraguai, teve sua construção concluída em novembro 

de 1998. Como se tratava de uma premiação bienal, todos os projetos que participaram do 

concurso deveriam ter sua conclusão entre 1998 e 1999. O Prêmio Mies van der Rohe, que visa 

destacar arquitetos pela sua produção na Europa, é organizado pela fundação de mesmo 

nome e já galardoou arquitetos como Álvaro Siza, Norman Foster, Peter Zumthor, Rafael 

Moneo, Zaha Haddid, Rem Koolhaas, David Chipperfield, entre outros. A edição latino-

americana surgiu em 1998, quando venceu pelo Edifício de Usos Múltiplos e Complementares 

para Televisa, o escritório TEN Arquitectos dos arquitetos Enrique Norten e Bernardo Gómez-

Pimienta. 
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Figura 02: Solano BENÍTEZ, Parque Sitrande, Ytú, 1998. 

Em 2012 participou da Bienal de Veneza e para o evento elaborou uma proposta em 

parceria com o arquiteto Rafael Iglesia sob a supervisão de David Chipperfield sobre o tema 

“Território Comum”. Tratavam-se de duas intervenções: Rafael Iglesia propôs um bloco feito 

de tijolos apoiados que sustentava uma cobertura com água, como uma releitura invertida da 

paisagem tradicional de Veneza, onde as edificações se apoiam visualmente sobre a água 

(Figura 03), e Solano Benítez propôs um muro baseado na ideia do curtain-wall (muro-cortina), 

o qual era constituído de módulos de tijolos fixados em uma tela de aço dispostos de modo a 

fazer referência à origem da construção em alvenaria que teve inspiração no têxtil, onde, 

como um tear que forma seu tecido linha por linha, camada por camada, tijolos são 

assentados fiada por fiada (Figura 03). O muro se colocava como uma barreira e apenas ao se 

aproximar e olhar através de visores óticos colocados pelo muro, diferentes imagens se 

revelavam. Após apresentar sua proposta, Benítez teve como resposta de Chipperfield apenas 

a seguinte frase: “Too phenomenological” (Muito fenomenológico)8. 

 

 

 

 

Figura 03: Propostas para Bienal de Veneza 2012. 

O reconhecimento de sua arquitetura no cenário mundial veio após ganhar alguns 

concursos internacionais. O BSI Swiss Architectural Award é uma importante premiação que 

reconhece arquitetos com menos de cinquenta anos de idade que tenham obras que 

apresentem sensibilidade quanto ao contexto, paisagem e meio-ambiente em que estão 

                                                           
8
 Aula de apresentação do Gabinete de Arquitectura e seus projetos ministrada no curso de Pós-

graduação em Arquitetura, Educação e Sociedade da Escola da Cidade: 
http://escoladacidade.org/bau/solano-benitez-gabinete-de-arquitectura/ 
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inseridas. Em 2008, em sua primeira edição, os candidatos deveriam apresentar três de suas 

obras mais relevantes, aquelas que julgassem representar sua produção. Na ocasião, Solano 

Benítez apresentou três obras de diferentes escalas: Quatro Vigas (2001), espaço onde se 

encontra o túmulo de seu pai (Figura 04), a Casa Abu y Font (2006), projetada pelo arquiteto 

para sua mãe (Figura 05), e a Sede da Unilever (2001) no Paraguai (Figura 06). Solano Benítez 

conquistou o prêmio e concorria com arquitetos renomados como o chinês Wang Shu e o 

escritório português Aires Mateus. Os trinta candidatos ao prêmio foram selecionados por um 

seleto painel de jurados, e dentre eles estavam Gonçalo Byrne, Paulo Mendes da Rocha, 

Kenneth Frampton, Kengo Kuma e outros, e o vencedor foi escolhido por um júri presidido por 

Mario Botta, que sobre a obra de Benítez afirmou: 

A investigação arquitetônica de Solano Benítez elaborada em um 
difícil contexto político-econômico, com claros problemas de logística 
e distante dos processos produtivos ditados pela globalização, resulta 
ser de uma qualidade extraordinária. Na maioria das vezes, Solano 
Benítez usa materiais simples que são encontrados no local e que o 
permitem conseguir formas expressivas de grande impacto e carga 
poética. A pobreza dos materiais utilizados é inversamente 
proporcional às emoções que a arquitetura transmite. Os valores 
próprios do meio ambiente do contexto latino-americano reforçam 
sua identidade mediante arquiteturas com linguagens inéditas, 
tipologias novas e uma habitabilidade inesperada.9 
 

As três obras escolhidas por Benítez configuram três programas diferentes entre si e 

cada uma delas reflete diferentes aspectos do posicionamento do arquiteto frente à 

construção. A espacialidade da Casa Abu y Font proporcionada pela exploração do tijolo 

quando comparada ao custo reduzido da construção surge como forte exemplo do discurso do 

arquiteto, pois evidencia a possibilidade de pensar boa arquitetura utilizando o que se tem à 

disposição. Na Sede da Unilever, também construída em tijolo, o arquiteto explorou a 

expressão do material pelas maneiras inusitadas como pensou as articulações tirando partido 

das condições do material, tanto ao utilizar tijolos novos para construir o brise que compõe a 

fachada como ao utilizar fragmentos de tijolos nas paredes internas tirando partido do seu 

aspecto irregular. Diferente das outras, a obra conhecida como Quatro Vigas se refere a quatro 

vigas suspensas em concreto revestidas internamente de espelhos, e com estes poucos 

elementos construtivos o arquiteto permite que, através da construção, se vivencie, em meio à 

natureza, uma experiência integradora que faz presente a própria natureza e seus fenômenos, 

aquele que visita a obra e o pai do arquiteto, como um culto à presença. 

                                                           
9
 Tradução nossa. Transcrição do Catálogo do BSI Swiss Architectural Award 2008. 
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Figura 04: Solano BENÍTEZ, Quatro Vigas, Vila Elisa, Paraguai, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Solano BENÍTEZ, Casa Abu y Font, Assunção, 2006. 
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Figura 06: Solano BENÍTEZ, Sede da Unilever, Vila Elisa, Paraguai, 2001. 

Em 2010 Solano Benítez passou a membro do júri da mesma premiação, também 

presidida por Mario Botta. Em 2012, 2014 e 2016, participou do conselho de escolha dos 

candidatos que concorreriam ao prêmio ao lado de arquitetos e críticos como Kengo Kuma, 

Wang Shu, Eduardo Souto de Moura, Kenneth Frampton, entre outros nomes referenciais da 

arquitetura. 

Solano Benítez participou da Bienal de Veneza de 2016 e na ocasião foi premiado com 

o Leão de Ouro. A premiação surpreendeu devido à possibilidade da obra não chegar a ser 

exposta, dado o pouco tempo que tiveram para a execução. A construção da instalação iniciou 

quinze dias antes da Bienal com a montagem de alguns dos módulos triangulares de tijolo. 

Dois dias depois, construtores italianos chegaram para iniciar a construção e afirmaram ser 

impossível de montar dentro do prazo que tinham. Começaram a cogitar então executar 

apenas parte do planejado no intuito de adequar ao prazo. 

Mais uma vez, o conhecimento do material com o qual estavam lidando foi decisivo 

para que insistissem em construir a obra conforme havia sido concebida. Em cinco dias 

armaram as formas, em um dia assentaram todos os módulos de tijolo e após quatro dias 

começaram a remover as fôrmas. A obra terminou junto com o início da Bienal. Ali, estava 

limitado a uma baixa quantidade de carga, pois localizada em um pavimento de um edifício 

histórico, somente lhe era permitido realizar uma instalação com cerca de 6500 kg. Foram 

utilizados 1872 tijolos, o equivalente para construir um cômodo de 3x3x2 metros, a menor 

quantidade possível de maneira que nenhum tijolo poderia ser retirado sem comprometer a 

estrutura. 

Após sucessivas inovações ao longo de sua trajetória como arquiteto, Benítez ganha o 

Leão de Ouro com uma forma familiar para aqueles que conhecem suas obras, pois remetia a 



 

29 
 

abóbada proposta por ele para o Teletón (2010 – Figura 07). Porém, sua lógica construtiva 

assumia algo que a primeira prenunciava, pois nesta última não se trata mais de uma abóbada 

de tijolos, mas de uma estrutura de barras de tijolos curva. A obra premiada foi intitulada 

Breaking the Siege (Figura 08) e representa a síntese da produção de Solano Benítez até o 

momento, pois ela evoca o poder transformador da imaginação, a capacidade do homem de 

poder pensar sobre um material tão comum como o tijolo e romper com um protocolo 

milenar, e, ainda assim, fazer surgir novas possibilidades. A quantidade mínima de tijolos, a 

redução à forma mais pura possível, sem excessos, é a maneira que o arquiteto encontrou 

para expressar seu posicionamento ético quanto ao uso indiscriminado dos recursos, buscando 

revelar através da austeridade da obra, sua postura crítica frente às questões sociais e 

ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Abóbada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Solano BENÍTEZ, Breaking the Siege, Bienal de Veneza 2016. 
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Durante participação em evento de arquitetura em Portugal, Solano Benítez conheceu 

e estreitou relações com alguns arquitetos paulistas como Ângelo Bucci e Álvaro Puntoni. Ele 

próprio reconhece10 a importância dessa aproximação para sua trajetória, pois foi a partir 

deste contato e das conversas com os arquitetos, que passou a buscar registrar suas obras e 

pôde atentar para muitas questões de sua produção. Também ressalta a sua admiração pela 

arquitetura brasileira e de arquitetos como Afonso Eduardo Reidy, Vilanova Artigas e, 

principalmente, Paulo Mendes da Rocha, de quem recebeu em mãos o BSI Awards e com 

quem hoje mantém laços estreitos. Em ocasião de uma palestra de Solano Benítez na FAUUSP, 

Paulo Mendes da Rocha em discurso exaltou a obra do arquiteto: 

[Solano Benítez] soube tirar a essência viva da cultura popular, do 
folclore da sua terra, não aspectos formais fantasiosos, mas uma 
questão radicada na própria condição da vida. Solano é um homem 
que se dedica em grande parte do seu trabalho na arquitetura de 
amparo às forças populares do seu país. Uma figura tão 
extraordinária que se dirige a essa população na nativa língua Tupi 
Guarani, é um homem que fala Guarani fluentemente, e a sua 
arquitetura possui essa força da intuição capaz de criar o novo a 
partir das origens nessa intriga constante, no nosso discurso entre o 
erudito e o popular. Portanto, o mundo viu como de alto interesse 
para todo ele, mundo, para todos nós, uma peculiar presença do 
discurso na obra de Solano Benítez. Isso é uma verdade tão 
impressionante, que eu fiquei muito impressionado quando vi a obra 
dele numa primeira viagem que fiz ao Paraguai antes de conhecê-lo, 
o conheci nesse momento. É extremamente comovente ver como, 
pode-se dizer, entre coisas maiores, de mais expressão 
aparentemente, o jardim que ele organizou no fundo do quintal onde 
ele tem seu ateliê, é uma das obras mais supremas de aspectos 
formais de como organizar aquele território. Portanto, nós estamos 
na frente de uma mensagem carregada de poética e lírica, exemplar 
para todo mundo na recuperação dessa questão, quem são eles, 
quem somos nós, qual seria o nosso discurso para inaugurar um 
mundo pacífico que contenha todos, o ideal da cidade democrática 
aberta e que sabe ver na cultura popular a essência de um saber que 
é impossível não progredir, não andar para frente, naquilo que ela 
tem de mais valioso que é a mensagem de como continuar.11 

 

 

 

                                                           
10

 Esta informação pode ser verificada na entrevista concedida ao autor, disponível no Anexo 01 deste 
trabalho, mas também é relatada em muitas palestras do arquiteto. 
11

 Transcrição de trecho do discurso de Paulo Mendes da Rocha na abertura da palestra de Solano 
Benítez em visita à FAUUSP em 30/03/2009. Disponível em: https://youtu.be/I6QubEZS7LM 
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1.2. A Atuação de Solano Benítez na Academia – o Taller E 
 

Como professor, Solano Benítez leciona a disciplina de Projeto na Universidade 

Nacional de Assunção, onde se formou, e também colabora com aulas e palestras em outras 

faculdades de arquitetura em outros países como: Argentina, Chile, Equador, Peru, Panamá, 

Espanha e Estados Unidos. No Brasil já ministrou palestras na Escola da Cidade, na 

Universidade Mackenzie e em Universidades Federais como USP, São Carlos, Umuarama e Belo 

Horizonte. 

Benítez12 demonstra um forte posicionamento acerca da importância da Universidade 

para a produção de conhecimento. O arquiteto defende que os professores não devem ser 

apenas os responsáveis por propagar informação, pois, nesse caso, uma biblioteca ou a 

internet cumpririam bem tal função. Para ele, tanto o aluno como o professor têm a mesma 

capacidade de acessar as fontes bibliográficas, não sendo o acesso ao conhecimento privilégio 

daquele que ensina, uma vez que todas as informações se encontram disponíveis para todos, 

e, assim, as universidades se tornariam insubstituíveis na medida em que os professores se 

colocassem como mentores motivando seus alunos a produzir conhecimento novo e os 

incentivando a pensar criticamente. 

Por essa inquietude quanto à produção de conhecimento, o arquiteto13 assume já ter 

enfrentado problemas com professores mais antigos da faculdade, especificamente aqueles 

que costumam desprezar a capacidade de pensar de seus alunos, e que, por isso, deixou a 

Universidade três vezes. Ao ser convidado a retornar pela quarta vez, Benítez propôs a criação 

do Taller E, um novo grupo de professores de projeto que seria formado por alguns 

professores de outros grupos que seriam transferidos para o novo taller, e por outros que 

lecionariam como voluntários até que a Universidade pudesse se organizar para pagá-los. Além 

de Benítez, o Taller E é integrado por arquitetos como Luis Alberto Elgue, Javier Corvalán, Juan 

Jose Giangrecco, José Cubilla, Sergio Fanego e Sergio Ruggeri. 

Na FADA (Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte), os alunos podem optar por um dos 

cinco grupos existentes, e cada grupo é formado por um professor de projeto de cada 

semestre. Os professores dos últimos semestres de cada taller escolhem uma área de projeto 

no Paraguai a ser utilizada pelos demais professores do seu grupo, e estes desenvolvem 

                                                           
12

 Solano Benítez, aula expositiva sobre o “Taller E” ministrada no curso de Pós-graduação em 
Arquitetura, Educação e Sociedade da Escola da Cidade. Disponível em: 
http://escoladacidade.org/bau/solano-benitez-taller-e-universidad-nacional-de-asuncion. 
13

 Idem. 
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projetos com suas turmas na área selecionada a partir de um tema definido para cada período. 

Por exemplo, no primeiro semestre o tema é a palavra e os alunos devem escolher um verbo e 

projetar a partir dele. Alguns dos outros temas são: matéria, estrutura, sustentabilidade. No 

Taller E, não existe um programa específico para cada semestre ou uma orientação para que a 

escala dos programas aumente a cada período, mas há um nível de produção esperado 

baseado no período em que o aluno se encontra, pois se entende que projetos de menor 

escala podem ser mais interessantes no fim do curso do que no começo. 

Solano Benítez é coordenador dos dois últimos períodos, os quais são destinados ao 

Desenho Urbano. Como professor, procura estimular seus alunos a imaginarem novas 

possibilidades de fazer as coisas, não apenas construtivamente, mas estrategicamente, a 

pensarem na escala local temas de importância global. Esta preocupação faz com que busque 

trabalhar em parceria com outras faculdades, como a de engenharia para investigar a 

resistência de materiais, e com outras universidades, como o caso do projeto “Yvyrarovana”, 

que é um lugar situado na divisa entre Brasil e Paraguai que apresenta muitos conflitos, pois se 

trata de uma área de 20.000 hectares de terra que foi repartida entre famílias de agricultores e 

indígenas, onde são dados a cada família 10 hectares, sendo nove destinados à agricultura e 

um destinado ao reflorestamento de bosques, os quais são considerados, nas palavras de 

Benítez, “áreas destinadas à vida”. 

As propostas são destinadas a estas áreas e são elaboradas através de parcerias do 

taller E com outras faculdades, as quais selecionam e enviam alunos para atuarem como 

voluntários. Já houve parceria com uma Faculdade de Veneza, e tem se buscado estabelecer 

também com a Escola da Cidade. A proposta é pensar bosques, espaços comuns, torres de 

água, habitações coletivas, e promover espaços com ar e água de qualidade num ambiente 

favorável à vida, onde, nas palavras de Solano Benítez, “não se trata de reabilitação urbana, 

mas de reabilitação humana”14. 

Na tentativa de contribuir efetivamente para transformações de maior impacto e 

também de atuar como um motivador de ideias, Solano Benítez é criador e organizador do 

evento AmericaNo del Sud, cujo objetivo é, através da propagação de conhecimento por meio 

de palestras ministradas por pessoas de trabalho relevante para a arquitetura, reunir alunos, 

profissionais e, até mesmo, curiosos com o propósito de angariar fundos para financiar 

projetos de relevância social. Por entender que a maneira como a sociedade tem se portado 

tem gerado dados alarmantes, onde metade da população está abaixo da linha da pobreza e 

                                                           
14

 Ver Nota 12. 
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metade dessa população se encontra em condição de miséria, se faz necessária a construção 

de uma consciência de transformação, assim como, no que se refere aos arquitetos, uma 

mudança de atitude quanto ao fazer como forma de tentar intervir nesse cenário. Benítez 

encontrou no AmercaNo del Sud uma chance de divulgar iniciativas transformadoras, num 

território social formado por pessoas que estão na busca por soluções efetivas. 

Com o dinheiro coletado pretende-se fazer contratações, primeiramente de 

estudantes e profissionais com o propósito de investigar soluções e desenvolver projetos para 

questões levantadas no local que recebeu o evento e depois colocá-las em prática. A primeira 

edição aconteceu em Setembro de 2013 na Argentina, nas cidades de San Miguel de Tucumán, 

Córdoba e La Plata, e, além do próprio Solano Benítez, teve a participação dos arquitetos 

Ricardo Sargiotti, Alejandro Aravena, Ângelo Bucci, José Maria Saez e Rafael Iglesia, que foi o 

primeiro projetista contratado pela fundação, mas veio a falecer em Setembro de 2015. A 

segunda edição do evento ocorreu em Abril de 2015 na cidade de Assunção e teve a 

participação de Peter Zumthor e Paulo Mendes da Rocha. 

O posicionamento de Solano Benítez revela sua postura crítica frente às coisas. Seja na 

sua atuação como professor, propagador de ideias, ou na prática da arquitetura, procura 

promover estratégias que busquem novas maneiras de estabelecer relações com o contexto, 

ao mesmo tempo em que se lança sobre os materiais para imaginar novas possibilidades 

construtivas e com eles poetizar. Esta postura crítica que se reflete na construção e que é 

disseminada por ele, aponta para o desenvolvimento de uma cultura material, com ênfase nos 

aspectos tectônicos, que pode ser encontrada em alguns dos arquitetos paraguaios no 

contexto do taller E. Para enfatizar a importância do posicionamento de Benítez como parte de 

um pensamento que se contextualiza ao de outros pares, buscou-se uma aproximação, com 

algumas de suas obras, para descrever a atuação e abrangência do Taller E no contexto 

paraguaio – no que se refere aos recursos disponíveis e ao lugar. 
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1.3.  A abordagem do Taller E na produção arquitetônica paraguaia 
 

Como propagador de ideias, é possível identificar pela força de suas obras e do seu 

discurso, a influência da postura crítica de Solano Benítez no que se refere ao fazer dos 

arquitetos paraguaios no contexto do Taller E. Em suas palestras, destaca nomes que passaram 

pelo atelier, como Sebastian Blanco e Micky Gonzalez, arquitetos que já receberam prêmios 

internacionais, e Lukas Fúster, que baseado na experiência do taller, projetou e construiu uma 

ponte flutuante de emergência para ajudar bairros que ficam isolados com as cheias do rio 

Paraguai. É perceptível o incentivo ao pensamento crítico que vem influenciando estudantes e 

arquitetos, os quais passam a desenvolver um olhar mais sensível às demandas do lugar, de 

maneira que é possível reconhecer no contexto do Taller E, em seus alunos e professores, o 

surgimento de projetos que se desenvolvem sob um comprometimento ético e uma postura 

criativa. Na medida em que Solano Benítez passou a ter suas obras reconhecidas 

internacionalmente, este abriu caminho para fazer conhecida a produção arquitetônica destes 

outros arquitetos que, preocupados e baseados nas questões locais, estão promovendo 

respostas para questões de interesse global, e apontam para uma maneira sustentável de se 

relacionar com o ambiente e com a cultura. 

Destacamos a produção dos arquitetos José Cubilla e Javier Corvalán, professores do 

Taller E, e do arquiteto Lukas Fúster, que está em contato com os alunos da FADA-UNA em sua 

atuação no Coletivo Aqual Alta, organização da qual é presidente, assim como com os 

professores, trabalhando, inclusive em parceria com Corvalán. Estes têm demonstrado em 

suas obras, além de uma arquitetura que se desenvolve a partir da operação com os materiais, 

as mesmas preocupações e aspirações das quais Benítez tem sido propagador. Porém cada um 

projeta segundo sua própria abordagem, de maneira que não é possível definir uma unidade 

na produção arquitetônica, nem formal, nem material. 

O olhar de Benítez para o contexto o levou a investigar a construção com o tijolo ao 

considerar as vantagens do emprego deste material, seja o baixo impacto pela abundância da 

matéria-prima ou o barateamento dos custos da construção, o que representa retorno para a 

população local, que pode construir para si sem adotar processos construtivos que oneram a 

construção, e, no caso dos construtores, são mão-de-obra disponível e especializada. Existe em 

Benítez uma intenção de tirar partido do que se tem à disposição. 
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A mesma intenção pode ser encontrada em José Cubilla15, porém esta se dá a partir de 

um olhar diferente para as questões do lugar, pois o arquiteto não apresenta em seu fazer um 

favorecimento de um sistema construtivo em relação a outro, mas busca fazer com que o lugar 

e as oportunidades convoquem os materiais e, assim, pode construir com pedra, madeira, 

tijolo cozido, adobe, terra, e não procura trabalhar com alta tecnologia industrial, mas utiliza o 

que está disponível, o que passa por uma atuação consciente da situação econômica local e 

dos baixos orçamentos disponibilizados pelos clientes. Todavia, a questão econômica não é 

vista como limitação, mas como incentivo para criar novas oportunidades. Assim, projeta de 

maneira a permitir que os problemas encontrados convoquem os materiais e as técnicas, e as 

respostas dadas, embora proporcionem o sentimento de “inevitabilidade”, por parecer como 

se fosse algo óbvio e natural, na verdade representam um pensamento ativo sobre como o 

contexto pode influenciar a construção. 

Interessa a José Cubilla os materiais que estão à sua volta e as técnicas tradicionais 

referentes a eles e, consciente do que tem à sua disposição, os utiliza de maneira racional 

buscando as formas mais simples para atender às funções necessárias. Pode-se dizer que faz 

uso austero dos materiais, pois busca construir tirando deles o máximo partido, onde com 

menos material obtenha-se o resultado desejado. Esta austeridade não implica em uma 

arquitetura que seja mera construção econômica, pois ele procura intervir buscando 

articulações com a natureza, explorando as vistas, aproveitando a ventilação, protegendo do 

sol, criando sombras. Ao utilizar os materiais disponíveis, sua arquitetura adquire o caráter do 

ambiente em que está inserida, pois os aspectos do lugar se refletem em suas cores e texturas. 

Para Cubilla, em tempos de crise e excessos, parece oportuno que a arquitetura 

busque a austeridade no que se refere à utilização dos recursos, e ele o faz tirando o máximo 

proveito do que está à sua volta. A Experiência Luque (2003) é um exemplo deste discurso, 

pois a 50Km de Assunção, num local afastado e perigoso, mas também de expansão e 

crescimento, o arquiteto enxergou a possibilidade de construir em parceria com os estudantes 

                                                           
15

 José Cubilla (1969) graduou-se pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de Assunção, 
atual FADA, e cursou pós-graduação em Arquitetura Contemporânea pela Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción e em Experimentação Projetual pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidad del Nordeste, na Argentina. Como professor já atuou em faculdades na América Latina, nos 
Estados Unidos e na Europa à frente de seminários e conferências e atualmente leciona na Faculdade de 
Arquitetura, Design e Arte da Universidade Nacional de Assunção, onde se formou. Já recebeu diversas 
premiações, inclusive foi finalista do Mies Crow Hall Americas Prize e foi premiado na X Bienal 
Iberoamericana que ocorreu em São Paulo em 2016. Dentre os projetos premiados, podem-se destacar 
a Casa del Pescador, o Edifício San Francisco e a Vivienda Takuru, pela qual recebeu o título de 
“Arquiteto das Américas” durante a Conferência da Federação Panamericana da Associação de 
Arquitetos que ocorreu em novembro de 2016 em Assunção, sendo a primeira vez que este título é 
outorgado a um arquiteto paraguaio. 
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da Universidade Nacional de Assunção, o que descreveu como “um refúgio entre duas 

mangueiras” (Figuras 09 e 10). A intenção era mostrar que com muito pouco é possível 

construir utilizando com criatividade o que se tem à volta, no caso, a própria terra do local. 

Assim, arquitetos, estudantes e moradores se uniram para construir com suas próprias mãos 

aquele pequeno espaço, mas que representava para os moradores o advento de uma nova 

possibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9 e 10: Construção do refúgio de terra pelos alunos da UNA e moradores. 
 
 

Neste caso, o material foi empregado a partir de técnicas tradicionais como a taipa de 

pilão na construção, apenas arriscando aberturas colocando tijolos furados para promover 

ventilação e iluminação no interior do espaço. A relevância da obra está em sua capacidade de 

atentar a população local, que vive em condições de pobreza, de que com muito pouco 

dinheiro e fazendo uso de material que se tem em abundância no local, é possível alcançar 

condições dignas de moradia. 

Esta postura reflete a discussão sobre o sentimento de inevitabilidade que pode se ter 

ao olhar para esta intervenção, que transmite a impressão de que a construção com terra 

naquela região seria algo óbvio, mas é preciso que se destaque o pensamento crítico do 

arquiteto que detecta um problema e pensa sobre ele com o propósito de propor soluções, 

uma vez que, pelo senso comum, seria necessário tijolo, concreto, argamassa, ou seja, um alto 

investimento, para a construção de moradias. 

Outra situação semelhante ocorreu durante o projeto para a residência Ñandubay 

(2009). Neste caso, o arquiteto se coloca frente à paisagem para reconhecer no contexto como 

este vai convocar a arquitetura, ou seja, como esta vai atender às condições climáticas do local 

e do solo, como vai implantar e tirar partido dos ventos dominantes e também para decidir 
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qual material vai ser utilizado (Figuras 11 e 12). Como a casa se localiza em região afastada, a 

300Km de Assunção, para Cubilla era interessante usar o que estava disponível, e encontrou 

no local pedras, como as que eram utilizadas pelos jesuítas durante a colonização, e decidiu 

construir com elas. Dos materiais que precisaria adquirir, reaproveitou de casas antigas 

estavam sendo demolidas em Assunção, fazendo o transporte do que precisava em um único 

frete. Por se tratar de uma região erma, sujeita às intempéries e a animais de muitas espécies, 

recorreu às técnicas tradicionais por perceber que estas tiveram em sua concepção uma 

intenção de proteção, de abrigo, o que refletiu, por exemplo, na construção sobre 

embasamento, na utilização de um muro de poucas aberturas para conter a força do vento, 

em largo beiral para proteger da chuva. Mais uma vez não há inovação técnica, mas uma 

sensibilidade ao contexto que é própria do arquiteto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: José CUBILLA, Racho Ñandubay, San Juan Bautista, 2009 – Construção. 
Figura 12: José CUBILLA, Racho Ñandubay, San Juan Bautista, 2009. 

 

Esta postura crítica tem seu ápice na Vivienda Takuru (2016), a qual rendeu ao 

arquiteto a premiação “Arquitecto de las Americas” em 2016, que visa galardoar arquitetos 

cujas obras representam uma contribuição pelo seu olhar para questões de cunho, não apenas 

construtivo, mas social. Esta casa também foi premiada entre as 15 obras selecionadas para 

participarem da XX Bienal de Arquitetura de Quito (BAQ 2016), da qual o curador foi o 

arquiteto Lukas Fúster. Esta obra evidencia uma incrível sensibilidade ao lugar, pois visa 

aproveitar o máximo do que o ambiente tem a oferecer. Com terra de uma escavação foram 

feitas paredes autoportantes de 40 cm de espessura, o que é bom para promover inércia 

térmica, e também tijolos, que foram secos ao sol, com os quais foram feitas algumas paredes 

e a cobertura. Além disso, foi pensado um sistema de ventilação pelo subsolo, onde através de 

serpentinas, o ar de fora é captado e transmitido para o interior a uma temperatura mais 

baixa, e um sistema de tratamento de água por decantação, sendo depositada em um 

reservatório evitando contaminação de um riacho próximo (Figuras 13 e 14). 
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Figuras 13 e 14: José CUBILLA, Vivienda Takuru, Piribebuy, 2016. 

A prática da apropriação do entorno como ferramenta para a construção de suas obras 

faz com que estas evoquem o lugar onde estão inseridas. Pode-se dizer que estas três obras, a 

Experiência Luque, o Rancho Ñandubay e a Vivienda Takuru, estabelecem uma relação de 

consonância com o contexto por extrair da paisagem seus tons, cores e texturas, além da 

utilização de técnicas tradicionais, que, embora não remetam a formas do passado, foram 

pensadas a partir da convocação pela própria natureza das técnicas e materiais tradicionais. 

Sobre a Vivienda Takuru, Cubilla comentou que “é uma obra em que tratamos de implementar 

uma forma de construir vernacular ou tradicional, de implementar em nosso tempo, no que 

realmente existe uma mensagem, a de poder produzir o menor impacto nos lugares onde 

intervimos”16. É importante enfatizar que não se trata de um resgate de uma arquitetura 

vernacular ou de uma busca por estabelecer um sentido de verdade através do uso de técnicas 

tradicionais, uma vez que não há o interesse nas formas do passado, mas numa forma de 

construir vernacular como aproveitamento de uma cultura local da construção com terra, 

tijolos, pedra. 

Na abordagem do arquiteto Javier Corvalán17 é possível perceber duas fases. Em um 

primeiro momento, pode-se identificar uma cultura tectônica fortemente presente, na medida 

em que sua arquitetura se materializa na conciliação entre forma, estrutura e implantação, 

uma vez que pensa o projeto como uma síntese estrutural, onde cada obra é continuidade de 

uma investigação sobre a estrutura, e, ao mesmo tempo, a busca por relações entre sua 

arquitetura e o contexto em que está inserida, seja natural ou construído. Nesta fase, podem 

                                                           
16

Depoimento do arquiteto em: Joseto Cubilla, el “Arquitecto de las Américas” en el pódio de la XX BAQ 
com el Vivienda Takuru. Mandu'a, n.405, Janeiro de 2017, p.21 
17

 Javier Corvalán (1962) estudou na Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tendo se 
formado arquiteto pela Facultad de Ciencias y Tecnologías. Trabalha como autônomo desde 1991 e 
fundou seu escritório em 2005, o Laboratorio de Arquitectura. Atualmente leciona na Faculdade de 
Arquitetura, Design e Arte, na Universidade Nacional de Assunção. Realizou pós-graduação em Roma, na 
Universidade Sapienza a partir de 1997, e atuou como professor convidado no Institutto di Urbanismo e 
Achitettura di Venezia até 2006. Foi finalista da Bienal Iberoamericana (BIAU) em 2002 e 2004, e em 
2014 expôs na Trienal de Milão e na Bienal de Veneza. 
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se destacar as primeiras casas, a Casa Surubi (2005 – Figura 15) e a Casa Cardona (Figura 16), e 

o Driving Range Público (2013 – Figuras 17 e 18), que é um equipamento de apoio a jogadores 

num campo de treinamento de golfe, cuja implantação é estratégica, pois cumpre exatamente 

o programa ao dividir o terreno de 400 metros em duas partes, 100 metros à frente para 

treinamento de tiro curto e 300 metros para tiro longo, se colocando literalmente como uma 

linha divisória entre estes dois setores. Além disso, o equipamento marca o horizonte, também 

dividindo céu e terra. Nestas obras, o arquiteto se utiliza da austeridade do concreto para 

marcar a presença do construído pela forte oposição entre o artificial e o natural, contudo, a 

experiência dessas obras não segrega, mas é integradora, pois estas convidam quem as 

vivencia a contemplar a paisagem que flui através delas, de maneira que o exterior se integra 

ao interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Javier CORVALÁN, Casa Surubi, Mariano Roque Alonso, 2015. 
Figura 16: Javier CORVALÁN, Casa Cardona, San Bernardino, Paraguai 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Javier CORVALÁN, Driving Range Público, Luque, 2013. Figura 18: Croquis de Javier Corvalán. 
 

Em um segundo momento de sua produção, a ideia de síntese estrutural é 

enfraquecida e Corvalán passa a demonstrar mais sensibilidade em relação aos materiais e a 

mão-de-obra disponível no local, além de um maior caráter experimental e efêmero. Um 

exemplo é o projeto para a Capela San Miguel (2015), que, localizada em uma comunidade no 
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Paraguai, deveria ser construída por autoconstrução por meio de mão-de-obra local, composta 

de trabalhadores da construção civil que já tinham domínio do concreto, e, para fazer as 

fôrmas, o arquiteto utilizou madeiras encontradas no lixo da comunidade (Figuras 19 e 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 e 20: Javier CORVALÁN, Capela São Miguel Arcanjo, Cerrito, 2015. 

Dois projetos também relevantes de Corvalán são a Casa Hamaca (Casa Rede) e a Caja 

Obscura (Câmara escura). Nestas obras, embora tenha potencializado a relação com a 

natureza, o arquiteto amplia os limites de sua arquitetura e se distancia das formas 

tradicionais de uma casa, aplicando diferentes materiais de maneira bem marcada sendo 

possível identificar os elementos desta arquitetura pelos elementos que eles compõem: vigas 

de concreto, fechamentos de tijolo, telhado de estrutura metálica, painéis de vidro. Se nos 

outros casos, buscou uma arquitetura austera e permanente, nestas casas utilizou os materiais 

tradicionais, mas também explorou a leveza e a efemeridade da estrutura metálica. Nestas 

obras especificamente o interior é potencialmente afetado pelo exterior. 

O ponto de partida da Casa Hamaca (2009) é os dois pórticos de ferro inclinados que 

apoiam uma cobertura metálica sustentada por uma trama de vergalhões que, pelo seu peso 

próprio, formam uma curva catenária (Figuras 21 e 22). Nas duas extremidades foram 

implantados dois blocos inclinados cuja inclinação foi definida pelo contrabalanceamento 

necessário para a estrutura da cobertura. Um bloco tem as superfícies definidas por tijolos 

furados e limitam uma área aberta de churrasqueira e uma área intermediária de estar, que é 

controlada pelos painéis de vidro que se erguem integrando a sala ao exterior, e o outro, de 

tijolo maciço, limitado pelos painéis de vidro e um bloco de concreto, que abriga as áreas de 

serviço, banheiro, cozinha e quarto. O nome Casa Hamaca, que significa “rede” em português, 

foi dado apenas ao término da obra fazendo referência à forma e à maneira despojada de 

articulação do programa. Esta casa foi construída no terreno da casa do arquiteto e foi 
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pensada como uma colagem de materiais e técnicas tirando partido dos comportamentos 

estruturais, sendo os materiais sobras de outras obras e os vidros são reciclados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 e 22: Javier CORVALÁN, Casa Hamaca, Assunção, 2009. 

A diretora de cinema Paz Encina, que ganhou prêmios internacionais pelo filme 

intitulado “La Hamaca Paraguaya”, disse a Corvalán que esta casa deveria ser dela e 

encomendou ao arquiteto um projeto para uma casa que seria usada apenas dois meses por 

ano, quando ela estivesse no Paraguai. O arquiteto entendeu que não deveria repetir o projeto 

da Casa Hamaca, mas deveria pensar uma casa que importasse características da vivência da 

diretora. Então, Corvalán partiu do conceito de câmara escura, de uma caixa fechada que traz 

o exterior para seu interior através de aberturas. O conceito veio a coincidir com a falta de uso 

e manutenção da casa que, ao mesmo tempo, deveria ser protegida de possíveis roubos. 

Assim, Corvalán criou a Caja Obscura (2012), uma caixa no meio da natureza, com 

todas as orientações possíveis, tem o térreo enterrado num declive criado artificialmente para 

que fosse acessado pelo irmão da diretora, que é cadeirante e tem dificuldades de locomoção, 

que faria manutenções periódicas na casa (Figuras 23 e 24). Neste nível inferior está localizada 

a área de serviço, a cozinha e o banheiro, e a parede envoltória é feita de pedras. O nível 

superior é a área de estar do casal que é composta de sala e quarto e tem suas superfícies 

definidas pela caixa. Duas pequenas janelas foram colocadas para manter um mínimo de 

ventilação. Porém, esta obra se afasta de uma casa tradicional, uma vez que suas relações com 

a paisagem não se dão através de janelas, mas a caixa pode ser suspendida quando o espaço 

estiver habitado. Os materiais tradicionais estão presentes e foram utilizados de maneira 

“honesta” de acordo com suas propriedades: a pedra, o concreto e o metal. Porém, os 

elementos constitutivos da arquitetura foram mais uma vez levados ao limite, pois a casa se 

esconde sob o embasamento e sua pele envoltória e teto são um único elemento de caráter 

dinâmico que se move definindo diferentes relações com a paisagem. Além disso, a casa 
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recebeu este nome porque em seu interior, a paisagem externa é projetada pelo fenômeno da 

câmara escura (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 23 e 24: Javier CORVALÁN, Caja Obscura, Assunção, 2012. 
Figura 25: Paisagem invertida refletida no interior da caixa fechada. 

 

Os projetos de Corvalán evidenciam sua investigação sobre os materiais orientada ao 

desenho estrutural. Certa vez, durante entrevista18, quando questionado sobre o que é 

arquitetura, respondeu que é a “construção de ideias para serem habitadas”. Esta definição 

está em consonância com o rumo que a arquitetura feita por Corvalán está ganhando, pois, 

                                                           
18

 Natalia Yunis. "Javier Corvalán: 'La arquitectura es la construcción de ideas para ser habitadas'" 29 ago 
2015. Plataforma Arquitectura. Acessado em 17 de Março de 2017. 
<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772621/javier-corvalan-la-arquitectura-es-la-construccion-
de-ideas-para-ser-habitadas> 
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cada vez mais se afasta da experimentação dos materiais com um fim nela mesma, e passa a 

experimentar a partir de uma visão crítica do contexto, seja na escala residencial ou territorial. 

Da mesma maneira, as formas tornaram-se mais abstratas e algumas estão no limite da 

arquitetura com outras artes. 

Lukas Fúster19 é um arquiteto muito jovem e sua obra já tem ganhado visibilidade pela 

sua maneira particular de olhar para as dificuldades e superá-las através do pensamento sobre 

os materiais, e, por isso, e recebeu prêmio na IX BIAU (Bienal Iberomericana de Arquitetura e 

Urbanismo) com o projeto da sua casa/escritório, Casa/Taller La Mercedes, e foi finalista na X 

BIAU com o projeto “La Plaza de Nuestros Sueños”. Por ser de uma geração de arquitetos mais 

nova, ainda não apresenta um vasto repertório de obras, porém sua produção já reconhecida 

mostra-se relevante e evidencia a influência dos arquitetos da geração de Solano Benítez, 

Javier Corvalán, José Cubilla, Luis Elgue, entre outros. Escolheu-se tratar de suas obras para 

tornar evidente a cultura material que demonstra em seu fazer como fruto da influência dos 

arquitetos do Taller E. 

De fato, a ênfase na pesquisa sobre os materiais percebida no trabalho destes 

arquitetos está sendo difundida para as demais gerações, por exemplo, pode-se destacar 

também outro jovem arquiteto como Miguel Angel González Merlo (Miky González) e o 

escritório de que faz parte, Culata Jovái. Miky González já recebeu premiação na Bienal de 

Quito na categoria Reabilitação e Reciclagem, mesma categoria que premiou Solano Benítez 

pelo Teletón. Escolheu-se comentar sobre Fúster e suas obras, por ser o atual presidente do 

coletivo Aqua Alta, sobre o qual trataremos mais adiante. 

Sua primeira obra a ganhar reconhecimento foi a reabilitação da Casa/Taller La 

Mercedes (2012), onde vive e trabalha. A casa foi construída nos anos 1940 e apresentava 

muitos problemas de conservação, principalmente no telhado que, muito comprometido por 

cupins, precisava ser trocado, e seu estilo tradicional, conhecido como “chorizo”, não favorecia 

o funcionamento, pois os cômodos eram dispostos de maneira linear e se abriam para uma 

circulação externa, que interligava todos eles (Figuras 26 e 27). O baixo orçamento para a 

reforma induziu a utilização de tudo quanto se tinha à disposição e de materiais reciclados. 

A intervenção foi simples, mas garantiu à casa uma nova espacialidade. Consistiu em 

suspender a altura do telhado em 1,60m com o auxílio de uma viga de vergalhões, permitindo 
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 Lukas Fúster (1982) se formou em arquitetura pela Escuela de Arte y Arquitectura de la Universidad 
del Salvador, na Argentina, e atualmente é professor na Faculdade de Arquitectura e Design da 
Universidade Nacional de Assunção e arquiteto colaborador de Javier Corvalán desde 2003. 



 

44 
 

a criação de um terraço gerando ventilação cruzada e entradas de luz natural; foram 

removidos os revestimentos das paredes deixando os tijolos aparentes e as paredes que 

dividiam os cômodos foram parcialmente removidas para promover a integração do ambiente. 

Apenas um novo bloco foi construído para receber as áreas molhadas da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Lukas FÚSTER, Casa / Taller Las Mercedes, Assunção, 2012 – Plantas baixas (antes e depois). 
Figura 27: Lukas FÚSTER, Casa / Taller Las Mercedes, Assunção, 2012 – Exterior. 

 
 

É perceptível na casa que o arquiteto desejou utilizar os materiais de forma honesta, 

embora motivado por uma questão de custos, procurou revelar a estrutura existente e deixou 

aparentes as novas intervenções, como o concreto da nova laje e a viga de vergalhões. 

Destaca-se também a utilização de materiais como pallets, vidros reciclados e sobras de 

materiais, que com criatividade fizeram parte da composição de novos elementos (Figuras 28, 

29 e 30). 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Lukas FÚSTER, Casa / Taller Las Mercedes, Assunção, 2012 – Exterior. 
 Figura 29: Lukas FÚSTER, Casa / Taller Las Mercedes, Assunção, 2012 – Cozinha. 

Figura 30: Lukas FÚSTER, Casa / Taller Las Mercedes, Assunção, 2012 – Detalhe da viga de vergalhão. 
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Outro projeto de Lukas Fúster de muita relevância pela criatividade com que lidou com 

as limitações de recursos financeiros e pelo impacto na comunidade é “La Plaza de Nuestros 

Sueños” (2014). A praça está situada no bairro Remansito e foi construída com vinte mil 

dólares doados pelo Fundo Canadense de Apoio à Infância. Como o valor era pequeno para o 

tamanho da intervenção em uma área que estava deteriorada, Fúster resolveu que deveria 

trabalhar com materiais que poderia conseguir sem custos. Recorreu a pneus usados, para 

com eles produzir os equipamentos de lazer, e a fábricas de elementos cerâmicos, para que 

com elementos descartados pudesse construir uma pavimentação. Como pneus não são 

materiais de construção, o arquiteto precisou fazer maquetes em escala 1:20 e testes 1:1 para 

verificar a resistência do material e poder utilizá-lo com segurança. Assim, Fúster propôs um 

equipamento aéreo onde as crianças podem circular por ele e descer em pontos estratégicos. 

Como a praça era desprovida de árvores, este equipamento também colaborou para produzir 

áreas de sombra. Sobre a utilização dos pneus, pode-se afirmar que o arquiteto retirou o 

elemento de seu uso normal para transformá-lo em material de construção tirando partido de 

suas propriedades físicas (Figuras 31, 32 e 33). 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 e Figura 32: Lukas FÚSTER, La Plaza de Nuestros Sueños, Remansito, 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 33: Lukas FÚSTER, La Plaza de Nuestros Sueños, Remansito, 2014 – Planta. 
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 A prática difundida entre os arquitetos no contexto do Taller E não busca orientar a um 

fazer único ou buscar uma identidade que una a produção destes arquitetos, mas os incentiva 

a atuar criativamente fazendo surgir expressões individuais que vão se dar na relação com o 

contexto, na dinâmica entre mão e mente, entre o fazer e o pensar. 

Como se pode observar, é perceptível no discurso de Solano Benítez, José Cubilla e 

Javier Corvalán a ênfase na “imaginação” como ferramenta para melhor utilização dos 

materiais na construção, a qual se dá através desta dinâmica entre mão e mente, entre fazer e 

pensar, sendo motivados por questões sociais e ambientais, discurso que também se pode 

encontrar em outros arquitetos paraguaios que não foram citados neste trabalho. Os jovens 

arquitetos muito influenciados por essa geração, cada vez mais se organizam em coletivos e se 

dedicam não somente a investigação do material para utilização em projetos arquitetônicos, 

mas visam realizar intervenções relevantes também no espaço público. 

O Coletivo Aqua Alta, que foi criado através da articulação de Javier Corvalán com os 

alunos da faculdade de arquitetura e atualmente é presidido por Lukas Fúster, é um exemplo 

desta postura, pois é uma organização sem fins lucrativos que surgiu na ocasião da Bienal de 

Veneza de 2014 e procura a pensar soluções arquitetônicas e de planejamento urbano 

propondo alternativas criativas para prevenção das catástrofes naturais provenientes de 

relações inapropriadas do homem com a água, como a enchente do Rio Paraguai, que afeta 

populações instaladas nas áreas de inundação, procurando ver a água como ferramenta para 

as soluções, e não como inimigo a ser combatido. Além disso, procura-se criar esta consciência 

da água como recurso natural que é fonte de vida e, portanto, deve ser valorizada. 

Javier Corvalán relata sua experiência durante visita a Galápagos, quando ficou 

maravilhado pela oposição entre a ausência de vida na terra e a diversidade de vida na água, e, 

ao mesmo tempo, estarrecido ao perceber que naquele local, diferente de toda a América, não 

há registro da existência de povos indígenas. O arquiteto constatou que a falta de água própria 

para consumo impediu o surgimento de qualquer povoado e que, a exemplo das grandes 

civilizações do mundo, a vida tem sua origem junto às fontes de água. Paraguai em guarani 

significa “água que vai ao mar”, e a história da água está intimamente ligada à história do país, 

pois este se localiza junto à grande parte do aquífero Guarani, uma das maiores reservas de 

água doce do mundo. 

Na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2014, Javier Corvalán estava encarregado de 

criar o primeiro pavilhão paraguaio no evento e o tema da água pareceu oportuno, pois 

Veneza a tem como elemento principal de identidade e evidencia a capacidade e o domínio do 
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homem para contornar as questões das cheias, e o Paraguai, apesar de ter a água como 

elemento originário do país, por outro lado, ainda precisava ultrapassar barreiras para superar 

problemas na sua relação com ela. Dada a importância e o significado para a arquitetura 

paraguaia de poder manifestar sua presença, Corvalán decidiu que seria importante chegar ao 

evento com uma mensagem e uma intervenção que fosse coletiva, social e construtivamente 

representativa da arquitetura paraguaia. Optou-se por utilizar apenas dois elementos: a água, 

pelo seu significado e valor de identidade, e duas folhas de madeira, que fossem mais 

econômicas e flexíveis quanto possível para que com um pequeno gesto de dobra pudesse 

formar com elas um espaço. 

O projeto consiste em placas de madeira tensionadas por cabos que penduram um 

objeto de plástico com água como uma calha, sendo a forma da obra definida pela tensão dos 

cabos devido ao peso da água, buscando evidenciar o pensamento de uma estrutura que 

constrói a si mesma. Também era importante para os arquitetos e demais participantes do 

Aqua Alta que o pavilhão pudesse ser construído pelas suas próprias mãos e, por isso o 

equipamento foi instalado dentro de uma sala em uma escola de arte (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Javier, CORVALÁN, Pavilhão do Paraguai, Bienal de Veneza, 2014. 

Assim que retornaram da Bienal para o Paraguai, se depararam com comunidades que 

estavam sofrendo com uma das cheias que ocorrem periodicamente na região, as quais 

deixam bairros completamente isolados. A partir da iniciativa do coletivo Aqua Alta, 

começaram a construir pontes feitas de pallets apoiados sobre um tipo de barris de plástico 

que funcionavam como boias conectando casas e permitindo a circulação de pessoas (Figura 

35). A partir deste momento, houve a necessidade de oficializar o coletivo como uma 

organização e foi estabelecido com a Secretaria de Emergência um acordo de parceria, que 
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apenas se oficializou em Novembro de 2016, quando a secretaria firmou um convênio com o 

Coletivo Aqua Alta, com as faculdades de arquitetura da Universidade Nacional e da 

Universidade Católica e com o Instituto de Arquitetura da Universidade de Veneza para 

aprender com eles a partir de sua experiência com a água e também por ser uma instituição 

reconhecida pelo desenvolvimento de projetos de planejamento urbano e regional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: AQUA ALTA, Ponte flutuante de emergência, Assunção, 2014. 

O coletivo se propôs a pensar sobre a situação de risco que vivem os moradores de 

Nanawa. Este município, cuja população representa grande parte dos trabalhadores de 

Assunção e de Clorinda, está localizado numa região baixa e pode sofrer com inundações, pois 

durante as maiores cheias, que ocorrem em média a cada vinte anos, o Rio Paraguai pode 

subir o seu nível em até 8 metros. Não são recomendadas as habitações em Nanawa, porém 

como se localiza a 100 metros do centro comercial de Clorinda, a população de cerca de oito 

mil pessoas prefere arriscar e habitar nesta região, mesmo sabendo que 90% de sua extensão 

é inundável. Durante as cheias as ruas ficam inundadas, não se pode utilizar a ponte de ligação 

e a rede elétrica é desligada. 

A proposta do Aqua Alta, ainda em fase de estudos, consiste em realizar um projeto de 

emergência que se dá em dois eixos: no eixo longitudinal, procura-se estabelecer conexões 

que usem a água a favor e se dão de maneira efêmera e sejam colocadas de acordo com a 

necessidade, e no eixo transversal, que liga o Paraguai a Argentina cortando Nanawa pelo 

centro, uma ligação contra a água, permanente, de nível mais elevado como um parque que 

funcione como um ponto de encontro, que permita livre circulação e sirva de refúgio com uma 

área de apoio à população local (Figura 36). Uma futura expansão da proposta visa projetar 

diversos centros de bairro espalhados pelo município que durante a baixa funcionem como 

“espaços convocatórios da vida pública” e durante a cheia seja um refúgio para os habitantes. 
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Corvalán imagina que estes centros possam ser pensados a partir de outros coletivos em 

parcerias com outros arquitetos e escolas de arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Croquis de Javier Corvalán. 

A partir da experiência com Nanawa, muitas obras e intervenções se tornam 

referências que auxiliam a pensar a questão da água. É o exemplo de um pequeno espaço 

público criado em comunidade de Caacupé junto ao rio a partir de pallets abandonados ao 

lado de uma escola para criar um espaço público de emergência (2013). Dessa vez, a iniciativa 

foi incentivada pela ONG Techo, mas que tem a participação dos mesmos arquitetos que 

integram do coletivo Aqua Alta (Sebástian Blanco, Lukas Fúster, Juan Bonini, Luis Bonini, 

Jessica Goldenberg e Miky Ganzález). 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: TECTO, Centro de Emergência em Caacupé, Luque, 2013. 
 

A ideia é intervir no espaço público de maneira a criar centralidades e espaços de 

encontro em ocasiões de enchente (Figura 37). Então, pequenas intervenções se tornam 

experiências que visam aprimorar o olhar para este problema que enfrenta tanto o município 

de Nanawa como outros próximos a rios. Em 2007, durante um inverno rigoroso, Javier 
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Corvalán já se propunha a utilizar pallets para criar pequenos abrigos para a população 

indígena, em praça importante da cidade, construídos a partir da coletividade entre os 

próprios indígenas, arquitetos e alunos da faculdade de arquitetura (Figuras 38, 39 e 40). 

 

 

 

 

 

Figura 38, Figura 39 e Figura 40: Javier CORVALÁN, Abrigos para indígenas, Assunção, 2007. 

A Casa Umbraculo (2007) é exemplo de uma reforma de casa para uma cliente de 

Corvalán, onde a partir de um baixo orçamento, o arquiteto imaginou como poderia ampliar os 

espaços da casa. A solução adotada por ele consistiu em construir uma abóbada de pallets na 

cobertura criando um terraço (Figuras 41 e 42). Mais uma vez, outro projeto permitiu imaginar 

a remoção de telhados e a criação de estruturas nas coberturas que possam permitir a 

ampliação e a utilização das casas durante as enchentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 e Figura 42: Javier CORVALÁN, Casa Umbraculo, Assunção, 2007. 

Assim como se pode observar no projeto de Lukas Fúster “La Plaza do Nuestros 

Sueños”, onde o arquiteto viu nos pneus a possibilidade de construir com eles, utilizando como 

matéria-prima algo que está fora do domínio da construção civil, o que o levou a um processo 

de experimentação para que entendesse suas propriedades e fosse capaz de tirar partido 

delas, algo semelhante ocorreu nesta obra. Quando Corvalán propôs a utilização de pallets, o 

arquiteto estava deslocando estes elementos da sua utilização natural como suporte de carga, 

da sua condição de material banal e descartável, para servir a uma estrutura de abóbada. 
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A partir dos arquitetos do taller E se desenvolve uma prática que se manifesta através 

da expressão tectônica da arquitetura. A postura destes arquitetos implica em uma 

preocupação sobre a abrangência de sua atuação, sendo neste caso o impacto ambiental 

proveniente da exploração dos recursos necessários para a construção de sua arquitetura e o 

aproveitamento de uma cultura construtiva local que tira partido do domínio das técnicas da 

mão-de-obra local. 

Antes de irmos às obras de Solano Benítez, faz-se necessário compreender melhor os 

conceitos envolvidos na abordagem tectônica e nos aproximarmos do fazer do artífice a partir 

do conceito de cultura material para entender como este posicionamento implica numa 

abordagem tectônica que não apenas está preocupada com a construção como poética dos 

materiais, mas que se posiciona criticamente transformando o próprio fazer e se distanciando 

do uso repetitivo dos materiais como conhecido pelo senso comum, o que pode ser observado 

nas metamorfoses presentes na obra do arquiteto como artífice. 
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2. Conceitos por trás de uma prática - Tectônica e Metamorfose  
 

Para nos aproximarmos das obras de Solano Benítez, torna-se pertinente abordar o 

tema da tectônica, uma vez que é pela construção que opera sua arquitetura. A partir do 

domínio das diferentes técnicas, Benítez adota uma postura crítica sobre a utilização dos 

materiais, o que o leva a reconhecer neles diferentes potencialidades e encontrar novas 

expressões. Então, se coloca frente ao tijolo, o mais comum encontrado no Paraguai, seja 

inteiro ou em fragmentos, tira partido destas condições, busca a inércia da estrutura, maximiza 

suas propriedades ao buscar a cooperação com o concreto e com o aço, e com estes poetiza, 

faz com que aquele que vivencia suas obras, a partir da construção, tenha delas experiência. 

Tais procedimentos sob os quais a construção é pensada por ele podem ser observados em 

diversos autores que se lançaram sobre o tema. Assim, acompanharemos os textos Kenneth 

Frampton e Izabel Amaral para destacar definições e conceitos referentes à abordagem 

tectônica ao longo da teoria da arquitetura, para compreender sob quais aspectos a criação 

arquitetônica pelo viés construtivo se revelou como arte da arquitetura. 

Em seguida, aproximaremos a figura do artífice à noção de tectônica, não com o 

objetivo de defender o retorno ao artesanal, mas para destacar um fazer que se dá na 

dinâmica entre mão e mente, entre o conhecimento do material e das técnicas e um 

posicionamento crítico que orienta o fazer daquele que sabe “O que” faz, “Como” faz e “Por 

quê” faz. Esta aproximação torna-se apropriada, uma vez que a obra de Solano Benítez 

evidencia a postura do arquiteto que não apenas conhece a técnica para empregá-la, mas 

conhece para transformá-la. Tais transformações evidenciam o caráter investigativo e 

experimental da criação do artífice que se dá na relação com a construção da obra e 

influenciam na maneira como esta construção é experimentada por quem a vivencia, assim 

como torna evidente uma abordagem tectônica em que os materiais e os processos 

construtivos são constantemente revisitados com o objetivo de aprimorar a construção, 

postura que faz surgir transformações, metamorfoses, no que se refere ao emprego 

comumente conhecido dos materiais. 
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2.1. Fundamentos Da Abordagem Tectônica 
 

A definição e o entendimento de tectônica se transformaram ao longo do tempo. 

Percebe-se que essas mudanças ocorreram na medida em que as técnicas de construção 

aumentaram. Quando os gregos utilizavam a palavra tekton, esta se referia ao trabalho do 

carpinteiro, à maneira particular como articulavam cada peça daquele sistema. Conforme mais 

materiais eram empregados, surgiam novas linguagens e diferentes formas de articular os 

materiais na medida em que se apreendiam as características de cada sistema construtivo e a 

maneira como se articulava cada material dentro do sistema a que este pertencia. Assim, o 

termo “tectônica” sofreu transformações, partindo da ideia da carpintaria no século V, até ser 

entendido como arte da construção, poética da construção ou, como definiu Frampton (1995), 

“potencial de expressão construtiva”, se tornando cada vez mais abrangente. O termo passou 

a ser referido desde o ofício do carpinteiro pelos gregos, que unia peças de madeira, até a 

construção pensada a partir de qualquer sistema construtivo, além de também adquirir valores 

culturais e estéticos. 

Acompanhamos Izabel Amaral20 (2009:151) que esclarece que a noção de tectônica 

intencionalmente empregada no projeto das edificações começou a ganhar evidência a partir 

do século XVIII, na ocasião do surgimento do cálculo relacionado à física estrutural e da 

separação das atribuições de engenheiro e arquiteto, o que presume uma investigação 

científica efetiva das propriedades dos diferentes materiais. 

Os projetos pioneiros do século XVIII, como a igreja Sainte Geneviève, 
em Paris, e as pontes de Jean-Rodolphe Perronet, anunciam uma 
nova estética da construção dependente do conhecimento técnico e 
do cálculo para sua realização. Nessa nova sensibilidade estética a 
ideia de solidez arquitetônica não está mais ligada à forma 
geométrica, mas aos conhecimentos técnicos da construção. Mais 
particularmente, esses projetos demonstram uma tomada de 
consciência das partes fisicamente ativas e inativas da construção, e 
o esboço de uma abordagem estrutural do edifício. (AMARAL, 
2009:152) 

No contexto dos avanços tecnológicos que ocorriam no século XVIII, debates teóricos 

buscavam reencontrar a essência da arquitetura, uma vez que a expressão construtiva e a 

espacialidade barroca já não respondiam à vontade de investigação e aplicação dos novos 

materiais e tecnologias. Estes debates tentavam encontrar no “abrigo primitivo” esta essência 

                                                           
20 Para a compreensão do termo tectônica foi essencial o trabalho da arquiteta Izabel Amaral que se 

debruçou sobre este assunto e a produção teórica que o envolve. 
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e, embora defendessem a imitação da natureza para o desenvolvimento da arquitetura, já 

falavam de edificações compostas de partes fundamentais dispostas segundo regras 

estabelecidas pelo comportamento dos materiais que as constituíam. 

Marc-Antoine Laugier e Johann Joachim Winckelmann, na França e Alemanha 

respectivamente, em meados do século XVIII, embora não tratassem sobre a questão da 

técnica, já sugeriam o sentido da arquitetura relacionado à noção do abrigo e que deveria ser 

pensada a partir da imitação do natural. Em “Ensaio sobre a Arquitetura”, Laugier (1753) 

afirma que “seus princípios são encontrados na natureza simples, e o processo da natureza 

indica suas regras”. Nesse texto, ele demonstra que a cabana primitiva era uma resposta 

formal instintiva do homem dada a sua necessidade de abrigar-se e que, da mesma maneira, a 

arquitetura bela seria aquela composta de suas partes fundamentais, deixando implícita uma 

ideia de que cada elemento que compõe uma construção deveria estar disposto de maneira a 

cumprir a sua finalidade. 

Winckelmann (1755), ao tratar da beleza, afirma que ela é encontrada pelo artista 

quando este se inspira na natureza. Ao reconhecer que os gregos faziam coisas belas porque 

viviam inseridos num contexto de beleza natural, defende que o mesmo olhar que os gregos 

tinham sobre a natureza, deveria ser o mesmo olhar dos artistas para as obras gregas, 

introduzindo o conceito de imitação pelo conhecimento, e, segundo ele, “a imitação ensinará o 

artista a pensar e desenhar com confiança”. Neste momento, tanto Laugier quanto 

Winckelmann já se colocavam a favor de uma criação que se daria a partir do conhecimento, 

da apreensão e da compreensão do comportamento da arquitetura e de seus elementos. 

Amaral evidencia que tentativas de estabelecer uma compreensão da arquitetura a 

partir da relação com a técnica apareceram no século XIX por teóricos e historiadores como 

Viollet-le-Duc e Auguste Choisy na França, Carl Bötticher e Gottfried Semper na Alemanha. 

Viollet-le-Duc (1854) na introdução “Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au 

XVIe siècle” coloca o estudo da arquitetura gótica como útil para “a arte moderna que ainda 

não existe e que procura nascer”, não com o propósito de imitá-la, mas de entender maneiras 

de buscar relações com a engenharia. Isso se deveria ao rompimento do gótico com a tradição 

clássica e aos princípios contidos na relação entre forma e construção. 

Em “Entretiens sur l’architecture”, Viollet-le-Duc (1863) já reconhecia o ferro como um 

material importante cuja aplicação divergia dos sistemas construtivos tradicionais e apelava 

que se fizesse um uso franco do ferro com o propósito de inaugurar uma nova arquitetura. 

Neste momento, havia muitas construções em ferro, entre elas, pontes, galpões, estações 
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ferroviárias, e suas formas basicamente resultavam da repetição de elementos pré-fabricados. 

Havia ali o emprego de uma lógica baseada no modo de produção e também o desejo de 

importar o ferro para outros sistemas construtivos por reconhecer que suas características 

poderiam colaborar proporcionando maior desempenho. 

O Crystal Palace, do arquiteto Joseph Paxton, construído na ocasião da Grande 

Exposição de 1851 em Londres, estava no contexto da criação da expressão construtiva do 

ferro, onde já ficavam claras características intrínsecas ao seu processo de construção, como a 

repetição de elementos, agilidade da montagem e o fato de ser um sistema integrado desde a 

concepção, fabricação das peças, transporte, construção e desmontagem. 

A própria trajetória do engenheiro Gustave Eiffel demonstra a ampliação da expressão 

construtiva do aço baseada na experiência da construção, em que a cada obra revelava novas 

maneiras de vencer vãos cada vez maiores. O conhecimento acadêmico que recebeu somado 

ao trabalho que desempenhou junto a outros engenheiros que investigavam o uso do aço 

construiu em Eiffel o fundo necessário para que ele continuasse suas pesquisas e 

experimentações. 

Ainda jovem trabalhou com o engenheiro J. B. Krantz no projeto da Galeria de 

Máquinas para a Exposição Universal de Paris em 1867, onde precisava vencer um vão de 35 

metros. Nesta ocasião, segundo Frampton (1980:32), “Eiffel foi capaz de verificar a validade do 

módulo de elasticidade de 1807, de Thomas Young, até então uma fórmula teórica para 

determinar o comportamento elástico de materiais sob tensão”. 

Logo, do século XVIII até meados do século XIX, pode-se observar o desenvolvimento 

de uma consciência sobre a materialidade das edificações. Como verificou Amaral (2009:152), 

uma abordagem teórica com uma noção tectônica apenas surgiu a partir de Friedrich Schinkel, 

arquiteto e teórico alemão, por volta de 1830, e Carl Bötticher, seu discípulo, deu 

prosseguimento ao estudo do tema em sua obra Die Tektonik der Hellenen (1844), onde 

reconhecia três princípios para interpretação da arquitetura grega, Werkform, Kunstform e 

Tektonik, onde Werkform é “a forma operacional dos membros da arquitetura, ideal e 

econômica, mas sem expressão”, Kunstform é “a forma artística dos membros da arquitetura, 

o ornamento autoreferencial ou analógico do sistema, a forma terminada” e Tektonik é a 

união dos dois anteriores, onde ”as formas obedecem à estática e ao material, e são ao 

mesmo tempo uma demonstração do seu sistema”. 
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Já havia aqui uma noção de tectônica que sintetizava tanto uma intenção de perceber 

as propriedades dos materiais e como trabalham, na medida em que Werkform era relativa à 

forma operacional, como um fazer artístico, já que Kunstform implicava uma construção de 

valor estético. 

Gottfried Semper também procurou entender a relação entre forma, técnica e 

material estudando a arquitetura grega. Diferente de Bötticher, que o fez de maneira analítica, 

Semper, em sua obra Der Stil (1860), escreveu de maneira a teorizar sobre o tema, procurando 

explicar como a forma artística dos objetos e da arquitetura pode ser determinada pelo 

material. As motivações de Semper estavam em contestar uma autonomia do ornamento e 

defender sua presença a partir da técnica. 

Semper identificou quatro técnicas tradicionais da arquitetura de maneira a 

reconhecer nelas propriedades físicas e encaixes divergentes entre si. Seriam elas: o têxtil, a 

cerâmica, a tectônica (a carpintaria) e a estereotomia (o corte das pedras). Subentendia-se ali 

o reconhecimento de diferentes linguagens de materiais, diferentes maneiras de fazer 

articulações. Era uma tentativa de perceber qual técnica respondia melhor uma necessidade 

específica e como cada técnica apresentava um resultado formal e aplicações diferentes. 

No ensaio intitulado “Os Quatro Elementos da Arquitetura” (1851), Semper, a partir da 

observação de uma cabana primitiva, identifica quatro elementos básicos da arquitetura: uma 

lareira (ou lar ou espaço), um aterro (ou podium ou terra-pleno), uma armação e um telhado e 

uma membrana envoltória (ou fechamento). Amaral explica como, segundo Semper, cada um 

desses elementos corresponde a uma técnica e um material: 

Em Der Stil, Semper explica que as técnicas primitivas se originariam 
de cada um destes elementos: a arte da cerâmica teria se originado 
do elemento lar, devido à presença do fogo e da lareira; a arte da 
alvenaria e da construção de terraços seria decorrente do podium; a 
carpintaria teria se desenvolvido a partir do telhado; e a arte do têxtil 
a partir do elemento fechamento, pois, para Semper, os tapetes 
foram os primeiros elementos de definição do espaço. Cada uma 
dessas técnicas teria como suporte ideal um material primitivo, 
classificado pelo autor em quatro grandes categorias, de acordo com 
suas propriedades físicas. Assim, os tecidos correspondem ao têxtil, 
como a argila corresponde à cerâmica, a madeira à carpintaria e a 
pedra à estereotomia. Esse contexto, a ligar os quatro elementos às 
quatro artes técnicas e às quatro categorias de materiais, é, para 
Semper, uma premissa do desenvolvimento formal da arquitetura. 
(AMARAL, 2009:154) 
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Semper já reconhecia em sua obra que havia uma complexidade além da 

categorização da arquitetura em quatro elementos segundo quatro técnicas básicas, onde um 

cesto seria um exemplo de algo formalmente inspirado em vasos cerâmicos, mas importado 

para a expressão têxtil com uma técnica diferente, assim como um muro de tijolos cerâmicos 

teria sido inspirado no têxtil, pois o ato de tecer fio a fio serviu como referência para o 

assentamento de tijolos fiada por fiada. Esta atitude revela uma espécie de “estrangeirismo” 

na construção, a importação e aplicação de elementos de uma linguagem para outra. 

Esta atitude identificada na teoria de Semper é relevante por reconhecer maneiras de 

operar os materiais e deles fazer surgir novas possibilidades a partir da observação das 

técnicas e compreensão de suas propriedades, de maneira que se torna possível encontrar 

novas expressões e servir a outras funções ao “importar”, de modo inventivo, características 

de uma linguagem para outra, se afastando de um sentido de identidade ou de essência do 

material. 

Entretanto, como se inspirava na arquitetura clássica para formular sua teoria, Semper 

acabou por desconsiderar o ferro como material de construção, o que já era prenunciado por 

Violet-le-Duc no século anterior, que já assumia no ferro uma capacidade estrutural aliada à 

expressão estética. Também não considerava a experiência do Palácio de Cristal do arquiteto 

Joseph Paxton em Londres e o vidro como material de construção. 

Semper estava reduzindo o sentido de tectônica apenas à técnica da carpintaria, mas 

não se pode perder de vista que toda a sua teoria parte de uma cabana primitiva feita de 

madeira, e a maneira como os elementos eram dispostos na cabana orientou a construção da 

arquitetura clássica como conhecida, ou seja, no aspecto tectônico da cabana estavam os 

princípios básicos estruturais dos sistemas construtivos. 

O discurso sobre a tectônica perdeu força por um tempo em função da presença dos 

revivalismos que ocorreram no início do século XIX e, em seguida, no século XX, da atenção da 

historiografia e da crítica da arquitetura moderna que estava mais voltada para o 

reconhecimento de sua abordagem espacial e formal do que para questões técnicas e 

construtivas, embora o concreto armado fosse o grande advento e promotor da construção 

dessa arquitetura. É possível perceber tanto a riqueza do discurso formal e espacial dos 

arquitetos modernos, como o refinamento construtivo das obras. Embora apareçam pouco 

ambas as abordagens juntas numa mesma crítica, a materialidade das edificações era 

fundamental na experiência do pensamento moderno. 
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Os arquitetos modernos, embora não tratassem da tectônica como um tema principal, 

lhes era próprio o conhecimento dos materiais e a exploração consciente das suas 

propriedades. Tantos arquitetos como Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, 

Louis Kahn, entre muitos outros, deixaram obras primas como legados sobre os quais é 

possível tratar da tectônica. Assim como arquitetos brasileiros como Lucio Costa, Oscar 

Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy, Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Sérgio Bernardes, 

entre outros, também deixaram obras de grande valor técnico e artístico. É possível 

reconhecer o valor da abordagem tectônica no pensamento de Mies Van der Rohe: 

Assim cada material possui suas próprias características, que há de 
conhecer para trabalhar com ele. Tudo isso também é valido para o 
aço e o concreto. Na realidade não esperamos nada dos materiais, 
mas unicamente seu emprego correto. Tampouco os novos materiais 
nos asseguram uma superioridade. Um material só vale a partir do 
que fazemos com ele. Da mesma forma que queremos conhecer os 
materiais, devemos conhecer a natureza de nossos fins. Queremos 
analisar com clareza, queremos saber qual é seu conteúdo. 
Queremos saber em que realmente se diferencia uma habitação de 
outra. Queremos saber o que pode ser, o que deve ser e o que não 
pode ser. Portanto, queremos conhecer sua essência. Desta maneira 
analisaremos todos os fins que apareçam e estudaremos seu caráter 
para convertê-lo em um ponto de partida para a formalização. Da 
mesma forma que adquirimos um conhecimento dos materiais – da 
mesma forma que queremos conhecer a natureza e nossos fins – 
também queremos aproximar da situação espiritual na qual nos 
encontramos21. 

Na década de 1960, alguns críticos consideraram o advento do pós-modernismo como 

um momento de crise e ressuscitaram o tema da tectônica. Dentre eles, Edward Sekler (1965) 

que define tectônica como “uma expressão das relações entre forma e força estática da 

construção” e utiliza o termo “expressão tectônica” para designar “o domínio da criação do 

espírito puro cujo objetivo é provocar emoções plásticas de acordo com a expressão do 

inventor” (SEKLER, 1965 apud AMARAL, 2009:160).  

O crítico da arquitetura que lançou olhar sobre a arquitetura moderna como objeto de 

estudo para o tema da tectônica foi Kenneth Frampton no final do século XX, através do texto 

“Rappel à l’ordre: argumentos em favor da tectônica” (1990) e especialmente no livro “Studies 

in tectonic culture: the poetics of construction in nineteenth and twentieth century 

architecture” (1995). 

                                                           
21

 Discurso de ingresso como diretor do departamento de Arquitetura do Armour Institute oh Tecnology 
(AIT), 1938. 
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A defesa da abordagem tectônica feita por Frampton objetivou destacar as 

transformações no uso do termo ao longo do tempo e seu valor poético, reconhecer a 

abordagem nas obras de arquitetos modernos e chegar a um consenso sobre a compreensão 

atual termo, o que o levou à definição de “potencial de expressão construtiva”. Porém, ao 

longo de suas obras fez diferentes aplicações do termo, tornando-o mais abrangente. Réjean 

Legault (2005) fez as seguintes observações sobre o uso da palavra por Frampton: 

Num primeiro sentido, a palavra tectônica descreve geralmente a 
ideia da ‘construção considerada de modo artístico’. Num segundo 
sentido, o termo se refere principalmente à ossatura leve tensionada 
[light tensile skeleton frame], um sentido derivado da própria 
etimologia do termo tectônica. Num terceiro sentido, mais genérico, 
o termo é utilizado para designar toda forma construída, incluindo 
assim a categoria do ‘estereotômico’ que remete à ideia de peso, da 
compressão de uma alvenaria portante. Num quarto caso, tectônica 
é utilizada para descrever o modo de trabalhar e de montar um 
material, como nas expressões ‘tectônica do metal’ ou ‘tectônica da 
madeira’. Enfim, num último caso, Frampton faz uso do termo 
‘atectônico’, uma noção tomada de empréstimo a Edward Sekler, e 
que faz referência a um modo de expressão no qual a lógica 
estrutural de uma obra é escondida ou suprimida. (LEGAULT apud 
AMARAL, 2009:161) 

Estas diferentes aplicações do termo revelam a tentativa de não lançar uma nova 

definição que negue as anteriores, mas de abarcar os diferentes conceitos encontrados ao 

longo das teorias propostas. Elas também expressam um entendimento de tectônica como 

sendo relativa à linguagem encontrada na articulação de materiais diversos, seja o sistema 

construtivo da edificação ou apenas seu envelope. 

Para Frampton, a arquitetura pode ser avaliada segundo a habilidade técnica e a 

ênfase expressiva dos materiais, o que seria a dimensão tectônica e tátil, a materialidade 

tangível da arquitetura. A tectônica não seria apenas fruto de um empreendimento 

tecnológico bem sucedido, onde houve uma articulação correta de materiais, mas 

compreende uma expressão construtiva obtida a partir da poética com que este é articulado. 

Não existe o desejo de negar o caráter volumétrico da forma arquitetônica, mas ressaltar a 

prioridade concedida ao espaço por uma reconsideração dos modos construtivos e estruturais, 

não como mera revelação da técnica construtiva, mas do seu potencial construtivo. 

Frampton afirma que “a tectônica adquire o caráter de verdadeira arte na medida em 

que equivale a uma poética da construção, mas neste caso a dimensão artística não é 
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figurativa nem abstrata”22 (1995:2). Assim, segundo ele, a arte da arquitetura é encontrada na 

articulação poética dos materiais viabilizada pelo conhecimento das propriedades dos 

materiais. 

Adolf Heinrich Borbein (1982), em estudo filosófico denominado “'Tektonik, zur 

Geschichte eines Begriffs der Archaologie” esclarece que a tectônica se converteria na “arte de 

unir as coisas” através de junções que explorassem as propriedades adequadas dos materiais 

na realização de produtos artesanais ou artísticos, sendo a conciliação entre o estético e o 

tecnológico. 

Marco Frascari, também na década de 1980, em seu texto “The Tell-The-Tale Detail” 

(O detalhe que conta o conto, que foi traduzido como “O Detalhe Narrativo”), atribui ao 

detalhe construtivo a produção de significado. O autor, ex-aluno de Carlo Scarpa, coloca o 

detalhe como a “unidade mínima de significação na produção arquitetônica”. Ou seja, a 

expressão tectônica se manifesta na arquitetura através do pensamento sobre cada junção, na 

arte de unir cada elemento da edificação. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que a expressão tectônica da arquitetura é encontrada 

na linguagem poética que se dá na relação do arquiteto com os materiais e na maneira como 

são articulados, porém esta linguagem não fica enrijecida por uma lista de materiais, nem se 

trata da criação de um dicionário para cada sistema construtivo, mas de um fazer poético 

criado na experiência com o material. É papel do arquiteto na contemporaneidade dispor-se a 

perceber a matéria e poetizá-la. 

 

2.2. O Artífice e a Tectônica: “O Que”, “Como” e “Por Quê” 
 

Após a compreensão dos sentidos da noção de tectônica, focaremos na contribuição 

teórica de Kenneth Frampton, suas motivações e seus objetivos para estabelecer relações das 

propostas do autor com o fazer do artífice conforme elaborado por Richard Sennett, com o 

propósito de enriquecer as aproximações ao objeto de estudo, à obra do arquiteto Solano 

Benítez e do Gabinete de Arquitectura. 

Uma ênfase na materialidade da arquitetura na contemporaneidade pode ser 

encontrada na crítica de Kenneth Frampton. Dentre sua produção teórica, podem-se destacar 

os textos “Perspectivas para um Regionalismo Crítico” (1983), “Rappel à l’ordre. The case for 

                                                           
22

 Tradução nossa. 
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the tectonic” (1990) e “Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth 

and Twentieth Century Architecture” (1995), nos quais se pode destacar a defesa de uma 

arquitetura que concilia a consciência do lugar e a tectônica, nas palavras do autor, que “evoca 

a essência onírica do lugar com a inescapável materialidade da construção”, pois estes valores 

seriam capazes de conferir autenticidade à disciplina, fazendo oposição a uma arquitetura 

como produto de uma cultura consumista e incentivando um projetar sensível às 

especificidades do lugar. 

Frampton elaborou sua crítica em reação à arquitetura “pós-moderna” que permitia e 

incentivava um fazer que não apresentava compromisso com a materialização das edificações, 

muito cristalizada na imagem do “galpão decorado” (tal como proposta por Robert Venturi), e 

defendia uma cultura tectônica, que não se limitaria à simples revelação mecânica dos 

materiais, mas se manifestaria no pensamento sobre os materiais e na preocupação sobre 

como a arquitetura deve se materializar. Ao retomar o tema da tectônica, em “Rappel à 

l’ordre: argumentos em favor da tectônica” de 1990, o autor teve como objetivo combater a 

atitude pós-moderna de negar a materialidade da construção, pois reconhece uma tendência 

entre os arquitetos de “reduzir toda expressão arquitetônica a uma cultura do consumo” 

(2005:560).  

Ao concordar com o texto intitulado “Avante-Garde and Continuity” do arquiteto 

italiano Giorgio Grassi (1980), Frampton afirma entender que a arquitetura moderna não 

estaria essencialmente vinculada às vanguardas do movimento moderno e, 

consequentemente, questiona “a invenção do espaço com um fim em si mesmo”. Como 

alternativa, os arquitetos deveriam “voltar à unidade estrutural como essência irredutível da 

forma arquitetônica”. 

Se nos perguntarmos qual poderia ser uma base equivalente de 
resistência para a arquitetura, teremos de procurá-la em um 
fundamento material semelhante, isto é, a arquitetura deve 
necessariamente expressar-se na forma estrutural e construtiva. 
(FRAMPTON, 2005:558) 
 

A atitude pós-moderna de reduzir a arquitetura à cenografia, segundo Frampton 

(1990), é justificada conforme desenvolveu Hans Sedlmayr em “Art in Crisis: The Lost Centre” 

(1914), como uma consequência do deslocamento espiritual do homem para a esfera do 

inorgânico e pela “incerteza quanto ao seu lugar no mundo inorgânico”, e o que é 

desenvolvido a partir deste deslocamento e dessa incerteza é produzido à custa do mundo 

inorgânico. Ou seja, a cenografia, segundo Frampton, configura uma forma empobrecida de 
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construir o mundo inorgânico, que é consequência de uma degeneração cultural, de um 

deslocamento do centro, fruto de uma experiência empobrecida do inorgânico e, sob esta 

condição, o resultado é o empobrecimento da arquitetura. 

Ao se posicionar a favor de uma arquitetura que não despreza sua construção, 

Frampton (2005:560) retoma o tema da tectônica e a define como “a poética de construir 

subjacente à prática da arquitetura”, não pela revelação mecânica, mas na “manifestação de 

uma estrutura potencialmente poética, no sentido original da palavra grega poiésis, como ato 

de criar e revelar”. A palavra grega poiésis é referente ao fazer e tem seu sentido ligado à 

palavra techné, que significa revelação criativa. A tectônica, portanto, se referiria à construção 

a partir da articulação poética dos materiais que desvelaria novas possibilidades e evocaria seu 

ser. 

Segundo Frampton, a tectônica é aestilística e “não busca legitimar-se na ciência, na 

literatura ou na arte” (2005:560), pois a preocupação quanto à materialidade da construção 

que se manifesta na abordagem tectônica não favorece estilos, mas se torna evidente no 

pensamento sobre como o objeto arquitetônico se materializa, sua estrutura, sua construção. 

A abordagem tectônica é dependente de uma observação atenta dos materiais e da 

apreensão de suas propriedades. Semper, ao tratar dos quatro elementos, foi capaz de 

identificá-los como distintos por reconhecer diferentes polaridades, por exemplo, ao 

reconhecer que a armação tende para o céu e para a desmaterialização da massa, enquanto a 

massa tende para a terra. Segundo Frampton tais polaridades são percebidas a partir de uma 

experiência aprofundada, ou seja, quando não há este “deslocamento espiritual para a esfera 

do inorgânico”. 

Apesar de nossa era científico-tecnológica altamente secularizada, 
essas polaridades ainda constituem em larga medida os limites de 
nossas experiências de vida. O exercício da arquitetura empobreceu-
se a um nível tal que deixamos de reconhecer esses valores 
transculturais e o modo como permanecem latentes em todas as 
formas estruturais. Na realidade, essas formas servem para nos 
lembrar, seguindo Heidegger, que objetos inanimados também 
podem evocar o “ser” e, por meio dessa analogia com nosso corpo, 
podemos perceber o corpo de um edifício como se fosse literalmente 
um ente físico. (FRAMPTON, 2005:562) 
 

O arquiteto que experimenta a construção e pensa a arquitetura dando ênfase à 

abordagem tectônica demonstrando consciência dos materiais e de suas propriedades, acaba 

por se aproximar da figura do artífice, uma vez que ele é a personificação de uma postura 
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consciente de todas as etapas do processo, pois este conhece “O Que” faz, “Como” faz e “Por 

Quê” faz. O sociólogo e historiador Richard Sennett, em “O Artífice” (2008), defende esta 

postura quanto ao fazer que não apenas visa pensar a construção, mas que também se mostra 

consciente dos fatores que esta envolve, de todo o processo de criação. Ou seja, os artífices 

são aqueles que “se dedicam ao trabalho bem feito por si mesmo” (SENNETT, 2008:107), 

detêm a habilidade artesanal pelo domínio das técnicas, e também se mostram sensibilizados 

pelo contexto em que estão inseridos e orientam seu fazer pelas condições encontradas. 

Para enfrentar essa crise física, somos obrigados a mudar tanto as 
coisas que fazemos quanto a maneira como as usamos. Teremos de 
aprender diferentes maneiras de construir prédios e promover 
transporte e inventar rituais que nos acostumem a economizar. 
Teremos de nos transformar em bons artífices do meio ambiente. 
(SENNETT, 2008:23) 
 

Sennett (2008) expõe o artífice como aquele que detém o conhecimento e a técnica de 

como fazer as coisas. É alguém dotado de uma consciência material e de habilidade artesanal; 

pode ser um cientista, um arquiteto, um pedreiro, um músico, um luthier, qualquer um que, 

no domínio do que faz, pensa sobre o fazer e busca atuar, detectando problemas e buscando 

soluções. O conceito de “habilidade artesanal” auxilia na compreensão sobre quem é o artífice. 

Habilidade artesanal designa um impulso humano básico e 
permanente, o desejo de um trabalho bem-feito por si mesmo. 
Abrange um espectro muito mais amplo que o trabalho derivado de 
habilidades manuais; diz respeito ao programa de computador, ao 
médico e ao artista; os cuidados paternos podem melhorar quando 
são praticados como uma atividade bem capacitada, assim como a 
cidadania. Em todos esses terrenos, a habilidade artesanal está 
centrada em padrões objetivos, na coisa em si mesma. (...) O artífice 
explora essas dimensões de habilidade, empenho e avaliação de um 
jeito específico. Focaliza a íntima relação entre a mão e a cabeça. 
Todo bom artífice sustenta um diálogo entre práticas concretas e 
ideias; esse diálogo evolui para o estabelecimento de hábitos 
prolongados, que por sua vez criam um ritmo entre a solução de 
problemas e a detecção de problemas. (SENNETT, 2008:19) 
 

O arquiteto como artífice não está alheio aos problemas encontrados, sejam questões 

a serem superadas quanto ao fazer (“Como”) ou questões de maior escala (“Por Quê”), e sua 

obra está em constante transformação. Por isso, Richard Sennett (2008) vai tratar da “cultura 

material”, ou “materialismo cultural”, não se referindo a uma cultura de massas ou ao 

consumismo, mas aos interesses que as pessoas estabelecem pelas coisas, o que inclui no que 

se refere ao fazer do artífice, um posicionamento que o orienta frente à escolha dos materiais 

com os quais ele trabalha. Este posicionamento não é fruto de um determinismo do meio em 
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que está inserido, como reflexo de uma cultura ou de valores regionais, mas de uma escolha e 

um desejo de conhecimento e investigação sobre algo. Por isso, Sennett observa: 

A expressão “cultura material” com demasiada frequência, pelo 
menos nas ciências sociais, não trata roupas, placas de circuito ou 
peixe assado como objetos dignos de consideração em si mesmos, 
considerando a feitura desses objetos físicos como um espelho de 
normas sociais, interesses econômicos, convicções religiosas – em si  
mesma, a coisa é desprezada. (SENNETT, 2008:18) 
 

Na relação entre o meio ambiente e a construção civil no contexto latino-americano é 

possível reconhecer interesses desenfreados, de maneira que, mesmo cientes dos prejuízos 

que a exploração inconsequente dos recursos naturais pode causar ao planeta, parece 

impossível frear o consumismo das pessoas, ou fazê-las adotarem uma postura sustentável em 

relação aos bens de consumo. Nas palavras de Sennett, “para enfrentar Pandora, é necessário 

um materialismo cultural mais vigoroso” (2008:17), pois, numa trajetória obstinada, o homem, 

seja o cientista, o engenheiro ou o arquiteto, pode empreender uma jornada de investigação 

sobre algo motivado pelo interesse em ampliar seu conhecimento e esquecer-se de medir o 

impacto de suas atitudes. 

Para exemplificar este ponto de vista, o autor utiliza o exemplo de Robert 

Oppenheimer, o criador da bomba atômica, para demonstrar o espírito insaciável do artífice e 

chamar a atenção para o perigo da ausência de uma postura crítica. Oppenheimer, pela sua 

sede de conhecimento, não parou até que conseguisse desenvolver a bomba atômica, porém, 

não havia nele qualquer anseio para utilizá-la, sendo motivado por seu espírito criativo. 

Porém, sua criação tinha um poder destrutivo que estava além do seu controle. Com este 

exemplo, Sennett procurou atentar para o perigo de uma cultura material consumista, em que, 

pelo desejo de produzir e de inovar para que se produza ainda mais, a humanidade caminhe 

para sua ruína. 

A cultura material, em suma, traça um quadro do que os seres 
humanos são capazes de fazer. Essa visão aparentemente ilimitada 
vem a ser tolhida pelos impulsos autodestrutivos, sejam 
involuntários, intencionais ou acidentais. Refugiar-se nos valores 
espirituais dificilmente representaria grande ajuda no trato com 
Pandora. A natureza pode ser um guia melhor, se entendermos nosso 
labor como parte do seu ser. (SENNETT, 2008:26) 
 

Como arte, a arquitetura na sua relação com os materiais, pode demonstrar um 

pensamento sobre a construção segundo uma cultura material consciente das questões 

ambientais que oriente a utilização dos recursos. 
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Se nos textos da década de 1990, Frampton se colocava a favor de uma cultura 

tectônica exemplificando, através da arquitetura moderna, como os arquitetos pensavam a 

articulação dos materiais para compor sua arquitetura, em “Genealogy of Modern 

Architecture” o autor coloca a arquitetura como uma cultura material, ressaltando o papel da 

disciplina de não apenas conceber a construção como arte, mas cujo fazer é parte do ser da 

natureza, o que implica em um domínio dos materiais que vai além da capacidade de 

articulação, mas num conhecimento que permite uma postura crítica no uso destes, numa 

atuação consciente das consequências de suas decisões e numa habilidade artesanal que o 

habilita a transformar os materiais e as técnicas para obter melhores resultados, o que pode 

permitir a “originalidade” em suas obras. 

Em “Genealogy of Modern Architecture”, Frampton (2015:21) ressalta duas definições 

de arquitetura encontradas no Oxford English Dictionary: “a arte ou ciência de construir 

edifícios para uso humano” e “a ação e processo de construir”. Ele reconhece na comparação 

entre elas as diferenças entre labor e trabalho, entre Animal laborens e Homo faber, conceitos 

tratados por Hannah Arendt em The Human Condition (1958), com o objetivo de amparar a 

abordagem tectônica por um compromisso ético que se dá através de um pensamento crítico 

sobre o fazer da arquitetura. 

Frampton utiliza os argumentos de Arendt para destacar a diferença entre duas 

diferentes posturas quanto ao fazer na relação do arquiteto com os materiais. Ao se definir a 

arquitetura como a ação de construir, fica subentendido um sentido de continuidade que 

relaciona a arquitetura com a ação contínua de erguer edifícios, que é comparado ao labor, ao 

desempenho de um processo biológico do corpo humano, sobre o qual não se tem controle. 

Neste sentido, é reconhecida a postura do Animal laborens, por representar a falta de 

pensamento crítico sobre as tarefas, sendo estas ininterruptamente executadas segundo 

conceitos estabelecidos pelo senso comum, sem julgamento dos processos e dos resultados. 

Arquitetura é uma cultura material singular que, pela sua própria 
natureza, tem o potencial de resistir à atual tendência de 
comercializar o mundo inteiro. O crescente impulso para um 
desenvolvimento sustentável, em resposta ao aquecimento do clima 
da Terra, nos leva à necessidade de alcançar um equilíbrio entre a 
satisfação do desejo através do consumo e a obtenção de um certo 
nível de equilíbrio homeostático essencial para a sobrevivência das 
espécies. Já está claro que nosso consumo desenfreado de recursos 
não renováveis e a concomitante intoxicação do meio-ambiente 
terão um resultado negativo. (FRAMPTON, 2015:27, tradução nossa) 
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Porém, ao entender a arquitetura como uma cultura material que serve ao uso 

humano, esta passa a ser vista como uma manifestação artificial no mundo das coisas e 

reafirma a condição humana de promover meios artificiais para se destacar do meio natural, o 

que está relacionado à noção de trabalho. A este entendimento está relacionado o conceito de 

Homo faber, o homem que faz, que não está limitado por processos biológicos ou mecânicos, 

mas criticamente analisa os procedimentos e se mostra capaz de pensar e intervir nos modos 

de produção para atingir resultados de maneira mais apropriada, sendo o juiz do labor. 

 O entendimento do artífice como aquele que mantém uma relação estreita entre mão 

e cabeça (mente), o afasta da condição de Animal laborens, uma vez que este se recusa a um 

processo de repetição mecânica de tarefas. Enquanto as mãos trabalham, a cabeça exerce um 

pensamento crítico sobre o que está sendo feito, ou seja, a respeito da técnica, não basta 

saber “Como” as coisas são feitas, mas “Por Quê” cada processo é executado de tal maneira. 

Esta postura ativa é decisiva sobre o fazer, pois pode definir o nível de transformações a serem 

alcançadas. Em relação à abordagem tectônica, o caráter do artífice é exaltado na medida em 

que o arquiteto não utiliza e articula materiais de maneira mecânica, porque aprendeu de 

determinada maneira ou como uma colagem de detalhes construtivos, mas está consciente 

“Como” e “Por Quê”. 

Da mesma maneira, Sennett ressalta a atuação do artífice como sendo contrária à 

ideia de alijamento do homem dos processos, remetendo ao debate entre artesania e 

industrialização (presente no projeto de “síntese” proposto pela Bauhaus), em que se destaca 

a preocupação sobre os modos de produção e a falta de controle ou domínio de um artista 

sobre os resultados. 

Sennett, aproxima-se da reflexão de John Ruskin23 sobre o artífice, descrevendo-o 

como “um símbolo de todas as pessoas na própria necessidade de oportunidades de 

hesitação, erros” (2008:132), pois não é a favor de que o espaço da liberdade de 

experimentação fosse perdido por um processo de repetição maquinista. Sennett destaca um 

trecho do livro de Ruskin, As pedras de Veneza, que revela a sua preocupação quanto à perda 

do domínio da criação pelo homem. 

Podemos ensinar a um homem como desenhar uma linha curva e 
cinzelá-la (...) com admirável rapidez e precisão; e veremos que seu 

                                                           
23

 John Ruskin, escritor inglês, em meados do século XIX, em plena Revolução Industrial, se colocou 
veementemente contra a substituição do homem pelas máquinas que surgiam, não apenas por apego à 
tradição, mas porque constatou que, apesar da industrialização elevar a quantidade dos objetos 
materiais produzidos, estes tinham suas qualidades táteis empobrecidas. 
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trabalho é perfeito no gênero: mas se lhe for pedido que pense a 
respeito de qualquer dessas formas, que considere se não é capaz de 
encontrar melhor na própria cabeça, ele se detém; sua execução 
torna-se hesitante; ele pensa, e com quase toda probabilidade pensa 
errado; com quase toda probabilidade comete um erro no primeiro 
toque em seu trabalho como ser pensante. Mas apesar disso 
transformou-se num homem, pois antes era apenas uma máquina, 
uma ferramenta animada. (RUSKIN apud SENNETT, 2008: 130) 
 

Assim, a habilidade do artífice se desenvolve a partir da liberdade de experimentar e 

“o esclarecimento vai surgindo à medida que o erro diminui” (2008:113). É evidente que a 

repetição dedicada ao processo leva à capacitação, mas esta dedicação deve estar 

comprometida com o pensamento sobre a ação que está sendo repetida. Porém, o 

experimentar de algo que seja novo incorre o risco da falha pela incerteza dos resultados e faz 

deflagrar mais uma vez a diferença entre Homo faber e Animal laborens. 

Sennett (2008:16), assim como Frampton, também vai abordar esta diferença se 

baseando nas definições de Arendt que equiparam o Animal laborens ao homem que entende 

o trabalho como um fim em si mesmo, que está isolado do mundo e focado no desempenho 

de suas funções, é “o ser humano equiparado a uma besta de carga, o trabalhador braçal 

condenado à rotina”, e só está interessado em “Como” fazer. Já o Homo faber seria superior 

ao Animal laborens e seria capaz de julgar o trabalho e pensar sobre a prática, e, além do 

domínio de “Como” fazer, também sabe “Por Quê” fazer. Sennett entende que ambos são 

capazes de raciocinar sobre o trabalho, a diferença entre eles é a postura crítica, a decisão 

entre a repetição das tarefas ou um pensamento ativo sobre o fazer. 

O entendimento sobre o Homo faber é decisivo para entender a relação entre a 

tectônica e o artífice. Sendo o Homo faber, o juiz do labor, o agente ativo na criação, o 

arquiteto que assume essa postura não opera de maneira que a tectônica seja passiva ao 

desenho das formas ou ao detalhe construtivo como fruto de um fazer conhecido, ou seja, não 

se limita à simples repetição de técnicas. Para o Homo faber, a tectônica é ativa na concepção 

arquitetônica e na experiência do fazer, de modo que o pensamento sobre os materiais e as 

técnicas é decisivo na poética da construção e a criação e a articulação dos diferentes 

materiais são exploradas numa postura que torna possível o “original”. 

O Homo faber é o juiz do labor e da prática materiais, não um colega 
do Animal laborens, mas seu superior. Desse modo, na visão dela 
[Arendt], nós, seres humanos, vivemos em duas dimensões. Numa 
delas, fazemos coisas; nesta condição, somos amorais, entregues a 
uma tarefa. Também somos habitados por uma outra forma de vida, 
mais elevada, na qual deixamos de produzir e começamos a discutir e 
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julgar juntos. Enquanto o Animal laborens está fixado na pergunta 
“Como?”, o Homo faber pergunta “Por quê?”. (SENNETT, 2008:17) 
 

Os arquitetos não estão alheios a este posicionamento, uma vez que a construção civil 

causa grande impacto no meio-ambiente, e cabe a estes decidirem se continuarão projetando 

e utilizando os recursos como se estivessem alienados a tal realidade ou se adaptarão seu 

modo de fazer e pensar a construção demonstrando uma postura consciente quanto ao 

cenário instaurado. Frente a este dilema, Sennett defende que o artífice não está apenas 

consciente de “Como”, mas “Por Quê”, ou seja, não apenas demonstra consciência material ou 

habilidade artesanal, onde compreende as propriedades dos materiais para operar com eles e 

é capaz de fazer surgir o “original”, inovar, mas também inova porque atua baseado em uma 

cultura material sensível ao contexto e aos desafios encontrados no cenário em que está 

inserido. 

Sennett (2008:84) liga o conceito de “originalidade” à palavra grega poiésis que 

designa o fazer através da “revelação criativa” fazendo referência ao uso da palavra por Platão, 

que a utilizava se referindo a “algo onde antes não havia nada” e que, ao passar a existir, 

suscita sentimentos de admiração e espanto. O artífice, pela consciência que tem das coisas, as 

utiliza para criar algo novo. Essa consciência, Sennett chamou de “consciência material”, e 

esclareceu que, apesar desta expressão suscitar discussões filosóficas, preferiria se ater ao seu 

sentido na prática. Esta expressão seria relativa ao campo das ideias frente ao material através 

de uma consciência engajada em modificá-lo. 

O fazer de Solano Benítez apresenta muitas semelhanças com a postura do artífice 

como apresentada por Richard Sennett, uma vez que sua arquitetura se desenvolve a partir de 

uma poética do tijolo como resultado da investigação sobre as técnicas com o objetivo de 

encontrar novas aplicações, de maneira que a escolha pelo material passa por uma consciência 

das condições locais, ou seja, domina “O Que” faz, ”Como” faz e ”Por Quê” faz. Investigar a 

construção com tijolo para Solano Benítez significa tirar partido de um material acessível e 

culturalmente empregado para ampliar as possibilidades construtivas e, assim, garantir 

maiores vantagens em sua utilização, como a redução de custos da construção, ao fazer uso de 

um material barato cuja matéria-prima é encontrada em abundância na região ao invés de 

sistemas construtivos industrializados que podem onerar a construção, e o aproveitamento de 

uma mão-de-obra local que tem domínio do material e das técnicas tradicionais. 

Assim, Benítez se coloca diante do fazer da arquitetura e, no conhecimento das 

diversas técnicas utilizadas ao longo do tempo, se lança sobre o tijolo para pensar novas 
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maneiras de construir com este material de protocolo milenar. Pode-se afirmar que, antes de 

se questionar sobre o que mais o tijolo poderia “ser”, foi necessário que o arquiteto 

conhecesse as técnicas, ou seja, que ele detivesse um conhecimento sobre a arquitetura que o 

permitisse transgredir com o emprego ordinário do material. 

O emprego do tijolo por Solano Benítez reforça um desejo de enfrentamento da crise 

ambiental que se revela numa mudança de atitude quanto à exploração dos recursos naturais. 

Existe nele uma consciência de que para os arquitetos interferirem no quadro instaurado, é 

necessário que estes reavaliem o modo como pensam a construção, e que esta se dê de 

maneira consciente do impacto de suas escolhas no projeto, ou seja, a decisão por materiais e 

técnicas deve estar orientada por uma cultura material que não apenas pensa a materialidade 

da construção, mas que é sensível ao impacto de suas escolhas. 

Assim como Frampton e Sennett, Solano Benítez com frequência em seus discursos 

menciona a diferença entre o Homo faber e o Animal laborens, e isso se deve à postura que 

assume ao se negar a continuar construindo de maneira alienada ao impacto de suas decisões 

de projeto. Por isso, Benítez24 se diz interessado na história das técnicas, pois foi a partir delas 

que o homem foi se instrumentalizando através de consecutivas invenções para intervir na 

natureza e gerar espaços que pudessem abrigá-lo, o que permitiu que a humanidade se 

desenvolvesse, e, da mesma maneira, o homem deveria continuar se instrumentalizando, mas 

com o objetivo de repensar suas próprias intervenções, tirar partido da própria natureza e não 

apenas explorá-la. 

Benítez reconhece que atualmente o homem deixou de ser Homo faber para se tornar 

Animal laborens, pois deixou de ser aquele que pensa para produzir, quem detém a técnica e é 

capaz de modificá-la, superá-la, com o propósito de viver melhor. Reconhece então, uma falta 

do uso da “inteligência”, uma postura acostumada a executar tarefas sem que haja 

pensamento sobre elas. No uso de sua “inteligência”, nas palavras do arquiteto, ele se lança 

continuamente sobre o fazer imaginando novas possibilidades, expressando nas obras uma 

trajetória de sua investigação, onde cada projeto é uma oportunidade para continuar 

pesquisando, experimentando, inovando. 

Seria possível comparar a atuação de Solano Benítez com a do Homo faber, uma vez 

que, para ele, não basta replicar as técnicas indiscriminadamente, é preciso questionar “Por 

Quê” para ser capaz de dar novas respostas, e, para que, ao mudar as perguntas, não se 

                                                           
24

 Solano Benítez em entrevista ao autor, em 25 de Outubro de 2016. Ver Anexo 01. 
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continue produzindo os mesmos resultados. A consciência das condições do ambiente que 

cerca o arquiteto como artífice, o faz analisar se suas práticas estão respondendo 

apropriadamente ao contexto em que está inserido e, por dominar “Como”, é capaz de 

repensar a técnica, pois está consciente do que faz (“Por Quê”). Se o Animal laborens trabalha 

com as mãos, o Homo faber opera com as mãos e com a mente, numa intensa relação entre 

detecção e solução de problemas, sendo o modelo compreendido como estímulo e não apenas 

como ordem. 

 

 

 

2.3. Consciência material: presença, antropomorfose e metamorfose 
 

Ainda reconhecemos como importante acompanhar Sennett (2008:137-165) em sua 

apresentação de alguns “procedimentos” observáveis na relação do artífice com o material, 

em sua “consciência artesanal”. São eles: metamorfose, presença e antropomorfose.  

Presença e antropomorfose são os procedimentos mais simples de serem 

compreendidos. O sentido de presença é relativo à marca do produtor presente no objeto 

produzido através da mensagem do “eu fiz”, que é mais fortemente sentida quando se pensa 

nos objetos feitos de argila ao longo da história, seja a telha moldada na coxa do escravo, seja 

a coloração do tijolo que varia de acordo com o local de onde a argila foi extraída ou pela 

temperatura do forno onde o tijolo foi cozido - características que transferem para o material 

a presença daquele que o produziu. 

Pode-se dizer que o procedimento de presença a partir da construção em arquitetura 

pode se referir à marcação da presença do homem na obra, onde os processos construtivos 

revelam o manuseio dos materiais pelo construtor, ou ainda, no caso do arquiteto, manifestam 

sua postura criativa em relação à construção através de elementos criados em função do 

pensamento sobre o material, de maneira que fica evidente a capacidade do homem de se 

instrumentalizar, atuar sobre as coisas e transformá-las. 

A antropomorfose é relativa ao uso metafórico do material na arquitetura, onde sua 

utilização pelo arquiteto artífice é dotada de características humanas, a exemplo do conceito 

de “honestidade” dos materiais. Neste caso, não apenas o material compõe a imagem da obra, 
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mas esta é pensada a partir dele e sua forma obedece ao comportamento do material e este 

dá expressão à obra. Por isso, ao tratar das obras dos arquitetos, usaremos o conceito de 

antropomorfose fortemente ligado à ideia de uma arquitetura “honesta” ou “bruta”. 

A metamorfose é relativa à alteração de procedimentos e, segundo Sennett, pode 

ocorrer de três maneiras: pelo desdobramento a partir de uma forma-tipo, pela combinação 

de formas ou pela mudança de domínio.  

A metamorfose normalmente se dá através de uma solução criativa encontrada em 

decorrência de um problema detectado. Sennett ressalta a importância de negar a ideia de 

inevitabilidade que se costuma ter frente a metamorfoses, ou inovações que vêm através 

delas, como se algo fosse criado porque era inevitável ou tivesse surgido espontaneamente a 

partir de uma necessidade, e não tivesse a figura de um artífice que enfrentou o problema, 

usou a imaginação e propôs uma solução. 

Os relatos do “simples assim” pressupõem que a mudança tem de 
ocorrer de determinada maneira, cada passo levando 
implacavelmente ao seguinte; o fabricante não poderia ter agido e 
pensado de outra maneira – como na afirmação de que “a cunha de 
ponta única levou inevitavelmente à garra dupla de martelo”. A 
explicação “simples assim” é de natureza inteiramente retrospectiva. 
Voltando mais uma vez no tempo, parece perfeitamente lógico que a 
roda giratória provocasse uma mudança do rolo de argila para a 
modelagem vertical do pote, mas como poderia a primeira pessoa 
que substituiu a cabaça por uma pedra saber o que sabemos hoje? É 
possível que o oleiro ficasse perplexo, ou talvez exultante – que vêm 
a ser estados de consciência mais engajados que “simplesmente 
tinha de acontecer assim”. (SENNETT, 2008:141) 
 

A metamorfose pelo “desdobramento de uma forma-tipo” ocorre quando uma forma-

tipo, que é “uma categoria genérica de objeto”, sofre alguma transformação por algum 

problema detectado. Sennett aponta o fracasso como propiciador de novas possibilidades 

onde, segundo ele, “pode aparentemente impor uma reconfiguração orgânica, servindo a 

menor mudança para recompor a relação mútua de todas as partes” (2008:145). Este tipo de 

metamorfose pode ser encontrado de forma mais profunda quando a nova condição do 

material sugere uma nova utilização. O autor exemplifica com o caso da ponte de pedestres 

sobre o Rio Tâmisa projetada pelo arquiteto Norman Foster, quando esta se inclinou enquanto 

as pessoas caminhavam por ela. O ocorrido apontou para uma alteração do sistema de 

amortecimento que resolveu o problema da inclinação. 
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Outro tipo de metamorfose ocorre pela “combinação de formas”. Neste caso, há uma 

cooperação de materiais que passam a funcionar como um composto ou como uma mistura. 

Na cooperação como composto, o todo se torna diferente das partes, e na cooperação como 

mistura, existe uma coexistência independente dos materiais.  

Por fim, a metamorfose como “mudança de domínio” que, segundo Sennett, ocorre 

quando princípios que orientam uma prática são utilizados para desenvolver outras atividades. 

O autor expõe como o antigo ato de tecer através do tear doméstico, onde se empurrava os 

fios horizontais para cima para uni-los, serviu de exemplo para a criação do sistema de 

articulação macho e fêmea pela construção naval, quando passou a ser possível “tecer” com a 

madeira. 

Semper, em sua “Teoria de Transformação de Materiais”, já cogitava esta 

possibilidade, de que formas que tradicionalmente são executadas com determinado material 

e técnica, poderiam passar a ser feitas com outros materiais ou técnicas ou cumprir outras 

funções. Na era da tecnologia, voltar aos textos de Semper pode parecer um retrocesso, pois o 

arquiteto teórico abordou apenas técnicas consideradas primitivas, até mesmo deixando de 

fora materiais como o vidro e o aço que já eram explorados pela construção civil no seu 

tempo. 

Em seus textos, Semper não se detém em elaborar de maneira prolongada esta teoria, 

apenas reconhece a possibilidade de que os materiais poderiam ser utilizados na construção 

segundo técnicas diferentes das observadas em sua análise da cabana caribenha, onde, por 

exemplo, mesmo estabelecendo que a argila seja utilizada na cerâmica, reconheceu que com 

esta poderiam ser feitos tijolos, os quais são assentados de forma têxtil. Também reconheceu 

a familiaridade entre vasos cerâmicos e cestos de vime, onde, para se fazerem os cestos, 

manteve-se a forma, porém passou-se a utilizar outro material, o vime, segundo outra técnica, 

o têxtil. 

Kenneth Frampton (1995:6) destacou a existência desta teoria, porém foi Izabel 

Amaral quem assumiu esta atitude como algo relevante para o fazer na contemporaneidade 

em seu texto “Reatualizando Gottfried Semper” (2009), no qual analisa dois casos em que os 

materiais foram deslocados de sua aplicação comum e utilizados na construção segundo uma 

lógica diferente da habitual. A autora identifica dois pavilhões da Expo70 em Osaka: o pavilhão 

do Brasil de Paulo Mendes da Rocha e o Pavilhão do Canadá dos arquitetos Arthur Erickson e 

Geoffrey Massey.  
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Segundo Amaral (2009:9), o projeto para o pavilhão do Canadá se deu em três etapas e 

as alterações sofridas entre elas deflagram o que foi proposto na teoria de Semper. O conceito 

se baseava em um tronco piramidal de base quadrada que abrigasse diversos programas, mas 

que, externamente, fosse revestido de espelhos como um convite aos japoneses para 

apreciação do céu e intensificação da experiência da paisagem. Para suportar a superfície 

espelhada, imaginou-se na primeira etapa, uma estrutura maciça de concreto moldado in loco 

e, como a estrutura proposta se mostrava pesada e exagerada para seu propósito, na segunda 

etapa se imaginou a possibilidade de substituir a estrutura de concreto moldado in loco por 

concreto pré-fabricado em pórticos tipo “Y” invertidos, o que traria leveza para a obra. 

Durante a execução, notou-se que a estrutura pré-fabricada de concreto apresentava 

comportamento e conexões semelhantes à estrutura de madeira, sistema construtivo que 

facilitaria a construção, e resolveu-se que seria apropriado construir em madeira (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Arthur ERICKSON; Geoffrey MASSEY, Pavilhão do Canadá, Osaka, 1970 – Vista geral. 
 

Neste caso, a teoria de transformação de materiais pode ser observada na trajetória 

que levou à escolha do sistema construtivo mais apropriado, e também na exposição das 

semelhanças entre o sistema de concreto armado pré-fabricado e de estruturas de madeira. 

Fica evidente que, diferente do concreto armado moldado in loco, que é maciço, pesado e 

rígido, o concreto pré-fabricado é montável, leve e flexível, tal como as estruturas de madeira, 

o que faz destacar a oposição entre o estereotômico e o tectônico, entre o concreto moldado 

in loco e o pré-fabricado. Apesar de ambos os sistemas construtivos serem de concreto 

armado, a madeira de articular elementos é diferente: o concreto moldado no local apresenta 

caráter estereotômico ao se moldar as fôrmas, e o concreto pré-fabricado apresenta 

semelhanças com a lógica de montagem e articulação de estruturas de madeira. Ou seja, a 
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transformação dos materiais se dá na medida em que o projeto sofre alterações para 

encontrar a técnica que melhor responderia às necessidades. 

No pavilhão do Brasil a atitude de Paulo Mendes da Rocha frente ao material e à 

técnica empregada se dá de maneira diferente. Embora não seja possível definir uma técnica 

específica para o concreto, como fez Semper com os materiais que analisou, entende-se que o 

concreto armado é um sistema construtivo que em geral se comporta estereotomicamente, 

como uma pedra líquida que se amolda à fôrma, e espera-se que sua utilização seja de 

suportar cargas. Porém, ao invés de cruzar o material com outra técnica, como no caso do 

pavilhão do Canadá, o arquiteto inverteu seu uso lógico e utilizou uma estrutura pesada e 

maciça como cobertura. Ou seja, se a função de cobrir seria normalmente atendida por uma 

armação e um telhado através de uma estrutura leve, Paulo Mendes da Rocha concebeu uma 

cobertura retangular de concreto armado aparente medindo 50x31 metros apoiada em apenas 

quatro pontos, sendo três elevações do terreno e um pilar, ou seja, uma estrutura pesada para 

cumprir a função de cobrir (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Paulo MENDES DA ROCHA, Pavilhão do Brasil, Osaka, 1970 – Vista da rua. 

 
A pertinência da teoria de Semper para uma abordagem tectônica na 

contemporaneidade está na possibilidade do reconhecimento de potencialidades nos 

materiais, além das que já foram disseminadas e amplamente difundidas, que se dá pela 

observação atenta e pelo domínio das suas propriedades, que permite que se faça o que ainda 

não foi feito e se construa poeticamente experimentando cruzamentos entre materiais e 

técnicas, como exposto por Amaral. 
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Como observa Amaral, Semper utilizou diferentes expressões para se referir à “Teoria 

de Transformação de material”, como, por exemplo, interdependência, transições, 

transformação, transformações sucessivas, associação, relação, metamorfose, metamorfoses 

materiais e influência.  Sennett também utilizou a palavra metamorfose para designar as 

transformações que ocorrem em decorrência da habilidade artesanal do artista, tais como as 

inter-relações entre elementos, técnicas e materiais identificadas por Semper, porém a 

empregando num sentido mais amplo. Segundo o autor, a metamorfose ocorre quando novas 

possibilidades expressivas são alcançadas através de mudanças nos procedimentos que 

caracterizam determinada técnica ou elemento. 

Quando o arquiteto se coloca como um artífice frente aos materiais, para ser capaz de 

inovar, no que se refere às técnicas e sua aplicação, é preciso que desenvolva sua consciência 

material e sua habilidade artesanal: a consciência material envolvida na experiência, porque se 

faz necessário que se tenha um profundo conhecimento das propriedades do material para 

que com que ele seja capaz de enxergar novas alternativas, e a habilidade artesanal, porque é 

pelo conhecimento das técnicas que se torna possível dominar as diferentes maneiras de 

articular os materiais, permitindo imaginar novas possibilidades de executar as formas com 

diferentes materiais segundo diferentes técnicas. 

Solano Benítez demonstra frequentemente em sua trajetória esta postura crítica 

frente ao tijolo, utilizando-o segundo técnicas não usuais, negando um possível sentido de 

identidade, segundo o qual a aplicação do tijolo estaria destinada a ser expressa segundo uma 

linguagem têxtil, mas mostra que ainda é possível explorar materiais e técnicas tradicionais e 

com eles inovar e lhes dar uma nova expressão. 

Pode-se dizer que a obra de Solano Benítez representa o cruzamento de uma cultura 

tectônica com uma cultura material, pois seu fazer não está limitado à simples poética dos 

materiais, ao pensamento da estrutura e da articulação dos materiais como projeto de 

superfícies, mas é fruto do pensamento sobre o próprio material, sobre as técnicas, sobre o 

impacto do seu fazer e sobre o contexto em que está operando sua arquitetura e este 

pensamento define os parâmetros que vão orientar a maneira como constrói poeticamente 

com os materiais. 

Por isso, faz-se necessária não apenas a aproximação ao tema da tectônica, uma vez 

que o fazer de Solano Benítez não consiste em livre experimentação dos materiais ou no 

projeto de superfícies, mas perceber sua postura como artífice, pois o posicionamento crítico 

com o qual enfrenta a construção provoca transformações, metamorfoses, na operação com 
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os materiais e acaba por proporcionar uma arquitetura que, além da poética dos materiais, 

demonstra sensibilidade ao contexto. 

De fato, neste trabalho, aproximamo-nos mais de uma abordagem fenomenológica do 

que transcendental sobre a criação, acompanhando o próprio Frampton, em sua relação com 

Merleau-Ponty. Preferimos também não reforçar tanto a questão como defesa da artesania, 

como faz Sennett, muito menos a ideia de uma “essência” ou “revelação da verdade” própria 

ao material, num debate que, se aprofundado, nos levaria de Platão a Heidegger. Pretendemos 

aqui investigar a poética como experiência de um fazer que implica uma “consciência de”, 

suspendendo os conceitos a priori, e buscando entender como, na obra de Solano Benítez, o 

tijolo pode aparecer com qualidades outras ou inéditas. Preferimos continuar, portanto, com a 

expressão “consciência material” de Sennett, ressaltando a investigação sobre o caráter 

experimental do processo do arquiteto, em bases fenomenológicas, buscando reconhecer a 

criação em seu trabalho como fruto da experiência com o material e com as técnicas. 
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3. Tectônica, Metamorfose e Poética na Obra de Solano Benítez 
 

A trajetória que Solano Benítez e o Gabinete de Arquitectura têm empreendido 

através do uso do tijolo em suas obras demonstra uma poética deste material que se 

desenvolve a partir da investigação e do profundo conhecimento que tem de suas 

propriedades e das técnicas com as quais a Arquitetura tem sido edificada ao longo do tempo. 

Tal abordagem não apenas participa de uma cultura tectônica que se expressa pela articulação 

poética dos materiais, mas também de uma cultura material que o arquiteto continuamente 

cria. Arquiteto artífice, que pelo engajamento com sua própria obra (O Que), com o material e 

as técnicas (Como) e com o contexto no qual atua (Por Quê), pensa a construção criticamente, 

orientando seu modo de fazer como um pensamento tectônico capaz de criar metamorfoses 

no que se refere ao emprego do material. 

Diferente dos outros arquitetos do taller E, Solano Benítez optou por empreender em 

suas obras investigações sobre o tijolo, o mais comum, o mais barato, que pode ser 

encontrado em qualquer loja de materiais de construção, por compreender que, ao construir 

com este material, poderia intervir como arquiteto em diversas esferas, seja social, por ser um 

material comum cuja técnica é amplamente difundida, seja econômica, porque é possível 

construir com ele mesmo com baixo orçamento, seja ambiental, já que sua matéria-prima está 

disponível em abundância no Paraguai. 

Este capítulo tem o objetivo de se aproximar das obras criadas pelo arquiteto, 

buscando investigar sua abordagem tectônica e os procedimentos de seu fazer, destacando-se 

as metamorfoses provenientes da postura do artífice que, pela sua habilidade artesanal e pela 

consciência material, transforma as técnicas para dar respostas apropriadas ao contexto em 

que atua, entendendo que a originalidade que suas obras apresentam é proveniente de um 

engajamento com o fazer, pois para inovar é preciso conhecer. 

Assim, adotamos como critério para selecionar as obras da produção do arquiteto que 

seriam tratadas, escolher três, entre as que foram visitadas, que fossem consideradas 

evocativas a partir dos temas da tectônica e da metamorfose, sendo escolhidas: o Gabinete de 

Arquitectura, o Centro de Reabilitação Infantil Teletón e a Casa Abu y Font. A partir destas 

obras foram traçadas relações com outras obras, e buscou-se ressaltar como estas se 

apresentam como poética da construção. 
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3.1. O Gabinete de Arquitectura e o Têxtil como Metamorfose 
 

Após graduar-se em arquitetura em 1986, logo em seguida, Solano Benítez inicia seu 

escritório, o Gabinete de Arquitectura. Como mencionado anteriormente, em 1994, ao receber 

um prêmio de cinco mil dólares, o arquiteto se viu entre duas escolhas: a aquisição de dois 

computadores novos para trabalhar ou construir uma nova sede. Ao decidir-se pela segunda 

opção, enfrentou questões de custos que não resultaram em uma edificação que fosse apenas 

uma construção com o objetivo de abrigar trabalhadores, mas em uma resposta técnica 

criativa que pudesse atender relações espaciais apropriadas a um escritório de arquitetura, o 

que fez revelar na edificação um caráter intermediário entre a ideia e o acabamento, onde, 

apesar da construção atender sua função, seu aspecto inacabado expõe o lugar como espaço 

em construção. Os arquitetos Anderson Freitas e Pablo Hereñu, ao introduzirem o projeto para 

o Gabinete de Arquitectura (Figura 45) no livro organizado pela Escola da Cidade que reúne os 

memoriais descritivos das obras de Solano Benítez, evidenciam características dos espaços: 

A partir da rua de acesso, a impressão que se tem é a de que o lote 
encontra-se desocupado. A abertura de um extenso portão de correr, 
feito de tábuas de madeira reaproveitadas, descortina um extenso e 
arborizado jardim de terra batida e uma discreta edificação térrea ao 
fundo. O caminho até ela é indicado por construções como montes 
de galhos secos em uma lateral, tábuas de madeira no chão, um 
tanque feito de folhas secas varridas, experimentos construtivos em 
andamento, pilhas de tijolos, madeiras e placas de vidros coletados 
em obras de demolição e estocados para reutilização. A aproximação 
ao pequeno edifício revela as pequenas aberturas da sala de 
trabalho, o pátio que precede o ponto de acesso, as generosas 
aberturas da sala de reuniões e uma variedade de soluções 
construtivas utilizando tijolos, madeira bruta, vergalhões de aço e 
vidro. O espaço interno é marcado pelo rígido controle da 
temperatura e da entrada de luz, através do engenhoso desenho das 
aberturas, o que resulta na criação de uma penumbra de caráter 
intimista e que contrasta e destaca as operações no espaço externo. 
(FREITAS e HEREÑU, 2012:17) 
 

O comentário dos arquitetos acerca desta obra traz à evidência o caráter familiar dos 

materiais tradicionais como a madeira e o tijolo, uma vez que a edificação se mostra discreta 

aos olhos de quem passa por ela. Também não existe a exploração de volumes do ponto de 

vista formal, há apenas uma parede, uma única fachada em que o tijolo se apresenta 

protagonista e, ao se aproximar dela, um olhar mais atento aos elementos construtivos é 

capaz de perceber que os materiais, o tijolo e a argamassa, foram empregados de maneira a 

distanciarem-se do seu uso comum. 
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Figura 45: Solano BENÍTEZ, Gabinete de Arquitectura, Assunção, 1995. 

Neste projeto Solano Benítez já demonstrava o interesse em empregar materiais que 

estivessem à disposição com o propósito de diminuir custos, e o faz de maneira a dar-lhes 

expressão tirando partido da condição dos materiais. Dessa maneira, procura reutilizar vidros, 

pedaços de madeira, e, além de utilizar o tijolo maciço mais comum encontrado no Paraguai, 

também explora construir com tijolos provenientes de demolições, sejam inteiros ou, até 

mesmo, partidos. Assim, percebe-se que expressão do material em sua obra está associada à 

sua condição; quando o tijolo é novo, este serve a estruturas que necessitam de tijolos 

inteiros, e se o tijolo está quebrado, o arquiteto busca oportunidades para reutilizá-lo na 

situação em que se encontra tirando partido de sua condição. No Gabinete de Arquitectura, 

utilizou tábuas de madeira de baixa densidade para construir o teto e as paredes divisórias do 

banheiro e copa (Figura 47) e também fragmentos de tijolos em algumas lajes (Figura 46). 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Solano BENÍTEZ, Gabinete de Arquitectura, Assunção, 1995 – Acesso. 
Figura 47: Solano BENÍTEZ, Gabinete de Arquitectura, Assunção, 1995 – Interior. 

 

A necessidade de reduzir custos o levou a repensar a maneira como os tijolos são 

assentados com o propósito de utilizar uma menor quantidade de material, o que foi possível 

pela proposta de inverter a posição dos tijolos, os assentando “de pé”, ao invés de utilizar sua 

maior dimensão. O resultado não apresentava a estabilidade necessária para construir uma 

parede, e, para contornar o problema, o arquiteto enxergou na necessidade de abrir vãos para 
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ventilação e iluminação, a oportunidade para vencer a limitação ao propor uma abertura em 

fita cuja moldura poderia trabalhar como uma viga intermediária que minimizaria a os esforços 

de flexão e compressão, tornando estável a parede esbelta.  

Assim, o arquiteto foi capaz de propor uma parede em que os tijolos puderam ser 

assentados verticalmente, o que resultou numa membrana envoltória em que há uma 

predominância maior da área de cerâmica em relação à área de argamassa de assentamento, 

o que difere da aparência das paredes de tijolos maciços comumente conhecidas. Pode-se 

observar que, pelo uso criativo dos materiais, a maneira de assentar tijolos, o seu 

aparelhamento, foi alterada gerando uma nova textura pela proporção entre o tijolo e a 

argamassa. Ou seja, retomando a ideia de Semper de que o aparelhamento teve sua origem no 

têxtil, na comparação de que assim como o tecido é feito fio a fio, as paredes são feitas fiada 

por fiada, percebe-se que as diferentes maneiras de entrelaçar fios revelam diferentes 

texturas, e, da mesma forma, o aparelhamento de tijolos, segundo sua linguagem têxtil, 

também pode dar lugar a novas texturas na medida em que se alteram as cores, formas, 

dimensões, posições, juntas etc. 

O anseio pela originalidade presente no processo criativo de Benítez vai resultar em 

diferentes texturas, uma vez que, quando novas formas de articular tijolos são encontradas, 

novas tramas são reveladas. Embora, não se trate de uma investigação sobre maneiras de 

compor diferentes membranas com o tijolo, pois a investigação de Benítez é estrutural e não 

imagética, o aparelhamento, segundo sua linguagem têxtil, em suas obras se distancia do 

aparelhamento tradicional, como, por exemplo, as maneiras de assentamento de tijolos pelos 

romanos. Pode-se dizer que a linguagem têxtil da construção em alvenaria sofre metamorfoses 

revelando novas texturas na medida em que o arquiteto conhece o material e propõe novas 

maneiras de construir com ele. 

Utilizando as terminologias como propôs Sennett, pode-se observar um caso de 

metamorfose por transformação de forma-tipo, pois na construção de uma parede se supõe 

automaticamente que, ao utilizar tijolo maciço, este seja assentado pela sua maior dimensão, 

assim como foi estabelecido pelo senso comum, para que se crie uma massa estável capaz de 

resistir a esforços de compressão.  Apesar do simples gesto de mudar a face que recebeu a 

argamassa, o elemento construído ainda é caracterizado como uma parede de tijolos 

assentados por aparelhamento, porém esta se tornou mais esbelta, mais econômica, passou a 

reagir aos esforços de maneira distinta e, além disso, pelo seu aspecto, textura, a ser 

percebida como menos familiar pelo emprego inusitado do material. 
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Este desvelar de novas possibilidades construtivas com os materiais traz à tona o valor 

de uma arquitetura que é experimental, na qual o arquiteto questiona as normas e modos de 

fazer cristalizados pelo senso comum, num processo que é marcado por incertezas, por 

tentativas e erros. Nele, o fracasso é uma possibilidade, mas, ainda assim, é fundamental para 

contribuir na formação de um saber tácito, de uma cultura material que não provém da 

erudição dos livros, mas do conhecimento pela experiência. 

Quando Solano Benítez propôs a inversão da posição do tijolo, assentando-o pela 

menor dimensão na construção da parede do Gabinete, houve ali a troca de um processo 

naturalizado como práxis por um processo experimental. Assentar tijolos para construtores 

que detém a técnica é uma tarefa simples e limpa. Ao inverter a posição, os construtores são 

colocados em uma posição nova e de desconforto a qual não haviam se submetido e essa falta 

de domínio é assumida na argamassa que transborda intencionalmente por entre os tijolos de 

maneira irregular, conferindo o aspecto de imperfeição à obra. É possível admirar o resultado, 

também porque ele evidencia o caráter manual, fazendo presente na obra o pensamento 

sobre ela e o homem que a construiu. Neste sentido, lembramos Sennett, valorizando o 

caráter advindo do fazer que aceita a irregularidade e a distinção: 

Como qualquer modelo, uma máquina deve propor e não ordenar, e 
a humanidade certamente deve afastar-se das ordens de imitar a 
perfeição. Frente às pretensões de perfeição, podemos afirmar nossa 
individualidade, que confere um caráter próprio ao trabalho que 
fazemos. São necessárias modéstia e uma certa consciência de 
nossas inadequações para dar mostra desse tipo de caráter na 
habilidade artesanal. (SENNETT:2008,122) 
 

3.1.1. A Linguagem têxtil e suas Metamorfoses 

 
É frequente nas obras de Solano Benítez que obras futuras apresentem 

desdobramentos técnicos de obras anteriores. A experiência da obra Gabinete de Arquitectura 

permitiu a Benítez mais uma vez modificar a técnica, embora com resultado semelhante, e 

esta foi adaptada para facilitar a execução e o aperfeiçoamento se tornou evidente no 

acabamento final. Se nesta obra a argamassa de assentamento teria transbordado entre os 

tijolos por causa da dificuldade de assentar tijolos pela menor dimensão, devido à instabilidade 

de uma parede tão esbelta (Figura 48), já no projeto posterior para o Centro de Aposentados 

Bancários (Figura 49), o arquiteto propôs a mesma parede, porém, para uma melhor execução, 

ao invés de construí-la no local, esta foi pré-fabricada no chão e instalada após estar firme. 

Neste caso, o pensamento sobre as dificuldades levou o arquiteto a imaginar possibilidades 
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para tornar a execução mais fácil. Mais uma vez retomando as terminologias de Sennett, pode-

se observar uma metamorfose por transformação de uma forma-tipo, uma vez que a postura 

do artífice que pensa a técnica para aperfeiçoá-la é evidenciada nas transformações do modo 

de construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Solano BENÍTEZ, Gabinete de Arquitectura, Assunção, 1995 – Exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Solano BENÍTEZ, Centro de Aposentados Bancários, Assunção, 1996. 

O têxtil aplicado à construção com tijolos é relativo ao seu aparelhamento, de maneira 

que o modo de assentar, o tamanho dos tijolos, a quantidade de argamassa utilizada, sua 

origem ou sua composição podem acarretar numa diversidade de superfícies, onde cada uma 

apresenta um caráter específico. O aparelhamento de tijolos como técnica, apesar da aparente 

diversidade, tem protocolo milenar, e, ainda assim, observaremos como Solano Benítez 

explora o têxtil como expressão de sua arquitetura. 
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Como foi abordado no capítulo sobre a Tectônica, Gottfried Semper, através de sua 

obra “Os quatro elementos da arquitetura” (1851), contribuiu para o debate sobre a essência 

da arquitetura ao defender que esta seria a construção. Este ensaio foi um marco teórico 

importante no que se refere à defesa de um projetar orientado pela abordagem tectônica, ou 

seja, onde o material não serve a uma imagem pré-concebida da obra e não é mera construção 

de uma ideia ou de um conceito, mas onde o pensamento sobre a forma arquitetônica é 

intrínseco ao pensamento sobre o material. 

Semper, a partir da observação de uma cabana caribenha durante a exposição 

universal de Londres em 1851, formulou a teoria de que a arquitetura teria sua origem em 

quatro elementos básicos: o podium, o lar, o fechamento e o telhado - conforme a tradução da 

arquiteta Izabel Amaral (2009), uma vez que podem ser encontradas palavras diferentes para 

designar cada um dos elementos, variando conforme a tradução. Kenneth Frampton, em 

“Rappel à l’ordre: argumentos em favor da tectônica” (1990), os traduz como: o aterro, a 

lareira, a membrana envoltória e a armação e o telhado. 

Amaral reconhece por trás destes quatro elementos, o desempenho de quatro funções 

básicas atendidas por eles: elevar, abrigar, fechar e cobrir; e assume através de uma matriz 

(Figura 50) uma intenção encontrada em Semper de associar tais elementos a materiais e 

técnicas específicas, onde o aterro se constitui a partir da estereotomia da pedra, ou seja, a 

partir do corte e do assentamento das pedras pode-se formar uma massa volumétrica 

comprimida; a lareira está associada à argila, uma vez que é um material que pode ser cozido 

no fogo, e o fogo é importante para o desenvolvimento do lar; o fechamento se origina do 

têxtil, pois os tapetes e tecidos foram as primeiras membranas envoltórias; e o telhado se 

constitui a partir de uma armação composta de estrutura leve de madeira e cada peça pode 

ser encaixada. Assim, segundo Semper, os quatro elementos (podium, lar, fechamento e 

telhado) se originam a partir de quatro materiais (pedra, argila, tecido e madeira) segundo 

quatro técnicas (estereotomia, cerâmica, têxtil e tectônica), reconhecendo que cada material 

teria a priori uma técnica correspondente, ou seja, uma maneira específica de unir, uma 

junção que explicita como os materiais são articulados, uma espécie de identidade construtiva. 

Por isso, diferentes linguagens são reconhecidas nas diversas técnicas pela variedade como 

cada uma promove a articulação dos materiais. 
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Figura 50: Esquema analítico da teoria de Semper por Izabel Amaral (2009) 

Nesta matriz, Amaral demonstra também como Semper admitia a possibilidade de 

que, a partir da observação atenta das técnicas e do domínio dos materiais, seria possível a 

aplicação dos materiais segundo outras técnicas, ao reconhecer, por exemplo, que a linguagem 

têxtil, pela maneira como se dá o entrelaçamento das fibras do tecido, motivou a reflexão que 

levou ao desenvolvimento da construção com tijolos, ou seja, o têxtil foi expandido para além 

de sua aplicação com fibras, e influenciou o trabalho com a argila contribuindo para o 

desenvolvimento de paredes de tijolos, as quais também viriam a servir à função de 

fechamento. 

Assim como os tecidos eram feitos fio a fio, da mesma maneira os tijolos passaram a 

ser aparelhados fiada por fiada. Porém, a afinidade entre tijolos e tecidos não se restringiu à 

adoção do têxtil como forma de articular, e, assim como havia motivos e padrões que eram 

estampados nas tapeçarias, diferentes paginações foram criadas para dar novas expressões à 

construção com tijolo e um caráter distinto para as superfícies. 
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Fernando Diez, ao introduzir as obras de arquitetos que utilizam o tijolo como 

estrutura e como expressão a partir de uma linguagem têxtil, aprofunda a visão Semper sobre 

a origem têxtil da alvenaria em texto intitulado “Tejido y Solidez” (2014): 

A associação da parede com a noção de tecido pode resultar curiosa, 
mas Semper considera o tecido um feito cultural e distinto a cada 
povo. Explica que sua identidade se revela em uma certa tradição 
segundo a qual se realizam os nós, ou os “pontos” do tecido cuja 
multiplicação produz uma superfície com textura, cores e motivos 
idiossincráticos. Cada cultura teria sua própria maneira de tecer e, 
portanto, seus tecidos característicos. Podemos imaginar a cabana ou 
a tenda como uma expressão possível desta ideia, onde as paredes 
são de tecidos. Mas também podemos considerar a trama da parede 
de tijolo como um tecido que varia segundo a cor e a época. Este 
tecido tem um nome: aparelhamento. Adjetivado por um nome que 
corresponde com uma forma de tecer os tijolos para produzir um 
muro com um aspecto particular. O lugar do nó ocupa a posição dos 
tijolos (...), capaz de produzir um aparelhamento.  Mas, ao mesmo 
tempo, as diferentes combinações dos tijolos produzem paredes com 
motivos característicos. Decantadas por séculos e identificadas com 
lugares, épocas e culturas, estas paredes são reconhecíveis, como o 
aparelhamento inglês, o inglês antigo, o flamenco, o gótico, o 
americano. A aparência deste tecido é ainda mais evidente quando a 
argamassa utilizada e, portanto, as juntas do muro são de cor 
contrastante. A isso se agrega a variação cromática nos próprios 
tijolos, o que pode dar lugar a padrões geométricos e ornamentais. 
(DIEZ, 2014:78) 
 

Solano Benítez evidencia um pensamento sobre o material que vai se refletir em 

diferentes superfícies pelas possibilidades de texturas obtidas. Como mencionado 

anteriormente, sua postura crítica frente à técnica de aparelhamento de tijolos no Gabinete de 

Arquitectura (Figura 51) e no Centro de Aposentados Bancários representam metamorfoses a 

partir de uma técnica tradicional, pois se referem a variações do modo de aparelhar tijolos, 

seja pela maneira de assentar, ao inverter a posição do tijolo, seja pelas novas texturas, as 

quais representam maneiras distintas de construir e perceber as superfícies de tijolo maciço. 
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Figura 51: Solano BENÍTEZ, Gabinete de Arquitectura, Assunção, 1995 – Parede. 
  

Outro pequeno gesto de Benítez que representa uma metamorfose da linguagem têxtil 

foi uma leve inclinação no assentamento dos tijolos em muros e paredes externas que fez com 

que suas arestas funcionem como pingadeiras evitando que as águas da chuva escorressem 

pelas superfícies das edificações, como pode ser encontrado no edifício das Oficinas R&P 

(2005. Figura 52). Solução semelhante pode ser encontrada na abóbada da Casa Abu y Font 

(2006), onde a inclinação ocorre para aproveitar a maior diagonal do tijolo para que a laje 

curva tivesse a maior espessura (Figura 53). Outra metamorfose encontrada na Casa Abu Y 

Font que gerou nova superfície é encontrada na parede divisória entre a rampa e a sala de 

estar, a qual foi construída a partir de módulos vazados de forma quadrada com tijolos 

conectados pelas extremidades (Figura 54). Esta transformação não representa apenas uma 

metamorfose no que se refere à textura, mas também quanto à opacidade e funcionalidade de 

uma parede, pois, assim como uma parede de cobogós, esta delimita fisicamente o espaço 

sem o enclausurar, pois permite maior fluidez e visibilidade entre ambientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Solano BENÍTEZ, Oficinas R&P, Assunção, 2005 – Muro. 
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Figura 53: Solano BENÍTEZ, Casa Abu y Font, Assunção, 2006. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Solano BENÍTEZ, Casa Abu y Font, Assunção, 2006. 

Solano Benítez demonstra a mesma preocupação encontrada nos arquitetos 

paraguaios citados em capítulo anterior, a de reutilizar materiais provenientes de demolição 

para reduzir custos. Atualmente existem muitas pesquisas na área da engenharia civil que 

visam encontrar maneiras de reciclar o lixo da construção e, dentre as alternativas, uma opção 

envolve a moagem dos detritos para utilizar novamente como agregado. Neste procedimento, 

existe a necessidade de organizar as diversas fases, como coleta, tratamento e distribuição do 

novo produto, além do convencimento de que esta nova alternativa é possível. O que os 

arquitetos paraguaios têm feito sugere um processo de tempo bem mais curto, pois eles 

mesmos buscam nas demolições aquilo que lhes interessa reutilizar nas novas construções, 

não havendo nenhum tipo de tratamento destes materiais, apenas uma reutilização que tira 

partido da condição em que estes são encontrados. 

No Teletón (2010) foi proposta a reutilização de fragmentos provenientes da 

readequação da edificação para construção da nova sede, e os tijolos foram reutilizados em 
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quatro situações diferentes: como camada de cobrimento da laje de concreto da cobertura do 

acesso (Figura 56), como componente de painel curvo utilizado como fechamento, como 

parede de vedação e como superfície da abóbada que separa a área administrativa dos 

consultórios (Figura 55). Em nenhum destes casos, os fragmentos são apenas agregados que 

ficam ocultos dentro de paredes de concreto, mas é tirado partido do seu aspecto na criação 

de novas texturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 - Abóbada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Acesso. 

Outros dois casos também merecem ser destacados: a parede estrutural da Residência 

Las Anitas (2005), que tem sete metros de altura e espessura de quatro centímetros devido à 

espessura dos próprios fragmentos dos tijolos que a compõem, e as paredes da circulação e 

dos escritórios na sede da Unilever (2001), na qual o arquiteto não utilizou a parte lisa dos 

tijolos quebrados para criar a textura, mas a face irregular, o que promoveu ao ambiente um 

aspecto peculiar (Figura 57). Assim como na laje de acesso ao Gabinete de Arquitectura (Figura 

46), não se quer esconder ou disfarçar a condição de fragmento ou de reuso, pelo contrário, as 

estruturas foram pensadas em função dos próprios fragmentos e seu caráter evidencia isso. O 
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aspecto têxtil nas obras de Solano Benítez e do Gabinete de Arquitectura se dá através da 

investigação sobre a estrutura, onde a cada inovação, surgem novas maneiras de tecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Solano BENÍTEZ, Sede da Unilever, Vila Elisa, Paraguai, 2001. 

 

3.1.2. Reflexões sobre a Curtain-Wall 

 

Acerca da obra de Frank Lloyd Wright, Kenneth Frampton destaca um projeto 

específico, o National Life Insurance Offices (1920-1925), cuja fachada foi desenvolvida a partir 

de uma técnica que se trata basicamente de uma estrutura composta por uma tela de cobre 

que sustenta o textile-block system. Esta técnica ficou conhecida como curtain-wall25 e tem 

esse nome porque se refere a uma reflexão sobre a origem têxtil da alvenaria, onde através de 

elementos metálicos é tecida uma trama que permite que com os tijolos se construa uma 

membrana envoltória, um muro que é tecido como uma cortina. 

Frampton (1995) reconheceu na arquitetura moderna de Frank Lloyd Wright, 

principalmente nas casas de textile-block system, esta preocupação com o caráter das 

superfícies que se revelava no projeto de blocos de concreto personalizados, onde se exprimia 

com eles uma consciência da linguagem têxtil não apenas como técnica, mas como 

representação. 

                                                           
25

 A expressão curtain-wall é mais comumente utilizada para designar uma trama estrutural leve, 
independente da estrutura da edificação, que permite a construção de fachadas de vidro. Porém, 
também se faz uso da mesma expressão para designar a trama metálica que permite “tecer” fachadas 
de tijolos através de estrutura independente, como uma metáfora da origem têxtil da alvenaria.  
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Acerca deste sistema, Frampton (1995:96) destaca a afirmação de Wright de que “uma 

edificação pela primeira vez pode ser ligeiramente fabricada, terminada, com um único 

material – literalmente tecida como a tapeçaria oriental”26. Ao projetar os próprios blocos de 

concreto e desenhar os motivos que lhes davam expressão, o arquiteto assumia nessas casas a 

ideologia de uma construção decorada ao invés de uma decoração construída, e o fazia, nas 

palavras de Frampton, através de uma postura de “antropomorfose mística” (1995:100), pois 

os motivos eram inspirados em culturas ancestrais e na natureza numa tentativa de 

valorização de um material banal, pois o bloco de concreto passou de mero material de 

construção para componente estrutural e ornamental dentro de uma linguagem têxtil. Pode-se 

destacar como exemplo das casas de textile-block system, a casa La Miniatura (1923), em 

Pasadena, Califórnia, onde pela utilização deste sistema, o arquiteto se denominou um tecelão 

que tece a membrana envoltória das casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Frank Lloyd WRIGHT, Casa La Miniatura, Pasadena, California, 1923. 

Porém, a exploração de uma linguagem têxtil no uso da alvenaria como forma de 

expressão foi, em geral, enfraquecida, quando se passou a buscar uma uniformidade 

construtiva na aparência das superfícies e se abandonaram este desenho e nível de 

detalhamento, se limitando a aplicação dos materiais conforme a lógica estabelecida pelos 

fabricantes. 

                                                           
26

 Tradução nossa. 
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A curtain-wall não é simples articulação de materiais, mas consequência do 

pensamento sobre como seria possível construir um elemento que exprimisse uma reflexão 

sobre a origem têxtil da arquitetura ao elaborar uma construção em que os tijolos fossem 

colocados fiada por fiada como se fossem tecidos. Solano Benítez em dois momentos 

oportunamente se lançou sobre esta técnica para trazer à tona a reflexão evocada pela 

curtain-wall (Figura 59). 

 

 

 

 

 

Figura 59: Reflexão sobre a curtain-wall por Solano Benítez. 

Ao ser convidado por David Chipperfield para criar uma proposta para a Bienal de 

Veneza de 2012, sob o tema “Território Comum”, cujo objetivo apontava para o 

reconhecimento de uma identidade através da investigação de novas possibilidades, Solano 

Benítez trabalhou em parceria com o arquiteto argentino Rafael Iglesia e cada um propôs um 

elemento em tijolo. A proposta de Rafael Iglesia buscava uma reflexão sobre a imagem da 

paisagem vienense, um plano de edificações sobre um plano de água, através da inversão 

desta ordem, numa edificação que fosse constituída de tijolos empilhados, assentados sem 

argamassa e que fossem fixados pelo peso da cobertura composta de uma piscina (Figura 61). 

Já Solano Benítez propôs um plano vertical de curtain-wall de 9 metros de altura, onde 

a trama metálica era feita de aço de construção em forma de alambrado, e a ela eram fixados 

painéis pré-fabricados de fragmentos de tijolos reforçados com aço medindo 70x70cm. O 

muro se colocava como uma barreira e, ao se aproximar colocando o rosto contra ele, o 

observador poderia observar imagens expostas em pequenos visores (Figura 60). Nesta 

intervenção, a curtain-wall torna evidente a difusão de uma cultura construtiva com tijolo, 

que, independente da região se desenvolve segundo uma linguagem têxtil, através do 

aparelhamento fiada por fiada. Porém, ao utilizar o tijolo paraguaio, pelo aspecto peculiar 

deste material, é enfatizada uma expressão local, paraguaia, que é acentuada no uso deste 

tijolo em fragmentos para reforçar uma cultura material que visa o reaproveitamento, 

deixando transparecer preocupações sociais e econômicas que influenciam o pensamento da 
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construção, ou seja, através de uma técnica que é comum a todos, podem-se ressaltar 

manifestações idiossincráticas. 

 

 

 

 

 

Figura 60: Proposta de Solano Benítez para Bienal de Veneza 2012. 
Figura 61: Proposta de Rafael Iglesia para Bienal de Veneza 2012. 

 

Em projeto mais recente, ao participar de um concurso para loja da empresa italiana 

Gucci em Miami, Solano Benítez expôs outra maneira de interpretar a curtain-wall (Figuras 62 

e 63). Se no caso anterior a relação entre o têxtil e a alvenaria se dá pela exposição da técnica 

que evoca as semelhanças dos processos, onde o tecido se faz linha por linha e o tijolo fiada 

por fiada evidenciando o entrelaçamento da costura, neste projeto o arquiteto aqui 

incorporou à técnica a maleabilidade, a leveza e o movimento do tecido. Solano Benítez 

propôs módulos pré-fabricados de tijolos no interior de uma moldura de aço e imaginou a 

possibilidade de conectá-los pelas arestas com dobradiças, formando uma pele cujo aspecto 

transmite a leveza do tecido, a qual também funciona como um filtro para a luz, protegendo o 

interior da insolação direta do sol. Assim, com este tecido de tijolos se imaginou uma 

membrana envoltória têxtil tal como Semper propunha em sua teoria dos quatro elementos 

originários da arquitetura, mais especificamente, a origem têxtil dos fechamentos como foi 

observado por ele na cabana caribenha. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Estudo de Módulos pré-fabricados. 
Figura 63: Projeto de Solano Benítez para concurso da loja Gucci em Miami. 
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3.2. O Centro de Reabilitação Infantil Teletón e o Caráter Experimental 

e Investigativo das obras de Solano Benítez 
 

 Ao ser convidado pela instituição para projetar um novo centro de reabilitação, Solano 

Benítez entendeu que, se já atuava consciente dos custos da construção, neste caso em 

particular, deveria dar uma resposta que levasse em consideração e honrasse os recursos 

angariados pelo esforço coletivo, os quais são levantados pelos próprios cidadãos através de 

doações voluntárias. O arquiteto percebeu que cada tijolo assentado era a representação do 

empenho coletivo com a causa, o que estava em sintonia com o comprometimento ético com 

o qual busca operar sua arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Planta. 
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No terreno já havia dois blocos construídos, os quais seriam destinados ao bloco 

principal, com a recepção, consultórios e salas de reabilitação, e ao bloco de usos múltiplos, 

que inicialmente serviu para abrigar consultórios, que atualmente são salas de uso 

administrativo. O percurso que leva ao bloco principal foi marcado por uma laje de concreto 

onde o arquiteto utilizou fragmentos de tijolo como camada de cobrimento, e, ao longo do 

percurso, foram propostas duas abóbadas de tijolos, uma delas marca a fachada principal que 

dá para a rua e repousa sobre a laje de acesso, e a outra repousa sobre o bloco principal 

(Figura 65). 

Ainda em seu exterior (Figura 64), ao passar pela rua, fica evidenciado o caráter 

comunitário da obra que, apesar da discreta grade que limita o lote, convida o olhar a penetrar 

a obra através da abóbada localizada ao longo da frente do terreno, a qual foi construída com 

módulos triangulares vazados de tijolos maciços. Ao entrar no terreno, percebe-se que esta 

abóbada está localizada em meio a um jardim de vegetação arbustiva e repousa sobre a laje 

que marca a circulação que leva ao bloco principal. Próximo a ela, há outra abóbada também 

composta de elementos vazados e ambas se mostram sensíveis ao lugar, pois, ao mesmo 

tempo em que protegem os espaços, permitem que a luz do sol e o vento as atravessem de 

modo que, ao longo do dia, a paisagem se transforma através dos jogos de luz e sombra, 

proporcionando uma atmosfera aconchegante, distinta do exterior quente e árido, atuando 

como um filtro por meio destes espaços intermediários entre o exterior e o interior da 

edificação. 

Os módulos de tijolos se adaptam para envolver as árvores existentes no local, o que 

demonstra uma sensibilidade na transição e na conciliação entre o natural e o construído 

(Figura 66). Neste caso, o elemento triangular não se mostra apenas uma invenção construtiva 

com o tijolo, mas é decisivo para a experiência da obra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Abóbada de acesso. 
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Ao ingressar o interior do bloco principal fica perceptível como os espaços foram 

pensados a partir das necessidades de seus usuários. Além da suavidade da rampa que facilita 

a locomoção, os vãos de iluminação e ventilação das circulações foram propostos junto ao 

chão permitindo que as crianças que, em sua maioria, engatinham e rastejam circulando por 

entre as salas, pudessem usufruir das vistas dos pátios, os quais são áreas verdes com jardins, 

arbustos e árvores (Figura 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón,Assunção, 2010. 

 

Muitos elementos construtivos como as paredes das circulações, alguns painéis e a 

abóbada do bloco administrativo foram construídos com fragmentos de tijolos reaproveitados 

de demolição, e o aproveitamento deste material nesta condição confere à edificação um 

caráter distinto, a qual se distancia da imagem cristalizada de como um centro de reabilitação 

normalmente parece, uma vez que seus espaços não remetem a ambientes “frios”, como 

ainda se pode encontrar em muitos hospitais e centros de tratamento. O próprio arquiteto 

relata que as crianças, acerca da abóbada localizada no bloco administrativo, dizem se tratar 

das costas de um dragão, devido à superfície curva, às nervuras e à textura resultante do uso 

dos fragmentos (Figura 68). 
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Figura 68: Abóbada do bloco administrativo, Teletón. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Tanto os vãos onde foram utilizados vidros reciclados como a abóbada de fragmentos 

são exemplos importantes que reforçam o posicionamento de Solano Benítez como arquiteto 

artífice, o qual, nestes casos, se mostra mais fortemente ligado à ideia de repensar o emprego 

dos materiais do que à ênfase no detalhe construtivo como propôs Frampton ao apoiar-se em 

Frascari. 

Ao reutilizar vidros provenientes de demolição de outras obras, Benítez não buscou 

adaptar os vãos das circulações do Teletón às dimensões dos vidros, mas aplicou o vidro sobre 

o vão e pintou as sobras do vidro da mesma cor da parede, se afastando da ideia de 

refinamento inerente ao detalhe construtivo e reforçando o desejo do arquiteto de utilizar o 

que se tem à disposição e pensar novas aplicações, ou seja, produz uma metamorfose com o 

objetivo de realizar uma adaptação do elemento à sua nova condição. 

Outra característica do arquiteto como artífice é o caráter experimental de suas obras, 

muito evidenciado na maneira como Benítez pensou a abóbada de fragmentos de tijolos. O 

arquiteto desejou construir uma abóbada catenária que separasse o salão de espera e se 

desenvolvesse sobre os consultórios formando uma circulação como um túnel. A abóbada é 

composta de treze módulos, onde cada um é reforçado por dois arcos que se cruzam para 

garantir a estabilidade da estrutura. O conhecimento teórico garantia o funcionamento da 

estrutura, pois uma abóbada que se desenvolve segundo uma catenária é uma técnica 

construtiva amplamente conhecida. Porém, os arcos de reforço como projetados não 

atendiam os esforços da estrutura, que se mostrava instável, pois durante a construção do 

primeiro módulo, verificou-se que a forma catenária exigia precisão na execução da forma 

para que a estrutura fosse estável e, por isso, seriam necessários arcos que promovessem um 

reforço maior. Na construção do segundo módulo, com arcos mais reforçados, percebeu-se 
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que havia um exagero, pois a estrutura chegou a partir no encontro dos arcos, o que levou a 

uma terceira solução mais equilibrada (Figura 69). 

Mais uma vez utilizando os termos de Sennett, pode-se dizer que ocorreu uma 

metamorfose por transformação de uma forma-tipo, uma vez que a técnica foi sendo alterada 

e os elementos repensados a partir dos imprevistos detectados durante a construção. Este 

processo de detecção e solução de problemas é evidenciado no caráter experimental da 

arquitetura de Solano Benítez e do Gabinete de Arquitectura, pois o pensamento sobre a 

construção e a presença do arquiteto no canteiro foram decisivos para definir as dimensões 

dos arcos e estes fossem capazes de estruturar a abóbada, o que revela que nem sempre as 

metamorfoses pela transformação de uma forma-tipo ocorrem através de insights na fase de 

desenho ou de detalhamento, mas podem se dar, por exemplo, no canteiro de obras ou no 

contato do arquiteto com a obra, num processo que permita o saber pela prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Abóbada do bloco 

administrativo. 

Em suas palestras, Solano Benítez costuma ressaltar a importância de um espírito 

crítico e de uma postura inovadora que devem estar presentes no processo criativo do 

arquiteto e exemplifica com um caso que reflete como a postura do arquiteto artífice pode dar 

lugar a metamorfoses em suas obras. Benítez relata quando Nanci, a zeladora de seu 

escritório, inventou um elemento novo a partir de uma necessidade, quando, devido ao surto 

de dengue e ao medo de contrair dengue hemorrágica, Nanci fixou à sua vassoura uma espiral 
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repelente que, ao ser queimada, libera uma fumaça que espanta os mosquitos. Ao iniciar a 

limpeza, Nanci acendia a espiral e começava a varrer, mantendo o ambiente onde ela estava 

livre de mosquitos e do risco de contrair dengue. A partir da união de dois elementos, ela 

estava criando um “dispositivo anti-dengue”. 

A postura ética presente no pensamento sobre os materiais faz com que Solano 

Benítez promova maneiras de reutilizar recursos, sejam os painéis de vidro ou os tijolos 

provenientes de demolições. Ao fazê-lo, tanto repete o uso anterior, tirando partido do 

aspecto irregular do tijolo quebrado, como fez no Gabinete de Arquitectura, no Teletón e na 

Unilever, como também imagina novas possibilidades e atribui ao material nova expressão. 

Assim, fragmentos de tijolos podem ser utilizados como agregado em paredes estruturais, 

como camada de cobrimento em lajes de concreto, em piso, entre outros.  

Fernando Diez, ao refletir sobre o reaproveitamento do tijolo por Solano Benítez no 

Teletón, escreve: 

O tijolo pode sobreviver inclusive à morte do edifício. O tijolo feito 
escombro em um tipo de desejo alegórico, ainda é útil. Expressa, 
todavia uma possibilidade, um desejo kahniano de ser. (...) A maneira 
como esta segunda vida ganha corpo deliberadamente se distancia 
do uso anterior do tijolo. Buscando não só uma nova utilidade para o 
material, senão também uma nova expressão, que encontra nova 
identidade na originalidade das formas próprias estruturais. Solano 
Benítez, desde seu Gabinete de Arquitectura, explora a possível 
variação das estruturas de tijolo em combinação com texturas 
características que servem para identificá-la dentro do projeto e, 
desse modo, ir dando forma e cor distintas aos diferentes setores do 
programa do edifício.27 (DIEZ, 2014:4) 
 

O desejo de Solano Benítez de reaproveitar materiais provenientes de demolições é 

expresso na proposta de novas aplicações para eles, uma vez que não se busca maneiras de 

reaproveitar apenas os que estão em bom estado. Aqueles que são reaproveitados são 

empregados de maneira a ressaltar esta condição de reaproveitamento e a se diferenciar dos 

novos materiais e, para isso, o arquiteto encara estes fragmentos provenientes de demolição, 

não como um material a ser reaplicado, mas o reduz à condição de matéria, buscando 

encontrar maneiras em que a condição de fragmento possa ser combinada com outros 

elementos para a criação de novas formas e para promover novas expressões. 

Este tipo de metamorfose está presente na proposta do arquiteto quando utilizou 

fragmentos de tijolo como camada de cobrimento na concretagem da laje de acesso do 

                                                           
27

 Tradução nossa. 
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Teletón. Neste caso, pode-se afirmar que ocorreu uma mistura de elementos, uma vez que há 

uma coexistência independente entre eles. Na Residência Las Anitas (2005), entretanto, é 

possível identificar este tipo de metamorfose num nível mais aprofundado, onde ocorre uma 

combinação de elementos que gerou um todo que não pode ser identificado de suas partes 

(Figura 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Solano BENÍTEZ, Residência Las Anitas, Presidente Hayes, Paraguai, 2005.  

Nesta obra, Solano Benítez relata ter questionado os engenheiros sobre a possibilidade 

de construir uma parede de 35 metros de comprimento, 7 metros de altura e 4 centímetros de 

espessura a partir de fragmentos de tijolos quebrados e os engenheiros disseram que não era 

recomendável, pois esta não resistiria. Então, em seguida, mudou a pergunta, questionando se 

poderia fazer uma parede de concreto com aquelas mesmas dimensões utilizando fragmentos 

de tijolos como agregado, e prontamente os engenheiros disseram que era viável. O que 

estava por trás dos questionamentos de Benítez era a necessidade de verificar sobre a 

possibilidade de combinar concreto e fragmentos de tijolo para erguer uma parede naquelas 

dimensões, sobre a qual não se pode afirmar se esta se trata de uma parede de concreto que 

utiliza tijolos como agregado ou de uma parede de fragmentos de tijolos feita de concreto. A 

operação da metamorfose neste caso está na combinação dos materiais, onde concreto e 

tijolo trabalham juntos de maneira que não se pode distinguir um elemento protagonista, pois 

são interdependentes entre si. 
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Para concluir esta análise parece pertinente relatar a piada que o arquiteto Rafael 

Iglesia contou a Solano Benítez e que é frequentemente utilizada por ele em suas palestras 

para exprimir a postura que procura manter frente aos materiais, destacando a importância de 

um espírito crítico para fazer surgir novas possibilidades. Um homem perguntou a um padre: 

“Padre, enquanto rezo, posso fumar?”. Indignado com a pergunta, o padre explica que rezar é 

um ato sagrado e não convinha fumar enquanto rezava. Então, o homem se volta novamente 

ao padre e questiona: “Padre, enquanto eu estiver fumando, posso rezar?”, e o padre 

prontamente responde: “Claro, meu filho, qualquer momento é apropriado para falar com 

Deus”. 

 

3.2.1. O Elemento Triangular 

 

Um dos grandes adventos da arquitetura de Solano Benítez é o elemento triangular 

utilizado na abóbada do Teletón, pois, a partir do pensamento sobre este módulo de tijolos, 

metamorfoses, no que se refere a operações técnicas e comportamento estrutural, podem ser 

percebidas. Entretanto, em outras ocasiões também é encontrado o partido triangular com o 

objetivo de ampliar a estabilidade da estrutura, e tais obras reforçam seu posicionamento 

crítico quanto à mera repetição de técnicas, demonstrando através de simples transformações 

os avanços que podem ser obtidos quando o arquiteto adota em seu fazer a postura do 

arquiteto artífice, aquele que domina a técnica e é capaz de pensar sobre ela, que atua através 

da dinâmica entre mão e mente, entre fazer e pensar, a qual é evidenciada no caráter 

experimental de suas obras. 

Segundo Solano Benítez28, mais importante que a resistência do tijolo é a inércia da 

estrutura que ele compõe, pois nesta é elevada a capacidade do material de resistir, uma vez 

que quando determinado elemento ou parte de uma estrutura inerte é submetido à carga, os 

outros entram em ação para evitar que este se rompa. Em se tratando do tijolo paraguaio, que 

é muito frágil, ao atingir a inércia, este passaria a se romper sob uma carga superior. Outro 

ponto ressaltado pelo arquiteto é a restrição encontrada nas normas que podem limitar a 

resistência dos materiais e sua aplicação, induzindo a sua subutilização. Por isso, torna-se 

importante conhecer e dominar as propriedades dos materiais para fazer que deles surjam 

novas oportunidades. 

                                                           
28

 Solano Benítez em aula de apresentação do Gabinete de Arquitectura e seus projetos ministrada no 
curso de Pós-graduação em Arquitetura, Educação e Sociedade da Escola da Cidade. Disponível em: 
http://escoladacidade.org/bau/solano-benitez-gabinete-de-arquitectura. 
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Como observa Diez, a forma triangular está presente em muitas obras do arquiteto, 

uma vez que as soluções por ele encontradas, em geral, são viabilizadas ao atingir a inércia da 

estrutura, condição que é naturalmente obtida na estrutura de forma triangular. Assim, serão 

encontradas “abóbadas, pirâmides invertidas e paredes ziguezagueantes, onde o protagonista 

é o triângulo como recurso formal e estrutural” (2014:8), uma vez que este demonstra rigidez 

pela forma e, ao reagir a esforços de compressão em um dos vértices, transporta os esforços 

para os lados adjacentes e gera no terceiro lado tração. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Solano BENÍTEZ, Experiência MUVA, Córdoba, Argentina, 2014. 

Dentre suas obras, pode-se destacar a Experiência MUVA (Figura 71), onde o arquiteto 

propôs um muro buscando a forma triangular para que não fosse necessário construir 

fundações, pois se tratava de uma intervenção temporária29, e a parede de fragmentos de sete 

metros de altura da Residência Las Anitas, nas quais, embora tenham sido executadas 

conforme técnicas diferentes, o arquiteto buscou na forma triangular a maneira de promover 

estabilidade para aquelas paredes de características tão peculiares. Porém, se nestes casos as 

paredes não têm função estrutural ou não há cargas apoiadas sobre elas, para compor a 

fachada da Casa Esmeraldina (2003), o arquiteto propôs um sistema de fechamentos que 

atuam como brises, pois filtram a luz no interior da casa, e se desenvolvem em três níveis 

feitos a partir de painéis esbeltos de tijolos dispostos segundo uma base triangular e que 

funcionam como estruturas de cascas, pois sua capacidade estrutural vem da rigidez pela 

forma (Figura 72). 

                                                           
29

 Muro proposto por Solano Benítez para exposição de arte MUVA, o qual tinha 17 metros de 
comprimento e, por não ter fundação, apresenta uma forma de ziguezague em um dos lados para 
promover estabilidade. 
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O exemplo mais didático para explicar a estrutura de cascas é a folha de papel, que, ao 

ser dobrada, tem sua estabilidade e capacidade de resistir a cargas grandemente elevadas. 

Embora existam experiências na construção civil que buscam explorar a resistência do papel, 

as cascas são comumente associadas às estruturas de concreto armado, pois a partir deste 

sistema construtivo, que é maleável e flexível, é possível desenvolver maior variedade de 

formas. Semper, em seu tempo, não poderia prever que fechamentos, que tiveram sua origem 

nos tecidos a partir de uma linguagem têxtil, também poderiam ser executados como folhas a 

partir da dobra. Pode-se dizer que a metamorfose ocorre no momento em que se abandona o 

emprego do tijolo como estrutura estereotômica, que resiste à compressão pela sua 

espessura, e se buscam formas esbeltas e flexíveis que resistam pela sua forma e não pela 

exploração da resistência à compressão. Vale ressaltar que, para o concreto armado, a 

estrutura de cascas já representa uma metamorfose por mudança de domínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Solano BENÍTEZ, Casa Esmeraldina, Assunção, 2003. 

Embora sem função estrutural, servindo apenas como fechamento, outro uso 

expressivo de cascas de tijolos foi proposto pelo arquiteto no bloco de hidroterapia do 

Teletón, onde, ao invés de propor uma parede comum com janelas para entrada de luz, o 

arquiteto tirou partido do ziguezague da base triangular para promover iluminação indireta, o 

que garantiu uma atmosfera peculiar ao ambiente devido à meia-luz, uma vez que, ao optar 

por esta solução, evitou-se o ofuscamento gerado pela reflexão da luz na água das piscinas e a 

necessidade de iluminação artificial durante grande parte do dia (Figuras 73 e 74). 
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Figura 73: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Bloco de 
Hidroterapia. Figura 74: Detalhe dos painéis do Bloco de Hidroterapia, Teletón. 

 

Outro processo de metamorfose por mudança de domínio teve seu início na abóbada 

externa do Teletón, a qual foi construída a partir da criação de elementos triangulares de 

tijolos que estruturaram esta abóbada. A reflexão sobre este elemento nas obras seguintes 

acarretou em outras metamorfoses, e se desenvolveu em um processo que culminou na 

abóbada que deu a Solano Benítez o Leão de Ouro na Bienal de 2016. A trajetória de 

metamorfoses empreendidas a partir das inovações que se seguiram em função do elemento 

triangular da abóbada do Teletón não se refere apenas à mudança de domínio, pois em cada 

obra pequenos procedimentos foram alterados, combinações entre materiais foram feitas até 

que ocorreu tal mudança. 

A criação destes elementos triangulares de tijolo (Figura 75) se deu em função da 

reflexão sobre a capacidade estrutural dos materiais, pois, ao se construir um muro espesso de 

tijolos, por exemplo, se despreza a capacidade que o tijolo tem de resistir a esforços. Os 

módulos propostos por Solano Benítez visavam alcançar uma estrutura inerte a partir da 

colaboração estrutural entre os tijolos viabilizada pela forma triangular, e, se os tijolos 

paraguaios são frágeis, a inércia potencializaria sua capacidade estrutural. Assim, já se 

poderiam imaginar estruturas de tijolos que não fossem maciças, pesadas ou que apenas 

trabalhassem à compressão. Inicialmente, estes módulos configuravam uma estrutura de 

forma triangular de tijolo armado composta de nove tijolos argamassados, sendo três em cada 

lado. 
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Figura 75: Elementos estruturais triangulares de tijolo por Gabinete de Arquitectura. 

Em uma das abóbadas de acesso do Teletón, Benítez30 utilizou tais elementos 

conectando-os com concreto armado, e esta se desenvolvia segundo uma catenária. O 

engenheiro Carlos Escobar (que trabalhava nas obras de Eladio Dieste) participou deste 

projeto e acompanhou sua execução, constatando que não se tratava apenas de uma abóbada 

aligeirada, onde os módulos apenas reduziam a quantidade de tijolos dando leveza à estrutura, 

mas estes faziam que os tijolos não trabalhassem apenas à compressão, mas também à tração, 

o que fazia que esta abóbada não fosse estável. A instabilidade da estrutura requereu que 

fossem construídos arcos de tijolo e aço como reforço, assim como alguns reforços horizontais 

(Figuras 76 e 78).  

Na segunda abóbada do acesso, Benítez já não estava envolvido com a obra, e os 

engenheiros optaram por reduzir a compressão e aumentar a tração por considerarem a 

estrutura instável; assim, para aumentar a estabilidade da estrutura, reforçaram a conexão dos 

elementos triangulares construindo arcos de tijolos entre eles, duplicando as camadas de 

concreto, e mudando o sentido dos tijolos nos elementos triangulares, o que deu uma 

aparência mais uniforme à estrutura e também uma maior inércia, muito maior que a 

                                                           
30

 Solano Benítez em aula de apresentação do Gabinete de Arquitectura e seus projetos ministrada no 
curso de Pós-graduação em Arquitetura, Educação e Sociedade da Escola da Cidade. Disponível em: 
http://escoladacidade.org/bau/solano-benitez-gabinete-de-arquitectura. 
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necessária para promover à condição de uso que a primeira já atendia, apesar de sua 

instabilidade (Figuras 77 e 79). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Primeira abóbada. 

Figura 77: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Segunda abóbada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Detalhe da primeira 
abóbada. Figura 79: Solano BENÍTEZ, Centro de Reabilitação Infantil Teletón, Assunção, 2010 – Detalhe 

da segunda abóbada. 

Nesta obra ocorria uma primeira metamorfose, pois tijolos e concreto armado 

cooperam mutuamente e esta combinação, conforme observaram os engenheiros, começava 

a apontar para o início de uma mudança de domínio, uma vez que a concepção estrutural 

indicava para uma possibilidade em que os tijolos poderiam trabalhar menos à compressão e 

passariam a resistir à tração, como uma estrutura de barras, ou seja, semelhante à estrutura 

metálica. Não se pode afirmar que isso já ocorria, porque a estrutura as abóbadas ainda 

necessitavam de muitos reforços para resistir à tração, os quais eram feitos através de 

vergalhões nas nervuras e nos vértices dos tijolos. 

Ou seja, o emprego do tijolo distancia-se cada vez mais da ideia de uma verdade ou de 

essência construtiva própria ao “ser” tijolo (lembrando, por exemplo, a célebre frase de Louis 
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Kahn - o “tijolo quer ser arco”), de que este deveria ser utilizado segundo técnicas que 

explorassem sua capacidade de resistir a esforços de compressão. A metamorfose por 

mudança de domínio fica evidenciada na medida em que a junção, ou a maneira de articular 

tijolos, é transformada, pelo distanciamento de uma linguagem têxtil, onde deixam de ser 

assentados por aparelhamento, e se aproxima do modo de articulação próprio da estrutura 

metálica, onde a argamassa passa a atuar como uma “solda” que une os tijolos para com eles 

construir elementos que atuam como barras. 

Com o apoio da faculdade de arquitetura da Universidade Nacional De Assunção, 

Solano Benítez iniciou uma investigação com o propósito de assumir a cooperação entre tijolo 

e concreto armado e os reforços como integrantes de um sistema construtivo que pudesse 

vencer grandes vãos. Como resultado, foi proposta uma passarela que, utilizando os elementos 

triangulares como módulo básico, se desenvolve através da multiplicação dos mesmos para 

estruturar os fechamentos verticais e horizontais e a partir dos apoios nascem os reforços, que 

não surgem após o início da construção, como na abóbada do Teletón, mas são pensados 

desde a concepção (Figura 80). Pode-se dizer que esta obra é parte de um processo 

investigativo, que cada vez mais amplia as possibilidades construtivas do material, o qual não 

apenas continua se afastando de uma ideia de essência e do seu uso tradicional, como 

também da imagem de construção edificada como uma massa volumétrica presa ao chão, se 

mostrando capaz de também assumir um aspecto de leveza.  

Frampton reconheceu nas técnicas uma tendência para a luz ou para a escuridão, ao 

céu ou à terra, e as obras de Solano Benítez e do Gabinete de Arquitectura confirmam isso, 

porém não como propunha Semper ao fazer a correspondência entre elementos, técnicas e 

materiais, por exemplo, quando propôs que o tijolo deveria ser aparelhado segundo uma 

linguagem têxtil para construir paredes, mas numa tendência para luz ou para a escuridão que 

vai se dar no cruzamento das técnicas, cujo resultado pode permitir que o tijolo também 

aspire o céu, e não somente a terra.  

Houve exceções importantes a essa divisão [tectônica e 
estereotomia], principalmente onde, visando à permanência, a pedra 
foi cortada, trabalhada e erigida de modo a tomar forma e a função 
de uma armação. Embora esses fatos sejam tão conhecidos que 
quase não é preciso repeti-los, geralmente ignoramos as 
consequências ontológicas dessas diferenças, isto é, o modo pelo 
qual a armação tende para o aéreo e para a desmaterialização da 
massa, enquanto esta tende para o telúrico, encravando-se cada vez 
mais fundo na terra. Uma tende para a luz, a outra para a escuridão. 
Esses opostos gravitacionais, imaterialidade da armação e 
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materialidade da massa, simbolizam os dois opostos cosmológicos 
aos quais elas aspiram: o céu e a terra. (FRAMPTON, 2005:562) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Solano BENÍTEZ, Passarela FADA-UNA, Assunção, 2014. 

Em seguida, inspirado pelas obras do engenheiro mexicano Heberto Castillo, nas quais 

o aço e o concreto são separados - onde o aço é utilizado em forma de treliças espaciais e o 

concreto, sobre as treliças, é uma fina camada com o propósito de resistir à compressão31 

(Figura 81) - o arquiteto começou a imaginar a possibilidade de o aço separar-se dos tijolos. A 

partir desta reflexão, foi projetado o Quincho Tia Coral (2015), obra onde uma estrutura aérea 

foi construída para abrigar momentos de lazer da família (Figura 82). Neste caso, como os 

tijolos resistem esforços de compressão, os módulos triangulares são maciços, feitos de 

concreto e fragmentos de tijolos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Herberto CASTILLO, Auditório, México. 

                                                           
31

 O sistema construtivo onde o aço é separado do concreto conforme os esforços de tração e 
compressão é conhecido como “Tridilosa” e foi inventado pelo engenheiro mexicano Heberto Castillo. 
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Figura 82: Solano BENÍTEZ , Quincho Tía Coral, Assunção, 2015. 

Em outra direção, o arquiteto, ao invés de promover a separação do aço, assumiu a 

possibilidade da união do aço com o tijolo como uma combinação capaz de resistir à tração 

pela inércia da estrutura, fazendo com que esta opere como uma estrutura de barras. Nesta 

decisão é que se encontra a metamorfose por mudança de domínio, uma vez que é 

abandonado o caráter têxtil que deu origem à alvenaria para assumir caráter de estrutura 

metálica, onde, ao invés de soldas que unem barras, a argamassa conecta os tijolos criando 

barras e compondo estruturas inspiradas em treliças espaciais, uma vez que não existem 

categorias técnicas definidas por Semper para expressar tal maneira de articular materiais 

(Figuras 83 e 84). Nas palavras de Solano Benítez, a partir deste momento, “o tijolo pode ser 

Eiffel”, pois pode servir à construção de maneiras distintas às que foram definidas por 

protocolos milenares. 

 

 

 

 

 

Figura 83: Estrutura de Barras. 
Figura 84: Estudo de estrutura de barras feita de tijolos por Solano Benítez. 

 
 

A informação que havia recebido dos engenheiros sobre a abóbada do acesso do 

Teletón, de que esta se comportava como estrutura de barras e não como uma abóbada 
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comum, foi assumida na proposta do Gabinete de Arquitectura para a Bienal de Veneza de 

2016. Como esta deveria se adequar à limitação de cerca de 6.500 quilos, Solano Benítez 

recorreu à forma abobadada, a qual o permitiria usar a quantidade mínima possível de tijolos. 

Assim, a construção apresenta 1872 tijolos, de maneira que todos são úteis para a estrutura e 

nenhum pode ser removido ou descartado. A obra (Figura 85) foi pensada de maneira a 

promover a união de tijolos, concreto e aço em um sistema onde estes cooperam entre si e 

sua união opera como uma estrutura de barras e foi executada em quinze dias, dos quais cinco 

dias foram destinados à pré-fabricação de elementos e da fôrma, cinco para a construção e, 

após mais cinco dias, foram retiradas as fôrmas de concreto, pois foi utilizado concreto de alta 

resistência. 

Como uma espécie de síntese sobre o pensamento do material, é retomada a forma 

abobadada que, de certa forma, foi um marco para o reconhecimento internacional da 

produção do escritório, mas é executada assumindo uma trajetória de investigação sobre o 

material ao induzir à comparação com a primeira obra, que era uma abóbada de tijolos 

construída a partir da cooperação com o concreto armado e a segunda é uma estrutura de 

barras feita de tijolos que se desenvolve segunda uma forma abobadada.  

A riqueza desta obra, no que se refere à postura crítica sobre o fazer, está nas diversas 

metamorfoses do processo, que sugerem transformações de uma forma-tipo, uma vez que os 

procedimentos de construção são modificados, a união de elementos, pois foi assumida a 

cooperação com o aço (e este não é mais utilizado como reforço para uma estrutura instável) e 

a mudança de domínio, uma vez que se trata de uma estrutura de tijolos que não foi 

executada segundo a linguagem têxtil, mas segundo uma estrutura de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Solano BENÍTEZ, Breaking the Siege, Bienal de Veneza 2016.  
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3.3. A Casa Abu y Font e a Poética da Construção 
 

Como citado anteriormente, a Casa Abu y Font (2006) se destaca pela maneira como 

Solano Benítez explorou a articulação dos tijolos fazendo surgir diferentes texturas, como, por 

exemplo, ao inclinar os tijolos ao construir as paredes e a abóbada, e ao propor um cobogó de 

tijolos conectando-os pelas extremidades. Além disso, outros aspectos da casa que também 

estão em sintonia com o discurso do arquiteto podem ser exaltados, por exemplo, a redução 

dos custos pela exploração do tijolo e do reaproveitamento de materiais ao utilizar vidro 

reciclado. A casa tem cerca de 750 metros quadrados de área, e foi construída a um custo de 

115 dólares por metro quadrado, valor abaixo da média dos custos de construção no Paraguai 

que então estavam em torno de 350 dólares por metro quadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Solano BENÍTEZ, Casa Abu y Font, Assunção, 2006 - Plantas. 
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A casa tem três pavimentos (Figura 86): o subsolo, que foi criado como uma suíte para 

hóspedes independente da casa, mas que atualmente abriga o Gabinete de Arquitectura, o 

térreo, de caráter social, que contém a sala e as áreas de serviço, e o segundo pavimento, que 

é a zona íntima da casa onde ficam os quartos. Uma peculiaridade do projeto é que esta se 

tratava da casa da mãe do arquiteto e deveria servir a dois interesses conflitantes: a casa 

deveria transmitir segurança, o que leva à ideia de clausura, pois era muito importante para a 

dona da casa que ela se sentisse segura, pois a poucos metros dali sua irmã havia sido vítima 

de sequestro, e ao mesmo tempo, era a casa da matriarca de uma família grande que com 

frequência se reúne, e esta deveria se abrir para receber muitas pessoas. Então, sob este 

paradoxo de abertura e clausura, resguardar-se e abrir-se, é que os espaços deveriam ser 

pensados. 

Se em muitos casos, pudemos perceber as metamorfoses do emprego do tijolo como 

consequência da postura do artífice e do pensamento sobre a técnica, neste projeto, os 

espaços é que precisavam promover a metamorfose para servir a diferentes propósitos. Então, 

o arquiteto se lança sobre a construção para pensar a experiência dos seus espaços. 

Como volumetria, a edificação se apresenta como um bloco pesado, com maior 

predominância dos cheios sobre os vazios (Figuras 87 e 88), onde as janelas do segundo 

pavimento são como uma fina fita em relação à dimensão das superfícies. Porém, o térreo tem 

vão livre, pois o segundo pavimento é estruturado por duas vigas Virandeel que se apoiam 

sobre quatro pilares nas laterais do terreno, e tem como cobertura, uma abóbada de 21 

metros de cerâmica armada de suave curvatura que se desenvolve ao longo do térreo. Nas 

extremidades da abóbada estão as portas, que são painéis que se levantam para integrar todo 

o lote. Assim, a configuração da casa pode assumir um caráter diferente variando conforme a 

necessidade, pois pode se abrir para receber as pessoas ou se fechar como proteção. 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 e 88: Solano BENÍTEZ, Casa Abu y Font, Assunção, 2006 - Fachadas. 
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É importante perceber que esta metamorfose não é apenas espacial, mas também 

funcional, e foi viabilizada através do pensamento sobre a construção, uma vez que o 

arquiteto, a partir do conhecimento das técnicas, se mostrou capaz de estruturar a abóbada de 

cerâmica armada liberando o vão e com refinamento de detalhes viabilizou o funcionamento 

dos painéis. A própria maneira de pensar a abóbada consiste em uma metamorfose pela 

maneira como foi construída, pois seus tijolos foram colocados na fôrma de maneira a 

aproveitar a diagonal da peça para obter a maior espessura da estrutura e foi possível colocá-

los nessa posição porque puseram areia na base das fôrmas (Figura 89). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Assentamento dos tijolos na fôrma da abóbada, Casa Abu y Font. 

Podemos afirmar que nos elementos construtivos desta casa é revelado o pensamento 

do arquiteto sobre os materiais que demonstram suas intenções em relação à experiência dos 

espaços. Quando Benítez propôs uma parede onde os tijolos estão conectados pelas pontas 

criando um tipo de cobogó, não estava apenas imaginando maneiras de articular tijolos, mas 

criando uma maneira de resguardar a rampa de acesso ao segundo pavimento sem confiná-la, 

e ainda promovendo de maneira suave a transição da área social para a área íntima da casa. 

Da mesma maneira, quando propôs a abóbada de vinte e um metros de comprimento, 

o arquiteto desejava criar um elemento construtivo que integrasse toda a área social, e sua 

forma curva reforça a ideia um espaço agregador, na medida em que ela acolhe os ambientes 

em um único espaço. As portas colocadas nas extremidades da abóbada, ao se abrirem, 

liberam todo o vão e isso faz com que os jardins e espaços externos sejam incorporados como 

extensão da sala na criação de um espaço integrador. 

Tais aspectos são provenientes das intenções do arquiteto de promover através da 

construção a experiência dos seus espaços, e não são apenas fruto de uma investigação 

construtiva que não leva a consideração a vivência dos espaços. 
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3.3.1. Ontológico x Representacional 

 

Por meio das obras já apresentadas, fica evidente no fazer de Solano Benítez uma 

arquitetura cuja arte está na investigação dos materiais, em especial do tijolo, de maneira que 

suas propriedades são conhecidas e as possibilidades construtivas são ampliadas na medida 

em que o arquiteto se aproxima dele para conhecê-lo, buscando suspender os conceitos pré-

concebidos acerca do seu uso ordinário e imaginar o que mais este poderia oferecer. Ou seja, 

fica clara uma abordagem tectônica que se dá pelo viés da poiésis, no ato de fazer, não como 

gesto de deixar aparente, mas cuja articulação expõe o pensamento do arquiteto sobre ela. 

É preciso ressaltar que ao mesmo tempo em que a arquitetura de Solano Benítez se 

constitui a partir de uma cultura material como evidenciada na postura do artífice, na dinâmica 

entre mão e cabeça (mente), entre fazer e pensar, daquele que conhece porque está no 

contato com os materiais, esta se revela como obra de arte quando, ao ser experimentada, 

aquele que a vivencia pode perceber as intenções do arquiteto, no que se refere à experiência, 

por trás da articulação dos materiais. 

A postura do arquiteto artífice pode ser encontrada em Kenneth Frampton (2010:24) 

na sua interpretação da definição de Homo faber elaborada por Hannah Arendt, a qual, 

segundo ele, revela uma preocupação sobre como as coisas são feitas, que se manifesta por 

meio das vivências do arquiteto, de maneira que em sua arquitetura sejam expressos valores 

“a serem apreendidos não somente através de uma tactilidade sensível do espaço, mas 

também através de associações culturais incorporadas à articulação da sua forma” (2010:25, 

tradução nossa). 

Frampton em “Genealogy of Modern Architecture” (2010) sustenta a ideia de que a 

arquitetura como obra de arte está relacionada à construção da qual se pode ter dela 

experiência. Ao defender uma arquitetura ontológica, ou seja, que se desenvolve a partir do 

pensamento sobre o próprio objeto arquitetônico, mas que considera as circunstâncias do seu 

contexto, o autor cita trecho do livro “Verdade e Método” (1960) do filósofo Hans-Georg 

Gadamer, quando este vincula a arte da arquitetura à experiência: 

Uma construção nunca é primariamente uma obra de arte. Seu 
propósito, através do qual esta pertence ao contexto da vida, não 
pode ser separado dela sem que se perca algo de sua realidade. Se 
esta se torna meramente um objeto de consciência estética, então se 
tem uma realidade nublada e uma vivência distorcida da forma 
corrompida de um objeto que interessa aos turistas ou à fotografia. A 
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obra de arte em si mesma se mostra ser pura abstração. (GADAMER 
apud FRAMPTON, 2010:18, tradução nossa) 
 

Neste sentido, Frampton se coloca a favor de uma arquitetura como arte que se dá 

através da experiência multisensorial através do “corpo”, em detrimento de uma arquitetura 

que privilegie a visão, e a reconhece (2010:25), segundo as bases fenomenológicas propostas 

pelo filósofo Maurice Merleau-Ponty, em termos de experiência de espaço, luz, som e forma, 

através do tocar e da consciência de ser tocado, que se manifesta no nível do sensível e do 

referencial, cujo significado emerge na relação com as coisas mesmas. 

Em “Studies in Tectonic Culture”, Frampton já assumia este nível do sensível e do 

referencial na abordagem tectônica como a conciliação entre o ontológico e o 

representacional (1995:16), entre o estrutural e o simbólico, ao propor a investigação e 

pensamento sobre a materialidade como capazes de evocar significados, ou uma experiência, 

que estão além do próprio material. É nesta síntese que se encontra a natureza aestilística da 

tectônica, onde a aplicação dos materiais não é mera construção, mas uma poética da 

construção que pode fazer emergir um significado. 

Independentemente dos procedimentos sob os quais o artífice pode operar a 

abordagem tectônica de sua arquitetura, a arte da construção não precisa estar limitada à 

maneira de articular os materiais, não sendo restringida a uma capacidade de refinamento do 

arquiteto ou ao uso inovador dos materiais. Veremos exemplos de como Solano Benítez, a 

partir da expressão construtiva dos materiais, permitiu que pela experiência de suas obras se 

pudessem evocar significados. 

Em Córdoba, na Argentina, em parceria com o arquiteto e construtor Ricardo Sargiotti, 

Benítez propôs a “Experiência MUVA” (2014), que veio a ficar conhecida como uma “parede de 

tijolo ausente”. Na ocasião de um evento de arte e moda, foi destinado aos arquitetos que 

elaborassem um muro que serviria para induzir o caminho de quem acessasse o local e eles o 

fizeram com a forma de um zigue-zague para que o próprio muro se sustentasse e não fosse 

necessário construir uma fundação. Ao pensar a construção, buscaram encontrar maneiras de 

traçar relações com o entorno, e como o muro ficaria localizado ao lado de um pequeno 

palácio em aparente estado de deterioração que deixava transparecer os tijolos, imaginou-se a 

possibilidade de refletir sobre a resistência dos materiais, a diferença de qualidade entre os 

materiais atuais e os antigos, ou ainda, sobre a sustentabilidade da construção na 

contemporaneidade. 
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Eles observaram que no palácio o tijolo era resistente e poderia sobreviver durante 

séculos, mas a argamassa de assentamento era fraca e se desfazia (Figura 90) e, a partir dessa 

observação, propuseram um muro de tijolos crus, e após a secagem da argamassa, com um 

jato de água sobre os tijolos, estes se desfizeram e tornaram a terra (Figura 91). Além de 

demonstrar a oposição entre a qualidade dos tijolos e da argamassa nas duas construções 

através das relações entre presença e ausência, ao expor um tijolo que resiste ao tempo e 

outro que se desfez rapidamente e uma argamassa porosa que se desfez com o tempo e outra 

que resistiu ao jato agressivo da água, fica evidente um estímulo a pensar sobre quão 

permanente e duradoura deve ser a arquitetura e se esta poderia vir da terra e retornar para 

ela, o que fica deflagrado pela presença da trama da argamassa, que expõe a presença de um 

tijolo que estava presente no processo da construção, ou seja, que desempenhou sua função 

por um tempo determinado, mas que está ausente na imagem da obra. Isto leva a pensar 

sobre o impacto da demolição, pois, uma vez que a obra não cumpre mais o seu papel, qual 

deveria ser o destino apropriado para o material, haja vista a crise ambiental instaurada. Pode-

se dizer que a presença da argamassa evocou o pensamento sobre a ausência do tijolo, e o 

desgaste dos materiais se colocou como uma crítica à permanência dos mesmos. 

Num primeiro contato, esta construção pode causar estranhamento por remeter às 

superfícies de cobogó, feitas de tijolos vazados, mas logo faz perceber o tijolo como ausência, 

como material que deu forma, mas que está ausente na imagem da obra, e permite que quem 

a experimenta redescubra a argamassa como material fundamental à construção em alvenaria 

e como parte da expressão desta técnica, uma vez que mais comumente é ela a responsável 

pela costura dos tijolos dentro da linguagem têxtil, sendo a estrutura deste sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 90 e 91: Solano BENÍTEZ, Experiência MUVA, Córdoba, Argentina, 2014. 
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Outro trabalho de Solano Benítez, nos limites da “escultura em campo ampliado”32 que 

a partir de sua materialidade explora os significados é o projeto que fez para o túmulo de seu 

pai. A obra conhecida como “Quatro Vigas” se refere aos únicos elementos construtivos que 

foram dispostos no local, os quais formam uma planta baixa de forma quadrada. Diferente dos 

exemplos anteriores, trata-se de uma construção em concreto armado, onde cada viga tem 10 

metros de comprimento e é sustentada por um pilar, e está localizada em meio à densa 

vegetação em um sítio da família. O túmulo está no centro do espaço que é cercado por 

árvores e arbustos diversos e é cortado por um córrego. As vigas de concreto, em sua 

literalidade minimal, demarcam os limites do espaço e fazem diferenciação entre interior e 

exterior criando uma espécie de recinto. Ao adentrar o espaço, percebe-se que as vigas de 

concreto estão revestidas de espelhos. 

A presença marcante das vigas de concreto pelo exterior (Figura 92) se contrapõe à 

imaterialidade da construção no seu interior (Figura 93) devido à multiplicação da paisagem 

proporcionada pelos espelhos, e, ao acessar o espaço, a obra que estava presente passa a se 

fazer ausente, o que remete ao sentido do óbito, da falta, como algo que deixou de estar 

presente, que em sua constituição física se desmaterializou. 

 A estrutura de concreto, como massa volumétrica pesada, pouco toca o chão, flutua, 

se mostra leve e tende para o céu, o que faz amenizar a experiência do enterramento. Assim 

como os espelhos, ao permitir que o observador se veja junto ao túmulo faz dissolver a 

distância e a separação, pois esta passa a se ver fora de si, como fenômeno presente parte da 

experiência. 

 

 

 

 

 

Figura 92: Solano BENÍTEZ, Quatro Vigas, Vila Elisa, Paraguai, 2001 – Exterior. 
Figura 93: Solano BENÍTEZ, Quatro Vigas, Vila Elisa, Paraguai, 2001 – Interior. 

 

                                                           
32

 A expressão faz referência ao texto paradigmático de Rosalind Krauss “A escultura no campo 
ampliado” (1979), onde a autora tratou das mudanças na compreensão do sentido de escultura a partir 
da modernidade e de seu desenvolvimento na pós-modernidade.  



 

117 
 

Ao alcançar uma síntese entre o estrutural e o simbólico, ou entre o ontológico e o 

representacional, não houve a objetivo de estabelecer a abordagem tectônica como verdade, 

mas ela foi um meio para expressar as intenções do arquiteto. Nestas duas últimas obras, 

observa-se mais claramente como o arquiteto pensou a construção para fazer perceber neles 

significado. Isto traz à tona a relação da tectônica com a poiésis, onde o fazer está relacionado 

ao ato de criar e revelar. 

 

3.4. Solano Benítez: uma exploração para além da expressão local 
 

Como se pôde observar ao longo deste trabalho, Solano Benítez não opera a 

construção com o objetivo de aplicar materiais tradicionais segundo técnicas conhecidas, mas 

procura fazer surgir novas expressões com o tijolo, “falar o que ainda não foi falado”33, 

embora, de fato, a escolha pelo material passe por uma sensibilidade quanto ao lugar. Fica 

evidente um fazer que recorre à cultura local, através do aproveitamento de materiais, 

técnicas e mão-de-obra, mas que não se baseia em um retorno a formas históricas como 

expressão de uma arquitetura paraguaia. Pode-se dizer que Benítez se coloca diante do fazer 

da Arquitetura, no que se refere ao conhecimento das técnicas, e lança mão do que tem à 

disposição no lugar procurando responder apropriadamente as demandas do contexto. 

Sob as mesmas preocupações com as questões do local, os arquitetos paraguaios no 

contexto do Taller E têm pensado sua arquitetura. O arquiteto professor do Taller E, Luis Elgue, 

reconhece na produção deste grupo uma investigação e uma expressão individual de cada 

arquiteto que gira em torno das mesmas questões: como utilizar os recursos disponíveis e 

pensar uma arquitetura sensível ao contexto, e como intervir na escala local buscando 

encontrar soluções para questões globais, fazendo surgir alternativas que possam ser 

relevantes para outros lugares que apresentem contextos semelhantes. 

Por afinidade e convicção, em 2009 se formou em Assunção um 
grupo de arquitetos de meia idade, que por caminhos distintos 
coincidem na necessidade de um fazer arquitetônico mais 
consequente e coerente com a realidade econômica e social do país, 
onde a necessidade e a urgência são qualidades permanentes, ainda 
sem respostas adequadas do setor público e muito menos dos 
setores privados que movimentam a especulação imobiliária. A este 
grupo, juntaram-se jovens arquitetos, com idêntico senso de 
responsabilidade, todos voltados à construção de respostas aos 
setores esquecidos pela arquitetura. Entre eles estão Joseto Cubilla, 

                                                           
33

 Ver entrevista concedida por Solano Benítez (Anexo 01). 
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Sergio Fanego, Sergio Ruggeri, Sonia Carissimo e Beatriz Heyn, entre 
outros, e uma faixa ainda mais jovem, com destaque para Lukas 
Fúster, Sebastián Blanco, Cecilia Román, Micky González, Gloria 
Cabral, estes já reconhecidos em prêmios internacionais por seus 
trabalhos individuais. A ação desse grupo foi consolidada na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de Assunção com 
a criação do Taller E, um espaço para propostas de pesquisa, de fusão 
interdisciplinar e de reinserção da arquitetura em setores 
desamparados da sociedade, sejam rurais ou urbanos. Um exemplo é 
a comunidade de Yvyrarovana, um assentamento camponês no 
departamento de Canindeyú sob risco de desaparecer ante a pressão 
do cultivo mecanizado da soja em grandes áreas, para o qual 
propusemos um plano de reflorestamento. Outro caso é a região de 
Chaco'i, uma delicada área localizada na outra margem do rio 
Paraguai, ainda sem planos de ocupação, e que já sofre pressões 
imobiliárias. Podemos citar também o Bairro Obrero, área residencial 
de classe média baixa, entre outros pontos da região metropolitana. 
Planejamos a recuperação e a consolidação do espaço público, com o 
necessário adensamento, para a recuperação da vida urbana, 
postergada por longos anos devido à influência política da ditadura, 
salvo para eventos ecumênicos e festejos patrióticos. (ELGUE, 2014) 

 

O posicionamento destes arquitetos traz à tona questões inerentes ao Regionalismo 

Crítico, outro tema afim à abordagem tectônica que também foi abordado por Kenneth 

Frampton, uma vez que o autor reconhece os vínculos entre a materialidade da construção e 

as especificidades do lugar. Após reconhecer o tema em sua agenda a partir do ensaio “The 

Isms of Contemporary Architecture” (1982), destacamos dois textos do autor: “Perspectivas 

para um Regionalismo Crítico” (1983) e “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an 

Architecture of Resistence” (1983). 

No texto “Perspectivas para um Regionalismo Crítico” (1983) destacou a importância 

de produzir uma arquitetura que seja capaz de conciliar a consciência do lugar e a tectônica, 

ou seja, que evoca “a essência onírica do lugar com a inescapável materialidade da 

construção” (2005:509), pois estes valores confeririam autenticidade à disciplina, fazendo 

oposição a uma arquitetura como produto de uma cultura consumista e incentivando um 

projetar sensível às especificidades do lugar. Sobre este ensaio, Kate Nesbitt comenta: 

Igualmente importantes na abordagem do regionalismo crítico são o 
aproveitamento das habilidades artesanais e materiais locais, além 
de uma receptividade à luz e ao clima da região. Essas características 
ajudam a criar uma arquitetura mais espacial e experimental do que 
orientada à imagem. (NESBITT, 2005: 503) 
 

Este comentário de Nesbitt ressalta as habilidades artesanais e o emprego de materiais 

locais como práticas dessa arquitetura que demonstra a consciência do arquiteto sobre o lugar 
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a partir da construção do objeto arquitetônico e de sua materialidade. Segundo Frampton, 

outras práticas de uma arquitetura regionalista se revelam na consideração de aspectos 

topográficos, numa harmonização com a natureza e numa sensibilidade quanto à luz da região.  

Neste sentido, uma outra aproximação à arquitetura latino-americana pode ser feita a 

partir do texto “Arquitetura Hispano-americana na Mudança do Milênio” (2003), do arquiteto 

e crítico de arquitetura Roberto Segre, que por muitos anos investigou a produção destes 

arquitetos e, ao mesmo tempo, se mostrou consciente do debate teórico sobre a arquitetura 

contemporânea internacional. Segre propõe em seu texto que a produção arquitetônica na 

América latina demonstra uma busca pela conciliação entre uma “expressão regional” e uma 

“incorporação do cosmopolitismo das grandes metrópoles” ao reconhecer a capacidade dos 

arquitetos e artistas latino-americanos na virada do século de deixarem-se influenciar pela 

produção internacional e, ao mesmo tempo, dar respostas sem ignorar o contexto local. 

A vitalidade e a criatividade da cultura latino-americana permitiram 
desde o período colonial, que literatos, músicos, artistas plásticos e 
arquitetos, assimilassem os modelos provenientes das metrópoles, e 
posteriormente elaborassem respostas originais e inéditas. O século 
XX já estava bem avançado quando foram aceitas pela crítica 
internacional as abordagens dos criadores locais. Hoje, Gabriel Garcia 
Márquez, Oscar Niemeyer ou Juan Luís Guerra, são conhecidos no 
mundo inteiro. Fernando Botero, Roberto Matta ou Wifredo Lam têm 
os seus quadros exibidos nos melhores museus dos centros 
metropolitanos. Arquitetos latino-americanos se inseriram nos 
Estados Unidos e nos países europeus, construindo obras difundidas 
internacionalmente: Catalano, Caminos, Pelli, Viñoly, Agrest & 
Galdensonas. Torre, Ambasz, Dahl Rocha, Machado & Silvetti, da 
Argentina; Duany, Spillis Candela, Trelles, Rodriguez, Behart, Porro, 
de Cuba; Legorreta do México; Ciriani e Fort Brascia do Peru; Borja 
Huidobro, Julian de la Fuente, do Chile; Jiménez de Costa Rica. Numa 
visão ainda parcial e esquemática, autores do Velho Continente ou 
norte-americano, continuam difundindo uma imagem limitada e 
restrita destes profissionais, quando se fala da arquitetura 
contemporânea da região, outorgando escassa relevância aos 
inovadores existentes em casa país. (SEGRE, 2003:1) 
 

Apesar de destacar a relevância da produção dos arquitetos latino-americanos, Segre 

neste momento ainda deixa de fora os arquitetos paraguaios, apenas fazendo menção em um 

único trecho do texto a Solano Benítez ao citar o projeto do arquiteto para o Parque Sitrande 

ao exemplificar um tipo de arquitetura que estabelece relações com a paisagem pela sua 

materialidade. Isso se deve porque de fato os arquitetos paraguaios apenas ganharam 

evidência e reconhecimento a partir do final da primeira década do século XXI. 
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Ao tratar especificamente sobre o Regionalismo no contexto da América Latina, o 

autor reconhece que “uma outra arquitetura é possível, que assume as categorias da 

contemporaneidade e se expressa com um vocabulário que integra os elementos particulares 

do sítio, das economias e das tecnologias das diferentes sociedades” (2003:5) e indica que esta 

costuma se dar basicamente a partir de dois procedimentos: através da articulação entre 

arquitetura e paisagem, seja por “contraposição” ou por “mimese”, e através de um caminho 

expressivo pela valorização dos materiais locais. 

Segre (2003) também identificou como característica comum da arquitetura latino-

americana a vontade de dar respostas criativas frente ao contexto de crise enfrentado nas 

diferentes regiões e países e que esta condição tem servido aos arquitetos como incentivo 

para a originalidade. 

Sem desvalorizar a dramática situação de crise das metrópoles latino-
americanas, a dimensão do problema habitacional da população de 
recursos precários; o dano irreparável produzido nas cidades pela 
especulação imobiliária e os processos de privatização de 
infraestruturas e os espaços públicos; a poluição e a destruição 
irreversível da natureza, tampouco se pode assumir uma atitude 
pessimista e derrotista, em particular sobre a arquitetura deste fim 
de século, como se intui em alguns críticos locais como Humberto 
Eliash, Hugo Segawa, Edson Mahfuz, Ruth Verde Zein, Roberto 
Fernández, Francisco Liemur, Alberto Sato, Claudio Caveri e em geral, 
os membros do SAL (Seminários da Arquitetura Latino-Americana). A 
realidade não é em preto e branco, nem cabe aceitar um 
“pensamento único” ou um “regionalismo” dogmático. Por exemplo, 
mesmo com a crise criada pela globalização, que gerou uma forte 
presença dos modelos metropolitanos impostos desde o exterior nos 
países da região, foram concebidas significativas obras de arquitetura 
inspiradas em um repertório cosmopolita, mas com soluções 
originais. (SEGRE, 2003:2) 
 
 

Essa postura pode ser identificada nos arquitetos paraguaios no contexto do Taller E, 

pela consciência que demonstram de que é necessário repensar os modos de construir para se 

adequar à crise ambiental. Na prática, isto significa projetar estruturas de maneira eficiente, 

ou seja, maior aproveitamento com menor impacto, o que significa utilizar o mínimo possível 

de materiais e evitar desperdícios construindo apenas o necessário. Para isto, é preciso usar a 

imaginação e pensar a construção de maneira criativa. Estes arquitetos não levantam a 

bandeira da sustentabilidade tal como é amplamente incentivada, inclusive evitam o uso da 

palavra em seus discursos, por entender que os selos que certificam as edificações, muitas 

vezes, contabilizam itens sem levar em consideração o impacto da produção de tecnologias 
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“sustentáveis”. Assim, o olhar que lançam para a construção da arquitetura demonstra 

sensibilidade quanto ao emprego dos materiais e às características do lugar. 

Na jovem geração de arquitetos latino-americanos, assumindo a crise 
e as incógnitas do mundo atual, a ruptura dos valores tradicionais e a 
intuição de um futuro incerto, desenvolve-se uma rejeição às ligações 
que limitem o processo de experimentação e busca de novos 
caminhos, onde a expressão da identidade local está mais 
relacionada com a criatividade individual do que com um discurso 
contextualista. (SEGRE, 2007:4) 
 

Desta maneira, estes arquitetos, cada um com seu olhar para o lugar e para os 

materiais, não procuram soluções na indústria da alta tecnologia, mas trabalhar com o que 

está disponível, com os materiais e técnicas tradicionais, a terra, a pedra, a madeira, o tijolo, e, 

a partir destes, fazem surgir novas possibilidades. Uma questão que lhes parece pertinente é a 

reflexão da crise econômica local nos baixos orçamentos disponibilizados pelos clientes. 

Todavia, a limitação econômica não é vista por eles como limitação, mas como incentivo para 

criar novas oportunidades. Assim, estes arquitetos projetam de maneira a permitir que os 

problemas encontrados convoquem os materiais e as técnicas, e as respostas por eles dadas 

representam um comprometimento ético e um pensamento ativo sobre o fazer. 

A partir dos apontamentos de Segre, reconhecemos pontos de contato entre o 

regionalismo crítico como proposto por Frampton e a arquitetura desenvolvida pelos 

arquitetos no contexto do Taller E, uma vez que esta se dá através de uma “expressão local”, 

não como um retorno ao vernacular, mas a partir de uma sensibilidade quanto aos aspectos do 

lugar se adequando à luz, ao clima e à topografia, através de relações com a paisagem, e 

também tirando partido dos materiais, das técnicas, da mão-de-obra local, através de soluções 

criativas que estão em harmonia com o contexto em que atuam. 

Entretanto, no texto “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of 

Resistance”, Frampton (1983:23) aborda o Regionalismo como uma estratégia cultural de 

resistência à civilização universal e estabelece uma oposição entre a arquitetura de recursos 

locais e a cultura mundial, postura que não reconhecemos no fazer de Solano Benítez e dos 

arquitetos do Taller E, uma vez que estes ao operarem sua arquitetura demonstram almejar 

uma conciliação entre a modernização e a cultura local, ou seja, responder as demandas da 

contemporaneidade sem abrir mão dos recursos culturais. 

Neste sentido, parece apropriado citar trecho do texto “História e Verdade” (1961) do 

filósofo Paul Ricoeur que foi utilizado por Frampton ao introduzir ambos os textos acerca do 
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Regionalismo Crítico, pois entendemos que a produção destes arquitetos apresenta maior 

afinidade com o debate “global x local” do que com as bases do Regionalismo Crítico como 

propostas por Frampton neste texto. 

Temos a impressão de que essa única civilização mundial exerce 
simultaneamente uma espécie de ação de atrito ou de erosão a 
expensas dos recursos culturais que constituíram as grandes 
civilizações do passado. (...) Daí se origina o paradoxo: de um lado, a 
nação tem de fincar raízes no seu passado, forjar para si mesma um 
espírito nacional e desfraldar essa reivindicação cultural e espiritual 
perante a entidade colonialista. Mas, para poder tomar parte da 
civilização, é necessário participar simultaneamente da racionalidade 
científica, técnica e política, o que muitas vezes exige o abandono 
puro e simples de todo um passado cultural. O fato é que nem toda 
cultura pode suportar e absorver o choque da civilização moderna. E 
o paradoxo é: como modernizar-se e retornar às fontes? (RICOEUR, 
1961 apud FRAMPTON, 2005:504) 
 

Neste trecho podemos reconhecer a questão central da produção destes arquitetos: 

“como modernizar-se e retornar às fontes?”. Acreditamos ser este o ponto de partida que 

justifica a investigação dos materiais, o caráter investigativo e experimental de suas obras, as 

quais estão além das questões do lugar, e, no caso de Solano Benítez, se constituem a partir do 

pensamento sobre uma cultura do tijolo, mais do que simplesmente uma expressão regional. 

Ou seja, pode-se observar que estes arquitetos não buscam utilizar técnicas vernaculares ou 

recorrer a formas históricas, mas procuram pensar uma arquitetura que não se desenvolva às 

custas dos recursos culturais, mas tirando partido dos mesmos. 

Por isso, preferimos concordar com Marina Waisman, que em seu livro “O Interior da 

História” (2013), além de esclarecer conceitos fundamentais que permeiam o pensamento e a 

prática da arquitetura a partir de uma postura crítica, apresenta os temas demonstrando 

consciência da produção arquitetônica no contexto latino-americano. Waisman, ao dialogar 

com Frampton, não reconhece nesta arquitetura periférica, que se desenvolve a partir das 

margens, deslocada dos centros, o papel de resistir, mas de divergir, pois não se trata de um 

desejo de conservação de cultura, mas de uma divergência dos modelos centrais que se 

expressa a partir da cultura. 

Resistir é manter uma situação, criar para si mesmo um espaço no 
interior do sistema para não ser absorvido por ele (mas, até 
quando?). Divergir é sair do sistema, deixar de lado suas estruturas e 
empreender rumos inéditos. Resistir é permanecer para defender o 
que se é. Divergir é desenvolver, a partir daquilo que se é, aquilo que 
se pode chegar a ser. Provavelmente, a diferença entre essas duas 
interpretações provêm da diferença de origem de seus defensores: a 
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partir do centro, as margens não podem ser vistas como geradoras 
de projetos, mas apenas, talvez, como refúgio. A partir das margens 
tudo é – ou deveria ser – projeto. (WAISMAN, 2013:98) 

Pela originalidade encontrada nas obras de Solano Benítez, de fato, a utilização dos 

recursos culturais por ele não se apresenta como uma postura de resistência, uma vez que não 

o faz com objetivo de retomar formas do passado de maneira nostálgica. Reconhecemos em 

suas obras um comprometimento ético que o leva a se afastar dos modelos centrais que se 

expressa através de uma investigação construtiva, a partir da qual tem se originado soluções 

inéditas, ou seja, na construção de suas obras o arquiteto recorre ao contexto paraguaio, mas 

em seu fazer coopera para o desenvolvimento de uma cultura construtiva do tijolo. 
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Considerações Finais 
 

A partir das obras de Solano Benítez, vimos neste trabalho a possibilidade de abordar 

alguns assuntos relativos ao fazer do arquiteto na contemporaneidade. Destacamos, entre 

outros aspectos, o comprometimento ético presente em Benítez e nos arquitetos paraguaios 

pela consciência que demonstram acerca do impacto social, econômico e ambiental da 

construção em seu contexto, o que nos leva a refletir sobre a necessidade de uma agenda para 

a arquitetura que considere estes valores frente aos desafios encontrados na 

contemporaneidade. 

Neste sentido, a Experiência MUVA é mais do que um muro de tijolos ausentes - ela 

nos leva à reflexão. Q uando evidencia a presença da argamassa como material duradouro e 

desenvolvido industrialmente às custas do ambiente e a ausência do tijolo seco ao sol como 

um material de natureza efêmera, artesanal e desenvolvido em colaboração com o ambiente,  

a obra expõe a oposição entre posturas divergentes: a construção com um fim em si mesma, 

como consequência de uma investigação tecnológica que visa a eficiência e, por vezes, pode 

ignorar o impacto que causa em favor de um desenvolvimento; e a construção consciente dos 

fatores que estão envolvidos no processo, de maneira que não se admite o impacto para 

depois pensar medidas compensatórias, mas a construção é pensada como parte do ser da 

natureza. 

A consciência da diferença entre o impacto de uma arquitetura feita a partir de 

materiais industriais e o impacto de uma arquitetura construída a partir de materiais naturais 

aponta para um fazer que retoma técnicas construtivas vernaculares. Porém, para não cair em 

uma nostalgia de retorno ao passado, reconhecemos o necessário  equilíbrio próprio à postura 

do Homo faber, a qual, consciente dos processos tecnológicos, adota uma postura crítica 

frente à construção que se nega à repetição de técnicas, mas busca se instrumentalizar, 

transformar as técnicas, pensar novas maneiras de articular os materiais, de modo que o 

caráter investigativo e experimental do fazer da arquitetura deixe de ser uma cultura material, 

como simples interesse pela construção, para se tornar consequência de um 

comprometimento ético que é inerente à prática da arquitetura. 

Um primeiro olhar para as obras de Solano Benítez e do Gabinete de Arquitectura 

pode apontar para a poética do tijolo, mas deve-se também valorizar o comprometimento 

ético que sustenta sua investigação.  A decisão de trabalhar com este material vem do 

reconhecimento de que um fazer sensível ao contexto deveria empregar um material de 
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matéria-prima abundante, ser do domínio dos construtores locais e ter custos reduzidos, por 

considerar que os valores investidos em construção devem ser condizentes com a situação 

econômica da população e do país. 

Motivado por este senso de responsabilidade, Benítez não apenas dá expressão a este 

material comum e barato, como busca utilizar de maneira poética fragmentos de tijolos como 

forma de reaproveitar materiais que seriam descartados. Destacamos a abóbada interna do 

Teletón, a parede da Residência Las Anitas e as paredes dos escritórios na sede da Unilever 

como exemplos destes casos, onde o arquiteto de maneira sensível tira partido destes tijolos 

na condição em que se encontravam, fragmentados, em ponto de descarte, reconhece neles 

potencialidades estruturais e expressivas e desenvolve uma arquitetura de qualidades 

sensoriais marcantes. 

Além de reconhecer o tijolo como material adequado ao contexto e de encontrar 

maneiras de tirar partido dos fragmentos, seu comprometimento ético o leva a investigar 

novas formas de articular, a encontrar diferentes aplicações que distanciam o material do seu 

uso conhecido, como medida de ampliar as vantagens de se construir com ele. Então, quando 

“o tijolo pode ser Eiffel”, não se trata apenas de investigar uma nova possibilidade construtiva, 

mas na valorização deste material que está disponível, é barato, amplamente utilizado, em 

detrimento do aço que, no contexto paraguaio, não apresenta um emprego difundido e cuja 

utilização não tira partido do local. 

 Em Solano Benítez, observamos uma poética da construção fortemente ligada à ideia 

de um profundo conhecimento do material e interesse pelas técnicas, que se revela numa 

dinâmica entre mão e cabeça (mente), entre fazer e pensar, e esta define o caráter 

investigativo e experimental do seu fazer. Por isso, como pudemos observar no Gabinete de 

Arquitectura, na Passarela da FADA-UNA, na abóbada interna do Teletón, entre outras obras, 

fica evidente um distanciamento de uma cultura tectônica que se expressa no refinamento do 

detalhe construtivo com o propósito de alcançar um rigoroso encontro dos materiais. 

Tal postura coloca em evidência o comprometimento ético presente no fazer do 

arquiteto artífice, uma vez que este não está apenas interessado em descobrir novas 

possibilidades, mas o faz porque está consciente do contexto em que atua. Assim, a junção, 

como unidade mínima de significação da arquitetura, para o artífice, não se refere apenas à 

articulação dos materiais, mas revela sua cultura material, sua habilidade artesanal e sua 

consciência material, pois esta demonstra que sabe “o que” faz, “como” faz e “por quê” faz. 
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Por isso, destacamos as metamorfoses presentes na produção de Solano Benítez e dos 

arquitetos paraguaios no contexto do Taller E, pois estas demonstram uma abordagem 

tectônica investigativa que se desenvolve a partir da consciência do contexto. No uso de 

pallets, pudemos observar como Javier Corvalán na Casa Umbraculo imaginou a construção de 

uma abóbada que possibilitaria o uso das coberturas das casas em caso de enchente através 

de uma solução de baixo custo. Igualmente, os integrantes do Coletivo Aqua Alta, através da 

cooperação entre toneis e pallets, construíram pontes que deram acesso a casas que ficaram 

isoladas com a cheia do Rio Paraguai. Também vale ressaltar o projeto de Lukas Fúster “La 

Plaza de Nuestros Sueños”, onde o arquiteto utilizou pneus para construir um equipamento de 

lazer. Todos estes casos demonstram uma sensibilidade quanto ao fazer que os permite 

enxergar potencialidades em pallets e pneus e encará-los como materiais de construção, 

lançando mão de elementos prontos, construindo com eles e poetizando. 

 Tais metamorfoses também nos fazem indagar sobre o que, no uso dos materiais de 

protocolo milenar como a terra, a pedra ou a madeira, não foi percebido, ou quais 

possibilidades construtivas que poderiam ser proveitosas no contexto local e que ainda não 

foram exploradas, como crítica a posturas que se entregam à mera repetição de técnicas 

conhecidas, deixando enfraquecer o contato com os próprios materiais, a experimentação com 

a construção. 

A abordagem tectônica é uma das aproximações possíveis ao fazer de Solano Benítez, 

não sendo esta capaz de esgotar toda a discussão sobre suas obras. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho, perceberam-se outras possibilidades de interpretação, mas 

que podem ser desdobrados em próximos textos, como, por exemplo, uma arquitetura que se 

desenvolve segundo a textualidade de uma linguagem, onde os diferentes materiais são 

articulados como elementos textuais para produzir o sentido da obra sendo, muitas vezes, 

deslocados do seu emprego convencional, numa atitude semelhante à noção de 

estrangeirismo, em que uma palavra que pertence a um determinado idioma é absorvida por 

outro idioma, o que pode ser identificado nas diferentes metamorfoses por combinação de 

elementos e na mudança de domínio encontradas em suas obras. Tais deslocamentos também 

permitem tratar sobre a questão do estranhamento e da familiaridade que resulta de uma 

investigação que visa empregar os materiais se distanciando do uso conhecido pelo senso 

comum ao imaginar novas possibilidades de se construir, o que afeta a experiência de quem 

vivencia a construção, pois se trata de um material familiar como o tijolo articulado de 

maneira “estranha” no que se refere aos modos de construir conhecidos. 
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Utilizando as palavras de Frampton, é preciso entender a arquitetura como parte do 

ser da natureza. O fazer de Solano Benítez e dos arquitetos paraguaios, pelo seu 

posicionamento crítico e por recorrer à cultura local, demonstram tal anseio e representa um 

dos vieses possíveis para uma arquitetura cuja poética seja sensível às questões do lugar e se 

mostre atenta a esta  relação com os recursos da natureza.  Entendemos como possível 

desdobramento deste trabalho, a investigação de obras e arquitetos em que o tema da 

“sustentabilidade” se dê como algo inerente ao pensamento arquitetônico e não como uma 

lista de boas práticas. Percebemos o avanço crescente de um mercado voltado para tornar as 

edificações sustentáveis, mas, assim como as obras de Solano Benítez e dos arquitetos 

paraguaios apresentados, pretendemos investigar arquiteturas que sejam sustentáveis sem 

negligenciar suas possibilidades poéticas . 

O arquiteto artífice redescobre na materialidade, pelo viés da poésis, o potencial 

artístico da construção que se soma à experiência do espaço, da luz – o fenômeno da 

arquitetura – quando emerge o significado.  Não foram assumidas claras relações com a 

fenomenologia ao longo deste trabalho, porém é possível identificar na postura de Benítez 

frente à construção de sua arquitetura qualidades na sua relação com os materiais, as quais 

resultam da disposição do arquiteto neste processo contínuo de experimentar e conhecer que 

se dá através de uma suspensão de conceitos sobre como o tijolo é normalmente empregado 

na construção e da disposição do arquiteto sobre o material ao se colocar diante dele para 

conhecê-lo até que seja capaz de imaginar novas maneiras de construir com ele. 

 Ao pensar sobre este material, Benítez revela a postura do Homo faber, como aquele 

que repensa os procedimentos, se instrumentaliza, transforma os materiais e seu próprio 

fazer. Esta atitude como fruto de uma abordagem tectônica investigativa gerou as 

metamorfoses no emprego do material, as quais representam avanços no que se refere à 

utilização de um material de protocolo milenar. Ou seja, sua arquitetura está além de uma 

expressão da cultura local ou paraguaia, pois representa uma contribuição para a cultura de 

construção em tijolo. Retornando às palavras do arquiteto: “o tijolo pode ser Eiffel”. Tal 

afirmação vai de encontro à celebre indagação do arquiteto Louis Kahn, “o que o tijolo quer 

ser?”. Benítez mostra em suas obras que, na medida em que o arquiteto se lança sobre o 

processo com a intenção de perceber seus limites, pode ser possível a descoberta de novas 

possibilidades. 
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Anexos 
 

Anexo 01. Entrevista com Solano Benítez 
 

Transcrição de Entrevista concedida pelo arquiteto Solano Benítez durante visita ao Gabinete 

de Arquitectura no dia 25 de Outubro de 2016. 

 

O que te motivou a iniciar o Gabinete de Arquitectura? 

Eu não sei bem. As pessoas falam que o início das coisas sempre está na tormenta. Eu comecei 

a estudar com 17 anos, estava na universidade e já trabalhava para alguns engenheiros. 

Dirigia uma caminhonete que levava os materiais para a obra. Eu tinha que levar os materiais 

que a obra precisava, que eram indispensáveis. Às vezes a caminhonete quebrava, ou eu 

levava, ou a obra parava. Então, comecei bem cedo a compreender os processos. A primeira 

parede que eu vi, fiquei extasiado. Na segunda, pensei: “Nossa! Tanto sacrifício para fazer a 

mesma coisa”. Na terceira: “Meu Deus do céu! Por que não fazemos assim...?”. Comecei um 

processo onde, a partir de conhecer aquilo que me interessava, que era atraente pra mim, 

tentava desenvolver o que era o natural. Para quem vai assistir o Cirque du Soleil, aquilo é uma 

maravilha. O acrobata está lá em cima, há uma música, as pessoas entram tranquilas, comem, 

se divertem. O mestre de obras, o pedreiro, não. Ele trabalha com seu esforço. Seu corpo é sua 

máquina. A destreza que ele tem de dançar com o movimento, com o calor do sol lá em cima. 

Aquilo era incrível, só que as condições eram as piores. Como alguém que tem todas essas 

habilidades e destrezas continua fazendo sempre a mesma coisa? Porque o desenho é que faz 

que seja assim. Se você quer utilizar todo seu potencial, você tem que ser aquele que desenha 

para que aquela maravilha que ele é capaz de desenvolver possa ter aquele brilho incrível, 

como um ato maravilhoso de um homem sobre um fio a trezentos metros de altura fazendo 

uma genialidade, aquilo que para nós sobre a terra é bem difícil ou nem somos capaz de fazer. 

Então começou assim, com o claro e preciso entendimento de que as coisas tinham que mudar, 

como uma homenagem a eles. Nós fazíamos coisas que se faziam em conjunto, e que, se eles 

tinham que fazer daquela maneira, éramos nós que estávamos fracassando. 
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Na sua obra, o pensamento sobre o tijolo aparece nas palestras ou no seu discurso tendo 

como marco inicial o projeto do primeiro Gabinete de Arquitetura. Antes disso, teve alguma 

experiência com o tijolo que te levou a decidir que investigaria sobre ele? 

Uma das obras anteriores ao Gabinete foi para uma família que tinha um galpão com um 

entrepiso de madeira com colunas de madeira. Neste lugar, o dono queria construir agora uma 

torre, e ele presenteou tudo o que estava lá ao seu genro. Então, começou a demolir tudo e 

trouxe tudo para um prédio, e me ligou. E me disse: ”Eu tenho isso aqui”. Tinha janelas, portas, 

estruturas de madeira, tinha tudo. O que fazer? “Reconstruo com aquilo que estava lá ou faço 

uma outra coisa?”, ele me perguntou. Então comecei a fazer outras coisas com isso. Foi bem 

interessante porque se você tem um pilar de madeira que tem 3 metros de vão, mas você 

agora dá 9 metros para a mesma seção do pilar, vai começar a fletir, então você tem que ser 

capaz de compreender como se consolida, como se faz para trabalhar um com o outro, e o que 

precisa naquele momento. Se a seção é assim neste sentido, então não precisa de nada, mas 

no outro, sim, então começa a atirantar, começa a compreender a estrutura, o que acontece 

com o material quando ele tem uma demanda. Mas o primeiro projeto que eu fiz foi um 

“quincho”, um espaço onde está a churrasqueira e coisas do tipo. Eu estava no primeiro 

período e eu sabia fazer pontinhos na planta no papel vegetal, e eu desenhei a mesa de ping 

pong, as plantinhas. Tinha uma viga que eu levei para um engenheiro e ele calculou. Tudo 

assim porque era a primeira coisa que eu fiz. Eu tinha 18 anos, já tinha trabalhado com aqueles 

engenheiros e começava a desenhar. 

 

E com o tijolo foi mesmo o Gabinete? 

O tijolo foi o entendimento que o material é o mais comum e econômico. Se você faz alguma 

coisa com aquilo que todo mundo tem, então você abre uma porta que é importante. Você dá 

uma outra oportunidade para as pessoas fazerem coisas, porque completa aquilo que já existe. 

Depois nós compreendemos porque aquilo fazia que as pessoas ficassem num estado de 

emoção, é porque o tijolo tem três mil anos de protocolo, três mil anos de cultura. Todo mundo 

sabe como fazer algo bem com o tijolo. O tijolo tem muitas leis, o impacto, o encontro, a 

qualidade com que se faz. Intentar fazer uma proposta com algo que tem três mil anos é um 

ato de inconsciência total, mas ainda não estava falado aquilo que nós queríamos falar com 

ele. Você ia pelas favelas, você olhava e pensava: “Como é possível? Estão fazendo uma parede 

com tijolo em pé!”. Então, havia uma outra coisa que o manual fala que não é possível. Por que 

fala que não? Porque é perigoso. Porém, queríamos fazer aquilo que a cultura popular já 
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mostrava que tinha outras possibilidades, mas que na verdade estavam proibidas. E como eles 

estavam também proibidos, então não havia problemas de fazer. Estavam construindo num 

terreno que não lhes pertencia, não havia discussão de estabilidade e sua inteligência resolvia 

as coisas. As pessoas como os carteiros entravam no Gabinete e ficavam maravilhados. Mas 

nós fazíamos projetos e levávamos para a cooperativa e eles falavam: “Não, vocês são loucos! 

Não, isso não tem tradição. Vocês vêm aqui, pegam dinheiro e pagam depois, vocês têm 

crédito e podem fazer assim ou comprar esse material aqui.”.  Aquilo se convertia numa coisa 

que era horrorosa pra nós porque nós tínhamos feito a vinculação com eles e queríamos 

mostrar os caminhos que eles não conheciam, mas estava fechado o caminho. Então, aí é que 

percebemos que já tínhamos um repertório e construímos as oportunidades para fazer. Então, 

podia ser a Unilever ou a Igreja Católica, para nós era igual, ou o partido comunista. E se as 

pessoas são boas, interessadas em desenvolver suas capacidades, então vão ter nossa aliança. 

 

Hoje o Gabinete está exclusivo a esta investigação ou vocês estão construindo com outros 

sistemas construtivos? 

Nós acreditamos que nós somos investigadores. Pesquisamos, somos pesquisadores. O lado 

que mais comumente as pessoas conhecem, é a linha que trabalha com o tijolo, porque é 

aquela constante que nós insistimos. Mas nós trabalhamos muito com madeira, um pouco com 

concreto. Também temos feito algumas aproximações só para mostrar como é possível olhar 

com uma maneira distinta. Quando fizemos uma parede de sete metros de altura e quatro 

centímetros, você olha tijolo quebrado. Mas é uma parede de tijolo quebrado ou uma parede 

de concreto aligeirado? Nós estamos fazendo pesquisa de tijolo ou pesquisa de concreto? 

Quando fizemos uma parede um Córdoba, Argentina, fizemos tudo com tijolo cru. Depois de 

construir toda a parede, lavamos com água, fizemos desaparecer os tijolos, e aquilo, o que é? É 

uma investigação de concreto? Sobre como funcionam os materiais, a técnica, sobre as barras 

de concreto, a capacidade que tem hoje o concreto e o cimento não tinha antes? O homem foi 

capaz de introduzir tudo aquilo que tinha no seu entorno para defender a vida. Os romanos 

usavam aquela fibra orgânica que era pozzolana, que era bem melhor aquilo que hoje faz a 

Olsin. O concreto do Pantheon é um concreto que é rústico, que não trabalha bem, mas ainda 

trabalha melhor que aquele concreto que nós compramos no mercado. Mas eles puderam fazer 

prova de carga? Muito possível que eles tenham feito. Então uma das coisas que para nós foi 

muito importante é compreender que nós fazemos para aprender e aprendemos fazendo. Só 

com a especulação, você não pode fazer nada. Tem que provar, tem que compreender e fazer, 
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aprender e fazer outra vez. Nós fomos treinados somente para consumir a técnica, somente 

para aplicar coisas que não se tem ideia de como trabalham. Isso faz com que você reduza sua 

capacidade e somente tenha a capacidade de lembrar aquilo que uma vez foi detalhado, e vai 

ao autor, vai à biblioteca, mas você não tem aquilo como um passo dentro de uma proposta de 

evolução. Que mundo o homem precisa? Nós temos a informação que mais de 70% da 

população do mundo está morando em pobreza, e 50% dessa população mora na miséria. Se 

nós fazemos sempre a mesma coisa, esses números vão crescer ainda mais. Se nós botamos 

coeficiente de segurança pra tudo, você promove a ignorância. É um coeficiente de segurança 

porque não se conhece bem o material que tem. Mas se aprende bem a fazer com ele, o 

coeficiente pode diminuir. Se diminuir, vai usar menos material, vai ficar mais barato, vai dar 

para mais pessoas. 

 

No seu discurso, exceto pelo projeto Quatro Vigas quando trata do espaço, você coloca a 

técnica em destaque. Já os arquitetos modernos, embora pudessem ter um discurso sobre a 

técnica, a deixam em segundo plano e priorizam o foco no espaço. Você reconhece algum 

método de trabalho concernente ao espaço? 

Quando nós falamos da técnica, nós contamos que a história da humanidade pode ser contada 

desde a cultura. Nós somos assim porque comemos pão de queijo, bebemos cachaça em 

garrafa, sambamos o dia inteiro, nosso corpo cresceu com a música de Paulinho da Viola. Isso 

faz com que o brasileiro tenha que ser assim, uma determinação. O carioca que cresceu no Rio, 

o arquiteto que se formou numa escola federal, naquele prédio, tudo isso determina um olhar 

muito particular. Mas a história que eu gosto, não é a história da cultura que fixa as coisas. 

Tenho gosto pela história da técnica que mostra como o homem o tempo todo foi capaz de 

desenvolver novas condições para tentar morar melhor, para que sua vida fosse melhor. Ele 

ainda desenvolveu uma técnica muito concreta para satisfazer muito concretas necessidades 

da alma, como a poesia. Você não pode juntar três palavras e falar que é um poeta. O poeta 

tem que poder transferir uma respiração que vem de um processo intelectual que finalmente 

produz uma emoção. Ele trabalha tecnicamente a palavra para produzir aquela emoção. A 

poesia é uma técnica muito precisa. Você olha alguma coisa que para você é bela, boa, 

formosa, quando aquilo tem uma estrutura tal que produz aquela emoção, então você se torna 

consciente disso. A arquitetura se percebe desde os limites. É a definição dos limites que fazem 

o entendimento do espaço que está aí. Você não pode fazer nada, não pode nem se aproximar 

a ideia do espaço, se você não tem aquela condição de limites. O limite se constrói. Você pode 
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construir de uma maneira displicente da mesma maneira que utiliza as palavras para 

comunicar, como instrumento de comunicação. Mas também pode utilizar as palavras como 

maneira de produzir pensamento. E também pode utilizar as palavras como uma provocação 

para produzir emoção. Se você faz a construção dos limites, pode dar uma continuidade, fixa o 

espaço e aquilo fala com as pessoas e pode estar feito tão excepcionalmente que emociona. É 

pura técnica do espaço. Quando você é Ronaldinho, é um menino numa favela, que chuta a 

bola contra uma parede, e depois te levam para um campo pequeno de futebol de salão, aquilo 

é uma maravilha. E alguém fala: “Nossa! Por que ele não vai para um campo maior?”. E aquele 

menino que foi treinado entre paredes pequenas vai, e todos ficam emocionados porque ele faz 

de uma maneira que ninguém tinha feito até então. Ele é um artista fazendo uma coisa 

extraordinária. Se eu, que aprendi a jogar futebol 40 anos antes do Ronaldinho, tentasse fazer 

aquilo, quebraria minha perna. Nem Pelé, nem Maradona, nenhum deles poderia fazer o que 

ele fez. Mas quando ele fez, todas as crianças depois começaram a fazer normalmente aquilo 

que ele já fazia. Ele pôs a oportunidade para todo mundo de ter uma ferramenta mais prática 

para jogar bem, para fazer gols. A mesma coisa acontece, uma vez que se produz aquela 

pequena emoção, com aquele pequeno avanço, você libera para todo mundo uma 

oportunidade, porque todo mundo está olhando. Vamos fazer assim com o tijolo, ou não. Tem 

gente que acha que eu penso em tijolo o tempo todo, que eu sou como o “Señor de los anillos”, 

o “Señor de los ladrillos”, mas isso não faz sentido para mim. Gosto muito de golpear aquela 

parede, ela soa completamente diferente. Fico a todo tempo compreendendo como trabalha o 

som, poia o som vai contando que essa resiste à compressão, aquela á tração, imagino as 

coisas. Vou perguntando coisas aos materiais que normalmente ninguém pergunta. Se você 

não conhece, não pode fazer nenhuma variação. Só se você sabe o processo, como se faz, e a 

capacidade real que tem, então você pode imaginar condições diferentes. Se não, você não tem 

nenhuma oportunidade. A ignorância, o medo, o pavor, só produz a anulação das 

possibilidades. 

 

Você tem muitas referências no seu discurso da literatura, da poesia, da filosofia. Você 

reconhece alguma influência de alguma teoria da arquitetura, de algum crítico ou autor que 

você se identifica? 

Quando eu me formei, me formei aqui no Paraguai. Todo mundo pensa que eu estudei fora. A 

possibilidade que nós tínhamos de chegar a ter um livro era uma coisa impossível. Você não 

consegue compreender. A geração de vocês não pode compreender o que é uma cidade de um 
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milhão de habitantes, num país trinta, trinta e cinco anos atrás. Era totalmente diferente. 

Chegar a um livro, à devoção por livros, à erudição daqueles que compravam e tinham os 

livros, era incrível. Comecei estudando tudo o que tinha aqui. Entre essas coisas havia Le 

Corbusier, tinha uma abertura ao pós-moderno, os primeiros livros de Aldo Rossi, toda aquela 

revisão, e ao mesmo tempo comecei a ler Vers une architecture de Le Corbusier, que orientou 

totalmente a minha vida. As conversas para mim foram sempre muito importantes. Neste 

sentido, tenho muito que agradecer aos brasileiros, aos amigos paulistas, porque me 

aproximaram a uma maneira de conhecer e pensar as coisas, e pela profundidade que aquele 

grupo em particular, que está bem mais vinculado com o Paulo (Mendes da Rocha), com que 

podia inicialmente falar sobre o nosso trabalho. Finalmente, a própria presença de Paulo, 

poder falar com Paulo em alguns momentos. Paulo não tinha livro, não tinha publicações, tinha 

uns artigos pequenos. A possibilidade da conversa, compreender a potência dos pensamentos e 

a possibilidade de construir pensamento juntos para mim foi a maior experiência da minha vida 

em termos de qualidade de pensamento e tal. A emoção que eu senti quando recebi o Leão de 

Ouro, quando Paulo Mendes da Rocha me entregou o Leão de Ouro, foi um momento mágico 

pra nós. Não só pelo prêmio, mas por compartilhar com ele, ter tido aquela proximidade com 

Paulo e com o ambiente que Paulo tinha desenvolvido com suas ideias na universidade e com 

os jovens arquitetos foi fundamental pra nós. Ele e outros arquitetos brasileiros como Reidy, 

Vilanova Artigas, Lina, todos começaram a ser pra nós fundamentais. 

 

Muitas pessoas em muitos trabalhos traçam semelhantes da sua obra com Eladio Dieste. 

Você reconhece essa semelhança? 

Não. Eu o odiava. Eu comecei assim: fiz vários cursos com Eladio Dieste. e ficava totalmente 

fascinado quando ele vinha ao Paraguai dar um curso a um grupo que se chamava Forum de 

Arquitectos, que eu participava, de muitos jovens que conheciam ele. Fiquei louco com sua 

obra, mas depois comecei a pensar e fazer algumas coisas como ele e aquilo era impossível. 

Acumulei uma frustração incrível. 1- Porque ele era engenheiro e tinha uma base de cálculo 

que a gente não tinha. 2- Ele conhecia o limite do seu material porque ele fabricava o material. 

3- A mão de obra que ele utilizava era mão de obra utilizada na Nasa, aqueles pedreiros que 

faziam paredes curvas, com inclinação, aquilo era impossível para nós, que não tínhamos 

tradição de pedreiros formados em escolas de construção. Aquilo para nós era impossível. Eu 

odiava Dieste, da mesma maneira que acabaria odiando Le Corbusier se você faz um terraço 

jardim no Paraguai, ou se utiliza uma janela em fita e o sol entra. Vão fuzilar você porque é 
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estúpido. Com o tempo, nós compreendemos que eles não estavam mostrando um caminho 

que nós deveríamos trilhar os passos. Aquela era a maneira que ele conseguiu de fazer uma 

contribuição ao mundo, que ele encontrou um caminho para fazer. Nós começamos a pensar 

“o nosso tijolo é o tijolo comum”, ninguém certifica nada. Então nós não podemos pensar 

naquele material como um material excepcional, tínhamos que trabalhar com a inércia. Aquilo 

que nós desenhamos qualquer um poderia construir. Aproximar aquelas formas iniciais que 

pudessem não precisar do cálculo, só provar e pode começar a fazer. Quando nós fizemos isso, 

o universo mudou, e nós, eu acho, que temos contribuído tanto ou mais que Eladio Dieste para 

o tempo contemporâneo, porque Eladio precisava de uma erudição do “Diestíssimo” no 

mundo, mas nós não. Se nós pudemos fazer, então qualquer um outro idiota como nós também 

poderia fazer. 

 

O tijolo que vocês usam é encontrado em qualquer lugar ou é produzido? 

Não. Não é interesse nosso fazer isso. A prova disso é aquela “tonteria” que fizemos na Bienal e 

ganhamos o prêmio. Eu gostaria muito de fazer aquilo na Índia, no Brasil, no mundo, porque 

acho que são possibilidades. Nas pesquisas que nós estamos fazendo agora, olhamos a matéria 

na possibilidade de ser convertida em material. Então, não tem aquela sentença cultural de 

como fazer. Ao mesmo tempo, a grande diferença entre nosso fim de século XX é que quando 

apareceu o genoma nós compreendemos finalmente que a vida tem código, uma 

programação, e aquela programação pode ser feita. Então você pode hoje ver que a vida é 

uma das maneiras que existem de convocar a matéria e construir com ela alguma coisa. Acho 

que ela é uma das grandes forças. Tenho um frasco aqui, por exemplo, isso é micélio, fungo que 

estamos provando, intentando começar a fazer. Quando você pergunta, vocês fazem 

pesquisas. Sim, estamos fazendo pesquisas biológicas, de como a vida convoca os materiais. 

Acho que finalmente se pode ter um tijolo convocado pela vida. A diferença é que no século XX 

você tinha uma fábrica de tijolos. No século XXI, você vai ter uma fazenda de tijolos, porque vai 

ter o controle da vida que vai produzir finalmente o material da forma que você quiser. 

 

Como você vê a arquitetura do Paraguai ou da América Latina frente ao desafio do mundo 

contemporâneo? 

Acho que ainda estamos muito expectadores. Acho que isso é uma perda de tempo. Nas 

universidades temos que compreender finalmente que o estágio maior da disciplina não é o 
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profissional, é o pesquisador, porque é aquele que abre as portas. As universidades tem que 

começar a ter como centro, a produção de conhecimento. Com o conhecimento novo, você 

pode proteger ou difundir o conhecimento. Mas só para proteger o conhecimento, uma 

biblioteca é melhor que uma universidade. Para difundir conhecimento, a Internet é bem 

melhor. Se não produz conhecimento, a biblioteca e a internet vão suplantar a universidade. Se 

suplantarem a universidade, vão suplantar a maioria dos profissionais. O Google sabe tudo, 

conhece tudo. A defesa dessa maneira de ser profissional, acho que vai acabar. Não vai acabar, 

mas vai ser a relação entre o artista e o artesão, as artes e a artesania. Acho que um grande 

artista é um grande artesão, mas um grande artesão, não necessariamente, é um grande 

artista. Acho que um arquiteto pode ser aquela pessoa que produz conhecimento porque utiliza 

aquele conhecimento da síntese, que é a arquitetura, porque não tem nenhuma particular 

disciplina que seja própria, como matemática, sociologia, filosofia. 

 

Você hoje consegue identificar alguém que foi influência pra você? 

Para nós há uma larga lista de pessoas que dão alento para nós, para continuarmos fazendo 

aquilo que estamos fazendo, mas no entendimento preciso de que aquilo que eles fizeram era 

parte de seu repertório, não tem nada a ver com o nosso, mas que mostra como é possível 

deslocar o ponto de olhar daquilo que chamamos a realidade para desde aí imaginar uma 

posição distinta. Temos muitas horas de conversações. Para nós foi um privilégio e um 

aprendizado participar de tantas conferências, congressos, universidades, porque sempre foi 

uma possibilidade de falar com as pessoas e nessas conversas a gente vai afirmando, vai 

encontrando. Ás vezes temos que falar para explicar aquilo que ainda não temos bem claro 

como é, mas na conversa aparece com muita força e isso é muito bom. Nós somos feitos dos 

outros. 

 

E você pretende teorizar? Fazer alguma teoria, escrever algo? 

Não acho que seja o momento da escrita. A escrita tem um potencial que é incrível, o livro é um 

grande invento, mas sem saber bem porque, talvez porque seja tão comum e tão fácil que na 

rede esteja sempre tudo registrado. É de um esforço é incrível para fazer algo que se pode ter 

contato através das tecnologias. Não posso falar que não faríamos um filme, ou um 

documentário. Mas é a mesma coisa que um livro. Às vezes nós não buscamos a publicação dos 

nossos trabalhos nas revistas muito populares porque a gente olha aquela necessidade do 
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consumo, porque começam a dizer: “Olha o Solano, que trabalha com tijolo. Eles são do 

Gabinete, aqueles que fazem ‘tonterias’ com o tijolo”. Ninguém escuta uma ideia, é como uma 

participação no mercado, como um produto. Acho que não teria que falar tanto porque tudo se 

torna clichê e outras vezes quando as perguntas são assim. No dicionário espanhol está a 

palavra “cantintear”, que é falar meia hora sem dizer absolutamente nenhuma coisa, você 

termina falando de tudo. Tenho medo disso. “Você é escritor? Não.”, “Você é filósofo? Não”, 

“Você é construtor? Não.”, “Você é projetista? Não.”, “Você é desenhista? Não.”, “Que coisa é? 

Um pouquinho de tudo”. As coisas estão registradas, estão na rede, e nós vamos revelando aos 

poucos para que as pessoas que tenham verdadeiro interesse cheguem a elas. Hoje é 

obrigatório fazer estágio nas universidades. Os alunos fazem uma cartinha, eles dizem: “Você 

não pode me receber? Você é um máximo. Gostaria muito de aprender com você!”. Mentira! 

Mentira! Ele tem que acabar a carreira, é um cara horroroso que vai perder seu sangue e não 

tem nenhum interesse na verdade de fazer alguma coisa. Você sabe que é o certo, quando ele 

não tem que fazer nada, quando ele não está fazendo um curso. Dizem: “Você não pode me 

mandar todas as plantas? Você não tem um livro? Você é egoísta? Me dá?” Não. Busque, 

trabalhe, encontre. Acho que assim, aqueles que têm vontade de aprender, vão pesquisar. Nós 

deixamos sempre um rastro pequeno. 
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Anexo 02. Cronologia Ilustrada de Obras 
 

Escritório do Gabinete de Arquitectura 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto e Construção: Solano Benitez, Alberto 
Marinone 
Data de Construção: 1994-1995 
Fotografia: Leonardo Finotti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Social de Aposentados 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Solano Benítez, Alberto Marinone 
Construção: Eng. Daniel Lird, Eng. Gilberto 
Calderoli 
Data de Construção: 1995-1996 
Fotografia: plataformaarquitectura.cl 
 
 
 

 

Complexo Recreativo Sitrande 
 
Localização: Caacupé, Paraguai 
Projeto e Construção: Solano Benítez, Alberto 
Marinone, José Luis Ayala 
Colaboradores: Silvio Vasquez, Silvia Ortiz, 
Giovanna Pederzani, Carlos Diaz Meyer 
Consultores: Eng. Gilberto Calderoli, Eng. 
Alberto Espínola, Diego Peña, Alfonso Avalos 
Data de Construção: 1998 
Fotografia: plataformaarquitectura.cl 
 

 

Oficina Mecânica 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Solano Benítez, Alberto Marinone, José Luis 
Ayala 
Colaboradores: Silvio Vasquez, Silvia Ortiz, 
Giovanna Pederzani, Carlos Diaz Meyer 
Consultores: Eng. Gilberto Calderoli, Eng. 
Alberto Espínola, Diego Peña, Alfonso Avalos 
Data de Construção: 1999 
Fotografia: ayalavargas.com 
 

 

http://s3.amazonaws.com/newsroom001/media/images/53bd/af4f/c07a/80ce/0b00/0107/original/open-uri20140709-28092-1j658tv?1404940107
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Centro Elétrico (1) 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Solano Benítez, Luis Ayala, Alberto 
Marinoni 
Data de Construção: 1999 
Fotografia: ayalavargas.com 
 
 
 

 

Centro Elétrico (2) 
 
Projeto: Solano Benítez, Luis Ayala, Alberto 
Marinoni 
Data de Construção: 1999 
Fotografia: ayalavargas.com 
 
 
 
 

 

Casa Demelenne 
 
Localização, Aregua, Paraguai 
Projeto: Solano Benítez, Luis Ayala, Alberto 
Marinoni 
Data de Construção: 1999 
Fotografia: ayalavargas.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

Casa Horacio 
 
Projeto: Gabinete de Arquitectura 
Data de Construção: 1999 
Fotografia: ayalavargas.com 
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Casa V 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Gabinete de Arquitectura 
Data de Construção: 1999 
Fotografia: Leonardo Finotti 
 
 
 
 
 

 

Sede da Unilever Paraguai 
 
Localização: Vila Elisa, Paraguai 
Projeto e Construção: Solano Benítez, Alberto 
Marinone, José Luis Ayala 
Colaboradores: Silvio Vasquez, Silvia Ortiz, 
Sergio Flores, Oliver Ortiz, Adriana Sbetlier, 
Giovanna Pederzani, Gabriela Abente, Raul 
Vera, Marina Tomboli, Maria José Vargas 
Peña, Margarita Ruiz Diaz, Sebastián Bedoya, 
Nancy Paredes, Oscar Scappini, Zahori Ayala, 
Gonzalo Sevillano, Fernando Burgos, Lorena 
Silvero, Cristiana Cabrero 
Consultores: Eng. Federico Taboada, Eng. Luis 
Caló 
Data de Construção: 2000-2001 
Fotografia: plataformaarquitectura.cl 
 

 

Quatro vigas 
 
Localização: Vila Elisa, Paraguai 
Projeto: Solano Benitez, Alberto Marinone, 
José Luis Ayala 
Data de Construção: 2000-2001 
Fotografia: Erietta Attali 
 

 

Residência Esmeraldina 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Solano Benitez, Alberto Marinone, 
José Luis Ayala 
Data de Construção: 2002-2003 
Fotografia: plataformaarquitectura.cl 
 
 
 
 

 

http://s3.amazonaws.com/newsroom001/media/images/53bd/af76/c07a/80ce/0b00/010b/original/open-uri20140709-28092-ejj2bo?1404940146
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Casa Fanego 
 
Projeto: Sergio Fanego, Gabinete de 
Arquitectura 
Colaboradores: Mara Corvalán, Sebastián 
Pérez, Carlos Agüero, Laura Alviso, Andrés 
Careaga, Silvio Vázquez 
Consultor: Enrique Granada 
Construção: Guillermo Fanego, Sergio Fanego 
Localização: Villa Aurelia, Assunção, Paraguai 
Data de Construção: 2003 
Fotografia: Federico Cairoli 
 

 

Residência Abu & Font 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Data de Construção: 2004-2006 
Projeto e Construção: Solano Benítez, Alberto 
Marinone, Gloria Cabral 
Colaboradores: Berenice Gomez, Carlos 
Aguüero, Clara Bazet, Cristina Cabrera, Diego 
Cazal, Gerardo Esteche, Guillermina Iglesia, 
Javier Pineda, Jazmin Torrents, José 
Castelleti, Juan Pablo, Carrón, Laura Alviso, 
Lisandro Villavuena, Lorena Silvero, Mara 
Corvalan, Natalia Ferreira, Nicolas Aransivia, 
Olivia Villalba, Olivia Zorraquin, Pilar Burró, 
Silvio Vazquez 
Consultor: Eng. Henrique Granada 
Fotografia: Leonardo Finotti 
 

 

Oficinas R&P 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Solano Benítez 
Data de Construção: 2005 
Fotografia: Leonardo Finotti 
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Triplex 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Solano Benítez 
Data de Construção: 2005 
Fotografia: Leonardo Finotti 
 
 
 
 
 

 

Residência Las Anitas 
 
Localização: Presidente Hayes, Paraguai 
Projeto e Construção: Solano Benítez, Alberto 
Marinone, Gloria Cabral, Cristina Cabrera, 
Lorena Silvero, Berenice Gomez 
Colaboradores: Alexandre Caleros, Pablo 
Escudero, Belen F. 
Consultor: Eng. Henrique Granada 
Data de Construção: 2005 
Fotografia: Leonardo Finotti 
 

 

Edifício Alambra 
 
Localização: San Lorenzo, Paraguai 
Projeto e Construção: Solano Benítez, Alberto 
Marinone, Gloria Cabral, Cristina Cabrera, 
Lorena Silvero, Berenice Gomez 
Consultor: Eng. Carlos Escobar 
Data de Construção: 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim5YzXlfvOAhUr64MKHaYnC5IQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/isavwyk/archis-solano-benitez/&bvm=bv.131783435,d.dmo&psig=AFQjCNHK-hcML4k84ZkEVARbFgA_Z0WWgA&ust=1473265605605941
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Casa em Itauguá 
 
Projeto: Solano Benítez 
Localização: Itauguá, Paraguai 
Data de Construção: 2007 
Fotografia: Leonardo Finotti 
 
 
 
 
 

 

Residência R.P. 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Solano Benítez, Alberto Marinone, 
Gloria Cabral 
Consultores: Eng. Henrique Granada, Eng. 
Carlos Escobar 
Data de Construção: 2008 
Fotografia: 
 

 

Centro de Reabilitação Infantil Teletón 
 
Localização: Lambaré, Paraguai 
Projeto e Construção: Solano Benítez, Gloria 
Cabral, Alberto Marinoni, Cristina Cabrera, 
Gabriela Torreani 
Colaboradores: Bertha Gonzalez, Mercedes 
Peña, Salvatore Vicidomini, Paolo Oliva, Jorge 
Gallardo, Mathias Ortiz, Bertha Peronni 
Consultores: Eng. Enrique Granada (1ª Etapa), 
Eng. Carlos Escobar (2ª Etapa) 
Data de Construção: 2008-2010 
Fotografia: Federico Cairoli 
 

 

Casa de Arquitetos 
 
Data de Construção: 2012 
Fotografia: Fotografia: Paul Serrano e 
Fernando Solano 
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Casa Mandu’a 
 
Data de Construção: 2013 
Fotografia: Paul Serrano e Fernando Solano 
 

 

Oficinas Mandu’a 
 
Data de Construção: 2013 
Fotografia: Fotografia: Paul Serrano e 
Fernando Solano 
 
 

 

Passarela U.N.A 
 
Data de construção: 2014 
Fotografia: Acervo Pessoal 
 

 

Quincho Guanes 
 
Data de Construção: 2014 
Fotografia: 
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Experiência MUVA 
 
Projeto e Construção: Solanito 
Benítez, Solano Benítez, Gloria Cabral, María 
Rovea, Ricardo Sargiotti  
Colaboradores: Juan Camps, Santiago Ruiz, 
Emiliano Sánchez, Kevin Vitale 
Data de Construção: 2014 
Fotografia: Ricardo Sargioti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quincho Tía Coral 
 
Localização: Assunção, Paraguai 
Projeto: Solano Benítez, Gloria Cabral, 
Solanito Benítez 
Colaboradores: Costanza Abente, Melisa 
Marchi 
Consultores: Eng. Julio Alvarez 
Construção: Gabinete de Arquitectura S.R.L., 
Caló Estructuras S.R.L. 
Data de Construção: 2015 
Fotografia: Federico Cairoli 
 
 

 

Breaking The Siege 
 
Localização: Veneza, Itália 
Projeto e Construção: Solano Benítez, Gloria 
Cabral, Solanito Benítez 
Data da Construção: 2016 
Fotografia: Laurian Ghinitoiu 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


