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RESUMO 
 

AS PAISAGENS SURREALISTAS DE LEBBEUS WOODS 

 

Bernardo Vieira 

 

Orientadora : Laís Bronstein 
 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura - PROARQ, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Arquitetura 

 

 O objeto de estudo deste trabalho são as arquiteturas experimentais do arquiteto Lebbeus Woods (1940-2012). A sua produção, a 

nosso ver, é ativada por um pensamento surrealista que promove uma pertinente discussão sobre os limites da produção arquitetônica. Suas 

quimeras, com suas geometrias fraturadas e complexas, encerram importantes questões éticas, políticas e filosóficas da atuação profissional 

na disciplina. Ao contrário da maioria dos seus pares, Woods praticamente não construiu nada. Não obstante, através de seus desenhos, 

modelos e instalações, ele procurou explicitar uma visão bem particular sobre o que poderia ser a arquitetura. Nesses projetos, a postura 

surrealista desempenhou um papel fundamental, pois permitiu que ele conciliasse uma atitude científica com uma abordagem poética na 

elaboração de seu discurso retórico e gráfico. Os textos e os desenhos serviram de meio para a conciliação de questões analíticas de 

pressupostos técnicos, políticos e sociais, que ele considerava relevantes. Sua busca se dá  a partir de uma visão filosófica particular, através 

da incorporação do expediente do irracional, do grotesco e da violência, além de outros fatores -a princípio desagradáveis- mas que 

contribuem para um entendimento amplo do papel da arquitetura na sociedade contemporânea. 

 A partir dessa chave de leitura - o surrealismo - estabeleceu-se uma conexão entre a biografia de Lebbeus Woods e alguns temas 

recorrentes em seus trabalhos. Identificamos, tanto em seu percurso pessoal quanto profissional, questões subjetivas que alimentaram seu 
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imaginário gráfico. Equacionamos seu percurso profissional com ênfase especial em sua experiência docente, apontando a importância do 

desenho como ferramenta especulativa e, finalmente, de suas proposições arquitetônicas como respostas à hipóteses formuladas em um 

campo especulativo próprio, onde as questões ligadas ao subconsciente e aos sonhos seriam motores para uma investigação arquitetônica 

aguda. A iniciativa foi de mostrar como seu trabalho tenta captar imagens do inconsciente e transpantá-las para o espaço arquitetônico, 

conciliando pressupostos éticos e estéticos da disciplina. 

 Tomamos, como categorias de análise, algumas formulações de Roger Cardinal para estabelecer uma reflexão acerca das proposições 

subjacentes às criações de Woods. A cidade como sonho, como história de amor, como palimpsesto, como labirinto psíquico e como sistema 

de signos foram, em nossa leitura, instrumentos fundamentais para o entendimento do processo de evolução do trabalho de Woods.  

 Woods entendia o desenho de projetos experimentais não como uma etapa para se chegar a arquitetura, mas como arquitetura em si. 

Isso acontece quando decide usar o desenho como ferramenta de proposição de uma investigação sobre novas possibilidades de criação do 

habitar humano. Os desenhos do arquiteto norte-americano não são uma preparação da arquitetura, entendida como a obra fisicamente 

construída. Seus desenhos são conjecturas que animam o imaginário em busca de um sentido mais amplo da prática arquitetônica. Parte-se, 

aqui, da premissa de que suas ilustrações são uma espécie de metaarquitetura, que busca refletir acerca dos desdobramentos da disciplina 

por meio de uma materialidade gráfica que pensa a si mesma a partir de seus elementos de composição, friccionando fronteiras da concepção 

do desenho arquitetônico. 

Palavras chaves: desenho, arquitetura experimental, surrealismo, Lebbeus Woods, ruínas. 
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ABSTRACT 
THE SURREALIST LANDSCAPES OF LEBBEUS WOODS 

 

Bernardo Vieira 
 

Orientadora : Laís Bronstein 

 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura - PROARQ, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Arquitetura 

 
 

 The object of study of this work are the experimental architectures of the architect Lebbeus Woods (1940-2012). His production, in our 

opinion, is activated by a surrealist thought that promotes a pertinent discussion on the limits of the architectural production. His chimeras, with 

their fractured and complex geometries, contain important ethical, political, and philosophical questions about professional proceedings in the 

discipline. Unlike most of his peers, Woods has practically built nothing. Nevertheless, through his drawings, models and installations, he 

sought to make explicit a very particular view of what architecture could be. In these projects, the surrealist stance played a fundamental role, 

allowing him to reconcile a scientific attitude with a poetic approach in the elaboration of his rhetorical and graphic discourse. The texts and 

drawings served as a means for reconciling analytical questions of technical, political and social presuppositions that he considered relevant. 

His search is based on a particular philosophical view, through the incorporation of the irrational, the grotesque and the violence, as well as 

other factors - at first unpleasant - but which contribute to a broad understanding of the role of architecture in contemporary society. 

 From this reading key - surrealism - a connection was established between the biography of Lebbeus Woods and some recurring 

themes in his works. We identified, both in his personal and professional career, subjective issues that fueled his graphic imagery. We equate 

his career with a special emphasis on his teaching experience, pointing to the importance of drawing as a speculative tool and, finally, his 
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architectural propositions as answers to the hypotheses formulated in a speculative field of his own, where the issues related to the 

subconscious and dreams would be motors for an acute architectural investigation. The initiative was to show how his work tries to capture 

images of the unconscious and transplant them to the architectural space, conciliating the ethical and aesthetic presuppositions of the 

discipline. 

 We take, as categories of analysis, some formulations of Roger Cardinal to establish a reflection on the propositions underlying Woods’ 

creations. The city as a dream, as a love story, as a palimpsest, as a psychic labyrinth and as a system of signs were, in our reading, 

fundamental tools for understanding the process of evolution of Woods' work. 

 Woods understood the creation of experimental designs not as a step toward architecture but as architecture itself. This happens when 

he decides to use drawing as a tool for proposing an investigation into new possibilities for the creation of human habitation. The drawings of 

the American architect are not a preparation for architecture, understood as the physically constructed work. His drawings are conjectures that 

animate the imaginary in search of a broader sense of architectural practice. It is based on the premise that his illustrations are a kind of 

metaarchitecture, which seeks to reflect on the unfolding of the discipline through a graphic materiality that thinks to itself from its elements of 

composition, rubbing borders of the conception of the architectural design. 

Key words: drawing, experimental architecture, surrealism, Lebbeus Woods, ruins. 
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« É engraçado como, quando você ouvia Leb às vezes, você poderia 

concluir que, intelectualmente, ele era extremamente pessimista. Um cínico 

mesmo. E, no entanto, quando você olha para o trabalho, as ambições para 

a arquitetura, precisão e densidade dos desenhos transcenderam qualquer 

sensação de pessimismo. Muito pelo contrário. O ato de fazer esse trabalho 

faz de Leb uma voz duradoura para a proeza da arquitetura, como ele 

insistiu para que fosse definida. O desenho o transformou, e ele 

transformou o desenho, e juntos transformaram o discurso. Nós não 

esqueceremos. » 

 

Eric Owen Moss 

http://www.noever-design.com/lebbeus-woods.html. Tradução nossa. 

 

  

Lebbeus Woods. Fonte: desenho Bernardo Vieira. 
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INTRODUÇÃO 
 O objeto de estudo deste trabalho são os projetos do arquiteto 

Lebbeus Woods (1940-2012) que, além de sua atuação como arquiteto, foi 

professor no curso de arquitetura na Cooper Union de Nova Iorque. Ao 

contrário da maioria dos seus pares, Woods praticamente não construiu 

nada, desenvolvendo seus trabalhos conceituais através de desenhos,  

modelos e instalações, nos quais procurou explicitar uma visão bem 

particular sobre o que seria a arquitetura e seu papel na sociedade 

contemporânea. 

 Partimos da suposição de que a obra de Lebbeus Woods se vale de 

características da arte surrealista, tanto na sua elaboração conceitual 

quanto na sua apresentação gráfica. Apesar do próprio arquiteto não 

reconhecer essa filiação, nos fiamos na investigação de alguns autores que 

sugerem essa possibilidade. O primeiro deles é Peter Cook que ao falar das 

qualidades do desenho de Lebbeus coloca a seguinte questão : «  It is 

undoubtedly the task of such a drawing to push the language and context of 

architecture forward. It also has an atmosferic quality that challenge us – 

nearly real, and yet … maybe surreal ? »1 

 Outro autor que aventa esta possibilidade é Neil Spiller, que ao 

comentar sobre a influência do geneticista Heinz von Foerster sobre o 

                                                
1 “É sem dúvida a tarefa de tal desenho levar adiante a linguagem e o contexto da 
arquitetura. Ele também tem uma qualidade atmosférica que nos desafia - quase 
real, e ainda ... talvez surreal?” COOK, Peter. Drawing: the motive force of 
architecture. John Wiley & Sons: West Sussex, 2008, p. 116. 
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pensamento arquitetônico de Woods, afirma que a premissa da construção 

de mundos pessoais mentais das teorias da cibergenética teria as mesmas 

raízes do pensamento surrealista. « Everyone’s world is different and 

meaningfull to them. None of this seems to sugest anything that negates 

Surrealist thinking ; indeed, one could suggest, as I have elsewhere, that 

cybernetic world-making, in fact, has the same common roots. » 2  Essa 

construção de mundos pessoais também está de acordo com a 

argumentação do arquiteto finlândes Juhani Pallasmaa e sua teoria do 

espaço existencial do artista.  

 O trabalho de Woods, ao estabelecer esse mundo apartado do real, 

cria uma espécie laboratório de ideias surrealistas que podem ser testadas 

e ficcionalizadas sobre regras próprias e extremamente pessoais, ao 

incorporar o expediente do absurdo, do bizarro e do irracional na sua 

concepção. O trabalho de Lebbeus busca uma validação de suas 

arquiteturas experimentais como instrumentos pertinentes para uma 

investigação arquitetônica que promova um entendimento da dimensão 

social e política da disciplina, aliada a aspectos lúdicos e poéticos, que 

buscam a superação de tipologias consagradas.  

 O autor norte-americano advoga a criação de um novo profissional : 

o arquiteto experimental. Este seria uma espécie de investigador que teria a 

função de buscar novas possibilidades para a disciplina, para depois, se 
                                                
2 “O mundo de todos é diferente e significativo para eles. Nada disso parece sugerir 
algo que negue o pensamento Surrealista; de fato, pode-se sugerir, como eu fiz em 
outro lugar, que a criação de mundo cibernética, de fato, tem as mesmas raízes 
comuns.” SPILLER, Neil. Architecture and Surrealism. A blistering romance. 
London, Thames and Hudson Ltd, 2016, p. 98. Tradução nossa. 
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necessárias, serem absorvidas pelo mercado convencional de arquitetura. 

Esses agentes trabalhariam como em um « laboratório de ideias », onde 

estas poderiam ser debatidas e testadas, antes de, eventualmente, serem 

postas em prática. Este tipo de profissional, segundo Woods, se fazia 

necessário frente a rapidez das mudanças sociais e técnicas enfrentadas 

pelo homem contemporâneo. 

 A produção teórica da arquitetura, após os anos 60 do século 

passado, período de contestação das grandes narrativas modernas, deu 

lugar a uma multifacetada discussão abarcada pelo nome de «pós-

moderno». Entre essas vozes estão alguns arquitetos que, segundo Josep 

Maria Montaner,3 seriam arautos de um novo funcionalismo da arquitetura 

como expressão tecnológica: os metabolistas japoneses, os 

neoprodutivistas, e principalmente, os ingleses do Grupo Archigram. 

 A importância de se estudar as arquiteturas experimentais se dá em 

duas camadas de apreciação desses trabalhos. A primeira é o 

entendimento dessas proposições como obras de arte. Essas produções 

são dotadas de valor artísticos intrínsecos, independente de qualquer 

julgamento de valor de suas premissas arquitetônicas. Os desenhos, tanto 

de grupos como o Archigram quanto do Superstudio ou de Lebbeus Woods, 

são, antes de tudo, belos exemplares da representação gráfica, uma arte 

em si muito olvidada pelo hiperrealismo de modelos tridimensionais, 

normalmente preferidos no marketing do mercado imobiliário 

contemporâneo.  
                                                
3 MONTANER, Josep Maria. Depois do Movimento Moderno. A arquitetura da 
segunda metade do século XX. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009.  
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 Esses arquitetos, pelo contrário, conseguem nos induzir a uma 

reflexão através de imagens provocativas que podem despertar sensações 

e questionamentos diferentes em cada pessoa, justamente por precisar de 

uma participação mais ativa da própria imaginação do observador. Aqui não 

há um mundo pronto e acabado, em que somos meros espectadores, mas 

sim uma janela para dentro de nossas próprias fantasias,4 e cabe a nós 

completar as lacunas que os autores nos deixam. Por onde entra? Como 

isso fica de pé? Como funciona? Ao tentar responder essas questões 

começamos também a sermos coautores dessas ideias. 

 
A arte deve antes ser reconhecida como o modo de expressão mais exato 

que a humanidade realizou. (...). Criou linguagens e símbolos, e acumulou 

um fundo de saber impressionante; os seus recursos e a sua inventividade 

nunca se esgotaram. E, no entanto, sempre, em cada fase da civilização, 

sentiu que aquilo a que chamamos a atitude científica é insuficiente. O 

espírito que ele desenvolveu a partir da sua engenhosidade deliberada só 

                                                
4   Sobre o tema, Wolfgang Iser comenta: “O contramovimento tanto de um jogo 
livre como instrumental resulta da interação do fictício e do imaginário e a natureza 
do movimento será consideravelmente influenciada pelo movimento dominante. É o 
que mostra tanto a literatura fantástica, quanto a ficção científica que podem ser 
entendidas como coagulações cognitivas do imaginário. (…) Isso sucede sobretudo 
na literatura fantástica, em que o imaginário aparece como modificação total. A 
realidade é completamente negada e a fantasia desfila sobre suas 'vestes'. Por 
esse motivo (John) Irwin, em sua análise detalhada da literatura fantástica, conclui: 
‘fazer com que o não factual apareça como factual, é básico para a fantasia.’ isso 
significa que os modos de apresentação da realidade sejam postos a serviço da 
fantasia, para que essa se apresente como uma determinada realidade.” ISER, 
Wolfgang. O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária. 
EdUERJ: Rio de Janeiro, 1996, p.?. 
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pode lutar com factos objetivos; para além desses factos objetivos há todo 

um aspecto do mundo que só é acessível ao instinto e a intuição. 

(...) A arte é um modo de expressão, uma linguagem que pode valer-se 

dessas coisas de valor utilitário, como a linguagem faz uso da tinta e do 

papel e das máquinas de imprimir: para transmitir uma intenção – pelo qual 

não quero significar uma mensagem. Em todas as suas atividades 

essenciais, a arte procura dizer-nos qualquer coisa: qualquer coisa acerca do 

universo, qualquer coisa sobre o próprio artista. A arte é um modo de 

conhecimento, e o mundo da arte, um sistema de conhecimento tão valioso 

para o homem como o mundo da filosofia ou o mundo da ciência. De fato só 

quando tivermos reconhecido claramente que a arte é um modo de 

conhecimento paralelo, mas distinto de outros pelos quais o homem chega a 

ter compreensão do seu ambiente, é que nós podemos começar a apreciar o 

seu significado na história da humanidade.5  

 
 Isto nos leva à segunda camada de apreciação desses trabalhos, 

que é justamente propor uma reflexão sobre a concepção e o fazer 

profissional que transcende questões materiais ou tecnológicas, na qual a 

arquitetura se torna pura especulação teórica e fluxo de novas idéias a 

respeito do habitar  urbano.  

 Não importa, portanto que os trabalhos desses arquitetos sejam 

irrealizáveis, o mais relevante é a reflexão crítica e as novas ideias que 

serão apreendidas por outros arquitetos e como isso pode mudar a 

arquitetura que virá a ser construída. As narrativas arquitetônicas de 

                                                
5 READ, Hebert. A arte e a sociedade. Lisboa: Cosmos, 1946. Biblioteca Cosmos, 
Vol. 112-113) 2º seção Artes e Letras. p. 22-23. 
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Lebbeus Woods desafiam ideias preconcebidas sobre como a arquitetura 

deve ser e o seu papel como arauto de transformações não só espaciais, 

mas também políticas. Suas fantasmagorias arquitetônicas apresentam 

uma latência através de ficções tectônicas que tentam desnudar 

possibilidades não explícitas sobre as cidades. 

PASSOS METODOLÓGICOS   

 Para entender como o expediente do Surrealismo era equacionado 

dentro da obra e do pensamento de Lebbeus Woods, pautamos nossas 

leituras nas teorias que moviam o pensamento de nosso personagem, bem 

como nos pensadores que contribuíssem no entendimento de como a 

relação do desenho e da arquitetura de Woods poderiam se relacionar com 

às questões artísticas vinculadas ao pensamento surrealista.  

 Estruturamos este trabalho em 5 capítulos onde partimos de nosso 

personagem principal, para então estudarmos uma possibilidade de 

entender o Surrealismo nas artes e arquitetura, lançando as bases para o 

entendimento dos trabalhos de Lebbeus Woods por esse viés. Para uma 

melhor abordagem dos trabalhos de nosso personagem, optamos por dividir 

sua produção em três abordagens distintas, porém complementares e 

indissociáveis: o desenho, a carreira de professor, e sua produção 

arquitetônica.   

 No primeiro capítulo, intitulado O arquiteto Lebbeus Woods, 

buscamos, em primeiro lugar, contar uma breve biografia pessoal e 

profissional do arquiteto Lebbeus Woods, ainda pouco conhecido no Brasil. 
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Discutiremos também alguns fundamentos do pensamento filosófico e 

teórico de Lebbeus Woods, através das ideias do cibergeneticista austríaco 

Heinz von Foerster (1911-2002), com o qual Woods teve a oportunidade de 

colaborar em alguns de seus artigos científicos.  

 No segundo capítulo, Arquitetura experimental e surrealismo, 

buscamos, de maneira sucinta estabelecer as premissas do pensamento 

Surrealista e sua possível interseção com a arquitetura, através de 

profissionais que se utilizam destes recursos na elaboração de seus 

trabalhos. Argumentamos a possibilidade de uma compreensão da 

arquitetura experimental, a partir da leitura do movimento surrealista nas 

artes, em que elementos do irracional e do subconsciente tomam forma 

para revelar possibilidades de se inferir em nossa realidade imediata. 

 Um teórico importante para o entendimento do trabalho de Lebbeus 

Woods é o arquiteto e teórico Neil Spiller. Em publicações como Drawing + 

Architecture (2013), número da revista Architectural Design editada por ele, 

e livros como Educating Architects (2014) e Architecture and Surrealism 

(2016), o autor traça um panorama amplo da relação entre o pensamento 

surrealista na arquitetura e seus desdobramentos na arte do desenho e nas 

possibilidades da incorporação destas ideias para o ambiente acadêmico 

voltado à formação dos futuros arquitetos.  

 Recorremos, também, à leitura do Filósofo Christian Bok e sua 

sistematização dos conceitos da ciência surrealista da ‘Patafísica, ramo do 

conhecimento criado pelo escritor surrealista Alfred Jarry em seu livro 

Exploits and Opinions of Doctor Fausttrol, ‘Pataphysician (1911). Estas 
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estratégias, assim como àquelas que encontramos no romance Nadja 

(1928) de André Breton fornecerão critérios mais objetivos para 

identificarmos se nossas suposições à respeito da arquitetura de Lebbeus 

Woods são procedentes. 

 Para entendermos as questões referentes ao grotesco na 

arquitetura, recorremos ao trabalho de Anthony Vidler que, em seus livros 

The Architectural Uncanny (1992) e Warped Space (2000), trabalha a 

relação entre os espaços arquitetônicos e as patologias psicológicas dos 

indivíduos que vivem nesses espaços. A forma como projetamos e 

habitamos nossas cidades, e seus desdobramentos políticos, sociais e 

econômicos, são importantes neste trabalho como uma chave de leitura 

possível para abordar a arquitetura de Lebbeus Woods e sua relação com 

as ruínas da guerra e das catástrofes naturais. Essa abordagem, ao nosso 

ver, é fundamental para entender os três campos fundamentais de atuação 

de Lebbeus: o desenho, a sala de aula e a sua produção arquitetônica. A 

atitude investigativa de Woods, nestas três áreas, não se limita às ciências 

tradicionais e incorpora o expediente do fantástico na sua obra.  

 Já no terceiro capítulo, A experimentação docente como 

laboratório de ideias, buscaremos entender características do pensamento 

surrealista na prática docente de alguns professores da escola da Cooper 

Union de Nova York. Para isso, estudaremos a carreira docente de Lebbeus 

Woods como professor da disciplina Architectonics do estúdio do primeiro 

ano no curso de arquitetura. Através de seus exercícios em sala de aula e 

de sua interlocução com o seu colega Raimund Abraham, podemos 
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entender algumas questões conceituais que atravessam sua prática 

docente e projetual. Algumas dessas práticas adquirem um caráter  supra-

realista, evidente, também, no trabalho de Elizabeth Diller e Ricardo 

Scofidio, dois outros professores da instituição que apresentam questões 

afins com o trabalho desenvolvido por Lebbeus Woods.  

 No quarto capítulo, O discurso gráfico surrealista, investigamos 

como essse pensamento surrealista na arquitetura se materializa, 

principalmente através do desenho e das arquiteturas experimentais. A 

notação gráfica, enquanto campo do conhecimento, permitem a criação de 

projetos experimentais que desafiam os limites da própria disciplina. Aqui 

tentaremos entender a articulação teórica que Lebbeus Woods promove ao 

problematizar as relações entre desenho, construção e teoria. O que é a 

arquitetura? Quando ela nasce? Nos croquis como especulação espacial? 

Ou na construção desse espaço? Estas são algumas questões importantes 

para o nosso autor e que pretendemos discutir. Estudaremos, em especial, 

o trabalho teórico do arquiteto inglês Peter Cook, em livros como 

Experimental Architecture (1970) que investiga os principais arquitetos 

experimentais de sua época, bem como as condicionantes para o 

desenvolvimento destes trabalhos e as principais estratégia destes autores 

na elaboração de seus trabalhos. Já no livro Drawing: the motive force of 

architecture (2008), Cook se debruça sobre alguns arquitetos 

contemporâneos e o papel fundamental do desenho na criação de 

arquiteturas experimentais, que ultrapassam os dados estritamente 

racionais de projeto e promovem obras com uma carga poética e intelectual 
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únicas. Segundo Cook a mente, o olho e a mão, promovem uma sinergia 

que se infiltra em todas as etapas do processo e libertam o potencial criativo 

da imaginação e da fantasia para a concepção de novos espaços, que não 

necessariamente serão construídos, mas que encerram em si questões 

poéticas e conceituais importantes para a disciplina.  

 De maneira semelhante o arquiteto Juhani Pallasmaa, nos livros As 

mãos inteligentes (2009) e A Imagem Corporificada (2011), argumenta 

como essa relação da mente, olhos e mãos é essencial para a criação 

arquitetônica e como atualmente essa relação vem sendo negligenciada 

pelas práticas pedagógicas e profissionais da disciplina na era da 

informática. O desenho é, por excelência, uma das maneiras competentes 

de se acessar outras possibilidades de criação de imagens e ideias que são 

desconhecidas mesmo de nossa mente racional. Logo o lápis e as mãos 

formam pontes diretas para o nosso subconsciente e são capazes de 

corporificar nossas ideais no mundo físico. Através de nossos sentidos, das 

nossas emoções e de nossa imaginação somos capazes de criar o que o 

autor chama de espaços existenciais, conceito importante para nossa 

abordagem do trabalho de Lebbeus Woods.  

 Trabalhamos, também, com o conceito do estranhamente familiar de 

Sigmund Freud e o conceito do duplo, do fantasma e do ciborgue, que nas 

narrativas tem a função de desvelar uma realidade terrível do mundo que se 

encontra olvidada. Na arquitetura de Lebbeus Woods essas fantasmagorias 

revelam a história dos vencidos nos processos históricos e políticos de 

formação de um determinado sítio histórico. O trabalho do arquiteto norte 
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americano cria uma série de ficções próprias na tentativa de elaborar uma 

resposta crítica às questões contemporâneas relativas a amnésia do 

espaço público que solapa os vestígios formadores de determinado sítio, 

conforme argumentado por Andreas Huyssen em seu livro Seduzidos pela 

Memória (2000).  

 No quinto e último capítulo, A arquitetura Surrealista de Lebbeus 

Woods, buscamos analisar seus projetos a partir de estratégias surrealistas 

que movem sua investigação arquitetônica na direção de uma formulação 

poética de um discurso gráfico e espacial. À partir de uma leitura crítica, 

podemos perceber as mudanças no trabalho de nosso personagem ao 

longo do tempo e, assim, identificarmos algumas fases distintas na sua 

carreira. Esta classificação nos permitirá perceber algumas mudanças 

fundamentais pelas quais passou a produção arquitetônica do nosso autor. 

Nos baseamos, nessa análise aos critérios da cidade surrealista, conforme 

elencados por Roger Cardinal em seu artigo Soluble City de 1978. 
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1 O ARQUITETO LEBBEUS WOODS 
 

 Lebbeus Woods nasceu em 13/05/1940 na cidade de Lansind, 

Michigan, filho único do Coronel Lebbeus B. Woods III, engenheiro civil e 

oficial da força áerea norte-americana. Seu pai serviu no exército americano 

na Segunda Guerra Mundial, construindo pontes e outras estruturas 

necessárias para o avanço das tropas aliadas tanto na Inglaterra quanto na 

Europa continental.  

 Em 1944, foi chamado a colaborar no Projeto Manhattan, na cidade 

de Los Alamos no Novo México, onde projetou e construiu as estruturas 

necessárias para os experimentos de Robert Oppenheimer e Edward Teller, 

entre outros, no desenvolvimento da bomba atômica. Durante esse 

trabalho, a exposição a radiação o levou a morrer de um tipo raro cancêr no 

sangue em 1953 com a idade de 52 anos. Woods ressalta que no relatório 

consta a causa do óbito como « resultado do serviço ».6 

                                                
6 WOODS, Lebbeus. Origins. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare 
Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 204. 

Figura 2.1: Vista do Arnold Engineering Development Center 
(AEDC) in Tullahoma, Tennessee; local onde trabalhou o 
Coronel Lebbeus B. Woods III.  
Fonte: http://history.nasa.gov/SP-440/ch5-12.htm 
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 Um de seus últimos trabalhos, como oficial de comando, foi a 

construção do Arnold Engineering Development Center (AEDC), perto da 

cidade de Tullahoma no Tennessee, que é o maior e mais avançado 

complexo de instalações de simulação de vôo do mundo. Neste local são 

desenvolvidos diversas pesquisas e inventos relacionados à aviação e 

sistemas de propulsão aérea, que servem não só ao exército dos Estados 

Unidos, como também a Nasa. Para este complexo de edifícios foi 

construído uma represa no Rio Elk, necessário para fornecer enormes 

quantidades de água para resfriamento dos equipamentos. Em volta desse 

lago se localiza a Reserva Woods, um parque ecológico e santuário da vida 

selvagem, nomeado justamente em homenagem ao Coronel Lebbeus 

Woods III.  

 A familia acompanhou o Coronel Woods na construção do complexo 

e Lebbeus passou ali um período longo de sua infância, entre grandes 

edifícios de laboratórios, maquinários e aviões. Aos treze anos ele dedicava 

seu tempo à leitura, aos desenhos e se aventurando entre os aviões e seus 

pilotos. Inclusive, há uma passagem em que ele narra uma peripécia com 

outros garotos.7 No episódio, eles atravessaram a cerca do complexo para 

ficar na cantina com os pilotos e observar o pouso e decolagem dos caças. 

A travessura durou pouco : a polícia do complexo os surpreendeu, levando- 

os de volta para casa. 

 

                                                
7 Idem, p.205 

Figura 1.2: O Circuito Transônico – um túnel de vento para 
testar aviões e veículos espaciais em atmosferas densas a 
velocidades extremamente altas.  
Fonte: 
https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2012/01/lbw-
38b1.jpg 
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I also grew up around a certain kind of architecture, though I’m certain I 

didn’t call it that or have much of an idea of what the term meant. I 

suppose that I would now call it functional architecture, because its uses 

dominated the genesis of its form; still, it had a self-conscious aesthetic 

and a design intent that included its visual qualities and the emotions they 

evoked. The building forms and their meanings are in a way romantic and 

fantastical—wind tunnels, transonic circuits, gas dynamics laboratories—-

a kind of architecture for opening up and exploring new worlds. Even the 

more conventional industrial forms of steam plants and other support 

buildings reflect traces of the glow of a great adventure, experienced in 

this context of immensely consequential invention. All of it stayed with me, 

though was not to emerge—radically transformed—until many years later.8 

 

 Com certeza o entrecruzamento entre o trabalho de engenheiro do 

seu pai cercado de plantas, desenhos e maquetes, com a experiência de se 

aventurar entre edifícios industriais e aviões despertaram em Woods esse 

fascínio por grandes arquiteturas fantásticas. Essas experiências pueris, 

                                                
8 “Eu também cresci em torno de um certo tipo de arquitetura, embora eu tenho 
certeza que eu não a chamaria assim ou tinha muita ideia do que o termo 
significava. Suponho que eu iria agora chamá-la de arquitetura funcional, pois seus 
usos dominaram a gênese de sua forma. Ainda assim, havia uma estética auto-
consciente e uma intenção do projeto, que incluía suas qualidades visuais e as 
emoções que evocavam. As formas dos edifícios e seus significados são, a sua 
maneira, românticas e fantásticas : túneis de ventos, circuitos transônicos, 
laboratórios de dinâmica de gás - uma espécie de arquitetura para abrir e explorar 
novos mundos. Mesmo as plantas industriais a vapor mais convencionais e outros 
edifícios de apoio refletem traços do brilho de uma grande aventura, 
experimentadas neste contexto de invenção imensamente consequente. Tudo isso 
ficou comigo, embora não tenha emergido – radicalmente transformado - muitos 
anos depois.” Idem, ibidem. 

Figura 1.3: O profeta Jonas de Michelângelo, no teto da 
Capela Sistina no Vaticano.  
Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2012/02/06/why-i-
became-an-architect-part-1/ 
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inclusive, talvez expliquem a retórica do arquiteto/cientista e da 

arquitetura/experimento, que irá acompanhá-lo em toda a sua vida 

profissional posterior. 

 Após o falecimento de seu pai, Lebbeus e sua mãe se mudaram 

para Indiana, o estado natal dela. Woods frequentou o Shortrigde High 

School, mesma escola de Michael Graves, outro famoso arquiteto. Ao 

mesmo tempo em que se fascinou pelo cenário de ficção científica da base 

militar onde seu pai trabalhava, ele criou uma paixão precoce pelo desenho 

e pela pintura. Woods conta que já na sua adolescência, a arte foi um meio 

que ele encontrou para intermediar sua relação com o mundo a sua volta.  

 
I can only see that I was lucky to have stumbled upon visual art as a 

transformative medium of my experience, even though, at that young age, I 

was not at all sure what to do with it. Of course, I would continue to emulate 

the art that inspired me, but never for a moment imagined I could become a 

real artist, someone who could devote his life to making art. To make a 

living someday, I would have to do something really useful that people 

would be willing to pay for in the world I came from and expected to live out 

my life in. And I had no particular encouragement to think otherwise.9 

                                                
9 “Eu só posso ver que eu tive a sorte de ter tropeçado nas artes visuais como um 
meio transformador da minha experiência, mesmo que, nessa idade, eu não tinha 
certeza do que fazer com ela. Claro, eu iria continuar a imitar a arte que me 
inspirou, mas nunca por um momento imaginei que eu poderia tornar-me um 
verdadeiro artista, alguém que pudesse dedicar sua vida a fazer arte. Para ganhar 
a vida um dia, eu teria que fazer algo realmente útil, que as pessoas estariam 
dispostas a pagar por ela e no mundo de onde eu vim eu não tinha motivos para 
pensar ao contrário.” WOODS, Lebbeus. Why I Became an Architect Part 2. In 

Figura 1.4: Os portões do Inferno de Gustave Doré. Fonte: 
http://www.wikiart.org/en/gustave-dore/the-gate-of-hell 
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 As ilustrações de Gustave Doré para o Inferno de Dante e os 

afrescos de Michelângelo para a Capela Sistina tiveram grande impacto no 

seu imaginário10. Do primeiro veio sua fascinação pelo desenho e ilustração 

feito a partir de linhas e, do segundo, uma percepção de uma interioridade 

das figuras tornada visíveis através das torções de seus corpos. Há de se 

salientar que em ambos os casos essas obras serviam de suporte para 

cenários fantásticos.11 

 No período posterior a morte de seu pai, Lebbeus começou a 

praticar pintura a óleo com temas que iam de naturezas mortas até a cópias 

de pinturas famosas. No seu cavalete, localizado na sala de estar de sua 

mãe, ele começou a retratar também o que chamou de imagens de pura 

luz. Estas pinturas eram feitas a partir da luz que incidia através do tecido 

de sua tela. 

 Ao mesmo tempo, Woods começou a frequentar a disciplina de 

«Desenho Mecânico 1» e, apesar da experiência de trabalhar com 

instrumentos ser muito diversa das suas pinturas recreativas, ele 

imediatamente se interessou nas possibilidades que o uso da geometria 

poderia alcançar. Para ele o desenho funcionou como uma forma de 

                                                                                                                         
Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton 
Architectural Press: New York, 2015, p. 210. Tradução nossa. 
10 WOODS, Lebbeus. Why I Became an Architect Part 1. In Slow manifesto : 
Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New 
York, 2015, p. 209. Tradução nossa. 
11 WOODS, Lebbeus. Why I Became an Architect Part 2. In Slow manifesto : 
Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New 
York, 2015, p. 210. Tradução nossa. 

Figura 1.5: Ilustração do Ford Foundation Building de Kevin 
Roche e John Dinkeloo.  
Fonte: https://www.pinterest.com/pin/291608144595582352/ 
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transcender as experiências cotidianas para um reino de uma verdade 

projetada. Não demorou muito para que « o casamento entre a luz e a 

geometria tenha, de fato, encontrado sua consumação na arquitetura. »12  

 Assim em 1958, aos dezoito anos, ele se matriculou na Purdue 

University School of Engineering onde permaneceu até 1960, transferindo-

se, posteriormente, para a University School of Illinois of Architecture onde 

se graduou em 1964. 

 O recém formado arquiteto se juntou ao renomado escritório de Eero 

Saarinen, no qual ficou até o ano de 1968. Ele entrou para a equipe dois 

anos após a morte de Saarinen, quando o escritório era comandado pela 

sua equipe de arquitetos. Durante esse tempo no escritório, trabalhou na 

elaboração do projeto, dos desenhos executivos, e na coordenação e 

supervisão da construção do Ford Foundation Building, projetado por Kevin 

Roche, em Nova York. Lebbeus afirma que o trabalho nesse edifício, que 

ele considera uma das obras primas de Roche, equivaleu ao seu «PhD» em 

arquitetura. Segundo o arquiteto, a crítica da época, ligada a corrente pós-

moderna, falhou ao notar « o modernismo humanizado, rico em materiais e 

formas, e permeado de inovações » 13  do edifício. Uma das principais 

inovações apontadas por Woods seria o jardim interior aberto ao público e 

que ao mesmo tempo cria um microclima para os escritórios da fundação. 

Esta sobreposição entre espaços públicos/ privados será uma investigação 

                                                
12 Idem, p. 211. Tradução nossa. 
13 WOODS, Lebbeus. Rethink Roche. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. 
Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 174. 
Tradução nossa. 

Figura 1.6: Kevin Roche, em 1964, trabalhando em um modelo 
do edifício da sede da Ford Foundation, nos escritórios de 
Kevin Roche John Dinkeloo Associates, de Hamden, 
Connecticut.  
Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/27/rethinking
-roche/ 
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constante em seus projetos posteriores. Woods trabalhou, ainda, por um 

curto período para a empresa de Richardson, Severns Schaefer & 

Associates.  Nese período também produziu algumas pinturas para o 

Museu de Arte de Indianápolis. A partir 1976, Woods passa a se dedicar a 

carreira acadêmica e ao seus projetos experimentais, largando uma 

promissora carreira como um dos mais cobiçados ilustradores de 

arquitetura de Nova York.  

 
I went out on my own. Throughout all this time, I continued to make 

paintings, hoping that in this way I would give worthy form to the questions 

that had beset me since the days I confronted the easel in the living room of 

my mother’s house—but never doing so. It was not until I was thirty-eight 

that I began to put the pieces together in drawing my idea of what 

architecture could be, and made a total commitment. The turbulence, of 

course, has continued, sometimes on the paper and sometimes off, yet it 

was only then that I finally did become an architect.14 

 

                                                
14 “Eu segui o meu próprio caminho. Ao longo de todo esse tempo, eu continuei a 
fazer pinturas, esperando que, desta forma, eu daria forma digna às questões que 
me atormentam desde os dias eu confrontei o cavalete na sala da casa de minha 
mãe, mas sem nunca fazê-lo. Não foi até que eu tivesse trinta e oito anos para que 
eu começasse a juntar as peças em desenhar as minhas ideias sobre o que a 
arquitetura poderia ser, e fiz um compromisso total. A turbulência, é claro, 
continuou, às vezes no papel e às vezes fora, mas foi só então que eu, finalmente, 
me tornei um arquiteto.” WOODS, Lebbeus. Why I Became an Architect Part 2. In 
Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton 
Architectural Press: New York, 2015, p. 211. Tradução nossa. 

Figura 1.7: Capa de Archigram n. 3.  
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/324259241894052826/ 
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 Uma influência decisiva para o trabalho maduro de Woods surgiu do 

outro lado do Atlântico com os jovens arquitetos ingleses que formavam o 

coletivo que ficou conhecido como Archigram. Os trabalhos publicados 

nesse periódico inglês, tiveram grande repercussão no meio arquitetônico e, 

segundo Woods, essa influência poderia ser sentida em figuras como 

Robert Venturi. A liberdade na investigação dos limites da arquitetura, 

segundo ele, mudou o panorama da arquitetura naqueles anos.15  

 Além disso, a descoberta de que os membros do grupo eram 

apenas alguns anos mais velhos do que ele próprio, o impressionara muito. 

A juventude, no entanto, que não os impedira de lançar um trabalho 

desafiador sobre o papel dos arquitetos na especulação criativa da 

disciplina. A atitude ousada, na maneira de pensar a arquitetura, aproximou-

os ainda mais de Woods.16  

 Apesar da inegável familiaridade entre Woods e os membros do 

coletivo inglês, o arquiteto americano aponta uma diferença crucial : o 

caráter panfletário que subjaz em seus projetos. Woods comenta que o 

Archigram, que era parte da cena pop inglesa da época, nunca teve um 

caráter muito político.  Essa característica no seu trabalho veio diretamente 

de suas experiências trabalhando no mercado. O próprio arquiteto admite 

                                                
15 WOODS, Lebbeus. Interview in Vico Morcote, Switzerland-1998. In Lebbeus 
Woods is an Archetype. Sci-Arc Press: Los Angeles, 2013, p.115. 
16“As pessoas fazem uma grande distinção entre os projetos e os edifícios, mas eu 
não. Muitos dos nossos projetos são muito sérios e muitos dos edifícios construídos 
são uma espécie de piada de mau gosto.” COOK, Peter. Interview with Martin 
Pawley. “Peter Cook- Archiman or Anachist?”, Building Design, 15 May 1970, p.6-7. 
In: SADLER, Simon. Archigram: architecture without architecture. The MIT 
Press, Cambridge, 2005. 

Figura 1.8: os membros do Archigram da esquerda para a 
direita: David Greene, Warren Chalk, Peter Cook, Michael 
Webb, Ron Herron, Dennis Crompton. 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/293156256965642076/ 
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que em sua juventude nunca foi muito militante, muito menos um hippie. Ele 

conta que sempre foi muito focado na profissão e que o seu ativismo 

político se manifestou através do seu trabalho e não nas ruas. Woods logo 

entendeu que a arquitetura não deveria ser somente uma ferramenta de 

atuação das forças de mercado e sim um instrumento de reflexão do próprio 

papel da disciplina sobre essas questões.17 

 Peter Cook, um dos membros do coletivo inglês, se tornaria, mais 

tarde, um amigo pessoal, além de um colaborador. Outro membro, Michael 

Webb, também se tornou colega de Woods no Pratt Institute’s Graduate 

Design Program, dirigido por Theoharis David, como professores adjuntos 

em 1988. Os dois arquitetos tinham praticamente nenhuma obra construída 

e propuseram ao diretor da escola um ensino voltado para «ciência e 

arquitetura». Ao contrário do que possa parecer, o tema não trataria da 

relação entre a disciplina e a tecnologia da construção. Ao invés disso, os 

arquitetos sugeriram um ensino voltado para questões como relatividade, 

termodinâmicas, evolução e cibernética. Segundo Woods, foi uma direção 

arriscada a se tomar, mas que, segundo ele «And so began one of the most 

memorable teaching years in my experience and, I believe, that of many of 

our students.»18  

 Quando jovem, uma outra influência teve grande impacto na sua 
                                                
17 WOODS, Lebbeus. Interview in Vico Morcote, Switzerland-1998. In Lebbeus 
Woods is an Archetype. Sci-Arc Press: Los Angeles, 2013, p.116. 
18  “ E então começou uma das mais memoráveis épocas da minha experiêcia de 
ensino e, eu acredito, para muitos de nossos estudantes também.” WOODS, 
Lebbeus. Theoharis David’s Built Ideas. In Slow manifesto : Lebbeus Woods 
blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 220. 
Tradução nossa. 

Figura 1.9: Heinz von Foerster.  
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster 
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formação : aos 21 anos, na escola de arquitetura, Woods faz amizade com 

um colega de curso, Andreas, e começa a frequentar sua residência. Ali 

conhece o pai de Andreas, o renomado cientista austro-americano einz von 

Foerster (1911-2002). Encontro que seria decisivo para o desenvolvimento 

intelectual do futuro arquiteto. Woods, posteriormente contratado por 

Foerster para ilustrar uma série de artigos, teve a oportunidade de não só 

compreender suas teorias, mas também estabelecer uma grande amizade 

com o cientista. Segundo seu próprio depoimento, o valor desse encontro, 

decisivo para a sua maturidade intelectual, s ó foi devidamente reconhecido 

muitos anos depois. Foerster, considerado um dos pais da chamada 

Cibernética de Segunda Ordem, escreveu quase duas centenas de artigos 

científicos abrangendo os mais distintos temas como física, filosofia, 

cibernética, matemática, neurofisiologia e memória. 

 As marcas de um pensamento científico sistematizado parecem se 

mostrar evidentes na construção do discurso de Woods e até nos 

propósitos que buscava com seus trabalhos.19 Lebbeus não tinha a intenção 

de ser considerado um cientista ou um filósofo, mas o entrecruzamento 

entre essa postura do cientista que labora no sistema controlado de um 

laboratório com o espírito livre do artista espontâneo são importantes pistas 

para se analisar as tensões internas de seu trabalho posterior. A recorrência 

de temas e conceitos, continuamente reformulados através de suas 

experiências pessoais, são uma chave fundamental para o entendimento de 

sua elucubração teórica.  
                                                
19 Discutiremos os princípios do pensamento de Foerster e sua influência em 
Lebbeus Woods mais adiante em nosso texto.  

Figura 1.30: Ilustrações de Lebbeus Woods que acompanham 
o artigo  On Constructing a Reality de Heinz von Foerster.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/07/17/con
structing-a-reality/ 
 



 24 

 As formulações do arquiteto italiano Antonio Sant’Elia também 

tiveram rebatimento nas ideias do jovem Lebbeus. Woods testemunha que 

ficou inspirado, não necessariamente pela arquitetura em si, mas pelo fato 

de se poder empreender uma visão sobre o espaço urbano em larga escala, 

mostrando somente alguns fragmentos. Essa postura se tornará uma 

constante em seu trabalho posterior, quando decidiu, no fim dos anos 70, se 

dedicar a carreira teórica.  Woods cita o Manifesto Futurista de Sant’Elia, de 

1914, como uma fonte de inspiração:  

 
From an architecture conceived in this way no formal or linear habit can 

grow, since the fundamental characteristics of Futurist architecture will be its 

impermanence and transience. Things will endure less than us. Every 

generation must build its own city.20 

 

                                                
20 “A partir de uma arquitetura concebida desta maneira nenhum hábito formal ou 
linear pode crescer, uma vez que as características fundamentais da arquitetura 
futurista será sua impermanência e transitoriedade. As coisas vão aguentar menos 
do que nós. Cada geração deve construir sua própria cidade.“  
SANT’ELIA, Antonio. Apud WOODS, Lebbeus. Sant’Elia’swords. 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/11/02/santelias-words/ acessado em 
09/01/2014. Tradução do autor.  

Figura 1.11: La Città Nuova (1914) de Antonio Sant'Elia. Fonte: 
http://www.ridleymcintyre.com/the-architecture-of-antonio-
santelia/ 
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 Essa visão profética de um mundo em constante mudança e 

deteriorizacão assombra toda a sua produção prática e teórica.21 Woods 

elaborou vários projetos experimentais que serviram de suporte para a sua 

investigação em arquitetura. Dentre os principais podemos destacar a 

SoloHouse (1988), Berlin Free-Zone (1991), Havana Projects (1995-96), 

Sarajevo (1993-96) entre outros que foram publicados em vários livros e 

periódicos ao redor do mundo. Segundo o jornal the New York Times:  

“…architect whose works were rarely built but who influenced colleagues 

and students with defiantly imaginative drawings and installations that 

questioned convention and commercialism…” 22   

 O arquiteto teve, ainda, duas passagens pela indústria do cinema : 

Sua primeira passagem por Hollywood de deu quando foi contratado como 

conceptual architect para o filme Alien3 de 1992. Na segunda, ele teve um 

de seus desenhos transformados, sem sua autorização, em cenário do 

Filme Os Doze Macacos (Twelve Monkeys, 1995) do diretor Terry Gilliam. 

Após entrar na justiça com a acusação de plágio, Lebbeus recebeu uma 

                                                
21 “These words still terrify and inspire. With them he evokes a world very much like 
our own: fast changing, obsolete even as it is created; a world in which architecture 
is neither reassuring symbol nor comforting shelter, but a swift-moving vehicle of 
change, an instrument whose very instability creates a need for inventing new ways 
to be. It is a vision that architects, still burdened by history, have been hesitant to 
give form to, because it challenges their most secure beliefs.” WOODS, Lebbeus. 
Idem, ibidem 
22 « …arquiteto cujas obras raramente foram construídos, mas que influenciou 
colegas e estudantes com desenhos desafiadoramente imaginativos e instalações 
que questionavam convenções e o mercado..." 
http://cooper.edu/about/news/lebbeus-woods-remembered 

Figura 1.12: Desenho de Lebbeus Woods para o filme Alien 3. 
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/02/03/alien-
past/ 
 

Figura 1.13: Comparação entre um fotograma do filme Os 
Doze Macacos (1995) e o desenho original de Woods 
Neomechanical Tower (upper) chamber (1987). Fonte: 
http://lifewithoutbuildings.net/2006/09/lebbeus-woods-12-
monkeys.html 
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indenização e teve seu nome incorporado aos créditos do filme23. 

 Uma crença importante de Woods, tanto como professor, quanto 

como arquiteto, foi a necessidade de se encarar a profissão como um 

trabalho coletivo, onde o intercâmbio de ideias e experiências seria mais 

importante que o mito do gênio solitário.  

 Em 1988, Woods e a sua então esposa Olive Brown24 fundam a  

RIEA (Research Institute for Experimental Architecture), como uma tentativa 

de juntar arquitetos ao redor do mundo interessados no potencial que a 

arquitetura experimental poderia alcançar. Ao invés desses arquitetos 

trabalharem sozinhos em seus estúdios, Woods previu uma rede de 

intercâmbio entre eles, onde a troca de experiências fortaleceriam a 

investigação que esses autores buscavam.  

 Uma das considerações de seu fundador seria a possibilidade de 

que a RIEA poderia, ao invés de ajudar, atrapalhar essas buscas solitárias 

institucionalizando algo que deveria manter um frescor da espontaneidade. 

Dessa forma, o instituto agiria na contra mão do desejo de Woods de uma 

liberdade de pensamento, onde a arquitetura experimental assumiria sua 

posição como instrumento epistemológico da disciplina, um ramo da prática 

preocupado em entender-se como conhecimento de si mesmo. Haveria 

sempre o risco de um engessamento desses autores solitários que antes 

                                                
23  Mais informações sobre este episódio em: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/01/20/re-the-system/ 
24  Olive Brown era psicóloga, e segundo Woods, foi muito importante no 
levantamento de fundos e na organização dos eventos do instituto. WOODS, 
Lebbeus. RIEA: The backstory. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare 
Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 185. 

Figura 1.14: primeira reunião da RIEA. Fonte:  
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/06/25/riea-the-
back-story/ 
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buscavam caminhos diversos. A resposta de Woods para essas 

inquietações são respondidas na sua visão desse arquiteto experimental, 

que agiria como um cientista que trabalha em um laboratório testando ideias 

livremente.  

 
In science, there are many institutes for research and experimentation. If the 

development of science were left up to lone and isolated individuals, it 

would not be getting very far. Today, in science, there are still solo 

innovators, but their ideas must be taken up and tested by others to be 

considered valid, true, even useful. Scientists dedicated to exploration know 

that they need each other and must share information about concepts and 

techniques with one another, often through the auspices of institutes. At this 

stage, architects do not. They model themselves on the traditional figure of 

the artist as an inspired loner. The main task of the artist is to produce 

uniquely original, inimitable masterpieces, not contributions to a body of 

knowledge. Even when the gifted artist is backed up by a production team, 

the goal is the same. The founding idea of RIEA was to challenge that 

model, to create a collaborative spirit that could advance architecture by 

meeting together many challenges facing it today that cannot be met by 

inspired loners.25  

                                                
25  “Na ciência, existem muitos institutos de pesquisa e experimentação. Se o 
desenvolvimento da ciência for deixada para indivíduos solitários e isolados, ela 
não chegaria muito longe. Hoje, na ciência, há ainda os inovadores individuais, mas 
as suas ideias devem ser retomadas e testadas por outras pessoas para serem 
consideradas válidas, verdadeiras, e até mesmo úteis. Os cientistas dedicados à 
exploração sabem que eles precisam um do outro e devem compartilhar as 
informações sobre conceitos e técnicas uns com os outros, muitas vezes sob os 
auspícios dos institutos. Até agora, os arquitetos não. Eles modelam-se sobre a 

Figura 1.15: Instalação Civilization na exposição 7Hills da 
Martin Gropius Bau: imagens e ideias do século XXI, Berlim. 
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/04/21/as-
it-is-interview-with-lebbeus-woods-1/ 
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A reunião inaugural da RIEA aconteceu em uma comunidade rural 

na cidade de Oneonta no estado de Nova York. Para os dias de encontro os 

participantes alugaram um chalé com um antigo celeiro em anexo. Esse 

primeiro reunião do instituto contou com a presença de dois ex-membros do 

Archigram: Peter Cook e seu colega Michael Webb, além de Gordon Gilbert, 

Hni Rashid, Michael Sorkin, Ken Kaplan, Ted Krueger, Neil Denari e do 

próprio Lebbeus Woods. 

Woods almejava que esta reunião de profissionais da arquitetura 

liderassem uma busca na identificação dos problemas mais prementes da 

sociedade e que pudessem formular, coletivamente, possíveis soluções que 

tornassem as cidades mais democráticas à inclusão das diferenças. O 

próprio arquiteto entende que suas pretensões eram muito ambiciosas, 

mas, segundo ele, se «chegarmos somente até a metade do caminho, isso 

já significará muito.»26 

 A RIEA, desta forma, é criada com o intuito de ser um centro de 

troca de ideias sobre possibilidades que o mercado imobiliário se mostra de 

ante-mão impermeável. Uma espécie de laboratório de arquitetura, onde as 

                                                                                                                         
figura tradicional do artista como um solitário inspirado. A principal tarefa do artista 
é produzir unicamente obras-primas inimitáveis e originais, e não contribuições para 
um corpo de conhecimento. Mesmo quando o talentoso artista é apoiado por uma 
equipe de produção, o objetivo é o mesmo. A ideia fundadora da RIEA era desafiar 
esse modelo, para criar um espírito colaborativo que poderia fazer avançar a 
arquitetura para, juntos, reunirem os muitos desafios que não podem ser atendidos 
pelos solitários inspirados.” Idem, p. 185-186. 
26  WOODS, Lebbeus. Arquitetura como estado sólido de reflexões: uma 
conversa com Lebbeus Woods [janeiro de 2011] Entrevistador a Corrado Curti. In: 
http://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/11.045/3714/pt?page=2 

Figura 1.16: Region M (1984). No Tchoban Foundation 
Museum for Architectural Drawing, os primeiros trabalhos de 
Lebbeus Woods foram expostos na exibição Lebbeus Woods 
ON-line (2014), que reuniu uma coleção de desenhos de 
Woods dos anos 1980 e 1990. Neste desenho os habitantes da 
cidade aparecem discutindo seu futuro. As figuras em seus 
desenhos muitas vezes se parecem com exploradores 
steampunk. 
Fonte:https://www.juxtapoz.com/news/dystopian-landscapes-
by-lebbeus-woods/ 
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ideias circulam livremente e podem a qualquer momento ser capturadas 

para a materialização em nossas cidades. 

 
Sempre me pareceu importante distinguir a atividade experimental dentro 

do campo da arquitetura por conta da natureza mutável do mundo 

contemporâneo. No passado, o papel dos edifícios e os arquitetos que os 

projetavam estava claramente definido, porque a sociedade em si era 

claramente definida em sua estrutura hierárquica. Havia pouca 

necessidade de teoria, porque as pessoas sabiam o que os edifícios 

deveriam fazer, variando somente o estilo e a disposição da arquitetura já 

conhecida, componentes historicamente pré-definidos. 

Consequentemente não havia necessidade do âmbito experimental ou 

uma etapa intermediária de projeto. Qualquer experimento realizado pelo 

arquiteto se encontrava imbuído no processo normal de projeto. Não 

havia novas hipóteses a serem confirmadas antes que o arquiteto e o 

cliente se comprometessem totalmente com a construção real. 

Mas tudo isso mudou quando a nossa sociedade – cada vez mais global e 

de caráter mais tecnológico – começou a mudar rapidamente. A cada dia 

há novas tecnologias introduzidas que mudam o modo de vida. As 

mudanças políticas e econômicas ocorrem quase com a mesma 

velocidade. Parece óbvio que o ritmo da mudança está se acelerando até 

o ponto de fazer com que as mudanças sejam qualitativas e estruturais. 

Aumenta a necessidade de novos tipos de espaço, mas os arquitetos – 

em sua prática – não têm nem a coragem nem o tempo para explorar 

novas possibilidades. Isso cria a necessidade de haver o arquiteto 

experimental, que se dedica à exploração nesse campo. Esta é uma 

situação historicamente nova, e eu acredito que o campo da arquitetura 

Figura 1.17: Carceri d’invenzione (1749-1750) de Giovanni 
Battista Piranesi.  
Fonte:https://sala17.wordpress.com/2010/03/10/giovanni-
battista-piranesi-1720-1778/ 
 



 30 
ainda deve responder a ele. Eu espero que o RIEA (4) seja capaz de 

traçar o caminho das novas possibilidades.27 

 

Em seus últimos anos de vida Lebbeus afastou-se das atividades da 

RIEA, mas o instituto continuou suas atividades com uma nova geração de 

arquitetos e realizadores. Atualmente a RIEA conta com Guy Lafranchi28, 

Donatella Cusma29, Per-Johan Dahl30, Caroline Dahl31, Corrado Curti32, Lars 

Kordetzky33, Jitendra Jain34 e Mikael Pedersen35. 

                                                
27 WOODS, Lebbeus. Entrevista a Corrado Curti. In 
http://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/11.045/3714/pt?page=2 
28  Diretor do RIEA, Arquiteto, Designer e proprietário da Glad Ltd Company, 
Professor de Arquitetura na Universidade de Ciências Aplicadas de Berna. Vive e 
trabalha em Berna. Fonte: http://www.riea.ch/upload/RIEA%20Live-Gigs.pdf 
acessado em 12/04/2018. Tradução nossa. 
29 Membro do Conselho da RIEA, Professora Adjunta da Escola de Arquitetura da 
Woodbury University em Los Angeles, Diretor do escritório de design Claret-Cup. 
Vive e trabalha em Los Angeles. Fonte: idem. 
30 Membro do Conselho da RIEA, Arquiteto, Professor, Pesquisador, Ph.D. em 
Arquitetura pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UCLA, co-fundador 
do smog studio. Vive e trabalha em Los Angeles e Hong Kong. Fonte: idem. 
31 Membro do Conselho da RIEA, Mestre em Arquitetura (SCI-Arc) e Urban Design 
and Planning (BTH), FPR / MSA. Doutorando em Arquitetura Paisagista. Gerente 
de Projetos da plataforma de pesquisa FUSE e Diretora do smog studio. Vive e 
trabalha em Hong Kong e Malmö. Fonte: idem. 
32 Membro do Conselho da RIEA, Arquiteto, formado em Engenharia e Arquitetura 
no Politecnico di Torino, Professor, Ph.D. em Teoria de Arquitetura e Construção. 
Vive e trabalha em Torino. Fonte: idem. 
33 Membro do Conselho da RIEA, arquiteto e artista, professor da Universidade de 
Ciências Aplicadas de Berna. Vive e trabalha em Zug. Fonte: idem. 
34 Membro do Conselho da RIEA, Arquiteto, Professor, mestre pelo SCI-Arc em Los 
Angeles e graduado no Instituto Kamla Raheja Vidyanidhi de Arquitetura em 
Mumbai. Atualmente trabalha no BIG Architects em Nova York. Vive e trabalha em 
Nova York. Fonte: idem. 

Figura 1.18: Outro desenho de Lebbeus Woods para a 
produção do filme Alien 3, onde é possível notar a semelhança 
com os desenhos de Giovanni Battista Piranesi. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/02/03/alien-past/ 
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Até hoje em atividade, o Instituto conduziu várias conferências, 

palestras e workshops em várias cidades e universidades da Europa e 

Estados Unidos. A organização, sem fins lucrativos, promove encontros 

pautados na pesquisa e na experimentação arquitetônica e urbanística, 

criando muitas vezes modelos na escala 1:1 dos projetos desenvolvidos 

pelos participantes de seus eventos. Essses eventos são publicados na 

RIEAbook-series e na RIEAconcept series on Experimental Architecture, 

que vem sendo publicados pela Springer Verlag WienNew York desde 

1998.36 

 Paralelamente aos seus projetos e a sua atuação na RIEA, Woods 

foi um celebrado docente na The Irwin S. Chanin School of Architecture da 

Cooper Union de Nova York no período de 1987-1996 e de 2001 até o seu 

falecimento em 2012, ministrando as disciplinas nos ateliers de  

Architectonics, Thesis, Design II and Design IV. Por ocasião de sua morte, a 

escola emitiu uma nota assinada pelo presidente da instituição Jamshed 

Bharucha, o reitor Anthony Vidler e o reitor associado Elizabeth O’Donnell: 

“[Nós] lamentamos a perda de um grande professor, um grande e ético 

artista, um arquiteto visionário e amigo querido para a Cooper Union ao 

longo de quatro décadas.”37  Lebbeus foi, ainda, professor visitante em 

várias instituições nos Estados Unidos como nas Universidades de Harvard 

                                                                                                                         
35  Membro do Conselho da RIEA, arquiteto, professor, ex-arquiteto sênior da 
Snöhetta, mestre pelo Lund Institute of Technology e graduado na Oslo School of 
Architecture. Vive e trabalha em Oslo. Fonte: idem. 
36 Fonte: idem. 
37  RIEA: The backstory. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare 
Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 185-186. 
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e Columbia  e na SCI-ARC de Los Angeles, bem como na The Bartlett em 

Londres e na European Graduate School in Saas-Fee na Suíça. Como 

fundador e diretor da RIEA organizou seminários em vários países e editou 

a série RIEA Book Series centrado no trabalho de jovens arquitetos. 

 Entre seus livros mais importantes estão Anarchitecture : 

Architecture is a political act (Londres, 1992) ; Radical Reconstruction (Nova 

York, 1997) ; Hearthquake ! (Viena, 2001) ; the Storm and the Fall (Nova 

York, 2004), Lebbeus Woods : Experimental Architetcture (Pittsburgh, 

2004) ; System Wien (Stuttgart, 2005). O arquiteto ainda manteve um blog 

muito lido no período de 2007 a 2012, e que depois foi compilado, 

postumamente, em 2015, como livro intitulado Slow manifesto : Lebbeus 

Woods Blog. 

 Entre as premiações laureadas ao arquiteto estão o Progressive 

Architecture Award for Design Reserarch, o American Institute of Architects 

Award for Design  e o Chrysler Award Innovation in Design. Tem, ainda 

trabalhos em coleções de arte, norte americanas como : o Museum of 

Modern Art (Nova York), o Whitney Museum of American Art (Nova York), o 

Cooper-Hewitt National Design Museum (Nova York), o San Francisco 

Museum of Modern Art, o Carnegie Museum of Art (Pittsburgh) e o Getty 

Center Research Center Institute for the Arts and Humanities (Los Angeles). 

Outras obras estão locadas em acervos ao redor do mundo  como: o 

Austrian Austrian Museum of Applied Arts, MAK (Viena), o Cartier 

Foundation for Contemporary Art (Paris). 

 Um de seus admiradores mais famosos, o arquiteto Neil Spiller, 
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compara seus desenhos aos de Giovanni Battista Piranesi em sua destreza 

e capacidade investigativa da espacialidade arquitetônica.38  Ao longo de 

sua carreira, Woods, notável por ter poucas obras construídas, foi 

responsável por várias instalações artísticas entre elas The Storm and the 

Fall, com a primeira parte ‘The Storm’ construída na Arthur M. Houghton 

Gallery na Cooper Union em Nova York (20/12/2001-31/01/2002) e a 

segunda parte construída na Fondation Cartier pour Làrt Contemporain em 

Paris (26/11/2002-30/03/2003); a escultura The Hermitage (1988-2004) em 

Rotterdam na Holanda, Seven Hills (1999) em Berlim na Alemanha, Snow 

Show (2004) em Lapland na Finlândia, Matyrs (2007) Siena, Earthwave 

(2009) em Reggio Calabria ambas na Itália e o System Wienn (2005) no 

MAK Gallery. Em outubro de 2012, pouco antes de seu falecimento foi 

inaugurado o seu primeiro e único trabalho arquitetônico contruído : o Light 

Pavilion, para o edifício Sliced Porosity em Chegdun, China, projetado por 

seu amigo Steven Holl. 

 No livro The Light Pavillion (2013), que documenta o processo 

criativo de Woods, no que diz respeito à concepção deste que seria seu 

último trabalho, alguns de seus amigos lhe prestam homenagem: Zaha 

Hadid, Thom Mayne, Eric Owen Moss e Neil Denari. Entre eles está 

também o arquiteto Steven Holl, que deixa uma homenagem ao seu grande 

amigo: 

                                                
38 SPILLER, Neil. The surreal memory theather of mixed reality. In Architecture 
and Surrealism. A blistering romance. London, Thames and Hudson Ltd, 2016, 
p.178. 
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 LEBBEUS WOODS. Trembling stars suck up the sky ... earth below 

evaporates. A journey of passion and desire ... against the wooden-faced. 

Floating architecture revolves at night over a new abyss ... while 

unsleeping visitors stand storm-weathered. Wipe the heroic tears old 

friend ... the dust of the world settles in this corner of Time.39 

                                                
39 “LEBBEUS WOODS. Estrelas trêmulas sorvem o céu ... a terra abaixo evapora. 
Uma jornada de paixão e desejo ... contra os intransigentes. A arquitetura flutuante 
gira à noite sobre um novo abismo ... enquanto os visitantes insones permanecem 
encharcados pela tempestade. Enxugue as lágrimas heroicas velho amigo... a 
poeira do mundo se acumula neste canto do tempo.” HOLL, Steven. In WOODS, 
Lebbeus. The Light Pavillion by Lebbeus Woods and Chistoph a. Kumpusch 
for the sliced Porosity Block in Chengdu, China 2007-2007-2012. Zürich, 
Swisstzerland, Lars Müller Publishers, 2013. p. 23. 

Figura 1.19: The Light Pavilion em Chengdu, China. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/15/a-space-of-
light-2  
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2 ARQUITETURA EXPERIMENTAL E SURREALISMO 
 

 Todo crítico que se negue a admitir a possibilidade 

dum cavalo galopar num tomate, é um idiota.40 

 

 Uma chave para o entendimento da arquitetura experimental de 

Lebbeus Woods pode estar atrelada ao Surrealismo, um movimento 

artístico do início do século XX, em que elementos do irracional e do 

subconsciente tomam forma para revelar aspectos de nossa realidade. 

Questões como o grotesco, o estranhamente familiar, o inefável, o absurdo 

e a erupção do subconsciente no processo criativo estão amplamente 

postuladas nos trabalhos dos artistas surrealistas e em seus manifestos. 

Muitos trabalhos visionários de arquitetura podem ter, em menor ou maior 

grau, usado o expediente de uma supra realidade na idealização de 

projetos que fogem a um racionalismo estrito.  

 

                                                
40  BRETON Andre Manifesto do Surrealismo (1924) in TELES, Gilberto 
Mendonça. Vanguarda europeia & modernismo brasileiro. Apresentação e 
crítica dos principais movimentos vanguardistas. Rio de Janeiro: José Olympio 
Editora, 2012, p. 218. 

Figura 2.1: Cenário do Ballet Parade (1917). Fonte: 
https://www.pinterest.pt/pin/411305378450479676/ 
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2.1 O surrealismo 

Não será o temor da loucura que nos forçará a 

hastear a bandeira da imaginação a meio pau.41 

 

 O Surrealismo, como movimento, é atribuído ao manifesto de André 

Breton em 1924 e ao lançamento do primeiro número da Révolution 

surréaliste, e a implantação do escritório de investigações oníricas, 

chamado de Bureau de recherches surréalistes. 42  Esse movimento é 

derivado do expressionismo alemão, do futurismo italiano e do Dadá. Deste 

último, o surrealismo “herdou a burguesia como seu inimigo, e continuou, 

pelo menos em teoria, seu ataque às formas tradicionais da arte.”43 Outro 

expediente importante está vinculado ao automatismo, que seria o registro 

espontâneo de imagens e textos sem maiores reflexões a respeito. Esse ato 

inconsciente, para os artistas Dadá, teriam tanto valor como ato criativo 

quanto a intenção consciente. Outras influências incluem, também, os 

escritores simbolistas e as teorias psicanalistas de Freud e seus estudos do 

subconsciente humano e dos sonhos.  

                                                
41  BRETON, Andre. Manifesto do Surrealismo (1924) in TELES, Gilberto 
Mendonça. Vanguarda europeia & modernismo brasileiro. Apresentação e 
crítica dos principais movimentos vanguardistas. Rio de Janeiro: José Olympio 
Editora, 2012, p. 220. 
42TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia & modernismo brasileiro. 
Apresentação e crítica dos principais movimentos vanguardistas. Rio de 
Janeiro: José Olympio Editora, 2012, p. 218. 
43 ADES, Dawn. Dadá e Surrealismo. In STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte 
Moderna: com 123 ilustrações. Rio de Janeiro: Jorge Ahar Editor, 2000, p. 90.  Figura 2.2: Manifesto surrealista de André Breton (1924). 

Fonte:http://electromundoblog.blogspot.com.br/2013/05/andre-
breton-o-parteiro-insano-da.html 
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 Dentre os precursores do movimento surrealista está os escritores e 

dramaturgos franceses Guillaume Apolinaire e Alfred Jarry, assim como os 

pintores cubistas. 

 
The term ‘Surrealism’ was first coined in May 1917 by the French poet and 

playwright Guillaume Apollinaire in his programme text for the ballet Parade 

– a collaboration between choregrapher Léonide Massine, Jean Cocteau 

and Pablo Picasso, with  by Erik Satie scored for machinery such as 

propellers, sirens and typewriters. Apollinaire wrote that this collaboration of 

artists of all sorts had ‘given rise, in Parade, to a kind of Surrealism. In my 

view this is just the first of many manifestations of the New Spirit abroad... 

We expected it to bring about profound changes in our arts and manners 

through universal joyfulness.’ It should be mentioned that in French ‘sur’ 

means ‘on top’, so to be ‘surreal’ is to be on top of the real – another 

dimension.44 

 

 O escritor Alfred Jarry, estreou sua peça Ubu Roi (Ubu Rei) em 10 de 

dezembro de 1896 em Paris. Além de sua estrutura narrativa ilógica e 
                                                
44  “O termo ‘Surrealismo’ foi primeiro criado em maio de 1917 pelo poeta e 
dramaturgo francês Guillaume Apollinaire em seu programa de texto para o ballet 
Parade - uma colaboração entre coreógrafos Léonide Massine, Jean Cocteu e 
Pablo Picasso, com a música de Erik Satie orquestrada para máquinas como 
hélices, sirenes e máquinas de escrever. Apollinaire lembra que essa colaboração 
de artistas de todos os tipos tenha ‘dado origem, em Parade, a uma espécie de 
surrealismo. Na minha opinião, esta é apenas a primeira de muitas manifestações 
do Novo Espírito no exterior ... Esperamos que isso produza mudanças profundas 
em nossas artes e condutas através da alegria universal’. Deve-se mencionar que, 
em francês, 'sur' significa 'acima', logo para ser 'surreal' é estar acima do real – em 
outra dimensão.” SPILLER, Neil. Architecture and Surrealism. A blistering 
romance. London, Thames and Hudson Ltd, 2016, p.9. 

Figura 2.3: A peça Ubu Roi (Rei Ubu), Alfred Jarry, de  foi uma 
precursora do novo teatro do século 20, que influenciaria 
decisivamente movimentos artísticos como o Dadaísmo, o 
Surrealismo e o Teatro do Absurdo 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/84372192997937415/ 
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muitas vezes obscena, essa montagem mostrava um cenário proto-

surrealista onde coexistiam uma simultaneidade de espaços, temporalidades 

e paradoxos que rompiam paradigmas da arte cenográfica até então. 

Supostamente seguindo instruções do próprio Jarry, a pintura foi executada 

por um grupo de pintores, entre eles, Pierre Bonnard e Toulouse- Lautrec.45  

 O movimento surrealista buscava “a emancipação total do homem, o 

homem fora da lógica, da razão, da inteligência crítica, fora da família, da 

pátria, da moral e da religião – o homem fora de suas relações psicológicas 

e culturais.” 46  Uma das características mais marcantes do movimento 

surrealista era justamente justaposição e conciliação entre pares 

antagônicos, como vida e morte, ciência e magia, racional e irracional, etc. 

Os elementos desses pares não mais seriam excludentes mas, de alguma 

forma, complementares e ajudariam a estabelecer um possibilidade mais 

ampla de reconhecimento de nossa realidade imediata e da criação de 

outras imaginadas. Assim, o surrealismo também concilia a relação entre a 

poesia e a ciência, como instâncias mágicas que operam não só na criação 

artística, como também se convertem em uma espécie de campo do saber, 

ou mais precisamente de uma filosofia.  

                                                
45 Idem, p. 12. 
46 TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia & modernismo brasileiro. 
Apresentação e crítica dos principais movimentos vanguardistas. Rio de 
Janeiro: José Olympio Editora, 2012, p. 215. “...reafirmando o seu protesto contra a 
exploração do homem pelo homem e pelas religiões e pregando um novo mito 
social, falando de seres superiores que se revelariam ou não, segundo a nossa 
conduta e terminando, surrealisticamente com as perguntas: ‘Um novo mito? É 
preciso convencer esses seres de que são o resultado de um espelhismo ou dar-
lhes ocasião de manifestar-se?’ “ Idem, p. 217. 
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Surrealismo. S m. Automatismo psíquico pelo qual alguém se propõe a 

exprimir seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, 

o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência 

de todo controle exercido pela razão, fora de qualquer preocupação estética 

e moral. 

Encicl. Filos. O surrealismo assenta na crença da realidade superior de 

certas formas de associação, negligenciadas até aqui, no sonho todo-

poderoso, no jogo desinteressado do pensamento. Tende a arruinar 

definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos e a substituir-se a 

eles na solução dos principais problemas da vida.47 

 

 A própria noção de ciência foi questionada, pois o conhecimento 

cientifico, para eles, só seria validado quando operasse em ambientes 

controlados, com uma sistematização de procedimentos em busca de uma 

metodologia que gere respostas inequívocas e inquestionáveis. Qualquer 

forma de conhecimento que não atendesse a essas premissas seria, logo, 

descartado e rotulado como “poesia” ou “arte”, mantendo um status marginal 

em uma sociedade dirigida por valores produtivistas. Segundo Christian Bok 

"a idéia da verdade é a mais imaginária das soluções".48  

                                                
47  BRETON, Andre. Manifesto do Surrealismo (1924) in TELES, Gilberto 
Mendonça. Vanguarda europeia & modernismo brasileiro. Apresentação e 
crítica dos principais movimentos vanguardistas. Rio de Janeiro: José Olympio 
Editora, 2012, p. 241. 
48 BOK, Christian. ‘Pataphysics: the poetics of a imaginary Science. Dissertação 
de doutorado apresentada em dezembro 1997 na York University, North York - 
Ontário, Canadá, p. 18. Tradução nossa. 
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 O grupo surrealista de Breton, em seus estudos de Freud, 

questionavam essa primazia do pensamento lógico como forma superior e 

exclusiva da inteligência. Eles realizaram experiências com o sonho, a 

hipnose, e outros expedientes, que desvelassem o universo onírico do 

subconsciente. Se tratava de uma busca romântica de um homem primitivo 

não maculado pela sociedade que o cercava.  

 
 Vivemos ainda no reinado da lógica, eis bem entendido, aonde eu queria 

chegar. Mas os processos lógicos de nossos dias, só se aplicam à 

resolução de problemas de interesse secundário. O racionalismo absoluto 

que continua na moda só permite considerar fatos de pequena relevância 

de nossa experiência. Os fins lógicos, ao contrário, nos escapam.  

 É inutil acrescentar que à própria experiência foram assinalados limites. Ela 

gira dentro de uma gaiola de onde é, cada vez, mais difícil de sair. Apoia-se, 

também ela, na utilidade imediata e é observada pelo bom-senso. Sob as 

cores da civilização, a pretexto do progresso, chegou-se a banir do espírito 

tudo aquilo que, com ou sem razão, pode-se classificar de superstição, de 

quimera; a proscrever toda forma de pesquisa da verdade que não esteja de 

acordo com o uso.(...) Deve-se dar graças às descobertas de Freud.49 

 

                                                
49 BRETON, Andre. Op. Cit. p. 226. 

Figura 2.4: Reconstrução de Alastair Brotchie do cenário da 
primeira montage da peça Ubu Roi (téâtre de l’Ouevre, Paris, 
1896). 
Fonte: http://hectocotylus.blogspot.com.br/2012/01/alastair-
brotchies-reconstruction-of.html 
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 A partir de 1925, e mais tarde com o segundo Manifesto Surrealista 

de Breton de 1930, houve uma maior conscientização política do grupo, a 

partir da leitura de Karl Marx, e a pretensão de produzir uma arte 

revolucionária e engajada em questões sociais. Se buscava uma arte que 

pudesse mudar o mundo, ao invés de se apartar dele. Pois a imaginação 

passa a ser vista como emancipadora da inteligência humana e de sua 

atuação no mundo. 50 

 Para Breton o enfrentamento das injustiças e da desigualdade se dá 

de maneira criativa e lúdica. Desta forma o homem que se atém a questões 

pragmáticas da realidade imediata está castrado da dimensão poética da 

vida e condenado à mediocridade. Para ele até mesmo a loucura é 

preferível à banalidade. Pois o louco, que é irremediavelmente vítima de sua 

imaginação, e por isso pode pagar com a privação de sua liberdade; ao 

menos é confortado pelos amplos limites de seu delírio. Assim, para Breton, 

mudar o mundo é preciso coragem para primeiro imaginar um mundo 

melhor. 

                                                
50 É um dos pressupostos tácitos da psicanálise que a oposição categórica entre 
sono e vigília não tem valor algum para determinar a forma de consciência empírica 
do ser humano, mas cede o lugar a uma variedade de estados de consciência 
concretos, cada um deles determinado pelo grau de vigília de todos os centros 
possíveis.(...) A arquitetura, a moda, até mesmo o tempo atmosférico, são, no 
interior do coletivo, o que os processos orgânicos, o sentimento de estar doente ou 
saudável; são no interior do indivíduo. E, enquanto mantêm sua forma onírica, 
inconsciente e indistinta, são processos tão naturais quanto a digestão, a 
respiração etc. Permanecem no ciclo da eterna repetição até que o coletivo se 
apodere deles na política e quando se transformam, então, em história. BENJAMIN, 
Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018, p. 661. 

Figura 2.5: Capa do Livro Exploits and Opinions of Doctor 
Faustroll, Pataphysician.  
Fonte:https://www.goodreads.com/book/show/207918.Exploits_
and_Opinions_of_Dr_Faustroll_Pataphysician 
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 Breton destaca, ainda, que Freud chama a atenção para o fato de 

que o sonho, uma atividade psíquica à que todo homem se entrega grande 

parte do seu dia, seja tão desprezado. Para ele, quando estamos acordados 

somos somente um joguete da memória, a mesma que apaga nossas 

recordações dos sonhos. Superestimamos a sabedoria acumulada em 

nossos momentos de vigília e desprezamos o poder transformador do nosso 

subconsciente e da sopa onírica a que retornamos todas as noites.  

 
Creio na resolução futura desses dois estados, aparentemente tão 

contraditórios, tais sejam o sonho e a realidade, em uma espécie de 

realidade absoluta, de super-realidade se assim se pode chamar. É à sua 

conquista que eu vou, certo de não alcançá-la, porém, muito descuidado da 

minha morte, para não calcular um pouco os prazeres de uma tal posse. 

Conta-se que, diariamente, na hora de adormecer, Saint-Pol Roux mandava 

colocar sobre a porta de sua mansão de Camaret um aviso onde se lia: O 

POETA TRABALHA.51 

 

 No manifesto de Breton há um ódio à mediocridade de uma atitude 

que ele identifica como realista. Um tipo de literatura, vista por ele como 

banal, se baseava em descrições de cenário como o de um catálogo ou a 

domesticação da capacidade de imaginar além do que nos é oferecido pela 

                                                
51  BRETON, Andre. Manifesto do Surrealismo (1924) in TELES, Gilberto 
Mendonça. Vanguarda europeia & modernismo brasileiro. Apresentação e 
crítica dos principais movimentos vanguardistas. Rio de Janeiro: José Olympio 
Editora, 2012, p. 230. 
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observação imediata. Assim tomamos o que é desconhecido e o rebaixamos 

a uma analogia do que é conhecido para depois rotulá-lo e classificá-lo. 

 
Sobrepor à cidade real de Paris a Paris como cidade de sonho, constituída 

de todos os projetos de construção, dos planos para o traçado das ruas, dos 

projetos de parques, dos sistemas de nomes de ruas que nunca foram 

realizados.52 

 

 Breton, que era escritor, e trabalhava nos termos da literatura, 

também postulou sobre a imagem surrealista. Para ele não bastava só a 

imaginação para se chegar ao mundo do sonho, pois imaginar é uma 

qualidade inerente ao homem, que a usa em maior ou menor grau. Para ele 

a imagem surrealista nasceria a partir do momento em que se desse 

liberdade absoluta para o subconsciente sem qualquer mediação da mente 

consciente. Um das maneiras de se conseguir êxito nessa empreitada, seria 

através do recurso do automatismo, que assim como na escrita, poderia 

criar um fluxo constante de imagens contraditórias e aleatórias que, para 

ele, seria a maneira como a nossa mente trabalharia.  

 
A imagem surrealista nasce da justaposição fortuita de duas realidades 

diferentes, e é da centelha gerada por esse encontro que depende a beleza 

da imagem; quanto mais diferentes forem os dois termos da imagem, mais 

brilhante será a centelha. Essa espécie de imagem, acreditava Breton, não 

podia ser premeditada; o mais perfeito exemplo, com que eles se 

                                                
52 BENJAMIN, Walter. Op. cit, p. 693. 
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dispunham a rivalizar e passaria a ser a sua divisa, era a frase de 

Lautréamont: ‘Tão belo quanto o encontro fortuito de uma máquina de 

costura e de um guarda-chuva sobre uma mesa anatômica.’53 

 

 Segundo Dawn Ades, na literatura surrealista houve, basicamente, 

dois tipos de escrita: a escrita automática, como registro do sonho, e a 

narração de um sonho em particular através da memória. Por outro lado, 

nas artes plásticas, há uma dificuldade em se estabelecer o quão 

automático seria um desenho. Quando pensamos em pinturas, como as de 

Salvador Dalí, seria difícil supor que uma atividade tão dispendiosa, em 

termos de tempo, possa ser considerada como puro reflexo mental.  

 Conforme apontado por Ades, na pintura estes dois expedientes, o 

automatismo e a narração, se misturaram. Nos trabalhos de Joan Miró, 

Hans Arp e do próprio Dalí, o registro impulsivo se mescla muitas vezes com 

uma narração “fria”. Desta forma, de acordo com o autora, nem sempre 

essas pinturas eram registros ou narração de sonhos verdadeiros. “As telas 

de Tanguy, por exemplo, possuem uma qualidade onírica, mas não são 

registros de sonhos, mas antes explorações de paisagens íntimas.” 54 

                                                
53 ADES, Dawn. Dadá e Surrealismo. In STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte 
Moderna: com 123 ilustrações. Rio de Janeiro: Jorge Ahar Editor, 2000. 
54 Idem, p. 95. 

Figura 4.6: Joan Miró, Le Carnaval d’Arlequin (1924-25). 
Fonte: https://www.kazoart.com/blog/joan-miro-creatif-sur-
tous-fronts/ 
  

Figura 2.7: Yves Tanguy, Mode of inheritance (1936). Fonte: 
http://surrealism.website/Tanguy.html 
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 Para registrar as suas imagens do subconsciente, Dalí criou o 

chamado método « crítico-paranoico ». Este processo criativo visava 

superar o registro automático dos sonhos conforme praticado por Breton e 

seus colegas para se acessar o subconsciente. Dalí deliberamente tentou 

usar os recursos da « lógica » paranoica para desenvolver um método de 

criação que não se pautasse por um racionalismo estrito. « Creio que está 

próximo o momento em que, por um avanço paranoico e ativo da mente, 

será possível sistematizar a confusão e assim contribuir para desacreditar 

completamente o mundo da realidade. »55  
 

 Na arquitetura, que é o foco deste trabalho, o surrealismo se 

apresenta, na maioria das vezes, através de imagens, maquetes e, 

eventualmente, em obras construídas. Como vimos acima temos três 

possibilidades de registro de imagens oníricas: o registro automático da 

mente inconsciente, a narração ou registro do sonho acessado através da 

memória e imagens criadas pelo intelecto que evocam paisagens oníricas. 

Todas essas podem, em maior ou menor grau, estar presentes no trabalho 

de criação arquitetônica.  

 O croqui do arquiteto muitas vezes tem este caráter automático de 

produzir ou evocar, com rapidez, imagens do subconsciente. Não é 

incomum todavia, que um arquiteto sonhe com uma imagem arquitetônica e, 

depois de desperto, consiga narrá-la graficamente. Muitos arquitetos, e aqui 

incluso o personagem principal deste estudo, procuram em seus trabalhos 

                                                
55 Idem, ibidem. 

Figura 2.8: Salvador Dalí, Construcción blanda con judías 
hervidas (Premonición de la Guerra Civil), (1936). Fonte: 
https://learnodo-newtonic.com/salvador-dali-famous-
paintings 
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evocar construções que tenham, em sua constituição, elementos e 

processos normalmente associadas ao movimento surrealista. Essas 

estratégias podem ser a colagem ou a sobreposição de elementos 

antagônicos, que reforçam as diferenças entre elementos semelhantes ou 

as semelhanças entre elementos diferentes.  

 Para os artistas surrealistas ousar imaginar outros mundos, é uma 

possibilidade de criar esses mundos no nosso, e justamente aí pode residir 

o caráter revolucionário dos sonhos. Acessar o universo onírico do 

subconsciente é mergulhar no oceano mnemônico de onde surgem nossas 

ideias. É acessar o mundo mágico de que desfrutavam os feiticeiros, as 

bruxas e os alquimistas. É ousar transformar a matéria e confrontar o que 

nos constitui de maneira mais profunda. É reconhecer o desconhecido, o 

bizarro e o grotesco como tal, e lançá-lo ao mundo em toda a sua 

estranheza. Ao confrontar o ordinário com o extraordinário, novas 

possibilidades de entendimento surgem, e reconfiguram a tessitura do real. 

   

2.2 O Surrealismo na arquitetura 

A beleza será convulsiva, ou nada será.56 

 

 Nos manifestos de Breton fica evidente como ele via a atitude 

racionalista, e suas relações de causa e efeito, como limitadoras para a arte. 

                                                
56 BRETON, André. Nadja. São Paulo: Cosac & Naify, 2007, p. 146. 

Figura 2.9: Salvador Dalí, Sueño causado por el vuelo de una 
abeja alrededor de una granada un segundo antes de 
despertar (1944).  
Fonte: https://learnodo-newtonic.com/salvador-dali-famous-
paintings 
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O universo onírico, com seus paradoxos, sobreposições e associações livres 

de imagens era, para ele, uma fonte criadora muito mais ampla de 

possibilidades.   

 A relação emocional e afetiva que temos com o espaço urbano, 

revela um deslizamento psicológico dos arquitetos e dos usuários, em 

direção à arquitetura, seja no momento da criação ou da relação sensorial 

com a obra construída ou desenhada.  

 Um dos recursos dos surrealistas era criar mapas psicogeográficos, 

e neles inscreverem dados que iam além da cartografia física das cidades. 

Esses mapas marcavam como as pessoas interagiam com esses espaços, 

seu comportamento, suas emoções. Assim, a cidade era mapeada além da 

sua existência material, e percebida como uma sobreposição de 

percepções, sentimentos e usos que reverberam ao contato humano.Esta 

relação é traçada por Roger Cardinal na análise da cartografia dos 

situacionistas: 

 
Debord’s map invites comparision with the anonymously produced Surrealist 

map of the world, which was published in the Belgian jornal Variétés in June 

1929 (...) In both cases there is a provocative challenge to conventions of 

representation. Familiar images – whether of Paris or of the world – are 

displaced and distorted, and the values underpinning them contested. 

Alternative cartographies are presented that reflects other cultural, 

philosophical and political interests. Both maps therefore raise questions 

about the ‘naturalness’ of conventional maps, making strange familiar 

spaces and encouraging diferente geografical imaginations. The surrealist 

Figura 2.10: Guy Debord e Asger Jorn, The Naked City (1957). 
Fonte: https://jacket2.org/commentary/avant-garde-iii-
situationist-maps-take-two 
 



 48 
map stems from that group’s fundamental attacks on the rational and the 

logical in western thought, and its interest in the exotic and marvelous as it 

emphasizes certain áreas of the world (...) A displacement of mapping norms 

and codes is also enacted by Debord’s map as the abstract and continuous 

geometric space of the standard map is shatered to reveal a patchy, broken 

picture of the city.57 

 

 O expediente de mapear a interação das pessoas com os espaços 

se tornou, posteriormente, um recurso comum para que os arquitetos 

tivessem uma chave de entendimento importante para futuras intervenções. 

 Logo, o entendimento do espaço arquitetônico vai além do 

reconhecimento do espaço físico e inclui toda uma carga psicológica nele 

depositado. A atitude racionalista era considerada, pelos surrealistas, muito 

simplista para a leitura do espaço urbano. A lógica seria, apenas, uma das 

inúmeras possibilidades que a cidade poderia nos oferecer. 
                                                
57 O mapa de Debord faz uma comparação com o Mapa surrealista do mundo, que 
produzido anonimamente e publicado no jornal belga Variétés em junho de 1929 
(...) Em ambos os casos, há um desafio provocativo às convenções de 
representação. Imagens familiares - sejam de Paris ou do mundo - são deslocadas 
e distorcidas, e os valores que as sustentam são contestados. Cartografias 
alternativas são apresentadas e refletem outros interesses culturais, filosóficos e 
políticos. Ambos os mapas levantam questões sobre a "naturalidade" dos mapas 
convencionais, criando estranhos espaços familiares e estimulando diferentes 
imaginações geográficas. O mapa surrealista deriva dos ataques fundamentais do 
grupo sobre o racional e o lógico no pensamento ocidental, e seu interesse pelo 
exótico e maravilhoso, pois enfatiza certas áreas do mundo (...) Um deslocamento 
de normas e códigos de mapeamento também é ordenado pelo mapa de Debord 
como o espaço geométrico abstrato e contínuo do mapa padrão é cortado para 
revelar uma imagem irregular e fragmentada da cidade. CARDINAL,  Roger. 
Breton’s travels. In ADAMOWICZ, Elza. Surealism Crossing/frontiers. London: 
Petrer Lang AG, 2006, p. 44, 45. 
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 A crítica a essa atitude positivista da noção de progresso e de uma 

busca racionalista na arte, colocou os artistas, ligados ao surrealismo, em 

uma disputa com os arquitetos modernistas e, em especial com Le 

Corbusier.  Ao negar a arquitetura historicista do século XIX, os modernistas 

buscaram superar um anacronismo existente entre novas técnicas 

construtivas e programas com a suposta “máscara” historicizante que essa 

arquitetura de estilos se recobria. A argumentação em prol da razão que 

concilia progresso técnico e científico como uma mudança de perspectiva 

para as artes e a arquitetura do século XX, rompeu, de certa maneira a 

tensão entre racionalidade e devaneio que a arquitetura oitocentista poderia 

representar. Em Walter Benjamin temos uma possibilidade de entender a 

genêse fundamental entre esses rivais contemporâneos na cena francesa 

na década de 20 do século passado. 

 
É aqui, em suma, que precisamente começa a “crítica” ao século XIX. Não a 

crítica ao seu mecanismo e maquinismo, e sim ao seu historicismo narcótico 

e à sua mania de se mascarar, na qual existe, contudo, um sinal de 

verdadeira existência histórica, que os surrealistas foram os primeiros a 

captar. Decifrar este sinal é a proposta da presente pesquisa.58  

 

E complementa em seguida. 

 
Tentativa de avançar a partir das teses de Giedion. Ele diz: “A construção 

desempenha no século XIX o papel do subconsciente.” Não seria melhor 

                                                
58 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018, p. 663. 

Figura 2.11: Le Corbusier, apartamento de Charles de 
Beistegui (1929-1930) em Paris, França. Neste projeto é 
normalmente atrbuída uma sensibilidade Surrealista ao grande 
mestre do Movimento Moderno. Fonte: 
https://www.are.na/felipe-patarroyo/the-loose-breathe 
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dizer: “o papel do processo corpóreo”, em torno do qual se colocam as 

arquiteturas “artísticas” como os sonhos em torno do arcabouço do 

processo fisiológico?59  

 

 Os sonhos não seriam, nessa perspectiva, um processo mental a ser 

desprezado, como Giedion poderia sugerir. Pelo contrário, para os 

surrealistas, seria um processo corpóreo essencial e absolutamente natural 

do ser humano como qualquer outra ação voluntária e involuntária que 

praticamos. O devanear seria mais libertador da nossa inteligência que a 

nossa lógica racionalista, pois não nega as contradições e incoerências do 

pensamento.  

 Segundo Neil Spiller os surrealistas foram os primeiros a adotar a 

forma não ortogonal na arquitetura. “The wombic architectures of Tzara, 

Matta and Kiesler suggested that humanity needed to find new ways of 

living, and the inter uterine houses did not therefore legislate particular 

functions in particular places – this was, after all, a Corbusian and White 

Modernist affection.”60 

                                                
59 Idem, Ibidem. 
60 “As arquiteturas uterinas de Tzara, Matta e Kiesler sugeriram que a humanidade 
precisava encontrar novas formas de viver, e as casas intra-uterinas não 
legislavam, portanto, funções particulares em lugares particulares – e isso era no 
fim das contas, uma afeição corbusiana e modernista branca”.SPILLER, Neil. 
Architecture and Surrealism. A blistering romance. London, Thames and 
Hudson Ltd, 2016, p.93. 

Figura 2.12: A arquitetura uterina de Frederick Kiesler, Endless 
House (1924-1950). Espaço surrealista formado por uma 
sequência de bolhas que se interconectam e formavam um 
espaço contínuo. 
Fonte: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1529 
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 Os surrealistas decididamente não aprovavam a relação estrita entre 

forma e função e propunham espaços sem função aparente em que os 

usuários poderiam experienciar novas maneiras de viver que levasse em 

conta questões de ordem psicológicas e emocionais.61 O arquiteto austro-

americano Frederick Kiesler criou, com os seus “Endless Space”, uma  

arquitetura experimental que abriu mão dos ângulos retos e foi um dos 

precursores das arquiteturas de “bolhas” que surgiram a partir dos anos 90,  

inclusive do “friendly alien” de Peter Cook. Sua “Endless House” (1924-

1950) se constituía de uma sequência de bolhas unidas que formavam um 

espaço interior curvo que transformavam em uma coisa só piso, parede e 

teto em um fluxo mutante e contínuo.  

 Outro exemplo de edifício surrealista está no pavilhão de Salvador 

Dalí para a feira mundial de Nova York de 1939 e suas justaposições de 

figuras femininas e motivos marinhos: a bilheteria em forma de cabeça de 

peixe, as sereias que saem de cavernas e os estranhos apêndices como 

anêmonas que se transformam em mãos humanas. A profusão de volumes, 

                                                
61 Reduzir a arquitetura de Le Corbusier  um racionalismo frio, com certeza é uma 
redução das ideias e da arquitetura do arquiteto franco-suiço. Em seu livro 
Precisões, para ficar em um exemplo, a justificativa de um novo lirismo para a 
arquitetura aparece com tanta frequência quanto qualquer justificativa lógica ou 
técnica. É interessante notar, também, que Tristan Tzara viveu em uma casa 
projetada, em 1926, pelo arquiteto austríaco Adolf Loos e Le Corbusier criou um 
projeto com marcantes características surrealistas no jardim do apartamento para 
Charles Beistegui em 1929-1930. Spiller destaca ainda que a arquitetura de Kiesler, 
ainda só seria possível graças ao concreto armado e a planta livre modernista. A 
própria arte purista de de Le Corbusier não se distanciava muito das preocupações 
dos Surrealistas. SPILLER, Op. Cit. p. 80. Colin Rowe e Fred Koetter também 
ilustram a simpatia ocasional de Le Corbusier pela técnica da colagem. 

Figura 2.13: Peter Cook, Friendly Alien Art Museum (2003) em 
Graz, Austria. A forma em bolha lembra alguns projetos do 
grupo Archigram, do qual o arquiteto fez parte, bem como a 
Endless House. Fonte: https://inhabitat.com/austrias-blob-
shaped-kunsthaus-graz-art-museum-generates-its-own-solar-
power/peter-cook-friendly-alien-solar-energy-kunsthaus-2/ 
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nichos e protuberâncias, associada a uma materialidade que lembra uma 

escarpa rochosa e grutas, sugerem uma colagem de fragmentos de imagens 

do subconsciente ao mesmo tempo que nos faz lembrar da arquitetura 

catalã de Antoní Gaudí. Dentro do edifício há uma série de camâras com 

instalações surrealistas do artista. 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a hegemonia das ideais  

modernistas no debate arquitetônico internacional, a disputa parecia 

definitivamente vencida. Porém na década de 60, com a crítica ao 

modernismo ortodoxo, surgem movimentos artísticos, sociais e políticos que 

propõe alternativas que valorizassem aspectos culturais, antropológicos e 

simbólicos da cidade e da arquitetura tradicional ou histórica.  

 A Arte Pop, o movimento hippie e o psicodelismo, mostravam em 

menor ou maior grau uma genealogia com o surrealismo. Do primeiro, temos 

a colagem de elementos díspares fora de contexto e ressignificados através 

de associações contraditórias. Do segundo havia um interesse pelas 

imagens dos sonhos, ou pelo menos das visões induzidas pelo uso de 

drogas lisérgicas. Do terceiro temos as formas fluidas e orgânicas que 

pareciam advindas de um espaço onírico colorido e berrante que se 

contrapunha ao status quo com um sentimento de ironia e humor. 

 Grupos como o Archigram e o Superstudio, brincavam com as 

possibilidades da arquitetura através de sobreposições e fusões de 

elementos fantasiosos, impossíveis e paradoxais. Os devaneios da 

imaginação nas propostas desses grupos, permitiram um ressurgimento de 

Figura 2.14: Pavilhão de Salvador Dalí em Nova York, EUA  
(1939) e sua estranha fusão de temas marinhos e corpos 
femininos.  
Fonte: https://www.barnebys.co.uk/blog/art/painting/inside-
salvador-dalis-venus-dream-at-the-1939-worlds-fair/12819/ 
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quimeras arquitetônicas que se contrapusessem a uma certa severidade 

associada às propostas modernas. 

 No plano da teoria e da crítica os livros A Arquitetura da cidade de 

Aldo Rossi e Complexidade e Contradição na Arquitetura de Robert Venturi, 

ambos de 1966, abriram igualmente, novas possibilidades de entendimento 

das cidades.  

 
Rossi’s interest in the city was to see it as a temporal continuity of numerous 

moments, changes and new articulations; in effect the poetic everyday texto 

f the city of the surrealists. Indeed, Rossi developed a style very much 

influenced by the enigmatic paintings of de Chirico. His architectural tour de 

force is his San Cataldo Cemetery in Modena, Italy (1971), wich remains, to 

this day, only partially built. (...) Rossi created spaces that resonate with the 

solemnity of death and bereavement: the moment of mortal departure 

expressed in Metaphysical surreal architecture.62  
 

 Outro expediente importante da arte surrealista, a colagem, aparece  

como estratégia de leitura da cidade no livro Collage City de 1978, de Colin 

Rowe e Fred Koetter, onde diversas camadas de interpretação das cidades 

                                                
62 “O interesse de Rossi pela cidade era vê-la como uma continuidade temporal de 
numerosos momentos, mudanças e novas articulações; com efeito, a poética 
quotidiana da cidade dos surrealistas. De fato, Rossi desenvolveu um estilo muito 
influenciado pelas pinturas enigmáticas de De Chirico. Seu tour de force 
arquitetônico é o seu Cemitério de San Cataldo em Modena, Itália (1971), que 
permanece, até hoje, apenas parcialmente construído. (...) Rossi criou espaços que 
ressoam com a solenidade da morte e do luto: o momento da partida da morte 
expresso em uma arquitetura surreal e metafísica.” SPILLER, Op. Cit. p. 135. 

Figura 2.15: Aldo Rossi, Dieses ist langer - Ora questo è 
perduto, (1975). Fonte: http://www.bmiaa.com/aldo-rossi-la-
finistra-del-poeta-at-epfl-lausanne/ 
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são justapostas. É justamente no conflito de formas, tipologias, estilos e 

temporalidades que as cidades se formam.  Retirar essas contradições seria 

uma forma de diminuir as possibilidades de entendimento da arquitetura. Em 

contraste com grande planos utópicos, que abarcam uma visao total e lógica 

para o funcionamento e planejamento urbano, Rowe propunha uma 

coexistência de diversos planos, visões e propostas que, apesar de 

contraditórios e antagônicos, são formadores da cultura urbana local. 

Reconhecer e conciliar realidades diferentes em colisão, através da 

colagem, permite que possamos reconhecer e abarcar a complexidade de 

ideias que formam o cenário urbano.  

 Segundo Rowe e Koetter, as cidades e a arquitetura podem ser 

teatros da profecia, como as cidades que se querem futuristas ou podem ser 

teatros da memória. No primeiro exemplo o autor citar os planos  

corbusianos e sua promessa de uma vida melhor e, no segundo, destaca as 

catedrais góticas, como cenário e teatro para uma rememoração de sua 

liturgia. Para ele “se não há esperança sem profecia, sem memória não 

pode haver comunicação”.63 Assim, o que os autores defendem é que a 

cidade seja, ao mesmo tempo, teatro de profecia e memória. Logo, deveria 

haver uma superposição temporal do passado e do futuro.  

 Os autores discutem, ainda, a nocão de ciência vs. a noção do 

bricoleur de Claude Lévi-Strauss. O antropólogo classifica o primeiro como 

                                                
63 ROWE, Colin, KOETTER, Fred. Cidade-colagem. In NESBITT, Kate (org.). Uma 
nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 1965-1995. Cosac & Naify: 
São Paulo, 2008, p. 297.  
 

Figura 2.16: Aldo Rossi, L'Architettura assassinata (1976). 
Fonte: https://www.pinterest.com/pin/523402787929845258/ 
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aquele que cria acontecimentos a partir de estruturas e o segundo criaria 

estruturas a partir de acontecimentos. Para Rowe e Koetter, o artista seria 

justamente uma mescla de ambos.  

 
Pensamos que a técnica de colagem, que recruta objetos ou os retira de 

seu contexto, é – nos dias de joje – a única forma de abordar os problemas 

fundamentais da utopia e/ou tradição, e que a origem dos objetos 

arquitetônicos inseridos na colagem social não precisa ter grandes 

consequências. (…) As sociedades e as pessoas se reúnem de acordo com 

suas interpretações pessoais da referência absoluta ou do valor tradicional; 

e, em certa medida, a colagem se acomoda simultaneamente à hibridação e 

aos requisitos da autodeterminação.64 

 

 Dessa forma, ao trabalhar com os fragmentos das coisas e das 

ideias, não é preciso se filiar a nada, e ao mesmo tempo deve-se abarcar 

tudo. Pode-se, no longo desfile de coisas disponíveis, entender que na 

justaposiçao entre elas surgem lacunas a serem preenchidas e mudanças a 

serem feitas. 

 Se, para um grupo de artistas e escritores, dos anos 20 e 30, Paris 

era a cidade surrealista por excelência, para o arquiteto holândes Rem 

Koolhaas, esta cidade era Nova York. Em Nova York Delirante de 1978, o 

autor lança um grande manifesto à cidade americana. O livro se apresenta 

como uma espécie de versão contemporânea de Walter Benjamin e suas 

passagens parisienses, ou dos mapas psicogeográficos dos surrealistas. O 

                                                
64 ROWE, Colin, KOETTER, Fred. Op. Cit, p. 318 e 319. 

Figura 2.17: Madlon Vriesendorp, Flagrant delit, Delirious New 
York (1975). Capa da primeira eição de Delirous New York 
(1978) de Rem Koolhas.  
Fonte: http://oma.eu/publications/delirious-new-york 
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autor relata histórias, descreve suas ruas e observa seus transeuntes, 

mesclando narrativas e temporalidades.   

 Seu argumento parece querer findar definitivamente o antagonismo 

entre os modernistas e os surrealistas, ou pelo menos entre seus 

protagonistas: Dalí e Le Corbusier. Para ele o arquiteto franco-suiço 

demonstra clara filiação ao método critico-paranoico. 65  “Dalí detesta o 

modernismo, Le Corbusier despreza o surrealismo. Mas a persona e o 

método operacional de Le Corbusier mostram muitos paralelos com o 

Método Crítico-Paranoico 66  de Dalí.” 67  A seu ver, além de sua 

personalidade, Le Corbusier se valia de uma retórica, por vezes messiânica, 

que seria uma forma paranoica de ver as cidades, atribuindo a arquitetura 

moderna, e só a ela, a tábua de salvação. 

                                                
65  Koolhaas chega mesmo a comparar planta livre corbusiana como uma 
transposição para o meio da arquitetura das estruturas moles sustentadas por 
muletas recorrentes na pintura de Dalí. “O diagrama daliniano do método crítico-
paranoico em funcionamento como diagrama da construção em concreto armado: 
um líquido cinza-rato com consistência de vômito sustentado por reforços da aço 
calculado segundo a mais estrita física newtoniana; a princípio infinitamente 
maleável e, depois, subitamente, duro como pedra.” KOOLHAAS, Rem. Nova York 
delirante: um manifesto retroativo para Manhattan. São Paulo: Cosac & Naify, 
2008, p.280. 
66 Rem Koolhaas, assim descreve o método daliniano, em seu livro: « O MCP 
(método crítico-paranoico) de Dalí é uma forma de terapia de reforço, mas na 
direção oposta. Em vez do doente que encena os rituais da saúde, ele propõe um 
turismo da sanidade pelo reino da paranoia. (…) De fato, a paranoia é um delírio de 
interpretação. Cada fato, acontecimento, força, observação é encaixado num único 
sistema especulativo e «entendido » pelo indivíduo afetado de um modo que 
reforça a sua tese – isto é, a delusão inicial que é seu ponto de partida. O 
paranoico sempre acerta a cabeça do prego, independente de onde bater o 
martelo. » Idem. Op. cit, p.269. 
67 Idem, p.277. 
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A arquitetura é inevitavelmente uma forma de atividade CP (critico-

paranoica). A transformação do especulativo no irrefutável “eis aqui” é 

traumática para a arquitetura moderna. Como um ator solitário que encena 

no mesmo palco uma peça absolutamente diferente da dos outros atores, 

(…) Para essa subversiva peça dentro de outra peça, ela cultivou uma 

jusificativa retórica modelada pelo episódio critico-paranóica de Noé na 

Bíblia. 

A arquitetura moderna é invariavelmente apresentada como uma 

oportunidade de ultimo momento para a redenção, um convite urgente para 

compartilhar a tese paranoica de que uma calamidade varrerá aquela parte 

insensatez da humanidade que se prende a velhas formas de habitação e 

convívio urbano. 

 Enquanto todos fingem tolamente que tudo vai bem, nós construímos 

nossas arcas, para que a humanidade possa sobreviver ao dilúvio que se 

aproxima.68 

 

 Kollhaas não só vê semelhanças entre duas propostas de 

pensamento aparentemente antagônicas, surrealismo e modernismo, como 

sugere, de certo modo, que a criação arquitetônica seria uma atividade 

paranoica por excelência. O arquiteto holândes entende que o ato de projeto 

seria feito a partir de premissas técnicas e científicas de construção que 

visam materializar sonhos que nada tem tem de racionais em sua origem. 

                                                
68 Idem. Op. Cit, p. 278. 
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 A sobreposição de ideias, o pluralismo de abordagens, a defesa de 

múltiplas leituras, tanto espaciais quanto temporais e a fragmentação, são 

temas recorrentes também no pensamento desconstrutivista em arquitetura. 

 Em 1988 aconteceu a exposição Deconstructivist architecture no 

MoMA de Nova York com curadoria de Philip Johnson e Mark Wigley. Essa 

exposição, de grande repercussão mundial, pareceu inaugurar um novo e 

prolífico movimento arquitetônico e os arquitetos que tiveram seus trabalhos 

selecionados, entre eles Peter Einsenman, Zaha Hadid, Daniel Libeskind 

Bernardo Tschumi, Frank Gehry, Rem Koolhaas e Coop Himmelb(l)au foram 

alçados à categoria de estrelas da arquitetura mundial. 

 
Em geral, serão obras de pequenas dimensões, concebidas como 

expressão do subconsciente, feitas à base de sobreposições ou 

configuradas a partir da agregação de diversos fragmentos. (...) Para estes 

arquitetos, o método de arte, com sua rejeição à produção em massa, à 

ditadura da tecnologia e ao desperdício pode ser o caminho pessoal 

adequado para se orientar em uma época de dispersão e desorientação. 

Em uma época de transição e dúvida, o mais ético seria conceber uma 

arquitetura débil, fragmentária, feita de materiais intercambiáveis, algo que 

respondesse à desordem e interinidade da situação contemporânea. Além 

disso, este seria o método para produzir uma arquitetura capaz de se 

expressar, de dialogar com as pessoas, de formular inclusive seus próprios 

protestos e argumentos.69 

 

                                                
69 Idem, p. 217. 

Figura 2.18: A exposição Deconstructivist Architecture de 1988 
no MoMA de Nova Iorque, com curadoria de Philip Johnson e 
Mark Wigley.  
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/870436/classicos-da-
arquitetura-exposicao-desconstrutivista-de-1988-no-moma 
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 Um dos primeiros arquitetos a se destacar nesse âmbito foi o 

canadense radicado na Califórnia, Frank Gehry. Amigo de pintores e 

escultores, Gehry começou a contar com estes como colabores frequentes 

em seus projetos. Seus primeiros trabalhos mostravam “ uma técnica de 

bricolagem que abstraía ‘caos’ do confuso meio urbano. (...) Elas não se 

baseavam em ‘composições’, e sim eram montagens de diferentes 

fragmentos reunidos por linhas de força.”70   

 Um dos teóricos da desconstrução foi o filósofo Jacques Derridá que 

também atuou como colaborador e interlocutor dos arquitetos Peter 

Einsenman e Bernard Tschumi. Sua teoria aplicada principalmente a 

linguagem, e por extensão a própria linguagem arquitetônica, é uma 

tentativa de reorganizar o pensamento ocidental em busca da superação de 

uma dicotomia entre pares binários antagônicos como fundamentos da 

linguagem e do significado. Na arquitetura, levou não só ao questionamento 

das reduções sintáticas modernas como ao resgate da relação entre signos 

e tipologias com aspectos simbólicos calcados na história da arquitetura. A 

desconstrução questiona que oposições do tipo corpo x alma, tecnologia x 

natureza, forma x função, entre outras; não são auto-evidentes ou naturais 

e sim uma construção cultural. Por isso seria necessária a des-construção 

desses pares e libertar o pensamento de oposições artificiais. Assim desafia 

a noção de que há uma estrutura que rege a relação entre as coisas, 

negando qualquer relação direta entre o significante e o significado. Ao 

                                                
70  CURTIS, William J. R. Arquitetura moderna desde 1900. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. p. 662. 

Figura 2.19: Intervenção de Frank Gehry em sua casa em 
Santa Monica, Califórnia (1978). Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=frank+gehry+house&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaidKF0NrVA
hXLGZAKHWHICZAQ_AUICigB&biw=1897&bih=913#imgrc
=_bdnGeLtN25OLM: 
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contrário, haveriam infinitas possibilidades de significados retransmitidas de 

um significante para outro. 

 

 Bernard Tschumi71 também propõe em sua obra um alargamento 

das fronteiras da arquitetura em sua série de artigos Arquitetura e limites 

I,II,III. Nesses escritos, o arquiteto questiona tanto a essência da própria 

disciplina, quanto como certas obras de vanguarda podem empreender uma 

crítica contundente às condições de uma determinada época.  

 Assim como para Derrida, Tschumi entende a arquitetura como 

conhecimento e não como a representação deste. Ou como o autor coloca : 

“uma arquitetura que seria uma forma de conhecimento e não um mero 

conhecimento da forma.”72 Logo o que interessa não é o objeto em si, mas 

o processo que o gerou. Uma das estratégias para o entendimento da 

arquitetura, seriam as investigações que alargam as fronteiras da disciplina. 

Tschumi defende um desrespeito a certos protocolos tradicionais do 

desenho arquitetônico como método alternativo para a experiência 

arquitetônica nas cidades.73  

 Outro arquiteto ativado por questões que fogem do racionalismo 

moderno é Peter Eisenman. Para ele na época de crise dos valores 

                                                
71  Bernard Tschumi ganhou notoriedade ao vencer o concurso do Parque La 
Vilhette (França, 1983). Outros projetos incluem o New Acropolis Museum (Grécia, 
2002), Alfred Lerner Hall, Columbia University, New York City (Estados Unidos, 
1999) e o Blue Condominium (Estados unidos, 2007). 
72 TSCHUMI, Bernard. Arquitetura e limites I. In Nesbitt, Kate. (org) Uma nova 
agenda para a arquitetura: Antologia teórica 1965-1995. São Paulo: Cosac 
Naify, 2008, p. 175. 
73 SPILLER, Op. Cit. p. 142. 

Figura 2.20: Parc de La Vilette em Paris de Bernard Tschumi 
(1982-1990). 
Fonte :https://br.pinterest.com/pin/360780620122659824/ 
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clássicos, a arquitetura deve refletir a fragmentação de uma crise geral dos 

valores ideológicos e filosóficos da contemporaneidade. O arquiteto afirma 

que a arquitetura clássica se baseou em três grandes ficções ao longo de 

sua história, e que mesmo o modernismo, que apresentou uma suposta 

ruptura, na verdade perpetuou essas ficções74 sob um novo paradigma 

estético.  

 Logo deveria ser possível criar uma arquitetura que baseia-se em 

outra ficção que não a simulação do clássico. Não bastaria substituir um 

modelo por outro, ou substituir uma simulação por outra. O que o autor 

propõe é a « concretização da arquitetura como um discurso independente, 

isento de valores externos, clássicos ou quaisquer outros ; ou seja, a 

intersecção do isento de significado, do arbitrário e do intemporal no 

artificial ».75 Eisenman propõe uma arquitetura do não clássico, que seria 

uma arquitetura pós-funcionalista e livre de simulações externas à 

disciplina.  

 Assim substituimos a simulação pela dissimulação que segundo 

Eisenman, não turva relação entre realidade e ficção. As narrativas criadas 

pelos arquitetos se apresentam como tal, sem a pretensão de se 

apresentarem como verdades ou significados. Se as origens da arquitetura 

são uma ficção criada pelos arquitetos, por que não criar uma origem 
                                                
74 Einsenman aponta que essas três ficções seriam, na verdade, simulações pois 
“vimos que a ficção se torna simulação quando não reconhece sua condição de 
ficção, quando tenta simular uma condição de realidade, de verdade ou de não 
ficção. EISENMAN. Peter. O fim do clássico; o fim do começo, o fim do fim. In 
In Nesbitt, Kate. (org) Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia teórica 
1965-1995. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 241. 
75 Idem, p.242 

Figura 2.21: Advertising for Architecture de Bernard Tschumi: 
“Não há como fazer arquitetura em um livro. As palavras e os 
desenhos só podem produzir espaço em papel, não a 
experiência do espaço real. Por definição, o espaço de papel é 
imaginário: é uma imagem.” (1976-1977). Fonte: 
http://www.tschumi.com/projects/19/ 
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própria e arbitrária. Desta forma, ele propõe o fim do começo na narrativa 

arquitetônica e a substitui pela noção de enxerto, que seria uma ficção de 

começo arbitrária que serviria como simples ponto de partida para  a 

investigação arquitetônica, porém desprovido de qualquer valor extrínseco, 

apenas servindo de ponto de partida para o início do processo. De maneira 

análoga, Einsenman propõe o fim do fim como « efeito valorativo do 

progresso ou direção da história ».76  

 De acordo com o autor a vontade de transcender o fim da história 

está representado na utopia moderna que deixa a história sem fechamento, 

com um fim « em aberto » e ilimitado. Desta forma o fim do fim prevê a 

construção de um futuro ficcional através de uma arquitetura que se revela 

somente como « lugar de invenção ».   

 Eisenman também se interessa em investigar os limites da arte e da 

arquitetura, mesmo que esses valores rompam a tríade vitruviana. A 

arquitetura não é, para ele, direcionada a uma busca pela beleza, pelo 

conforto e pela durabilidade. Em seu texto En terror firma: na trilha dos 

grotextos (1988), o autor põe em cheque a necessidade do belo e da 

harmonia como finalidade máxima da arquitetura. Einsenman propõe, 

através do grotesco,77 uma desconstrução do discurso clássico, onde o 

                                                
76 Idem, p. 244 
77  A relação entre o grotesco e a arquitetura é bem antiga. De acordo com 
Wolfgang Kayser, o termo se origina do italiano “ ‘La grottesca e grottesco’, como 
variações de grotta (gruta), foram palavras cunhadas para designar determinada 
espécie de ornamentação, encontradas em fins do século XV, no decurso de 
escavações feitas primeiro em Roma e depois em outras regiões da Itália. O que se 
descobriu foi uma espécie até então desconhecida de pintura ornamental antiga. 
Logo se constatou que não era autóctone romana, mas que chegara a Roma como 

Figura 2.22: House II de Peter Eisenman (1984) é um 
experimento na desconstrução do volume arquitetônico. Fonte: 
https://www.pinterest.com/pin/308285536965012252/ 
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conceito do belo é deslocado para o conceito de sublime. A filiação 

arquitetônica, ao longo da história, à tríade vitruviana naturalizou o 

entendimento de que o belo era uma representação de tudo que era 

correto, justo, racional e verdadeiro.  

 Segundo Eisenman, com Kant, foi sugerido que no interior da beleza 

havia algo que se denominou de sublime. Antes o sublime era postulado 

como um oposto ao belo e, depois de Kant, o sublime estava contido no 

belo. Essa diferença é crucial para o autor : para ele  o sublime também 

contém dentro de si uma « condição que o belo convencional reprime. 

Trata-se de uma condição do que é incerto, indizível, não natural, não 

presente, não físico ; tudo isso somado constitui a condição que se 

assemelha ao terrível, uma condição que está contida no sublime. » 78 

 Para o arquiteto o sublime diz respeito à qualidades etéreas da 

arquitetura, enquanto o grotesco seria sua contrapartida física. Segundo 
                                                                                                                         
nova moda, relativamente tarde, por volta da época de transição. Vasari, em sua 
descrição das descobertas efetuadas no assim chamado palácio de Tito, referiu-se 
à passagem de Vitrúvio no De architectura, em que este contemporâneo de 
Augusto caracterizara e condenara a moda bárbara.” KAYSER, Wolfgang. O 
grotesco: configuração na pintura e na literatura. São Paulo; Editora 
Perspectiva, 2009, p. 17 e 18. Kayser explica, mais a frente, que “grotesco, como 
designação de uma determinada arte ornamental, estimulada pela Antiguidade, 
havia para a Renascença não apenas algo lúdico e alegre, leve e fantasioso, mas, 
concomitante, algo angustiante e sinistro em face de um mundo em que as 
ordenações de nossa realidade estavam suspensas, ou seja: a clara separação 
entre os domínios dos utensílios, das plantas, dos animais e dos homens, bem 
como da estática, da simetria, da ordem natural das grandezas.” Idem, p. 20. 
78 EISENMAN, PETER. En terror firma: na trilha dos grotextos. In Nesbitt, Kate. 
Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). São Paulo: 
Cosac Naify, 2008, p. 614. 
 

Figura 2.23: Projeto do Max Reinrardt Haus (1993). Exemplo 
de desconstrução do sólido geométrico proposto por Peter 
Eisenman. 
Fonte: http://awoltrends.com/2011/12/organic-facets/ 
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ele, o conceito do grotesco, que é a dimensão íntima do feio e do terrível 

dentro do belo, seria o responsável pelo deslocamento rumo à deposição 

das regras do clássico na arquitetura. O mito da natureza, como metáfora 

de origem, seria deslocada para o conhecimento, e este, por não ter 

existência física, necessitaria de uma forma arquitetônica mais complexa, 

que refletiria a desagregação dos conceitos e disciplinas.  

 Aqui convém uma ressalva: se para Eisenman o deslocamento se 

dá para o conhecimento, para os surrealistas, esse deslocamento de daria 

para o subconsciente, tido por eles como mais confiável para suplantar os 

mitos do racionalismo e da finalidade. 

 Para Eisenman, as regras clássicas são obsoletas para refletir o 

mundo contemporâneo e a arquitetura precisaria de novas diretrizes. Porém 

não seria o caso de substituir um conjunto de regras por outro. Toda regra 

busca a afirmação de um caminho rumo a uma certeza e, em nossa época, 

a incerteza e o fragmentário seriam os valores reais ao qual podemos 

verdadeiramente nos relacionar. Para o arquiteto, o grotesco é 

caracterizado pelo indeterminado, indizível e não físico que nos levaria ao 

feio e irracional, que se contrapõe ao belo e racional do clássico. Para isso 

seria necessário uma nova arquitetura que contenha esse elemento 

irracional em seus projetos.  

 Porém, aqui, o autor nos coloca um empecilho: a impossibilidade de 

se projetar o irracional. O projeto pressupõe uma antecipação rumo a um 

fim, uma busca feita de escolhas que elegemos no processo. Logo, tentar 

projetar o irracional, para Eisenman, seria uma impossibilidade, que no 

Figura 2.24: Chiesa a Tor Tre Teste (2010) em Roma de Peter 
Eisenman. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/11399805276346802/ 
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máximo nos levaria a um « expressionismo » de uma linguagem que se 

conservaria em essência estável e racional. Para ele o grotesco ou o 

« estranhamente familiar » não pode ser projetado pois a sua incerteza vai 

contra as certezas do projeto ou da construção subsequente. Assim « se 

uma coisa pode ser projetada, ela não é mais incerta. »79   

2.3 Investigações surrealistas e ‘Patafísicas 

 Algumas das pesquisas mais consistentes entre a arquitetura e os 

processos surrealistas podem ser encontradas no meio acadêmico.  

 Esse é o caso de Lebbeus Woods : foi na sua posição de outsider, 

onde foi ignorado pelo mercado imobiliário e pelos financiadores privados, 

que ele teve a liberdade necessária para realizar seus trabalhos. Talvez sua 

maior contribuição seja ter feito, como ele advogava, uma militância fora do 

jogo. Dentro da trincheira da academia, por sua vez, Woods pretendeu criar 

um novo profissional: o « arquiteto experimental », um ramo completamente 

descolado dos agentes de poder do mercado imobiliário.   

 Através de seu trabalho, tanto profissional como docente, ele 

inspirou uma nova geração de arquitetos a explorar as fronteiras da 

disciplina, desafiando os limites tecnológicos, políticos e sociais vigentes. 

Laboratórios e estúdios de arquiteturas experimentais estão presentes em 

várias grandes universidades e estes trabalhos são publicados em livros e 

                                                
79 Idem, p. 615 
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periódicos pelo mundo inteiro.80  

 Hernan Diaz Alonso81, que sucedeu Eric Owen Moss como diretor do 

The Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc)82, trata Lebbeus 

como um verdadeiro herói.  

 
Early on, he was a huge influence and the reason why I decided to stay in 

architecture, and recently he has become a lens for understanding the 

complexity and cynism that sometimes cripples architecture, particularly 

through the sharp writing on his blog. 

Pure state of architectural pursuit. 

No compromises. 

Proud of the work and the commitment to uselessness, in the capitalistic 

sense that true innovation and progress, comes often when the works 

focus on the nature of « IT’without being bothered with practical 
                                                
80 Além da RIEA do próprio Woods, podemos citar o Grupo AVATAR (Advanced 
Virtual and Technological Architectural Research) baseado na Universidade de 
Greenwich e dirigido por Neil Spiller. O grupo tem seu próprio programa de 
mestrado e doutorado e conduz experimentos em realidade virtual e biotecnologias, 
além de pesquisas em tecnologias avançadas para a representação e criação de 
novas arquiteturas.   
81 Hernan Diaz Alonso é diretor / diretor executivo da SCI-Arc em Los Angeles e 
fundador e diretor do Xefirotarch, seu estúdio de design baseado em Los Angeles. 
Ele é creditado pela liderança da transição do SCI-Arc para as tecnologias digitais, 
desempenhando um papel fundamental na formação do currículo de graduação da 
escola na última década. Atualmente e também titular da cadeira dos programas de 
graduação da Southern California Institute of Architecture. 
82 Lebbeus Woods teve uma grande ligação com a instituição durante sua carreira 
docente. Woods foi Diretor Acadêmico do Vico Fellowship program  em 1988 onde 
ele mantinha seu estúdio The Cybernetic Circus: Structures of Measurement and 
Performance. Em 2004 Woods montou, na instituição, a instalação Analogical 
Architecture: Space of Conflict. Em 2006 ele foi convidado a fazer o discurso de 
formatura.  

Figura 2.25: Hernán Díaz Alonso, Landmark Tower/U2 Studio 
Project, Dublin, Irlanda (2002).  
Fonte: https://www.sfmoma.org/artwork/2004.60 
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deployment. 83 

 

 Alonso é um entusiasta da aplicação de novas tecnologias na 

transformação da arquitetura contemporânea. Pra ele «to advance an 

intellectual agenda, issues sometimes need to be detached from any 

traditional practicality or application, and evolve instead as a species on their 

own terms. » 84  Ele argumenta que os arquitetos tem de buscar novas 

formas de pensar, sem medo de um senso de grotesco ou mesmo da 

aparente inutilidade que esses estudos possam aparentar. Para o arquiteto 

argentino se limitar ao que a tecnologia pode ou não fazer e aos 

precedentes históricos é bloquear a especulação arquitetônica na metade. 

Novas proposições serão parte do repertório da disciplina e poderão ajudar 

novos investigadores no futuro. Mesmo o excesso formal, ou os exageros 

de propostas inexequíveis, conteriam dentro de si uma característica 

importante do discurso arquitetônico contemporâneo : a mutação e 
                                                
83  « No começo, ele foi uma grande influência e a razão pela qual eu decidi 
permanecer na arquitetura, e recentemente ele se tornou uma lente para entender 
a complexidade e o cinismo que às vezes aleijam a arquitetura, particularmente 
através da escrita afiada em seu blog. Puro estado de busca arquitetônica.Sem se 
comprometer. Orgulhoso do trabalho e do compromisso com a inutilidade, no 
sentido capitalista, no sentido de que a verdadeira inovação e progresso vem 
frequentemente quando os trabalhos se concentram na natureza da “Tecnologia da 
Informação” sem ser incomodados com desenvolvimentos práticos.” ALONSO, 
Hernan Diaz. From time to time. In Lebbeus Woods is an archetype. Sci-Arc 
press: Los Angeles, 2013, p.17.  
84 “para promover uma agenda intelectual, as questões às vezes precisam ser 
separadas de qualquer prática ou aplicação tradicional, e evoluem, em vez disso, 
como uma espécie em seus próprios termos.”ALONSO, Hernan Diaz. Pretentious 
and incoherent thoughts on architecture – right now. In SPILLER, Neil; Clear, 
Nic. (editors). Op. Cit. p.264. 
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adaptação dos espaços do homem versus a estandartização de uma 

tipologia tradicional. 

 
A shifting aesthetics paradigm – butchery, grotesque, etc. – requires a 

lineage in order to be acknowledged as such. Indeed, a type also needs a 

lineage, but a mutant sense of aesthetics has more freedom because it can 

mutate. A type can change, but it cannot mutate : it can be combined or 

renewed, but i twill always be a type. The most relevant project needs to be 

constantly updated. 85  

 

 Logo, para Alonso, há uma beleza intrínseca na aparente confusão e 

na desordem que contamina um ideário arquitetônico que busca um sentido 

estético idealizado ou um direcionamento pragmático de mercado. O 

grotesco, o irracional e o delírio são importantes para que se injete algum 

ruído na máquina da arquitetura contemporânea.  

 O arquiteto C. J. Lim86 cita o manifesto de 1917 de Walter Gropius :  

« engrave their ideas onto naked walls and build in fantasy without regard 

for techinical difficulties. To have the gift of imagination is more important 

                                                
85 Uma mudança no paradigma de estético - atroz, grotesco, etc. - exige uma 
linhagem para ser reconhecido como tal. Na verdade, um tipo também precisa de 
uma linhagem, mas um sentido estético mutante tem mais liberdade porque pode 
ser mutável. Um tipo pode mudar, mas não pode ser mutável: pode ser combinado 
ou renovado, mas sempre será um tipo. O mais relevante projeto precisa ser 
constantemente atualizado.Idem, p. 267. 
86  Professor de Arquitetura e Urbanismo e vice reitor da Bartlett School of 
Architecture, University College of London. 

Figura 2.26: The Hunting exchange of Maribor: ‘Open season’ 
shopping for local produce, Maribor, Slovenia (2012); de C. J. 
Li/ Studio 8 Architects.  Fonte: LIM, J. C. The imaginarium of 
urban futures. In SPILLER, Neil; Clear, (editors). Educating 
Architects. How tomorrow’s practitioners will learn today. 
New York: Thames & Hudson, 2014, p.147. 
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than all technology, wich always adapts itself to man’s creative will. »87 Lim 

argumenta que a fantasia, principalmente a ficção científica, são proféticas 

na forma como conseguem antecipar o futuro ao mesmo tempo que que 

tornam possível uma representação do passado.88 Segundo ele a relação 

entre a arquitetura e o meio ambiente e sustentabilidade que são 

pesquisadas na Bartlett School são frutos de narrativas de ficção científica89 

na busca de uma aproximação poética que possa «  to estimulate strategies 

for ecological symbiosis between nature and the built form to adress climate 

change.»90 
 

 J. G. Ballard wrote that the psychological realm of science fiction is most 

valuable in its predictive fuction, projecting emotion into the future. 

Speculative visions of the built enviroment, whether or not are accepted, are 

reflections of society and have a powerfull influence on the public 

consciousness. An architect’s greatest influence lies in the visualization of 

an alternative reality, the aesthetics of wich can capture the public 

imagination in negotiation issues that transform our cities in the face of 

                                                
87 GROPIUS, Walter. Apud LIM, J. C. The imaginarium of urban futures. In 
“gravar suas idéias em paredes nuas e construir fantasia sem considerar 
dificuldades tecnológicas. Ter o dom da imaginação é mais importante do 
que toda a tecnologia, que sempre se adapta à vontade criativa do homem.” 
SPILLER, Neil; Clear, Nic. (editors). Op. Cit. p.145. 
88 LIM, J. C. Op. Cit, p. 146. 
89 Lim usa o exemplo das cidades-jardins de Ebenezer Howard (1898) que foi 
inspirada livro Looking Backward: 2000-218887 de Edward Bellamy lançado dez 
anos antes. Idem, ibidem. 
90 “estimular estratégias de simbiose entre a natureza e as formas construídas no 
enfrentamento das mudanças climáticas.” Idem, ibidem. 
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climate change.91 

  

 Um dos arquitetos a trabalhar esse ruído é Neil Spiller, grande 

admirador do trabalho de Lebbeus Woods e um investigador do surrealismo 

na arquitetura. 

 Neil Spiller sempre tratou Lebbeus Woods como um herói e mentor. 

De fato Spiller, como editor convidado da revista Architetural Design, 

publicou um número sobre a relação entre arquitetura e desenho. O 

arquiteto britânico conta que sentiu uma alegria agridoce pelo fato da tarefa 

ter sido solicitada logo após o falecimento de Lebbeus. 

 
The task of gathering this group of architects has fallen to me at a time 

where we have just lost our friend and hero, Lebbeus Woods (1940-2012). 

It is his example, along with a few others such as Peter Cook, Ben 

Nocholson, Mike Webb, Peter Wilson and Nigel Coates, Wich has 

usteined those represented here. Leb’s journey was a lifelong one; his 

energy and his belief in architecture and its benevolente yet testing 

                                                
91 “J. G. Ballard escreveu que o domínio psicológico da ficção científica é mais 
valioso em sua função preditiva, projetando emoção no futuro. As visões 
especulativas do ambiente construído, quer sejam ou não aceitas, são reflexos da 
sociedade e têm uma influência poderosa sobre a consciência pública. A maior 
influência do arquiteto reside na visualização de uma realidade alternativa, cuja 
estética pode captar a imaginação pública em na negociação de questões que 
transformam nossas cidades frente às mudanças climáticas.”Idem, p. 151. 
Tradução nossa. J. G Ballard (1930-2009) foi um famoso escritor inglês nascido em 
Xangai. 
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presence, represented in his drawings, has left us a códex that serves as 

an inspirational beacon.92 

 

 Neil Spiller 93  nos solicita a não regredir a uma velha postura 

reacionária de que se o arquiteto não construiu nada, então não deveríamos 

nos importar com o seu trabalho.94 O autor destaca que, afortunadamente, 

muitos dos arquitetos que se dedicam a investigação arquitetônica através 

do desenho são professores. A possibilidade de especular livremente, sem 

as amarras de um mercado imobiliário, possibilita que os estudantes 

exercitem sua imaginação na busca de novas soluções e celebrem 

diferenças culturais, geográficas e criativas.95 Esse tópico é destacado pelo 

autor, pois permite o advento de pensadores autônomos, que exercitem os 

pensamentos gráfico e arquitetônico de maneiras inéditas, sem tentar copiar 

ou emular o trabalho de seus professores com seus vícios e preconceitos. 

                                                
92 A tarefa de reunir esse grupo de arquitetos caiu para mim em um momento em 
que acabamos de perder nosso amigo e herói, Lebbeus Woods (1940-2012). É o 
exemplo dele, juntamente com alguns outros, como Peter Cook, Ben Nicholson, 
Mike Webb, Peter Wilson e Nigel Coates, que sustentou os que estão aqui 
representados. A jornada de Leb foi uma vida inteira; sua energia e sua crença na 
arquitetura e sua presença benevolente e desafiadora, representada em seus 
desenhos, nos deixou um códice que serve como um farol inspirador. SPILLER, 
Neil, Idem, p. 17. Tradução nossa. 
93  Neill Spiller é reitor da School of Architecture, Design and Construction e 
professor da Architecture and Digital Theory na Universidade de Greenwigh e 
diretor-fundador do AVATAR (Advanced Virtual and Technological Architectural 
Research). 
94 SPILLER, Neil. Architetural Drawing. Grasping for the fifth dimension. In 
Drawing + architecture - Architectural Design n. 225. Guest edited by SPILLER, 
Neil. London, John Wiley & Sons, september/october 2013, p.19. 
95 Idem p. 17 



 72 

 Neill Spiller, se auto-define como “an experimental architect adept at 

creating strange, meaninful worlds.”96 O autor trabalha com dois conceitos 

importantes para a compreensão do trabalho dos arquitetos experimentais, 

incluindo o dele próprio e de Lebbeus Woods:  a patafísica e a 

donegalidade.  

 O primeiro conceito foi formulado pelo escritor Alfred Jarry (1873-

1907) em seu trabalho Exploits and Opinions of Doctor Faustroll, 

Pataphysician. Este livro, lançado postumamente em 1911, conta as 

aventuras do Dr Faustroll (em uma clara alusão ao Dr. Fausto de Goethe) 

em companhia do advogado Panmuphle em suas viagens em um esquife 

de cobre no mar que se sobrepõe às ruas e aos edifícios de Paris. As 

peripécias, escritas em primeira pessoa pelo advogado, descreve as ilhas 

fantásticas que o par de aventureiros visitam. Esta obra é tida como uma 

das influencias do movimento surrealista e dadaísta nas artes. No livro de 

Jarry a viagem acontece na Ethernidade (Ethernity) que expressa uma 

realidade construída a partir unicamente do pensamento - um reino 

constituído de uma substância fantástica: o "ether".  

 Para Christian Bok97 a “Ethernity presents to us a literary universe to 

be explored by a science that must learn in turn to explore itself as 

                                                
96 “um arquiteto experimental, versado em criar mundos estranhos e cheios de 
significados.” SPILLER, Neil. The poetics of the island of Vessels. In Drawing + 
architecture - Architectural Design n. 225. Guest edited by SPILLER, Neil. 
London, John Wiley & Sons, september/october 2013, p.114. Tradução nossa. 
97 Christian Bok (1966) é um poeta experimental canadense que escreveu o livro 
Eunoia (2001), ganhador do Griffin Poetry Prize. 
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literary. »98 Bok compara as explorações de Faustroll na Ethernity com as 

viagens de Gulliver em Laputa ou às aventuras de Alice no País das 

Maravilhas (em comum, as três histórias se apresentam como uma viagem 

em que o protagonista perambula por terras absurdas que desafiam a lógica 

e a ciência). Swift e Carroll, no entanto, usam o nonsense para expor as 

aporias do racional em nome de uma mudança, enquanto que Jarry utiliza o 

absurdo para induzir suas próprias visões do esquizóide em nome da 

revolta. 99 

 Alfred Jarry é também o criador da ‘Patafísica, que seria uma 

pseudo-ciência em que "a natureza virtual ou imaginária das coisas como 

vislumbrada pela visão aumentada da poesia, ciência ou do amor, que 

podem ser apreendidas e vividas como reais ".100 Jarry tenta definir “the 

science of imaginary solutions, which symbolically attributes the properties 

of objects, described by their virtuality, to their lineaments ".101 Assim a 

‘Patafísica existiria para a metafísica como a metafísica existiria para a 

realidade regular. Desta forma o escritor francês cria uma filosofia em que a 
                                                
98 “Ethernidade apresenta-nos um universo literário a ser explorado por uma ciência 
que deve aprender, por sua vez, a explorar-se como literária.”BOK, Christian. 
‘Pataphysics: the poetics of a imaginary Science. Dissertação de doutorado 
apresentada em dezembro 1997 na York University, North York - Ontário, Canadá, 
p. 66. Tradução nossa. 
99 Idem, ibidem. 
100 SHATTUCK, Roger. "Introduction". JARRY, Alfred. Exploits & Opinions of 
Doctor Faustroll, Pataphysician. A Neo-Scientific Novel. Exact Change Boston 
(1996), p. ix. 
101 “a ciência das soluções imaginárias, que atribui simbolicamente as propriedades 
dos objetos, descritos pela sua virtualidade, pelos seus contornos.” JARRY, 
Alfred. Exploits & Opinions of Doctor Faustroll, Pataphysician. A Neo-
Scientific Novel. Exact Change Boston,1996, p. 21. 
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realidade não existe exceto como uma “e se”, um lugar em que podemos 

explorar com a nossa imaginação.  

 Para o poeta Christian Bok a ‘Patafísica « synthesizes the romantic 

schism between a literal, scientized discourse and a figural, poeticized 

discourse (…) is symptomatic of a postmodern transition in science from a 

paradigm of absolutism to a paralogy of relativism. »102 

 
What is at stake is the status of poetry in a world of science. How might 

poetry reclaim its own viable truth? How might science benefit from its own 

poetic irony? For the postmodern condition, such questions have already 

opened up a novel space for speculative imagination; hence, this survey 

presents itself as a kind of primer for a future of possible research. 103 

 

 Para Bok a filosofia de Jarry está baseada em três algoritmos: 

Anamalos (o princípio da variância), Syzygia (o princípio da Aliança) e 

Clinamen (o princípio do Desvio). Desta forma, o pensamento científico 

                                                
102 “sintetiza a cisão romântica entre um discurso literal e científico de um discurso 
figurativo e poético, (...) é sintomática de uma transição pós-moderna na ciência, de 
um paradigma do absolutismo a uma paralogia do relativismo.” BOK, Christian. 
‘Pataphysics: the poetics of a imaginary Science. Dissertação de doutorado 
apresentada em dezembro 1997 na York University, North York - Ontário, Canadá, 
p. IV. Traduçao nossa. 
103 “O que está em jogo é o status da poesia em um mundo de ciência. Como a 
poesia pode recuperar sua própria verdade viável? Como a ciência pode se 
beneficiar de sua própria ironia poética? Para a condição pós-moderna, tais 
questões já abriram um espaço novo para a imaginação especulativa; portanto, 
este trabalho se apresenta como um tipo de primeiro passo para um futuro de 
pesquisa possível.” Idem, p. V.  
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pode, ao invés de se reduzir e simplificar, se expandir e tornar-se mais 

complexo. 

 
The anomalos finds a way to differ from every other thing in a system that 

values the norm of equivalence; the syzygia finds a way to equate things to 

each other in a system that values the norm of difference; and the clinamen 

finds a way to to detour around things in a system that values the fate of 

contrivance. 104  

 

 Assim temos um sistema coerente que recusa a sistematização - 

isto é, sua incoerência interna é proposital e integrante de um rigor quasi-

filosófico.105 

  No trabalho de Neil Spiller isto pode levar a uma arquitetura que 

entende a palavra “função” de maneira mais abrangente, além daquela 

tradicional. A funcionalidade do edifício pode abranger o aspecto ecológico, 

social, histórico e cultural de determinado local.  

 Um dos aspectos mais importantes para Spiller é justamente o 

aspecto poético que a arquitetura pode alcançar. O trabalho experimental 

do arquiteto cria a sua própria ilha ‘Patafísica: The Island Of Vessels. Esta 

                                                
104 "O anomolos encontra uma maneira de diferir de todas as outras coisas no 
sistema que valoriza a norma de equivalência; a syzygia encontra uma maneira de 
equiparar as coisas, umas com as outras, em um sistema que valoriza a norma da 
diferença; e o clinamen encontra uma maneira de desviar as coisas em um sistema 
que valoriza o destino da invenção ".BOK, Christian. ‘Pataphysics: the poetics of 
a imaginary Science. Dissertação de doutorado apresentada em dezembro 1997 
na York University, North York - Ontário, Canadá, p. 10. Traduçao nossa. 
105 WEINTRAUB, Scott. Juan Luis Martínez’s Philosophycal poetics. Londres: 
Bucknell University Press, 2015, p.37. 
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terra é uma fantasia surrealista em que o autor, ao longo dos anos, cria 

suas arquiteturas fantásticas. A maior parte deste projeto se encontra em 

uma ilha na pequena cidade de Fordwich, ao lado de Canterbury, na 

Inglaterra. Este projeto, contudo não dispõe de um sítio tradicional: segundo 

Spiller, está mais para uma psicogeografia onde o autor pode reter 

memórias de sua infância.106  

 
The Island Of Vessels (Communicating Vessels) is a huge chunking engine, 

a communicating field, full of witchery and sexuality, Its neurotic things are 

‘paraphysically’enabled and surrealistically primed. The island geography is 

cyborgian and Always teetering on the edge of chãos. Its groves and glades 

are haunted by ghosts, some impish like Alfred Jarry (poetic inventor of 

pataphysics), some nude on staircases, some with Dalinian mustaches, and 

some muttering about defecating toads.107  
 

 Nessa ilha habita O Professor (The Professor), um personagem que 

guarda semelhanças com o Ubu rei de Jarry e que Spiller define como um 
                                                
106 SPILLER, Neil. The surreal memory theather of mixed reality. In Architecture 
and Surrealism. A blistering romance. London, Thames and Hudson Ltd, 2016, 
p.176. 
107 A Island of Vessels (Comunicate Vessels) é um enorme motor de fragmentação, 
um campo de comunicação, cheio de bruxaria e sexualidade. Suas coisas 
neuróticas são ativadas "patafisicamente" e surrealisticamente orientadas. A 
geografia da ilha é ciborgue e sempre se balança no limite do caos. Seus bosques 
e clareiras são assombradas por fantasmas, alguns impuros como Alfred Jarry 
(inventor poético da patafisica), alguns nus em escadas, alguns com bigodes 
dalinianos e alguns murmurando sobre sapos defecando. SPILLER, Neil. The 
poetics of the island of Vessels. In Drawing + architecture - Architectural 
Design n. 225. Guest edited by SPILLER, Neil. London, John Wiley & Sons, 
september/october 2013, p.114. Tradução nossa. 

Figura 2.27: Communicate Vessels de Neil Spiller localizado 
em uma ilha com uma psicogeografia mítica, localizada nos 
arredores de Canterbury. Perspectiva do Miniature Pataphysical 
Laboratory (2004).  
Fonte:https://gamswennewsmag.wordpress.com/hot-topics/neil-
spiller/ 
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“heavy metal shaman who is well versed in many things and has a wayward 

sense of humor.”108 

 
On the island. Lives a Professor – a mad man, an idiot. Savant or a genius, 

pehaps all three. The Professor is attempting to work out the shock of the 

new, its architectures and its desiring poetics. (...) He dwells in this world 

and builds in it every day without fail. He Works at the intersection of art, 

architecture and science.109 

 

 Na ilha de Spiller sua geografia ciborgue está sempre em fluxo 

constante, e não pode ser definida por projeções ortográficas. Ela segue a 

correnteza do pensamento, e seu estado mutante é a única certeza. As 

estruturas de Spiller, ás vezes são moles como peças dalinianas e as vezes 

ângulos agudos que quase perfuram os planos. A riqueza de traços linhas, 

hachuras, sombras e meio tons são um passeio em que os olhos em nada 

conseguem se fixar e ao mesmo tempo não conseguimos parar de olhá-las. 

São arquiteturas que se assemelham a colisão de elementos vagamente 

familiares, como peças cotidianas semi-percebidas pela consciência, 

embaralhadas em associações aleatórias. Como uma narrativa do 

                                                
108 “shaman heavy-metal, que é versado em muitas coisas e tem um senso de 
humor instável.”SPILLER, Neil. The poetics of the island. Of Vessels. In Drawing 
+ architecture - Architectural Design n. 225. Guest edited by SPILLER, Neil. 
London, John Wiley & Sons, september/october 2013, p.114. 
109 “Na Ilha vive um professor - um homem louco, um sábio idiota ou um gênio, 
talvez todos os três. O professor está tentando trabalhar o choque do novo, suas 
arquiteturas e poéticas desejosas. (...) Ele habita neste mundo e constrói-o todos os 
dias infalivelmente. Ele trabalha na interseção de arte, arquitetura e ciência. Ele usa 
o desejo como um maçarico e a caneta como um bisturi.” Idem, Ibidem. 

Figura 2.28: “O Dee Trunks é uma resposta simbólica ao fato 
de que Doctor Dee, alquimista islâmico, espião e confidente, e 
conversador de Anjos e Demônios, costumava colocar seus 
textos mais valiosos em um baú e escondê-los.” Desenho da 
planta baixa do interior da Miniature Pataphysical Laboratory 
(2004). 
Fonte:http://www.neilspiller.com/projects/communicating-
vessels/miniature-pataphysical-laboratory/ 
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pensamento, seus desenhos são elusivos e incompletos, e mesmo que 

fixados em um suporte, ainda sim não conseguimos precisar do que se 

tratam. Algumas vezes se parecem edifícios, algumas vezes algum tipo de 

animal criado pelo amontoado de elementos da memória ou uma floresta 

feita de coisas semi-formadas que se aglutinam.  

 O trabalho de Spiller tenta, de certa forma, criar instantâneos do 

fluxo de pensamentos, antes deles chegarem a alguma conclusão 

reconhecível. É o espaço da imaginação em que se formam imagens 

imcompreensíveis pela própria mente pensante do imaginante, porém 

cheias de possibilidades em suas formas inconclusas. Algo como se 

observássemos a formação de ideias e imagens antes de estarem 

plenamente formadas, e qualquer flutuação mínima dará início a novas 

reconfigurações. O caráter vago de seus desenhos se estende na maneira 

como são concebidos. Também não conseguimos precisar se são feitos à 

mão ou no computador, talvez em ambos. Mesmo assim não sabemos em 

que proporção ou de que forma. 
 

The Island of Vessels reaches out across often-dirty Waters with ideological 

bidges that span generations and creative epistemologies. It allows us to 

see coincidences, obssessions and genealogies of thought and endeavour. 

It is a searchlight constantly on the lookout for members of its tribe. The 

tribe includes many Dada and Surrealist artist, rock stars, avant-garde poets 

and novelists, second-order cyberneticists110 and a few other architects. It 

                                                
110 Uma clara alusão a Heinz von Foerster, mentor de Lebbeus Woods. 

Figura 2.29: Neil Spiller, Boxing Topographies, Dee Stools, 
Exterior Perspective (2004).  
Fonte: http://www.neilspiller.com/projects/communicating-
vessels/miniature-pataphysical-laboratory/ 
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rejoices in high-code/ low-code semiotic and emotional tangents and 

creates quirk, strangeness and charm.111 

 

 Um dos projetos de Spiller para a sua ilha mnemônica é chamado de 

o Jardim Murado para Lebbeus (Walled Garden for Lebbeus). Este projeto, 

obviamente, é sua homenagem à memória de seu recém-falecido amigo e 

herói. Aqui o arquiteto britânico re-examina os elementos arquitetônicos 

tradicionalmente relacionados ao projeto paisagístico como edículas, 

gazebos, muros, portões, esculturas, fontes, estufas etc. Porém este arranjo 

se dá através das lentes de uma metodologia de projeto que inclui uma 

abordagem dadaísta, surrealista e simbolista na criação de seus objetos, 

onde influências diversas como De Chirico, o Plate IX da série dos Carceri 

de Piranesi ou o projeto de Aldo Rossi para o Cemitério de San Cataldo em 

Modena na Itália. Todas essas influências, incluindo aí o próprio Woods, são 

re-arranjadas espacialmente em em composições físicas e virtuais. Para 

Spiller este projeto tem a intenção de reavaliar as potencialidades das 

táticas surrealistas para  «expand the ambition of our contemporary 

spacescapes and describe, choreograph and notate their architectural 

                                                
111  The Island of Vessels atravessa águas muitas vezes sujas com pontes 
ideológicas que abrangem gerações e epistemologias criativas. Isso nos permite 
ver coincidências, obsessões e genealogias de pensamento e empenho. É um 
holofote constantemente em busca de membros para a sua tribo. A tribo inclui 
muitos artistas Dadas e Surrealistas, estrelas do rock, poetas avant-garde e 
romancistas cibernéticos de segunda ordem e alguns outros arquitetos. Alegra-se 
em tangentes semióticas e emocionais de high-code / low-code e cria 
peculiaridade, estranheza e charme. SPILLER, Neil. The poetics of the island. Of 
Vessels. In Drawing + architecture - Architectural Design n. 225. Guest edited 
by SPILLER, Neil. London, John Wiley & Sons, september/october 2013, p.115. 

Figura 2.30: Oblique View, Early in Storm After Full Formation 
of Virtual Objects: Walled Garden for Lebbeus (2013). “O 
desenho mostra os vários objetos virtuais e uma pequena 
nuvem de tempestade que paira sobre o cone truncado, que se 
estabelece como o centro de todos os eventos virtuais.” 
Fonte:http://www.neilspiller.com/projects/communicating-
vessels/walled-garden-for-lebbeus/ 
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potentials. »112 

 Este jardim, erguido em memória de Lebbeus, tem a intenção de ser 

um lugar de contemplação e reflexão, formado por muros quebrados (porém 

não arruinados) e porosos, com algumas linhas de ávores, algumas 

esculturas e um fulstrum : um cone truncado, inspirado na chaminé do 

cemitério de Rossi.  

 Contudo, às vezes, esse jardim está no olho de uma tempestade 

que acomete este plácido lugar. A tempestade descrita tem uma tripla 

inspiração. Em termos estritamente biográficos Lebbeus faleceu na mesma 

noite em que o Furacão Sandy atingiu a cidade de Nova York em 2012. Ao 

contemplarmos os desenhos e textos de Spiller fica claro que essa 

tempestade se dá através de uma chuva de vetores, claramente inspirada 

nos últimos trabalhos de Woods como System Vienna e obviamente na 

instalação Rain. Esta tormenta parece indicar, também, o processo mental 

da criação arquitetônica, pois depois de um período contemplativo ou 

analítico, temos literalmente um brainstorming, que assola e reconfigura 

seus elementos antes de tudo voltar ao normal. Não é a toa que o jardim se 

encontra no olho do furacão : é o único lugar onde podemos ver a 

tempestade de dentro sem sermos tragados pelo pandemônio que nos 

cerca. E é, justamente, a posição estratégica do arquiteto no processo 

criativo. 

                                                
112  “expandir a ambição de nossas paisagens espaciais contemporâneas e 
descrever, coreografar e anotar seus potenciais arquitetônicos.” SPILLER, Neil. The 
surreal memory theather of mixed reality. In Architecture and Surrealism. A 
blistering romance. London, Thames and Hudson Ltd, 2016, p.178. 

Figura 2.31: Oblique View: Walled Garden for Lebbeus (2012). 
“Desenho simples que mostra a implantação de elementos 
dentro da cartilagem do jardim, incluindo a estátua melancólica 
e o tronco tronco Rossi-esque, uma referência de volta ao seu 
cemitério de Modena (1971).”  
Fonte:http://www.neilspiller.com/projects/communicating-
vessels/walled-garden-for-lebbeus/ 
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 O caráter reflexivo da relação entre a arquitetura e sua própria 

criação é uma ponte que une o trabalho de Lebbeus Woods e de Neil 

Spiller. A relação entre os dois arquitetos é um caso raro em que o mestre 

se torna um fã do trabalho do seu fã. Woods em mais de uma oportunidade 

louvou o trabalho de Spiller. 

 
Spiller’s world includes much of the familiar—boundaries, edges, limits, 

creating forms we half or fully recognize. Then there are the mysterious 

forms, the ones we don’t recognize at all. Bringing them all together to 

form a continuous landscape suggests above all else a transformation—

the familiar past will become the unfamiliar future. What we know will 

change, sometimes slowly, often quickly, into what we do not know. 

Spiller’s drawings are unsettling, even frightening. He presents us with a 

world we must work at to navigate. Rationality and emotion are needed in 

equal measure and will meet in our imaginations.  

Spiller has long been a champion, through his published books and 

articles, of what he and others call ‘visionary architecture’—a term I don’t 

like because it cuts off the most radical design concepts from the main 

body of architecture, where I believe they belong. Still, his advocacy has 

encouraged many, mostly younger, architects, to take the risk of re-

imagining what architecture is or might become. In this latest group of 

drawings he practices what he preaches, and more, opens up new 

prospects for drawing in relation to architecture.113 

                                                
113  « O mundo de Spiller inclui muito das fronteiras familiares, bordas, limites, 
criando formas que reconhecemos completamente pela metade. Depois, existem as 
formas misteriosas, as que não reconhecemos. Trazê-los todos juntos para formar 
uma paisagem contínua sugere acima de tudo uma transformação - o passado 

Figura 2.32: In the Eye of the Storm - Plan: Walled Garden for 
Lebbeus (2013). “A tempestade agora está a raiva no campo 
total, a neve virtual cobre a maioria dos objetos e os gradientes 
de gravidade virtuais distorcem visualizações e a forma de 
objetos virtuais.”  
Fonte: http://www.neilspiller.com/projects/communicating-
vessels/walled-garden-for-lebbeus/ 
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 Para Woods, os desenhos de Spiller não ilustram pensamentos já 

formulados, mas, pelo contrário, estamos vendo o próprio ato de pensar. A 

complexidade de ideias é apresentada através de desenhos que funcionam 

como textos líricos que desvelam seu subconsciente. Essa é outra 

característica que aproxima o trabalho dos dois autores: a redação serve 

apenas como um complemento, uma maneira de nos dar uma chave de 

leitura da anotação gráfica, que se apresenta como texto principal.  

 De outra forma, talvez, estes seriam mundos herméticos a nossa 

estadia. O caráter evocativo do projeto da Island of Vessels, de Spiller, só 

pode ser entendido em sua (im)completude através de seus desenhos que 

nos convidam a co-habitar aquela ilha surrealista que dissolve o 

pensamento cartesiano e nos lança em um mundo de sonhos, ou de 

pesadelos.  

                                                                                                                         
familiar se tornará o futuro desconhecido. O que sabemos, mudará, às vezes 
lentamente, muitas vezes rapidamente, para o que não conhecemos. Os desenhos 
de Spiller são inquietantes, até assustadores. Ele nos apresenta um mundo pelo 
qual devemos trabalhar para navegar. Racionalidade e emoção são necessárias na 
mesma medida e se encontrarão em nossa imaginação. (…) 
Spiller tem sido um campeão, através de seus livros e artigos publicados, do que 
ele e outros chamam de "arquitetura visionária" - um termo que eu não gosto 
porque corta os conceitos de design mais radicais do corpo principal da arquitetura, 
onde eu acredito que eles pertencem. Ainda assim, sua defesa incentivou muitos 
arquitetos, principalmente mais jovens, a correr o risco de re-imaginar o que a 
arquitetura é ou pode tornar-se. Neste último grupo de desenhos ele pratica o que 
ele prega, e mais, abre novas perspectivas do desenho em relação à arquitetura.” 
WOODS, Lebbeus. Spiller’s world. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/03/19/spillers-world/. Acessado em 
20/10/2017. Tradução nossa. 
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 Spiller, ao lidar com a experimentação arquitetônica, emprega uma 

nova terminologia, a donegalidade, cunhada pelo escritor Michael Ward em 

seu livro Planet Narnia (2008), em que faz um ensaio crítico sobre os livros 

As Crônicas de Nárnia do escritor C. S. Lewis.114 
 

By donegality we mean to detnote the spiritual essence or quiddity of a work 

of art as intended by the artist and inhabited unconsciously by the reader. 

The donegality of a story is its peculiar and deliberated atmosphere or 

quality... that the author consciously sought to conjure, but which was 

design to remain implicit.115 

 

 O arquiteto britânico convida a nos manter atentos a donegalidade 

de cada artista ou de cada arquiteto, refletindo além do óbvio em seus 

trabalhos. Com isso precisamos ir além do que está evidente e superficial 
                                                
114 “Lewis, o crítico, referiu-se à "atmosfera" de uma história como o "elemento 
kappa", tirando o termo da letra grega inicial de krypton (escondido). Ward, 
desenvolvendo isso, cunhou outro termo. Falando sobre o "gosto" ou a "atmosfera" 
de um lugar particular, Lewis diz que devemos "para Donegal [sua cidade favorita] 
por sua Donegality e Londres por sua Londonness". Ward corajosamente dá a 
palavra "donegalidade" um novo significado metonímico: não agora o sabor da 
própria Donegal, mas a idéia de um sabor, atmosfera ou humor particular, 
transmitido ou expresso através de uma história.” Schott’s Vocab in The New York 
Times. https://schott.blogs.nytimes.com/2010/09/24/donegality/ . publicado em 
24/09/2010. Acessado em 19/10/2017. Tradução nossa. 
115  “Por donegalidade, queremos denotar a essência espiritual ou a qualidade de 
uma obra de arte como pretendida pelo artista e habitada inconscientemente pelo 
leitor. A donegalidade de uma história é sua atmosfera ou qualidade peculiar feita 
de maneira deliberada ... que o autor conscientemente procurou conjurar, mas que 
foi projetada para permanecer implícita.” WARD, Michael apud SPILLER, Neil. 
Architetural Drawing. Grasping for the fifth dimension. In Drawing + 
architecture - Architectural Design n. 225. Guest edited by SPILLER, Neil. 
London, John Wiley & Sons, september/october 2013, p. 15. Traduçao nossa. 

Figura 2.33: Capa do livro Planet Narnia de Michael Ward 
(2008). Fonte: https://www.amazon.com.br/Planet-Narnia-
Seven-Heavens-Imagination/dp/019973870X 
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nas suas obras e entender, também, o que está implícito. Isso é 

especialmente interessante quando se trata de arquitetos experimentais, 

onde podemos extrapolar os desenhos individualmente, e, ao olhar um 

grande conjunto de projetos, ter uma perspectiva de que tipo de universo 

ficcional aquele autor habita. Se entendermos esses mundos fantásticos, 

podemos entender as transformações fantásticas pretendidas por esses 

autores em nosso mundo. 

 Spiller enxerga em Woods uma donegalidade que se desenvolveu 

ao longo dos anos sem perder a sua coerência. Os interiores lebbianos com 

sua espacialidade aguda nunca foram pensados para serem cruéis ou 

punitivas para seus habitantes.116 Pelo contrário, são um testemunho da 

adaptação criativa que o homem é capaz para habitar em novas condições. 

Os moradores de suas cidades seriam aventureiros “half Edwardian 

gentleman and half steampunk aviators”.117  

 O conforto não deveria ser um substituto para uma forma de habitar 

mais ativa e transformadora do espaço. A nova cidade deveria ser uma 

aventura da qual seríamos os personagens principais e não meros 

espectadores.O entendimento dessas paisagens interiores é fundamental 

para acercar-se ao trabalho de Lebbeus Woods.  

                                                
116 O uso do desenho Neomechanical Tower (upper) chamber (1987) como cenário 
no filme Os doze macacos (1995), representada como uma cadeira de 
interrogatório, irritou Lebbeus Woods e foi um dos motivos pelo qual processou os 
produtores do filme por plágio. 
117 “metade cavaleiros eduardianos e metade aviadores steampunks.” SPILLER, 
Neil. Architetural Drawing. Grasping for the fifth dimension. In Drawing + 
architecture - Architectural Design n. 225. Guest edited by SPILLER, Neil. 
London, John Wiley & Sons, september/october 2013, p.17. 



 85 

 Porém, paralelo ao entendimento do surrealismo, também mostra-se 

de fundamental importância o estudo do pensamento de Heinz von Foerster 

para a investigação da obra de Lebbeus. Ilustrativa desta questão é que o 

próprio Woods não via seu trabalho como surrealista e se baseava mais nas 

teorias cibernéticas de Foerster. Neil Spiller, porém, reconhece raízes 

comuns entre essas duas formas de pensamento.118  Para ele a teoria 

cibernética de que nossa percepção da realidade se dá através de nosso 

embate com ela, é muito afim com a noção surrealista da criação de 

mundos significantes forjados em nossos sonhos a partir de nosso embate 

com o mundo ‘real’. Assim construímos mundos pessoais repletos de 

significados que se constituem de um inventário de nossas relações e 

percepções íntimas, e como rearranjamos e damos significados a esses 

encontros. O mundo de cada um é diferente e singular, baseado nessas 

relações intranferíveis de nossas psiquê, memória e das relações destas 

com o nosso entorno e na fabricação de significados que damos ao mundo. 

 Logo nossas criações, e nosso próprio entendimento, está 

« contaminado » tanto por nossos sentimentos, e inclinações políticas e 

ideológicas ; quanto por nossas emoções, neuroses, medos, fobias, e 

paranoia.  

 
The cibernetic notion is that of personal worlds, and the understanding of 

these worlds is constructed by our interactions with them. In short we 

‘Build »our world (construct or reality) as we go through life, modifying it 

                                                
118 SPILLER, Neil. Architecture and Surrealism. A blistering romance. London, 
Thames and Hudson Ltd, 2016, p.98. 
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based on our conversations and experiments – social, relational and 

physical. Everyone’s world is different and meaningful to them. None of this 

semms to suggest anything that negates Surrealist thinking ; indeed, one 

could suggest, as I have elsewhere, that cybernetic world-making, in fact, 

has the same common roots.119 

 

 Uma das questões levantadas por Foerster seria de que a nossa 

realidade não pode ser definida de maneira objetiva pois ela sempre é 

apreendida sensorialmente pelo indivíduo, logo todo conhecimento é 

subjetivo. Assim não há uma realidade « lá fora » que temos que descobrir 

e, sim, um entendimento pessoal e parcial desta realidade. De acordo com 

essa visão construtivista,120  se a realidade existe independente de nós 

pouco importa.  

 
 « While Heinz and a number of cognitive scientists would not argue with 

                                                
119  A noção cibernética é a dos mundos pessoais, e a compreensão desses 
sistemas é construída por nossas interações com eles. Em resumo, "Construímos" 
nosso mundo (construção ou realidade) à medida que passamos pela vida, 
modificando-o com base em nossas conversas e experiências - sociais, relacionais 
e físicas. O mundo de todos é diferente e significativo para eles. Nenhum desses 
semmes sugere algo que negue o pensamento surrealista; de fato, pode-se sugerir, 
como já disse em outro lugar, que a criação de um mundo cibernético, de fato, tem 
as mesmas raízes comuns. Idem, ibidem. 
120 O pensamento construtivista se originou nas teorias pedagógicas do biólogo, 
psicólogo e epistemólogo Jean Piaget (1896-1980) “O conhecimento não poderia 
ser concebido como algo predeterminado nas estruturas internas do individuo, pois 
que estas resultam de uma construção efetiva e contínua, nem nos caracteres 
preexistentes do objeto, pois que estes só são conhecidos graças à mediação 
necessária dessas estruturas; e estas estruturas os enriquecem e enquadram.” 
PIAGET, Jean. Epistemologia genética. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 01.  
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this idea they would say that it is irrelevant, because the ‘closed’ nature of 

the human nervous system makes perceiving any reality independent of it 

impossible. When we look out at the world, what we perceive are our 

perceptions, nothing more nor less. »121   

 

 Para Foerster « the enviroment as we perceive it is our invention».122 

O que contraria o senso comum de que percebemos o mundo « tal qual ele 

é ». Segundo ele : « The popular interpretation of cognition is that our 

sensors give us a faithful picture of the world : the eyes like the camera, the 

ear like a microphone, the heat and cold receptors work like a thermometer, 

etc… The fascinating thing is that it is just another way around. » 123 

 O autor dá um exemplo interessante : se um estímulo físico 

qualquer, seja um agulha quente, uma corrente elétrica ou uma gota de 

vinagre encostar na nossa língua teremos a sensação de amargo. Se esses 

                                                
121  “Enquanto Heinz e uma série de cientistas cognitivos não argumentariam contra 
essa idéia, eles diriam que é irrelevante, porque a natureza "fechada" do sistema 
nervoso humano torna a percepção de qualquer realidade independente dela 
impossível. Quando olhamos para o mundo, o que percebemos são nossas 
percepções, nada mais nem nada menos.” WOODS, Lebbeus. Inventing 
Discovey. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. 
Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 41. 
o ambiente como nós o percebemos é nossa invenção   
122 FOERSTER, Heinz von. On constructing a Reality. In WOODS, Lebbeus. 
Constructing a reality.  
In https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/07/17/constructing-a-reality/ 
Acessado em 17/02/2018. 
123  “A interpretação popular da cognição é que nossos sentidos nos dão uma 
imagem fiel do mundo: o olho é como uma câmera, a orelha como um microfone, 
os receptores de calor e frio funcionam como um termômetro, etc. O fascinante é 
que ele é justamente o contrário.” Idem, ibidem. 
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mesmos estímulos forem em nosso ouvido teremos a outra sensação : um 

som. Logo se a natureza física de determinado estímulo não é codificada 

em nosso sistema nervoso, então é fundamental entender como o nosso 

cérebro responde aos mesmos estímulos de maneira diferenciada. Logo há 

muitas maneiras diferentes de percebermos o mundo a nossa volta, sem 

que nenhuma esteja ‘certa’ e muito menos ‘errada’. E há diferença, para o 

nosso cérebro, se essa experiência se dá quando estamos dormindo de 

quando estamos acordados ?  

 A nossa própria percepção do mundo muda de acordo com as 

teorias que desenvolvemos para explicá-lo. Toda vez que 

« descobrimos »um novo fato científico ou que uma nova teoria é criada, 

nossa relação com o mundo muda. 124 Provavelmente nunca teremos uma 

teoria ou ciência definitiva que intermedia nossa relação com o nosso 

ambiente. O que teremos, sempre, será a mudança constante dessa 

relação. 

 Ao sujeito, para Foerster, nunca é permitido acesso « direto » à 

realidade e, sim, apreendê-la em um processo construtivo próprio. Nessa 

impossibilidade de acesso ao real, cabe ao homem proceder através de 

                                                
124 “A Interpretação de Copenhague de Niels Bohr teve consequências radicais e 
profundas, não só para a epistemologia, mas também para cada ramo de pesquisa 
e prática. Ele afirma que quando descrevemos com precisão científica qualquer 
fenômeno, devemos incluir na descrição a maneira pela qual observamos o 
fenômeno. O cérebro humano e a natureza mais ampla foram, então, entrelaçados 
e inseparáveis; as antigas barreiras entre o "subjetivo" e o "objetivo" foram 
destruídas e uma nova era, a atual, começou.” Woods, Lebbeus. Zeroes and 
Ones. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. 
Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 41. 
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dois imperativos básicos : o ético e o estético. O primeiro diz que devemos 

sempre agir para aumentar o nosso número de escolhas, e o segundo 

postula que se você deseja ver, aprenda a agir.125  

 Os dois imperativos são muito importantes na construção da obra de 

Lebbeus Woods, pois influenciaram sua abordagem sobre a 

experimentação na arquitetura e do uso do desenho como ferramenta 

operativa, respectivamente. 

 
In Cybernetics, of course, there is the belief that we are in a close system, 

neurologically, with our enviroment so we don’t really have acess to so 

called objective knowledge. We only have acess to the knowledge that we 

have within this closed system. (…) We don’t have have knowledge of the 

absolute. We only have what we’ve experienced and that’s got to be the 

basis of our work and, by the way, our communication with each other – our 

social existence has to be based just on our individual experiences and how 

we’re able to exchange those.126 

 

                                                
125 FOERSTER, Heinz von. Op. Cit. 
126  Na Cibernética, é claro, existe a crença de que estamos em um sistema 
fechado, neurologicamente, com o nosso ambiente, então não temos temos 
realmente acesso ao tão chamado conhecimento objetivo. Nós só temos acesso ao 
conhecimento que nós temos dentro desse sistema fechado. (…) Nós não temos 
realmente uma verdade universal. Nós não temos um conhecimento do absoluto. 
Nós só temos o que nós experienciamos e essa deve ser para o nosso trabalho e, 
por conseguinte, nossa comunicação uns com os outros – nossa existência social 
tem que se basear somente em nossas experiências individuais e como nós somos 
capazes de trocá-las entre nós. WOODS, Lebbeus. Interview in Vico Morcote, 
Switzerland-1998. In Lebbeus Woods is an Archetype. Sci-Arc Press: Los 
Angeles, 2013, p.114. Tradução nossa. 
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 Sem uma verdade absoluta a ser atingida, a única verdade possível 

é aquela interna ao indivíduo. Para Woods expressar estes mundos internos 

e intransferíveis seria a única maneira verdadeira de nos comunicarmos 

com as outras pessoas e com o nosso ambiente.  

 Woods buscou essa comunicação com seus alunos da Cooper 

Union de Nova York. Tanto Lebbeus, quanto seus colegas, promoveram, 

através de exercícios em sala e da sua prática profissional, uma dinâmica 

em que  a manipulação formal e espacial da arquitetura estava conjugada 

com uma profunda investigação poética e filosófica da arquitetura, que 

muitas vezes assumiam contornos surreais em suas proposições. 
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3 A EXPERIMENTAÇÃO DOCENTE COMO 
LABORATÓRIO DE IDEIAS 

 
As a teacher, I have faith in the crucial role of language 

in conceiving of architecture, not only for myself 

but also for the community of those who believe 

in architecture as a consequential endeavor.127 

 

 Durante o período de 1987-1996 e, depois, entre os anos de 2001 

até 2012, ano de seu falecimento, Lebbeus Woods foi um celebrado e 

querido membro do corpo docente de uma das mais tradicionais e 

proeminentes escolas de arquitetura dos Estados Unidos. Por ocasião de 

seu falecimento houve inúmeras homenagens e depoimentos sobre a sua 

perda, tanto de seus colegas arquitetos, quanto da própria instituição. Um 

texto assinado pelo presidente da instituição Jamshed Bharucha, o reitor 

Anthony Vidler e a reitora associada Elizabeth O'Donnell, dá a dimensão de 

quanto sua falta foi sentida na ocasião. 

 
The Irwin S. Chanin School of Architecture and The Cooper Union mourn 

the loss of a great teacher, a great and ethical artist, a visionary architect 

                                                
127 “Como professor, tenho fé no papel crucial da linguagem na concepção da 
arquitetura, não apenas para mim mesmo, mas também para a comunidade 
daqueles que acreditam na arquitetura como um esforço importante.” WOODS, 
Lebbeus. ANTI—Journey to Architecture: PRELUDE. 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/06/29/anti-journey-to-architecture-1/. 
Acessado 02/05/2017. 
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and dear friend to The Cooper Union across four decades.  Professor  

Lebbeus Woods, who passed away on 30 October, was someone who 

explored architecture to the very limits of its being, and whose ethical 

compass and staunch resistance to the consumerist spectacle was an 

inspiration and guide to us all. His loss to the school, as well as the 

profession of architecture, is irreplaceable.128 

 

 Notamos que a experiência docente de Lebbeus Woods, assim 

como de alguns de seus colegas na Cooper Union, se pautava em 

estratégias próprias do surrealismo, como a valorização de um pensamento 

que incorporasse a contradição no processo de projeto, levando à 

superação de modelos arquetípicos na investigação arquitetônica.  

 Algumas questões teóricas, éticas e políticas a respeito das 

propostas de Lebbeus Woods, estavam presentes na base de uma 

metodologia de ensino de projeto no estúdio do primeiro ano do curso de 

arquitetura da Cooper Union de Nova York.129 Entre alguns dos colegas de  

                                                
128 “A Escola de Arquitetura Irwin S. Chanin e a Cooper Union lamentam a perda de 
um grande professor, um grande e ético artista, um arquiteto visionário e querido 
amigo da The Cooper Union ao longo de quatro décadas. O professor Lebbeus 
Woods, que faleceu em 30 de outubro, foi alguém que explorou a arquitetura até os 
limites da sua essência, e cuja bússola ética e firme resistência ao espetáculo 
consumista foi uma inspiração e um guia para todos nós. Sua perda para a escola, 
assim como a profissão de arquitetura é insubstituível.” Fonte; 
http://cooper.edu/about/news/professor-lebbeus-woods-05311940-10302012. 
Acessado em 30/04/2018 
129 Lebbeus Woods, de fato era um ferrenho defensor do ensino de arquitetura não 
ortodoxo implementado na instituição, principalmente pelo seu ex-reitor John 
Hejduk. Lebbeus via a instituição como uma referência no ensino da disciplina que 
ia além da formação do profissional para o mercado. “In the 1970s and 80s, when 

Figura 3.1: Edifício da Copper Union de Nova York, EUA. 
Fonte: http://nyclovesnyc.blogspot.com/2013/04/the-cooper-
union.html 
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Woods, que destacamos neste capítulo, estão Raimund Abraham, Ricardo 

Scofidio e Elizabeth Diller, que tanto em sala de aula, quanto em seu 

trabalho experimental e comercial, buscavam uma abordagem experimental 

da disciplina.  

 Segundo Anthony Vidler, ex-reitor, a escola procurou atualizar seu 

perfil ao longo do tempo, para se adequar as mudanças sociais e políticas 

vigentes, mas manteve dois temas essenciais da arquitetura como arte 

humanística: o desenho na busca de uma arquitetura e o desenho na busca 

de uma organização política.  

 
The first might be subsumed under the rubric of ‘drawing’, an art and 

technique that enters into every discussion at the school. Drawing is at once 

a motion of the hand and a response to the eye, an exploration of thought 

as it gains the three and four dimensions of space and time. It is also a 

direct mark of the role of hands in touching and making, and whether the 

                                                                                                                         
John Hejduk was dean of the school, he pursued a radical architectural design 
program and managed, at the same time, to maintain the school’s accreditation to 
confer professional degrees. It was not easy. 
During that time, his faculty included Raimund Abraham, Peter Eisenman, Bernard 
Tschumi, Elizabeth Diller and Ricardo Scofidio, and a host of lesser known avant-
gardists, who brought their radical ideas into the design studios they taught. Hejduk 
himself was teaching the fifth year undergraduate thesis, with an emphasis on 
innovative concepts of space and design. (...) By the 80s, the worst fears of the 
more conservative critics and examiners were already being realized. With the 
publication of The Education of an Architect, a book laying out the school’s 
philosophy and methods, a revolution in architectural education had already been 
effected, as many schools adopted aspects of Cooper Union’s innovative approach.” 
WOODS, Lebbeus. Architecture School 201. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/02/16/architecture-school-201/. 
Acessado 30/04/2018. 

Figura 3.2: Novo edifício da instituição, inaugurado em 2009 e 
projetado por Tom Mayne e seu escritório Morphosis. Fonte: 
http://nyclovesnyc.blogspot.com/2013/04/the-cooper-union.html 
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mark is literrally drawn by hand or by virtually imaging a gesture – the 

relationship  between hand and mind is what binds design to the 

construction of space.130 

 

 Estes temas estão intrinsecamente ligados tanto na prática 

profissional de Lebbeus Woods, quanto na sua prática docente. Na 

verdade, como veremos a seguir, a relação entre o livre debates de ideias e 

o desenho de uma organização interna do grupo, são fundamentais na 

exercício de projeto que analisaremos a seguir.  

 A escola têm, também, uma longa tradição na experimentação e 

sempre foi um centro que reuniu alguns arquitetos de renome internacional 

no seu quadro docente. Nomes como Raimund Abraham, Peter Eisenman, 

Charles Gwathmey, Diana Agrest e Diane Lewis, são alguns dos mais 

famosos. Entre os alunos temos nomes como John Hejduk (depois 

professor e reitor da instituição) Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio (depois 

professores), Shigeru Ban, Toshiko Mori, Daniel Libeskind, entre diversos 

outros. O novo edifício da instituição, inaugurado em 2009, foi projetado 

projetado pelo escritório Morphosis do arquiteto Thom Mayne. 

                                                
130 “O primeiro pode ser incluído sob a rubrica de ‘desenho’, uma arte e técnica que 
entra em todas as discussões na escola. O desenho é, ao mesmo tempo, um 
movimento da mão e uma resposta ao olho, uma exploração do pensamento à 
medida que ganha as três e quatro dimensões do espaço e do tempo. É também a 
marca direta do papel das mãos ao tocar e fazer, e tanto faz se a marca é 
desenhada literamente à mão ou virtualmente imaginando um gesto - a relação 
entre a mão e a mente é o que liga o design à construção do espaço.” VIDLER, 
Anthony. The art and Science of design at the Cooper Union. In SPILLER, Neil; 
Clear, Nic. (editors). Educating Architects. How tomorrow’s practitioners will 
learn today. New York: Thames & Hudson, 2014, p.230. 
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 O desenho para Vidler opera como uma ponte entre a imaginação e 

o registro visual de uma ideia. Este processo inicia o jogo dialético entre a 

ação e a reflexão ao longo da jornada especulativa do desenvolvimento de 

projeto. Este diálogo interno do arquiteto é levado para a prática pedagógica 

da escola, justamente o segundo tema apontado por Vidler. 

 
The second theme is based on Peter Cooper’s demand that the central 

purpose of the school would be create the conditions for the education and 

uplifting of a society free to think and create, debate and disagree, in the 

context of  an always-evolving democracy. 131 

 

 Tal procedimento também será vivenciado por Woods. É a partir da 

liberdade de experimentação e pesquisa que a universidade lhe possibilita o 

desenvolvimento de uma epistemologia que abarca também o absurdo e o 

inconsciente. O desenho arquitetônico de Woods, capaz de refletir os limites 

da própria arquitetura, pressupõe uma metaarquitetura que incorpora a crise 

e o devaneio em sua materialidade e induz aquele que a contempla (ou que 

a experimenta enquanto hospedeiro, ou a desenha) uma compreensão 

adensada do habitar. Várias camadas de apreensão se soprepõem no traço 

de Woods: o ético e o estético; o relato íntimo e a história coletiva; o 

                                                
131 O segundo tema é baseado na demanda de Peter Cooper de que o objetivo 
central da escola seria criar as condições para a educação e a elevação de uma 
sociedade livre para pensar e criar, debater e discordar, no contexto de uma 
democracia em constante evolução. VIDLER, Anthony. Idem, p.231. 
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estranho e o familiar; a razão e o delírio. São vários os aspectos 

tensionados, nas dimensões de sua arquitetura propositalmente criada não 

para a realização, mas para a intensificação de uma reflexão subjacente a 

todo gesto daquele que segura um lápis no ato de desenhar. 

3.1 First Year Studio  - Architectonics 

 O currículo da escola de arquitetura da instituição, por ocasião em 

que Woods aí lecionava, era dividido em cinco estúdios anuais, sendo 

último o desenvolvimento de uma pesquisa que dará suporte a um projeto. 

Os estúdios do primeiro ano, tinham por função introduzir os recém-

ingressos aos princípios « formais, metodológicos e programáticos da 

arquitetura e funcionam como laboratórios de pesquisa em forma e espaço, 

com alunos trabalhando em grupos para investigar os parâmetros de 

percepção visual, luz, orientação, habitação e estrutura. »132 

 A disciplina chamada Architectonics ministrada pelos professores 

Lebbeus Woods, Anthony Titus, Uri Wegman e Aida Miron no primeiro ano 

do curso de arquitetura da Cooper Union, consistia em um grande 

laboratório de experimentação arquitetônica para os calouros do curso.  

 Os trabalhos apresentados em 2011 para o exercício das Four ideal 

Houses foi transformado em um manifesto e colado no mural da faculdade 

da Cooper Union e, posteriormente, impressos como um panfleto e 

distribuido para os professores, estudantes e funcionários da instituição. 

                                                
132 VIDLER, Anthony. Idem, p.232. 
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This work is a Manifesto of Architecture and Education. It is dedicated to the 

present and future faculty of the Irwin S. Chanin School of Architecture of 

The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, and to the 

students of the school, from the present and into the future. In the venerable 

tradition of Manifestos it is a critique of the present situation in the school; a 

remedy through a new statement of principles; and a lucid example of them. 

Its undisguised purpose is to redirect the school for the better: encouraging 

the best instincts of its faculty, the idealism of its students, and in this way 

contributing affirmative new energy to the field of architecture in its present 

fragile state. 133 

 

O professor Anthony Titus, colega de Woods na disciplina, apresenta no 

manifesto escrito a quatro mãos, a intenção do corpo docente com esse 

exercício.  

 
It can be said that architecture seeks to structure the thoughts, needs and 

desires of a given society. As four educators, we seek to provide an exact 

                                                
133 “Este trabalho é um Manifesto de Arquitetura e Educação. É dedicado ao atual e 
futuro corpo docente da Escola de Arquitetura Irwin S. Chanin, da Cooper Union 
para o Avanço da Ciência e da Arte, e aos estudantes da escola, do presente e do 
futuro. Na venerável tradição de Manifestos, é uma crítica à situação presente na 
escola; um remédio por meio de uma nova declaração de princípios; e um exemplo 
lúcido deles. Seu propósito não disfarçado é redirecionar a escola para melhor: 
encorajar os melhores instintos de sua faculdade, o idealismo de seus alunos e, 
dessa forma, contribuir com novas energias afirmativas para o campo da 
arquitetura em seu presente estado frágil.” WOODS, Lebbeus; TITUS, Anthony; 
WEGMAN, Uri e MIRON, Aida. MANIFESTO: The Reality of Ideals. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/06/06/manifesto-the-reality-of-ideals/  
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and precise set of limits that will allow our students to explore their own 

thoughts, needs and desires. This process is seen as a point of departure, a 

beginning, an exploration of principles, which will be carried into the future, 

by both the students and faculty alike. The Four Ideal Houses come on the 

heels of two previous years of rigorous research and making by two other 

groups of first year students within The Cooper Union. The Ideal Houses are 

a cut in time, revealing the  moment of a growing transformation within our 

community.134 

 

 O exercício de Woods, chamado Four Ideal Houses, consistia em se 

projetar uma casa ideal baseada em volumes geométricos elementares: 

cubo, cilindro, cone ou pirâmide. O programa residencial deveria 

contemplar, por sua vez quatro elementos naturais diferentes: ar, fogo, terra 

ou água. Os usuários da casa eram também considerados ideais em termos 

de tamanho, capacidade motora e capacidade sensorial. Ideal também 

eram os perfis dos terrenos da residência: eles eram inclinados ou planos e 

horizontais e verticais. Com isso, Lebbeus Woods requeria que seus alunos 

desconsiderem quaisquer características idiossincráticas que poderia haver 

                                                
134  “Pode-se dizer que a arquitetura procura estruturar os pensamentos, 
necessidades e desejos de uma dada sociedade. Como quatro educadores, 
procuramos fornecer um conjunto exato e preciso de limites que permitirá aos 
nossos alunos explorar seus próprios pensamentos, necessidades e desejos. Este 
processo é visto como um ponto de partida, um começo, uma exploração de 
princípios, que serão levados para o futuro, tanto pelos alunos como pelo corpo 
docente. As Quatro Casas Ideais vêm nos calcanhares de dois anos anteriores de 
pesquisa rigorosa e feitas por dois outros grupos de estudantes do primeiro ano 
dentro da Cooper Union. As Casas Ideais são um corte no tempo, revelando o 
momento de uma crescente transformação dentro de nossa comunidade.” TITUS, 
Anthony. Idem. 
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na elaboração do projeto e se concentrassem em suas características 

arquetípicas.  

 O trabalho, elaborado a partir de desenhos e, principalmente uma 

grande maquete, visava a elaborar um estudo da manipulação da forma 

arquitetônica não só do seu exterior, como do seu interior. Woods, ao 

adotar essa abordagem, reforçava a noção de que essas formas ideais 

eram tipos iniciais só existem como ideias, “yet find these ideas useful in the 

laboratory of the design studio as a means of understanding the 

fundamental tectonic elements of architecture.”135 

 Segundo Woods, o estudo de uma arquitetura ideal era importante 

para que os arquitetos possam «have found it important to define their 

personal principles of design, as well as to set a standard against which to 

measure their more reality-based work.» 136  Esses geometrias básicas 

também eram, muitas vezes, associadas a tipologias conhecidas e 

consagradas e os estudantes, neste estudo, tinham a oportunidade de 

manipulá-las na criação de novas formas e novos usos. Assim não havia a 

preocupação em se contemplar aspectos programáticos específicos, e sim, 
                                                
135 “mas que essas idéias são úteis no laboratório do estúdio de design como meio 
de entender os elementos tectônicos fundamentais da arquitetura.” WOODS, 
Lebbeus. Four ideals houses: first year studio. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/01/26/four-ideal-houses-first-year-
studio-2/. Acessado em 21/04/2017. 
136 definir seus princípios pessoais de design, bem como definir um padrão para 
medir seu trabalho mais baseado na realidade. WOODS, Lebbeus. Four ideals 
houses: First Year Studio 2012. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2012/05/14/four-ideal-houses-first-year-studio-
2012/ . Acessado em 23/02/2017. 
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entender esses volumes como ideias dos princípios fundamentais da 

arquitetura. 

 Os trabalhos se iniciavam individualmente e em grupos e os estudos 

evoluiam do ponto de partida, as formas ideais, para a manipulação 

morfológica e espacial iniciada pelo estudante baseada no programa. 

 Os projetos das Quatro Casas Ideais foram desenvolvidos à partir de 

quatro etapas e, a medida que o projeto de cada casa progridia, ele evoluia 

das formas ideais de seus começos para as formas particulares de seu 

desenvolvimento e conclusão.  

 Na primeira etapa eram investigadas as características essenciais 

dos elementos de projeto. Para isso os alunos foram divididos inicialmente 

em duas metades: um grupo iria estudar os quatro elementos naturais e o 

outro os volumes elementares. Posteriormente essas metades eram 

divididas, novamente, em quatro: uma para cada volume ou elemento e o 

resultado dos trabalhos era apresentado em seminários. Essa fase era 

concluída com a escolha dos alunos de quais elementos seriam associados 

aos volumes. 

  A próxima etapa começava com a união dos grupos 

correspondentes aos volumes e aos elementos, que agora trabalhariam 

juntos até o fim do semestre. Em cada grupo havia uma competição interna 

onde cada membro propunha as ideias inicias para a casa. Após duas 

apresentações era eleito o design vencedor, o qual o grupo deveria 

desenvolver. Na terceira etapa havia o desenvolvimento inicial de cada casa 

por sua respectiva equipe e a atribuição dos trabalhos era intermediada 
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com o corpo docente. Essa etapa culminaria em uma banca intermediária 

onde eram apresentados o memorial descritivo, além de croquis, plantas, 

cortes, elevações, perspectivas e maquete.  

 No último estágio era desenvolvido o projeto final da casa que seria 

apresentada no seminário de conclusão do semestre, onde além dos textos 

e desenhos completos era entregue uma maquete de grande escala, do 

projeto. Outra orientação seria a respeito da escala humana no 

desenvolvimento dos trabalhos. Woods alertava que não se tratava de 

desenhar figuras humanas ao lado das elevações ou nas perspectivas. Para 

isso ele dava duas orientações aos alunos : 1- a presença de elementos 

tectônicos requeridos para o uso humano, pois indicariam a viabilidade e a 

habitabilidade do espaço como portas, janelas, escadas, etc; e 2- a 

presença de elementos tectônicos utilizados para se construir o edifício, que 

seriam seus elementos arquitetônicos constitutivos da forma, como pisos, 

tetos, paredes, muros, etc. 

 No exercício de 2011 os grupos das Equipes “Cilindro-ar”,137 “Cubo-

terra”,138 “Pirâmide-água”139 e “Cone-fogo”140 ; apresentaram seus trabalhos 

no dia 05 de maio de 2011, para uma banca formada pelos professores Uri 

                                                
137 Angelo John Alonzo, Kyra Cuevas, Mathew Maiello, Arta Perezic, Janine Wang, 
Johae Song. 
138 Henry Barrett, Cory Hall, Ashley Katz, Phong Nguyen, Aisa Osako, Nicholas 
Pacula, Andrea Recalde, Christopher Stewart, Dakota Linkel. 
139  Evan Burgess, Kohl Lewis, Iyatunde Majekodunmi, Gisel Orizondo, Jaime 
Pabon, Ian Smith, Kristy Chiu. 
140 Dustin Atlas, Febe Chong, Franco Cuttica, Omari Douglin, Mabel Jiang, Kyung 
Lee, Binhan Li. 
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Wegman (Cooper Union), Dorit Aviv (Cooper Union), Sulan Kolotan 

(professor convidado, Pratt University), Anthony Titus (Cooper Union), 

Eunjeong Seong (professor convidado RPI), , Steven Holl (professor 

convidado, Columbia GSAPP) e Aida Miron (Cooper Union). 

 No exercício do ano seguinte, os trabalhos foram entregues, pelos 

alunos, para avaliação, no dia 03 de maio de 2012. Este foi provavelmente 

um dos últimos compromissos docentes de Lebbeus na instituição pois ele 

viria a falecer no dia 12 de outubro do mesmo ano. Além de Woods, os 

outros professores da disciplina eram Aida Miron, Uri Wegman e a 

comissão julgadora incluía Pablo Castro (OBRA Architects); Christoph a. 

Kumpusch (Columbia University); Firat Erdim (IIT); e Nicholas Karytinos; o 

professor David Gersten (Cooper Union) e  pelo então reitor e professor da 

instituição, Anthony Vidler (Cooper Union).  

 O trabalho consistia na elaboração de quatro casas que partiam de 

sólidos elementares como ponto de partida, assim como no ano anterior. 

Aqui, porém, a cada uma dessas casas estava associada a um programa 

baseado em uma hora do dia : amanhecer, meio-dia, ao anoitecer, e meia-

noite. Os perfis do terreno, mais uma vez, seguiam igualmente idealizados : 

inclinado ou plano, horizontal ou vertical. 

 Assim, os alunos foram divididos em quatro grupos : Equipe « Cone- 

alvorada » 141 , Equipe « Pirâmide-meio-dia » 142 , Equipe « Cubo-

                                                
141 Integrantes: Sam Choi, Maximillian Gideonese, Sang Jung Kim, Xavier Rivas, 
Alexander Ruiz, Diego Salazar, Kyle Schroeder, Mitchell Schuessler. 
142 Integrantes: Art Dushi, Pedro Esteban Galindo, Jenny Hsiao, Kyle Keene, Sehee 
Lee. 

Figura 3.3: Apresentação final dos trabalhos no lobby do 
terceiro andar da Foundation Building of The Cooper Union, no 
dia 3/5/2012. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2012/05/14/four
-ideal-houses-first-year-studio-2012/ 
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crepúsculo »143 e Equipe Cilindro « meia-noite »144. Os trabalhos consistiam 

em iniciar os estudos a partir destas volumetrias básicas para, a partir daí, 

desenvolver a volumetria com igual atenção tanto aos exterior quanto aos 

interiores da residência.   

 
If we assume, for example, that the House of dawn has the form of a 

cylinder, we can expect that its ‘dawn-like’ ambiguity (neither fully night nor 

day) will make any changes made to the volume uncertain in their purposes; 

yet, human inhabitation requires that changes enable specific uses, such as 

going in and out of the cylinder, and letting in light and air. Consequently, 

each opening in the volume might be determined, say, by enabling several 

uses simultaneously. In any event, such a transformation will, in itself, be 

considered a next higher level of the ideal, in that it embodies a fundamental 

aspect—a continual evolution in time— of both the human and natural 

worlds.145  

 

                                                
143 Integrantes: Alara Dirik, Diego Gonzalez. Isabel Higgins, Hannah Kim, Luke 
Kreul, William Siesjo, Vanessa Tai. 
144 Integrantes: Yoonah Choi, Cassandra Engstrom, Jemuel Joseph, Soyoun Kim, 
Yoo Min Lee, Jacob Oredsson, Jonathan Small. 
145 “Se assumirmos, por exemplo, que a Casa da alvorada tem a forma de um 
cilindro, podemos esperar que sua ambiguidade de "alvorada" (nem noite completa 
e nem dia) fará com que qualquer mudança no volume incerta em seus propósitos; 
ainda assim, a habitação humana exige que mudanças permitam usos específicos, 
como entrar e sair do cilindro e deixar entrar luz e ar. Consequentemente, cada 
abertura no volume pode ser determinada, por exemplo, ao permitir várias 
utilizações simultaneamente. Em qualquer caso, essa transformação será, em si 
mesma, considerada um próximo nível superior do ideal, na medida em que 
incorpora um aspecto fundamental - uma evolução contínua no tempo - dos 
mundos humano e natural.” Idem, ibidem. 

Figura 3.4: Seção longitudinal da casa Cone-alvorada. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2012/05/14/four-ideal-
houses-first-year-studio-2012/ 
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 Woods entendia que a concepção de casas ideais incorporam as 

esperanças de seus autores na construção de uma arquitetura que sirva 

para eles próprios refletirem sobre o que esperariam de seu próprio 

trabalho. Para ele « ideal architecture in the sense that we speak of it here 

can be constructed in the real world and with real materials—indeed, it must 

be constructed.»146 Com isso esperava-se que os alunos transformem seus 

ideais em realidade. 

 Lebbeus chamava atenção, ainda, para o fato do valor desses 

trabalhos residirem muito mais nos modelos e croquis de concepção do que 

naqueles feitos para as apresentações finais depois de toda especulação 

estar concluída. É nos desenhos especulativos que nasce a arquitetura 

destas propostas.  

 Fica claro, aqui, que à crítica de Woods as tipologias consagradas 

não era um repúdio a uma história da arquitetura, mas sim tomar estes 

precedentes históricos como ponto de partida para a invenção arquitetônica. 

Este exercício, que tinha características tanto de uma disciplina de projeto 

quanto de estudo da forma, justamente partia de um estudo de precedentes 

históricos, como Leonardo da Vinci, Claude-Nicolas Ledoux, Le Corbusier, 

entre diversos outros, incluindo o grupo Archigram e Steven Holl.  Logo, o 

estudo de tipologias e formas consagradas não era um fim na especulação 

arquitetônica e sim o início de um processo investigativo. Essa 

especulação, que era imprevisível em seus resultados, tinha a função de 

liberar o potencial criativo desses novos alunos. Esse potencial poderia 
                                                
146 “a arquitetura ideal, no sentido em que falamos aqui, pode ser construída no 
mundo real e com materiais reais - de fato, deve ser construída.” Idem. Ibidem. 

Figura 3.5: Casa Pirâmide-meio dia. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2012/05/14/four
-ideal-houses-first-year-studio-2012/ 
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surgir de diferentes formas, desde que houvesse condições para a livre 

busca intelectual e imaginativa.  

 No manifesto, escrito pelos quatro professores da disciplina, 

estavam seus textos e a ementa das disciplinas juntamente com fotos dos 

trabalhos dos alunos. Woods em seu texto clamava para o fim do gênio 

solitário, segundo ele, uma fábula alimentada dentro das próprias escolas 

de arquitetura, e que na Cooper Union não seria diferente.  

 
Each in their own way, my colleagues have here addressed the issues of 

society and community that our field of knowledge and practice must begin 

to face directly. The era of the solitary genius must come to an end. The era 

of the collaborative genius must begin. Our school has always stood for and 

nurtured not only creativity, but also authenticity, the quality of originality 

emerging from the inner struggle of individuals to give form to their most 

inspired thoughts. That should never change, and must be defended against 

all pressures to make the curriculum conform to standardized teaching and 

to homogenize the thinking of students and faculty to the competitiveness of 

corporate practice. It is now time to turn the inner struggles for the soul of 

architecture to the realization of common purposes. It is worth repeating: 

The era of the solitary genius must come to an end. The era of the 

collaborative genius must begin.147 

                                                
147  “Cada um à sua maneira, meus colegas abordaram aqui as questões da 
sociedade e da comunidade, que nosso campo de conhecimento e prática deve 
começar a enfrentar diretamente. A era do gênio solitário deve chegar ao fim. A era 
do gênio colaborativo deve começar. Nossa escola sempre defendeu e estimulou 
não apenas a criatividade, mas também a autenticidade, a qualidade da 
originalidade que emerge da luta interna dos indivíduos para dar forma aos seus 

Figura 3.6: Casa Cubo-crepúsculo.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2012/05/14/four
-ideal-houses-first-year-studio-2012/ 
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 Esse argumento repetia àquele que justificou a criação da RIEA. As 

decisões de projeto deveriam ser discutidas entre os membros e não ser 

uma simples decisão por votação, para que não se tornassem uma simples 

questão de popularidade ou da ideia mais chamativa. Desta forma os 

professores, que estavam trabalhando com os calouros do curso, 

permitiriam um aprendizado que iria além das questões da manipulação 

espacial da arquitetura. Os alunos eram encorajados a colocarem seu 

desejo de reconhecimento imediato e se dispossem a trabalhar a ideia de 

um colega, que naquele momento foi percebida como a melhor. Os alunos 

também eram encorajados a eleger um líder para a condução do trabalho, 

que poderia ser trocado na etapa seguinte. 

 Outra questão colocada tanto na sala de aula, quanto no manifesto 

derivado, era a crítica contra um ensino voltado exclusivamente para o 

sucesso comercial de um suposto gênio que deveria sobresair sobre os 

colegas. Ao invés de estimular este pensamento que gerava a competição, 

Woods e os demais professores promoviam, ao contrário, uma sinergia 

entre os membros da equipe. Esta didática, que visava promover a parceria 

e a cooperação ao invés da competição, estava de acordo com a crítica de 

Woods a uma lógica de mercado.  
                                                                                                                         
pensamentos mais inspirados. Isso nunca deve mudar, e deve ser defendido contra 
todas as pressões para adequar o currículo ao ensino padronizado e para 
homogeneizar o pensamento dos alunos e do corpo docente para a competitividade 
da prática corporativa. Agora é hora de transformar as lutas internas pela alma da 
arquitetura para a realização de propósitos comuns. Vale a pena repetir: a era do 
gênio solitário deve chegar ao fim. A era do gênio colaborativo deve começar.” 
WOODS, Lebbeus. Idem. 

Figure 3.7: Casa Cilindro meia noite.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2012/05/14/four
-ideal-houses-first-year-studio-2012/ 
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 Ao trabalhar com conceitos, e não com a simulação de um cliente ou 

mesmo um programa tradicional, os professores procuram uma 

aproximação diferente do fazer arquitetônico. As formas geométricas 

elementares assim como o programa tão pouco convencional (como água, 

fogo, ar e terra no exercício de 2011 e alvorecer, meio dia, crepúsculo e 

meia noite em 2012) confrontam os alunos a uma abordagem menos 

ortodoxa da disciplina. Os futuros arquitetos aqui, não devem satisfazer 

vontades específicas dos clientes, mas pensar a arquitetura em termos 

alegóricos.  

 Ao conciliar questões pragmáticas com elementos poéticos, Woods 

propunha uma aproximação surreal de pares, a príncipio, antagônicos. As 

formas geométricas puras, relacionadas à construção racional do homem 

sobre o mundo, deveriam buscar uma reconciliação com os elementos 

simbólicos da natureza. É justamente ao lidar com essas questões 

antinômicas que a criação arquitetônica poderia formular e resolver 

questões complexas de reconciliação entre a lógica operativa e o devaneio 

inconsciente.  

 A professora Aida Miron, colega de Woods no estúdio do primeiro 

ano, assinalava a dimensão ética e política do exercício dado no estúdio do 

primeiro ano. 

 
Through precise questions (and affirmative constraints) students are able to 

engage language and tectonics, re-framing the possibility of habitation 

through construction and scale, while being/working together, as an energy, 

with an ethics of work that engages drawing, dialogue, thinking and building; 
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translating ideas into tectonic plays of dynamic potentialities and new 

directions, concepts, positions, situations, feelings and risks, engaging raw 

materialities with full scales; tapping into histories, myths, precedents, 

unknowns and differences, through details and assemblages (even 

erasures and subtractions), while transforming concepts and materials into 

new forms and structures. This as an expression that, poetically, Beings can 

create as a group, in a school, as a political act to begin or continue 

resisting marginalization, exclusions, totalities, forgetting. To 

become….become open to new thoughts, ways of being-together-apart as 

affirmative action that can influence others ethically and creatively.148 

 

 Na passagem acima fica claro que a preocupação do exercício 

proposto não estava na formatação convencional do esquema cliente-

programa-partido, que muitas vezes direcionam a prática de projeto nas 

universidades. Neste exercício a manipulação da matéria e da 

desconstrução das formas geométricas elementares eram alimentadas 
                                                
148 “Através de perguntas precisas (e restrições afirmativas) os alunos são capazes 
de envolver a linguagem e a tectônica, reelaborando a possibilidade de habitação 
através da construção e escala, enquanto estão presentes/ trabalhando juntos, 
como uma energia, com uma ética do trabalho que envolve o desenho, o diálogo, o 
pensamento e a construção; traduzindo idéias em jogos tectônicos de 
potencialidades dinâmicas e novas direções, conceitos, posições, situações, 
sentimentos e riscos, aplicando matérias-primas em escalas amplas; entrando em 
histórias, mitos, precedentes, incógnitas e diferenças, através de detalhes e 
assemblages (até mesmo rasuras e subtrações), enquanto transforma conceitos e 
materiais em novas formas e estruturas. Isto como uma expressão que, 
poeticamente, os Seres podem criar como um grupo, numa escola, como um ato 
político para começar ou continuar resistindo à marginalização, exclusões, 
totalidades, esquecimento. Tornar-se ... aberto a novos pensamentos, modos de 
estar-juntos-separados como ação afirmativa que podem influenciar os outros ética 
e criativamente.” MIRON, Aida. Idem. 
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pelas qualidades etéreas do programa proposto. Tão importante quanto, era 

a crença na capacidade de autogestão do grupo em resolver suas 

diferenças internas e buscar um objetivo comum. O aprendizado coletivo 

interno do grupo apontaria a possibilidades criativas insuspeitas a um autor 

solitário. Essa ideia era reforçada por Uri Wegman, quarto professor da 

disciplina a assinar o manifesto. 

 
In every act of great architecture the whole is greater than the sum of its 

parts. The great task of putting things together is also the challenge of 

putting different minds together—it calls for an understanding of 

architecture as a creative assemblage and demands an education for 

collaboration, clarity and construction. The work in first year Architectonics 

studio is an assembly and collision of materials, personalities, moods and 

minds. It is a place where the fragility and risk involved in the making of 

architecture should be celebrated and encouraged and where a clear 

structure should be provided for the assembly to happen. The Four Ideal 

Houses are also a search for an ideal studio—where a wild mix of poetics 

and politics takes place and where ideas create personal commitment and 

a passionate public debate.149 

                                                
149 “Em todo ato de grande arquitetura, o todo é maior que a soma de suas partes. 
A grande tarefa de juntar as coisas é também o desafio de unir mentes diferentes - 
exige uma compreensão da arquitetura como uma montagem criativa e exige uma 
educação para colaboração, clareza e construção. O trabalho no primeiro ano 
Architectonics studio é uma montagem e colisão de materiais, personalidades, 
humores e mentes. É um lugar onde a fragilidade e o risco envolvidos na 
construção da arquitetura devem ser celebrados e incentivados, e onde uma 
estrutura clara deve ser providenciada para que a montagem aconteça. As Quatro 
Casas Ideais são também uma busca por um estúdio ideal - onde uma mistura 
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 O estúdio do primeiro ano foi tradicionalmente um laboratório de 

práticas de projeto experimentais, onde a especulação formal, explicitada 

através de desenhos e maquetes, foi sempre incentivada. A proposta 

pedagógica do quarteto de professores, aqui relatadas, encontra sua 

genêse nos exercicíos de alguns dos mais renomados professores da 

escola que os antecederam. Um destes professores foi Raimund Abraham, 

amigo e colega de Woods na Cooper Union.  

3.2 Os exercícios de Raimund Abraham 

 Raimund Abraham (1933-2010) foi um celebrado professor da tanto 

da Cooper Union quanto do Pratt Institute. Nascido em Lienz, Áustria, 

emigrou para os Estados Unidos em 1964 e desde 1971 se estabeleceu em 

Nova York como professor e arquiteto. Seus trabalhos, descritos como 

visionários ou fantásticos, tiveram grande impacto sobre seus colegas e 

alunos. Um destes colegas foi o próprio Lebbeus Woods. Por ocasião do 

falecimento de Abraham, este o descreveu como um dos maiores arquitetos 

contemporâneos.150 Segundo as palavras de Woods: “He always felt that a 

                                                                                                                         
selvagem de poética e política acontece e onde as idéias criam um compromisso 
pessoal e um debate público apaixonado.” WEGMAN, Uri. Idem. 
150 WOODS, lebbeus. Raimund Abraham, 1933-2010. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/03/04/raimund-abraham-1933-2010/. 
Acessado em 01/05/2018. 

Figura 3.8: Lebbeus Woods e Raimund Abraham em Viena 
(1998). 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/03/04/rai
mund-abraham-1933-2010/ 
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drawing was as much architecture as a building (...) Architecture, for him, 

existed as an act, a concept, a discipline.”151 

 Muito reconhecido pelos seus desenhos de arquiteturas 

fantásticas152, como os projetos Seven Gates of Eden (1976), Church on the 

Berlin Wall (1982), House for Euclid (1983), Times Square Tower (1984), 

New Acropolis Museum (1990), Sphere project (1991), entre diversos 

outros. Abraham construiu, também, alguns edifícios ao longo de sua 

extensa carreira. Entre eles estão o Pless House (Viena, 1960-64), um 

edifício comercial em Kochstrasse (Berlin ,1980-85), com Kevin Bone, 

                                                
151 “Ele sempre sentiu que um desenho era tão arquitetônico quanto um prédio (...) 
Arquitetura, para ele, existia como um ato, um conceito, uma disciplina.” WOODS, 
Lebbeus. Apud GRIMES, William. Raimund Abraham, Architect With Vision, 
Dies at 76. In 
https://www.nytimes.com/2010/03/06/arts/design/06abraham.html?ref=obituaries. 
Acessado em 01/05/2018. Aida Mirron também lamentou o falecimento de Abraham 
no Blog de Lebbeus Woods. “Raimund Abraham taught me that architecture is a 
discipline, something sacred, poetic, and that it is the responsibility of the architect 
to be ethical in his/her intentions, for architecture also has the potential to be an 
oppressive force. He was the first to introduce me to the precision of drawing, 
geometry, the elemental, ideas, to the rapport between thought, drawing, the 
articulable and the built.” MIRRON, AIDA. In WOODS, lebbeus. Raimund 
Abraham, 1933-2010. In https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/03/04/raimund-
abraham-1933-2010/. Acessado em 01/05/2018. 
152 “He consistently rejected the modernist axiom that architecture needed to be 
physically erected in order to exist, defending its expressive and polemical value 
when communicated through other media. In this sense, he belonged to a 
distinguished lineage of thinkers whose greatest contributions existed unbuilt in the 
limitless, ambiguous realm of drawing, carving out a space somewhere between the 
primeval monumentalism of Ledoux and Lequeu and the hallucinatory futurism 
of Archigram and Lebbeus Woods.” LANGDON, David. AD Classics: Austrian 
Cultural Forum / Raimund Abraham. In https://www.archdaily.com/633790/ad-
classics-austrian-cultural-forum-raimund-abraham. Acessado em 01/05/2018. 
 

Figura 3.9: Raimund Abraham, Seven gates of Eden (1976). 
Fonte: https://www.pinterest.ca/pin/123919427230062893/ 
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converteu um antigo fórum nas novas instalações do Anthology Film 

Archives (Nova York,1980-89), com Carl Pruscha, projetou o Traviatagasse 

housing estate (Viena, 1987-92) e é autor do projeto Austrian Cultural 

Forum (Nova York, 2002) que teve no júri o historiador inglês Kenneth 

Frampton, que chamou o edifício de Abraham de o mais importante 

arranha-céu da cidade desde o Seagram Building e o Guggenheim 

Museum. 153  Segundo Vidler “Raimund was one of the most influential 

teachers for over thirty years at Cooper, and his Architectonics course was 

perhaps the best ever to succeed the Bauhaus version.”154 

 O primeiro exercício de projeto ao qual nos referenciaremos aqui, 

fez parte das suas aulas na disciplina Architectonics do estúdio do primeiro 

ano da Cooper Union. Intitulado The Ledoux-exercise, o trabalho era 

baseado no seguinte enunciado e dividido em seis passos metodológicos. 

 
Out of a self-conscious purism for a geometric forms, this exercise departs 

radically from the convention of a historical analysis. 

An evolutionary process of various levels of interpretations determines the 

following process. 

1) The meaning of architecture as a manifestation of drawing only.  

2) Reduction of a highly symbolic and visionary proposition into the 

elementalconstructs of geometry. 

                                                
153 FRAMPTON, Kenneth. Apud GRIMES, William. Idem. 
154 Raimund foi um dos mais influentes professores em mais de trinta anos na 
Cooper, e seu curso de architectonics foi talvez o melhor de todos a suceder a 
versão da Bauhaus. VIDLER, Anthony. In WOODS, Lebbeus. Raimund Abraham, 
1933-2010. In https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/03/04/raimund-abraham-
1933-2010/. Acessado em 01/05/2018. 

Figura 3.10: Raimund Abraham, House With Three Walls 
Fonte: http://deathofdrawing.com/raimund-abraham-
drawings-2/ 
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3) Decomposition and re-classification of architectonic components. 

4) Documentation through orthogonal projections. recogniton of specific 

geometric relationships. 

5) Translation of geometric proposition into build models. 

6) Composition and desconstruction of models through a systemic 

classification of the elemental architectonic components.155 

 

 O exercício guardava similaridades com o proposto por Lebbeus 

Woods em seu estúdio. O partido de uma geometria elemental era o início 

de um processo de projeto em que a forma era entendida em suas 

características geométricas, formais e simbólicas, em que a relação entre a 

sua forma e suas proporções eram instrumentais na sua decomposição e 

reconstrução do objeto, na busca de entender suas origens e suas 

possibilidades.  

                                                
155 A partir de um purismo autoconsciente de formas geométricas, este exercício 
afasta-se radicalmente da convenção de uma análise histórica. 
Um processo evolutivo de vários níveis de interpretações determina o seguinte 
processo. 
1) o significado da arquitetura como uma manifestação do desenho apenas. 
2) Redução de uma proposição altamente simbólica e visionária nas construções 
elementares da geometria. 
3) Decomposição e reclassificação de componentes arquitetônicos. 
4) Documentação através de projeções ortogonais. reconhecimento de relações 
geométricas específicas. 
5) tradução de proposição geométrica em modelos de construção. 
6) Composição e desconstrução de modelos através de uma classificação 
sistêmica dos componentes arquitetônicos elementares. ABRAHAM, Raimund. In 
DILLER, Elizabeth; LEWIS, Diane; SHKAPICH, Kim. Education of an architect. 
The Irwin S. Chanin School of Architecture of the Cooper Union. Rizzoli 
International Publications: New York, 1988, p.14. 
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 Para Abraham a arquitetura oscilava entre a negação e a conciliação  

das forças antagônicas que operam na concepção arquitetônica, como a 

relação entre a ideia e a matéria, a tecnologia e o espiritual e o intelectual e 

o copóreo. O reconhecimento dessas colisões entre pares dicotômicos deve 

ser reconciliado pela ação do arquiteto. A própria arquitetura está presa 

entre sua aspiração ao eterno e a flecha entrópica que arruinará a sua 

materialidade. Conciliar esses antagonismos seria, para Abraham, a 

constatação que toda arquitetura se quer como monumento à eternidade, 

sem que jamais chegará a sê-la. 
 

While man’s conceptual powers aspire to the infinite, his body is essentially 

fragile, temporal, a corpus which will be laid waste, like material itself, by the 

unremitting action of time. If there remains any hope for recreating the iconic 

in the modern world, then surely this will only come from reinterpretation of 

the archetypal existence of man; that is to say, new icons cannot possibly 

be established on the basis of motifs drawn or transposed from the lost 

historical epochs. New icons will either come from recognition of our intrinsic 

ontological limits or they will not arise at all.156 

 
                                                
156 Enquanto os poderes conceituais do homem aspiram ao infinito, seu corpo é 
essencialmente frágil, temporal, um corpo que será devastado, como o próprio 
material, pela ação incessante do tempo. Se ainda resta alguma esperança de 
recriar o icônico no mundo moderno, certamente isso só virá da reinterpretação da 
existência arquetípica do homem; quer dizer, novos ícones não podem ser 
estabelecidos com base em motivos desenhados ou transpostos das épocas 
históricas perdidas. Novos ícones virão do reconhecimento de nossos limites 
ontológicos intrínsecos ou não surgirão de maneira alguma. ABRAHAM, RAIMUND. 
On architecture. In https://vacantplots.wordpress.com/2010/03/04/on-raimund-
abraham/. Acessado em 05/05/2018. Tradução nossa. 

Figura 3.11:  Raimund Abraham, ‘house of God’ (Church on the 
Berlin Wall ) (1988):  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/01/26/four
-ideal-houses-first-year-studio-2/ 
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 Essa tentativa de síntese das contradições presentes no projeto de 

arquitetura estava presente em outro exercício proposto por Abraham, 

chamado Cartesian House e dividido em 5 passos metodológicos. 

 
"Dot-zero" is the foundation of the surveyor. 

The point to measure all other points from now on. We can pressuppose 

that the technique of measure in the essencial forward thrust of architecture. 

To survey: measuring with ideal, invisible lines the archaic, amorphous 

landscape. Out of this preoccupation, the "site", in its elemental, ontological 

definition a point, infinitely small but infinitely precise, became the 

conceptual impulse for the following exercise: 

1) The "site" for the architectonic composition is defined and represented 

through Cartesian lines and planes. The point of intersection becomes the 

"gravitational" center of the architectonic composition. 

2) Translation of the primary geometric proposition into a physical model. 

3) Definition and classification of primary geometric shapes and volumes to 

form a set of architectonic componentes. 

4) First intervention in the site through an idealized architectonic 

composition of set components. 

5) confrontation and synthesis of the compositional principal with a program 

of metaphors. 

Movement of the imaginary inhabitant through space 

Perception (vision/touch) 

Illumination.157 

                                                
157 "Ponto-zero" é a base do agrimensor. 

Figura 3.12: Brad Lipets, The Cartesian House, (1983-1984), 
Architectonics Course (primeiro ano), ministrado por Raimund 
Abraham. 
Fonte:http://www.festivalarchitettura.it/festival/En/Magazine
_Detail.asp?ID=201&pmagazine=1&pagecomm=1 
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 Neste exercício Abraham substituiu o início da investigação  

arquitetônica, de uma geometria elementar particular, para o sítio elementar 

da geometria: o sistema cartesiano x, y, z.  A partir dessa configuração 

matemática básica os alunos começavam a manipular o objeto que gravita 

a partir da origem idealmente determinada no ponto 0,0,0. A relação da 

manipulação de formas elementares no plano espacial criava a relação, 

cara a Abraham, de que o centro da arquitetura é sua aspiração ao eterno, 

não obstante esse objetivo ser inalcançável.  

 Aliás, o truísmo de que o primeiro arquiteto da história foi um 

agrimensor, era recorrente em seu pensamento. O ato de medir o mundo e  

                                                                                                                         
O ponto para medir todos os outros pontos a partir de agora. Podemos supor que a 
técnica de medida é a crença essencial da arquitetura. Para pesquisar: medir com 
linhas ideais e invisíveis a paisagem arcaica e amorfa. A partir dessa preocupação, 
o "sítio", em sua definição ontológica elementar, um ponto, infinitamente pequeno, 
mas infinitamente preciso, tornou-se o impulso conceitual para o seguinte exercício: 
1) O "sítio" para a composição arquitetônica é definido e representado através de 
linhas e planos cartesianos. O ponto de intersecção torna-se o centro 
"gravitacional" da composição arquitetônica. 
2) Tradução da proposição geométrica primária em um modelo físico. 
3) Definição e classificação de formas geométricas primárias e volumes para definir 
um conjunto de componentes arquitetônicos. 
4) Primeira intervenção no sítio através de uma composição arquitetônica 
idealizada dos componentes do conjunto. 
5) Confronto e síntese da composição principal com um programa de metáforas. 
Movimento do habitante imaginário pelo espaço 
Percepção (visão / toque). 
Iluminação.” ABRAHAM, Raimund. In DILLER, Elizabeth; LEWIS, Diane; 
SHKAPICH, Kim. Education of an architect. The Irwin S. Chanin School of 
Architecture of the Cooper Union. Rizzoli International Publications: New York, 
1988, p.24. 
 

Figura 3.13: Raimund Abraham, Austrian Cultural Forum, 
(2002), Nova York, EUA.  
Fonte:https://www.archdaily.com/633790/ad-classics-austrian-
cultural-forum-raimund-abraham/555a4da2e58ecee09200001a-
ad-classics-austrian-cultural-forum-raimund-abraham-photo 
 



 117 

estabelecer sobre ele um sistema de coordenadas artificiais que serão a 

base da repartição do mundo físico amorfo em geometrias matemáticas e 

reconhecíveis ao intelecto, seria o ato fundador da arquitetura. Outro 

arquiteto ancestral seria o coveiro, que pela primeira vez violenta a terra e 

muda sua topografia: um buraco e um monte. Esse ato cria a relação tensa 

entre a sacralidade da terra e a profanação da construção, que, para 

Abraham, deveria ser reconciliada pelo arquiteto. 

 
I also believe that architecture has to be an intervention. It violates the site. 

Whatever the site may be, it always violates the site in drawing a concept 

into physical reality. (...) Now the design is simply an attempt to reconcile 

that violation. So whatever the conditions are—a hole in the ground—

ultimately the principle of architecture is simply that—a reconciliation. A hole 

in the ground, or a mound. Coming back to geometry as the space of the 

mind and the senses as the limits of the physical space, you could say the 

grave-digger and the surveyor were the first architects.158 

 

                                                
158 “Eu também acredito que a arquitetura tem que ser uma intervenção. Ela viola o 
sítio. Qualquer que seja o sítio, ela sempre viola-o ao transformar um conceito em 
realidade física. (...) Agora, o design é simplesmente uma tentativa de reconciliar 
essa violação. Portanto, sejam quais forem as condições - um buraco no chão -, em 
última análise, o princípio da arquitetura é simplesmente isso - uma reconciliação. 
Um buraco no chão ou um monte. Voltando à geometria como espaço da mente e 
os sentidos como os limites do espaço físico, você poderia dizer que o coveiro e o 
agrimensor foram os primeiros arquitetos.” ABRAHAM, Raimund. In WOODS, 
Lebbeus. ANTI—Journey to Architecture: Day 6 (and beyond). In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/05/anti-journey-to-architecture-day-6-
and-beyond/. Acessado em 04/05/2018. 

Figura 3.14: Raimund Abraham, Ideal House by (1985). Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/01/26/four-ideal-
houses-first-year-studio-2/ 
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 Lebbeus Woods e Raimund Abraham tiveram uma relação muito  

próxima de amizade e de interlocução intelectual. Woods conheceu o 

trabalho de Abraham no fim dos anos 70 em uma exposição na Galeria Leo 

Castelli em Nova York. “I was struck by their density and mysterious quality 

that seemed to speak of another idea of architecture than any I had seen.”159 

 Quando Woods foi contratado como professor na Cooper Union, 

John Hejduk o colocou como colega de atelier de Abraham. Lebbeus 

interpreta o gesto do então reitor como um teste para ver se o novato seria 

capaz de lidar com a pressão de trabalhar com um dos mais respeitados 

professores da escola e, que tinha fama de ser perfeccionista, implacável e 

de temperamento difícil. Os dois professores tinham visões bastante 

distintas em relação à arquitetura e, segundo o próprio Woods, o resultado 

dos dois estúdios em que trabalharam juntos foi desapontador a despeito 

dos esforços dos professores e do corpo discente. Segundo ele “(...) I 

suppose you can stretch the dialectic so far.”160 Apesar de um começo difícil 

a relação entre os dois floresceu da admiração e respeito mútuo para a 

amizade. É razoável pensar que Abraham teve uma influência161 em Woods 

                                                
159 “Fiquei impressionado com a densidade e a qualidade misteriosa deles que 
pareciam falar de outra ideia de arquitetura do que qualquer outra que eu já tivesse 
visto.” WOODS, Lebbeus. Raimund Abraham’s Dream. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/02/14/raimund-abrahams-dream/. 
Acessado 06/05/2018. 
160 « Eu suponho que você não possa estender a dialética tão longe. » WOODS, 
Lebbeus. ANTI: Journey to Architecture. In WOODS, Lebbeus. Slow manifesto : 
Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New 
York, 2015p. 130. 
161 “He (Abraham) and Hejduk were the most important teachers in the school. As a 
teacher, I looked, listened, and learned by their examples how to teach in my own 

Figura 3.15: Raimund Abraham, Traviatagasse housing estate 
Viena, Austria (1987-92).  
Fonte: https://hiveminer.com/Tags/iba%2Ckreuzberg/Recent 
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como exemplo de uma integridade em relação à arquitetura, através de uma 

posição que buscava incorporar questões filosóficas através de uma 

eloquência gráfica. 

 
First of all, his works—drawn and built—are always visually compelling. 

Regarding his exploratory drawings, one is immediately struck by their 

sensuality, their tactility, their originality. They are the very opposite of 

drawings that attempt to be objective or coolly professional. There are 

something highly personal, which is very unusual for the drawings of an 

architect, and this makes them a little frightening. At the same time, they 

address ideas that allude to the universal, in his use of archetypes—

square, cube, circle, sphere, point, line, and plane–for example. The 

interplay between these supposed extremes creates an inner tension, an 

existential, dialectical, ultimately tectonic, that is, a constructed, idea of 

place, time, the world.162 

                                                                                                                         
way. Introducing Raimund at a lecture some years later, I called him the “teacher of 
the teachers,” which he certainly was, though I’m sure that was not his goal. He took 
teaching seriously because it engaged ideas in terms of architecture.” WOODS, 
Lebbeus. RAIMUND ABRAHAM’S DREAM. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/02/14/raimund-abrahams-dream/. 
Acessado em 09/05/2018. 
162 “Primeiro de tudo, seus trabalhos - desenhados e construídos - são sempre 
visualmente atraentes. Quanto aos seus desenhos exploratórios, qualquer um fica 
imediatamente impressionado com sua sensualidade, sua tatilidade, sua 
originalidade. Eles são exatamente o oposto dos desenhos que tentam ser 
objetivos ou friamente profissionais. Há algo altamente pessoal, o que é muito 
incomum para os desenhos de um arquiteto, e isso os torna um pouco 
assustadores. Ao mesmo tempo, eles abordam idéias que aludem ao universal, em 
seu uso de arquétipos - quadrado, cubo, círculo, esfera, ponto, linha e plano - por 
exemplo. A interação entre esses supostos extremos cria uma tensão interior, uma 
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 Aqui, ao descrever o que o atrai nos trabalhos de Abraham, Woods 

diz muito de suas próprias investidas no projeto arquitetônico. Em Woods 

não há, como veremos a seguir, a incorporação de arquétipos, que ele 

identificou na obra de Abraham, porém é inegável que ambos transitam em 

terrenos afins quanto ao uso do desenho como uma representação de um 

campo de ideias para a disciplina, e não apenas como antecipação a um 

objeto construído. Apesar de terem visões, às vezes, diametralmente 

opostas sobre o que buscavam na arquitetura, havia um interesse mútuo no 

diálogo de ideias. Esses diálogos pareciam ser uma espécie de laboratório 

em que ambos testavam suas ideias sob o crivo crítico do colega. 

 
In my view his drawings are essentially philosophical, in that they struggle 

with questions of existence and its meaning. What makes them 

architecture—or, I should say, Abraham’s architecture–is that they create 

clear relationships between abstract, tectonic space and form and human 

experiences and conditions that comprise our existence. As he has said on 

many occasions, “architecture must confront a program,” which I take to 

mean a program for inhabiting particular spaces and their contexts.163 

                                                                                                                         
existencial, dialética e, em última instância, tectônica, que é, uma ideia construída 
de lugar, tempo, o mundo.” WOODS, Lebbeus. Op. Cit. Acessado em 04/05/2018. 
163 “Na minha opinião, seus desenhos são essencialmente filosóficos, na medida 
em que lutam com questões da existência e seus significados. O que os torna 
arquitetura - ou, eu diria, a arquitetura de Abraham - é que eles criam relações 
claras entre o abstrato, o espaço tectônico, as formas, as experiências e condições 
humanas que compõem a nossa existência. Como ele disse em muitas ocasiões, ‘a 
arquitetura deve enfrentar um programa’, o que eu entendo como um programa 
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  De fato, os dois colaboravam juntos na escrita de um livro sobre 

uma viagem que fizeram, em 2007, à França em que discutiram sobre 

arquitetura em geral e sobre o que os aproximava e os distanciava. Esta 

discussão aconteceu, principalmente, nas celas do mosteiro de La Tourette 

de Le Corbusier. O diálogo continuou na volta aos Estados Unidos e havia 

planos de publicação de um livro à quatro mãos. Esses planos foram 

prejudicados quando Abraham faleceu em um acidente de carro em Los 

Angeles em 2010 após uma palestra na Universidade da Califórnia. A parte 

do texto destinada a Abraham estava, ainda, muito incompleta, porém 

Lebbeus tornou como uma missão pessoal o término do livro. Este foi 

parcialmente publicado, de forma serializada, no blog de Woods, em uma 

série de nove artigos, sob o título ANTI: Journey to Architecture ao longo do 

ano de 2011. 

 O diálogo transcrito entre os dois colegas dá uma dimensão das 

questões teóricas e conceituais que os aproximavam e das discordâncias a 

respeito da disciplina. 

 
LW: Our differences. First of all, they’re philosophical. Judging by what we 

say and do, it’s obvious that I’m interested primarily in the things that 

change in life, while you are interested in those than don’t change. In my life 

and my work—the two can’t be separated—-the driving idea has been 

transformation. My approach to thinking about architecture has always been 

                                                                                                                         
para habitar determinados espaços e seus contextos.” WOODS, Lebbeus. Op. Cit. 
Acessado em 04/05/2018. 

Figura 3.16: Raimund Abraham e Lebeus Woods em frente ao 
mosteiro de La Tourette. Capa do livro publicado no Blog de 
Lebbeus Woods.  
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/06/29/anti-
journey-to-architecture-1/ 
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based on the consequences of changes that are out of our control. I’ve tried 

to imagine not only forms but also ways—methods—of dealing with them in 

precise spatial terms. If I had to presume, forgive me, your work seems to 

be about the very opposite…. 

 

RA: Oh, I wouldn’t say that. And ‘transformation’ is such a generic term. 

 

LW: I’d call it a philosophical term, like truth, or justice….very difficult to 

define but very important. 

 

RA: To me it’s generic. Because anything you make is the transformation of 

something else. When I make a pencil line on a piece of paper I transform 

the paper. So my question is how to transform it. I think where we really 

fundamentally differ is that I’m extremely suspicious about anything that is 

considered new. That when I try to make something original, something 

authentic. Not new—new alone is not good enough for me. So maybe in 

that respect my suspicion of the new forces me to always go back to the 

origins of things. I’m not interested in inventing any new formal condition 

that is not somehow coming from the guts, I mean the guts of history, the 

entire history of mankind.164 

                                                
164 LW: Nossas diferenças, primeiro de tudo, são filosóficas. A julgar pelo que 
dizemos e fazemos, é óbvio que estou interessado principalmente nas coisas que 
mudam na vida, enquanto você está interessado naquilo do que não muda. Na 
minha vida e no meu trabalho - os dois não podem ser separados - a força motriz 
foi a transformação. Minha abordagem de pensar sobre arquitetura sempre foi 
baseada nas conseqüências de mudanças que estão fora de nosso controle. Tentei 
imaginar não apenas formas, mas também caminhos - métodos - de lidar com elas 
em termos espaciais precisos. Se eu tivesse que presumir, perdoe-me, seu trabalho 
parece ser exatamente o oposto… 
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 Woods abraça a ideia de que não só a cultura e as novas ideias 

deveriam mudar a arquitetura, mas que a própria arquitetura liderasse essa 

mudança na sociedade contemporânea. Longe de ser o advento de novas 

formas arquitetônicas, complexas e espetaculares, Woods advogava novas 

maneiras de nos relacionarmos com a arquitetura e, por extensão, com a 

cidade. Como e por quem ela será feita? Como será apropriada? Como ela 

mudará a forma como habitamos os espaços construídos? E o que signica 

habitar esses espaços na cidade contemporânea? São as perguntas que 

Woods estava interessado.165  

                                                                                                                         
RA: Oh, eu não diria isso. E "transformação" é um termo tão genérico. 
LW: Eu diria que é um termo filosófico, como verdade ou justiça ... muito difícil de 
definir, mas muito importante. 
RA: Para mim, é genérico. Porque qualquer coisa que você faça é a transformação 
de uma coisa em outra. Quando faço uma linha de lápis em um pedaço de papel, 
eu transformo o papel. Então, minha pergunta é como transformá-lo. Eu acho que 
onde nós realmente diferimos, fundamentalmente, é que eu sou extremamente 
desconfiado sobre qualquer coisa que é considerada nova. Por isso tento fazer algo 
original, algo autêntico. Não é novo - novo sozinho não é bom o suficiente para 
mim. Então, talvez, a esse respeito, minha suspeita sobre o novo me força a 
sempre voltar às origens das coisas. Eu não estou interessado em inventar 
nenhuma nova condição formal que não seja de alguma forma proveniente das 
entranhas, quero dizer as entranhas da história, toda a história da humanidade. 
WOODS, Lebbeus. ANTI—Journey to Architecture: Day 6 (and beyond). In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/05/anti-journey-to-architecture-day-6-
and-beyond/. Acessado em 04/05/2018. 
165 De fato Woods entregou a Abraham uma carta com perguntas elaboradas por 
ele na noite anterior para servir como uma espécie de roteiro.  
“Raimund: these questions are closely related (and interrelated) to the impetus 
behind and aspirations for my own work. I’m trying hard to imagine that I don’t 
already know your answers to these particular questions. 
I eagerly anticipate reading your questions for tomorrow. 
Lebbeus 

Figura 3.17: Raimund Abraham, desenho da série Loci Ultimi: 
The Last Abodes of Mankind.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/04/12/abraha
ms-unbuilt-with-a-text-by-diane-lewis/ 
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 Para Lebbeus a arquitetura existe no fluxo da mudança e qualquer 

tentativa intemporalidade é fútil. O câmbio do espaço ao longo do tempo é a 

única constante. A transformação da cultura, da política, das cidades, da 

arquitetura e dos materiais explica a presença constante da ruína em seus 

trabalhos. A ação do tempo que a tudo arruína fica marcada na arquitetura 

como um lembrete de que existe o efeito de forças inexoráveis que estão a 

revelia de nossa tentativa de controle. Abraham, embora reconhecesse a 

futilidade de se combater a ação da mudança, buscava justamente através 

do  confronto, entender o que a arquitetura poderia ter, mesmo que fugidio, 

de eterno. Para ele era justamente nessa dialética, entre o ideal imaginado 

como eterno, que impregna a arquitetura no gesto criador; e a entropia 

                                                                                                                         
Does architecture have a role to play in the social, political, technological changes 
affecting contemporary society? 
At La Tourette, you said (as I recall) that my work celebrated violence and 
destruction. I don’t agree. I think our experiences–especially those tainted by 
trauma–change us and that the architecture we inhabit should actively enable us to 
change. 
Should architecture have an activist role, that is, instigate changes that only the 
architect believes are necessary? 
What is the role of the client in determining a work of architecture? What I’m after 
here is how much is the program determined by the client? 
You have often said that architecture has to challenge a program of inhabitation. 
Who says what the program to be challenged is? 
When we talked at La Tourette you said that architecture should be made to last? 
Does that mean that it should embody only enduring values, ideas? 
Why shouldn’t all architecture be temporary, connected only with ‘the quick of life?’ 
As Sant’Elia said, shouldn’t each generation build its own city? 
Do you believe in the ‘iconic building?’” WOODS, Lebbeus. ANTI—Journey to 
Architecture: Day 6 (and beyond). In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/05/anti-journey-to-architecture-day-6-
and-beyond/. Acessado em 04/05/2018. 
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implacável que acomete os corpos físicos, que reside o drama da criação 

arquitetônica. Cabe ao arquiteto, em sua obra conciliar essa dicotomia 

interna da disciplina.  

 Assim como Woods, Abraham lidava com a relação entre a violência 

e a arquitetura, porém de maneira muito diversa. Para Abraham a criação 

arquitetônica nasce de um ato de violência primordial, que é o lançamento 

de uma geometria criada no plano mental para o mundo físico onde ela se 

assentará. Esse ato transformador da natureza e a conquista do território 

devem ser conciliadas materialmente pela contrução dessa geometria 

imaginada. Resolver o conflito entre esses pares a princípio antagônicos é o 

objetivo do projeto arquitetônico e sua origem. Para Abraham todo ato de 

criação é um ato ontológico de violência contra a sacralidade do sítio ao 

qual se pretende inserir. Isso equivale dizer que todo ato criativo é violento 

por natureza. O gesto criador seria um ato de conquista do grande espaço 

amorfo do mundo pela razão criadora que o mensura, imbui sentido e, em 

resumo, lhe tenta domar. Mesmo que frustrado nessa tentativa, cabe ao 

arquiteto, como ato de criação, tentar.  

 Para Woods o ato de violência seria anterior ao ato criativo. A 

violência surge no momento em que se estabelece uma hierarquia, ou uma 

ideologia, que subjuga o indivíduo às normas pre-estabelecidas tanto do 

comportamento mental, através de uma ideologia dominante, quanto do 

comportamento físico, na formatação de tipologias arquitetônicas que o 

aprisionam. Para ele o ato criativo era, antes de tudo, subversivo do status 

quo circundante. A arquitetura não deveria coadunar com as formas de 
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poder, e sim desnudar a violência que esse poder inflige sobre a cidade. 

Por isso a busca por uma geometria fragmentada e afiada, como a rasgar o 

véu que encobre uma verdade camuflada. 

 Outra diferença conceitual entre os amigos, estava na relação entre 

o espaço íntimo da casa e o mundo exterior. Abraham via uma origem da 

arquitetura no abrigo da caverna primitiva, que não foi projetado pelo 

homem e, mesmo assim, lhe serve de abrigo e proteção contra o mundo 

exterior perigoso e instável. Se o ato da mente criativa é violento, a caverna 

é por definição um espaço de paz: não foi criada às expensas da terra mas 

é sim a própria terra virgem que nos abriga. Conciliar então a nossa 

construção, com o sítio à qual está implantada, seria trazer para a 

arquitetura essa noção de paz e proteção que nossos antepassados 

encontraram na caverna. Essa é uma origem e, ao mesmo tempo, um 

elemento pérpetuo de significado da arquitetura à qual Abraham buscava 

em seus projetos. Mesmo que materialmente a casa pereça, o seu sentido 

arquetípico de abrigo permanece na arquitetura como idéia. 

 Lebbeus Woods parte de uma premissa diametralmente oposta: 

Para ele é o mundo exterior que está sendo tão monitorado e controlado 

que a fronteira desconhecida deve ser a nossa própria casa. Os espaços de 

Woods se apresentam como desafios a serem enfrentados e conquistados 

por seus habitantes em um mundo pré determinado pelas forças do 

mercado e pasteurizado às possibilidades de apropriação. 

 
LW: In the outside world today, I think architecture has to be not the safe 

and known but the unknown space. Architecture has to provide the new 
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territory, the new place to go hunting or to find something authentic because 

the outside world has become so surveilled, controlled, predictable. In my 

work, I have been trying to create unknown spaces. 

 

RA: I know. But let me tell you something. To me is nothing more unknown 

than the economy that dictates the whole strategy of survival. It’s a mystery. 

How this world functions is a mystery. In a way, one is forced to return to the 

cave, which is your home, where you start to dream up a world that is not 

the world outside but one that you create. So in that respect it is to me doing 

exactly the same thing as long ago: you retreat to a place of safety. The 

world out there is much more dangerous than the world where you have to 

fight a lion or any other wild animal because the enemy, or the adversary or 

other tribes or animals were known then. You could look an enemy in the 

eye, but now the enemy is unknown, completely unknown. The world out 

there is more dangerous than the older world, so the cave is still has to 

exist. And we must always maneuver the threshold we are forced almost to 

cross. We are forced to survive.166 

                                                
166 “LW: Atualmente no mundo lá fora, eu não acho que a arquitetura deva ser o 
espaço seguro e conhecido, mas o desconhecido. A arquitetura tem que fornecer o 
novo território, o novo local para ir caçar ou encontrar algo autêntico, porque o 
mundo exterior se tornou tão vigiado, controlado e previsível. No meu trabalho, 
tenho tentado criar espaços desconhecidos. 
RA: Eu sei. Mas deixe-me dizer uma coisa. Para mim, nada é mais desconhecido 
do que a economia que dita toda a estratégia de sobrevivência. É um mistério. 
Como este mundo funciona é um mistério. De certa forma, somos forçados a 
retornar à caverna, que é a sua casa, onde você começa a sonhar com um mundo 
que não é o mundo exterior, mas aquele você cria. Então, a esse respeito, para 
mim é fazer exatamente a mesma coisa desde há muito tempo atrás: você recua 
para um lugar de segurança. O mundo lá fora é muito mais perigoso do que o 
mundo onde você tem que lutar contra um leão ou qualquer outro animal selvagem 
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 A arquitetura de Abraham nasce do confronto entre seu programa,  

por mais prosaico que possa ser, e a vocação de abrigo espiritual ao 

homem. A dialética entre o profano e o sagrado animava sua pesquisa e 

dava ao seu trabalho uma austeridade geométrica que se relaciona a uma 

abordagem poética do habitar humano. 

 O projeto da Euclidian House, de Abraham, nasceu desse 

entrecruzamento entre uma poética onírica com uma vontade reguladora de 

medir e dar sentido ao mundo. Este projeto, segundo seu autor, apareceu 

para ele em sonho, e parece ser um resumo de suas ideias a respeito da 

arquitetura e sua relação com o eterno e a geometria. Este sonho 

exemplifica, também, um componente surreal na sua arquitetura na forma 

como  o projeto se revela estranhamente preciso em sua memória. A 

presença do arquiteto James Stirling deixa a coisa ainda mais interessante.  

 
 In March of this year I experienced and recorded my first architectural 

dream. As my recollection of dreams has usually been vague, fragmentary 

and distorted, this particular dream left a precise and lasting imprint on my 

memory: 

‘A man who strongly resembled Jim Stirling, guided me toward, as he 

described it, a mysterious construction site. A soft and barren hill, detached 

                                                                                                                         
porque o inimigo, ou o adversário ou outras tribos ou animais eram conhecidos 
naquela época. Você poderia olhar um inimigo nos olhos, mas agora o inimigo é 
desconhecido, completamente desconhecido. O mundo lá fora é mais perigoso que 
o mundo antigo, então a caverna ainda precisa existir. E devemos sempre 
manobrar o limite que somos forçados a quase atravessar. Somos obrigados a 
sobreviver.” WOODS, Lebbeus. Op. Cit. Acessado em 04/05/2018. 

Figura 3.18: Raimund Abraham, House for Euclid (1983). 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/02/14/raimun
d-abrahams-dream/ 
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from any recognizable geographic identity, revealed on its flattened top a 

square concrete slab, with sides approximately twelve feet long and raised 

one foot above the soil. Its surface was marked by an orthogonal grid, 

parallel to the sides of the square plane. Four cubes, approximately 

eighteen by eighteen inches, were placed (one on each corner of the slab) 

to seemgly float above the surface of the square. Each steel cube was 

supported and connected by a steel joint, wich functioned as a pin hinge, 

turning 180 degrees within a vertical plane, and was a vertical axle, turning 

360 degrees within a horizontal plane with independente sockets in the 

cube as well as the slab. Each of the cubes was turned against the 

orthogonal sides of the slab and appeared slightly tilted along their vertical 

axis, as if to defy the accepted rules of gravity. The number of justapositions 

seemed infinite.’ 

It was the precision of my memory wich enabled me to demystify the 

imaginary quality of the dream: surreal and real became interchangeable 

metaphors.167 

                                                
167 Em março deste ano experimentei e registrei meu primeiro sonho arquitetônico. 
Como minha lembrança dos sonhos geralmente tem sido vaga, fragmentada e 
distorcida, esse sonho particular deixou uma impressão precisa e duradoura em 
minha memória: 
"Um homem que se parecia muito com Jim Stirling me guiou, como ele descreveu, 
por um misterioso canteiro de obras. Uma colina suave e estéril, destacada de 
qualquer identidade geográfica reconhecível, revelava em seu topo planificado uma 
laje de concreto quadrada, com lados de aproximadamente três metros de 
comprimento e elevada um pé acima do solo. Sua surperfície era marcado por uma 
grade ortogonal, paralela aos lados do plano quadrado. Quatro cubos, 
aproximadamente dezoito por dezoito polegadas, foram colocados (um em cada 
canto da laje) para flutuar convenientemente acima do surfasse do quadrado. Cada 
cubo de aço era apoiado e ligado por uma junta de aço, que funcionava como uma 
dobradiça, girando 180 graus dentro de um plano vertical, e era um eixo vertical, 
que girava 360 graus dentro de um plano horizontal com soquetes independentes 

Figura 3.19: Raimund Abraham, detalhe da aresta da House 
for Euclid (1983).  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/02/14/raimun
d-abrahams-dream/ 
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 Este sonho de Abraham traduz algumas das questões essenciais de 

sua arquitetura: a paisagem indistinta é particularizada por um sólido 

primário que dimensiona e dá sentido ao sítio. Por outro lado, este sólido 

contém uma grade regular que ordena formas geométricas também 

básicas. O que seria um composição estática, encontra seu dinamismo 

através de juntas que transforma e decompõe essa figura em um número 

infinito de possibilidades arquitetônicas. O prisma geométrico não é estático 

em seu projeto, e sim o início de sucessivas transformações que carregam 

em seu bojo a aparente dicotomia entre o contingente e o eterno. Questões 

pragmáticas como as medidas e materiais, bem como componentes, como 

dobradiças, convivem com elementos inexplicavelmente flutuantes, criando 

um espaço híbrido entre duas realidades complementares. 

  Outro projeto interessante de Raimund é o seu Musikerhaus. Esse 

foi seu último trabalho e estava em construção quando seu autor faleceu em 

2010. A casa foi apresentada na Bienal Internacional de Arquitetura de 

Veneza de 1996, e foi completada em 2013. Destinada à moradia de quatro 

músicos, ela tem uma intrigante relação entre a sua geometria e seu 

                                                                                                                         
no cubo, bem como na laje. Cada um dos cubos foi virado contra os lados 
ortogonais da laje e apareceu ligeiramente inclinado ao longo do seu eixo vertical, 
como se desafiassem as regras de gravidade aceitas. O número de justaposições 
parecia infinito. 
Foi a precisão da minha memória que me permitiu desmistificar a qualidade 
imaginária do sonho: surreal e real tornaram-se metáforas intercambiáveis. 
ABRAHAM, Raimund. The Dream (2003). In WOODS, Lebbeus. Raimund 
Abraham’s Dream. In https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/02/14/raimund-
abrahams-dream/. Acessado em 18/06/2018. Tradução nossa. 

Figura 3.20: Raimund Abraham, Musikerhaus (1996-2013). 
Fonte: https://arcspace.com/feature/house-for-music/ 
 



 131 

programa. Com uma volumetria de um tronco de cone de seção inclinada, a 

construção encerra um pátio coberto circular vazado por um grande 

triângulo equilátero que reforça o caráter absolutamente simétrico e estático 

da composição. Contrariando um senso comum que relacionaria a música a 

uma forma fluída e orgânica, o edifício de Abraham assume um perfil 

austero e atemporal, dando um aspecto solene e quase religioso em 

contraponto a uma suposta fluidez do programa.  

 Esse aspecto sacro do triângulo, no entanto, não está ligado à 

nenhuma simbologia religiosa cristã. Em Abraham, o sagrado está ligado à 

matemática e as formas geométricas que se tornam geradoras do espaço. 

Ele mesmo reconhece como seu trabalho parece reacionário ao ser 

comparado com o de Woods em suas geometrias complexas e fraturadas. 

 
RA: So, but when you consider the Musikerhaus in comparison to the 

spaces you are trying to create or investigate, it seems rather reactionary. 

And it is true, my building is very reactionary. It is symmetrical which is 

almost a sacrilege today. And yet it is an interesting symmetry because 

actually it’s dictated by the triangle—the equilateral triangle—and there is  

almost no way to violate it—it’s almost like a magical tranquility.168 

 

                                                
168 “RA: Então, quando você considera o Musikerhaus em comparação com os 
espaços que você está tentando criar ou investigar, parece bastante reacionário. E 
é verdade, meu prédio é muito reacionário. É simétrico, quase um sacrilégio hoje. 
E, no entanto, é uma simetria interessante porque, na verdade, é ditada pelo 
triângulo - o triângulo equilátero - e quase não há como violá-lo - é quase como 
uma tranquilidade mágica.” ABRAHAM, Raimund. In WOODS, Lebbeus. Op. Cit. 
Acessado em 04/05/2018. 

Figura 3.21: Raimund Abraham, Musikerhaus (1996-2013), 
vista do interior.  Fonte: https://arcspace.com/wp-
content/uploads/insel_hombroich_10.jpg 
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 Para aumentar ainda mais a tensão entre programa e forma, o 

edifício desenhado para quatro pessoas se baseia em uma composição 

geométrica triangular. Essa aparente contradição não passou despercebida 

para Lebbeus Woods. 

 
LW: Well what’s interesting about the equilateral triangle and your project is 

that the building is intended for four musicians. Right? 

RA: Right. 

LW: So, a triangle has three sides and three corners, so for four musicians it 

is something of a perverse contradiction. 

RA: It by far supersedes the space of the inhabitants, which is the space of 

music. When I made it it was pure formal instinct. 

LW: I can’t get into your motives because I’m not in your head, but it seems 

to me that you challenged yourself with that triangle in some way. 

RA: Well, yes. 

LW: I mean it wasn’t that the triangle is symbolic. 

RA: No, no. 

LW: It was like the triangle is there and you have to deal with it. 

RA: A triangle in the circle and then you deal with it. One of my assistants 

started to work on the computer drawings and said, “It’s amazing—it 

designs itself.” And it is absolutely true, because the geometrical 

consequence of responding to the triangle is that it imprints itself in other 

things. It’s geometric power it forces you to recognize certain things like the 

axis, but on the other hand, the axial symmetry in the plan is almost 
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immediately turned into a circular symmetry when you enter. The center 

starts to rotate.169 

 

 O trabalho dos dois colegas lida com essa relação entre a geometria 

e uma concepção do espaço para o homem, com questionamentos 

conceituais que se manifestam em narrativas e mitos de origem afins, 

porém díspares. Em Abraham o mundo é entendido como hostil e o espaço 

da habitação ainda cumpre seu papel ancestral de proteção e abrigo. Por 

isso a preocupação em acessar o que a arquitetura pode ter de intemporal e 

arquetípico através de seu uso de formas geométricas elementares. Em 

Woods parece acontecer o inverso. Sua leitura é que o mundo se tornou 

                                                
169 “LW: Bem, o que é interessante sobre o triângulo equilátero e seu projeto é que 
o prédio é destinado a quatro músicos. Certo? 
RA: Certo. 
LW: Então, um triângulo tem três lados e três cantos, então para quatro músicos é 
uma contradição perversa. 
RA: O espaço dos habitantes é de longe superado pelo espaço da música. Quando 
eu fiz isso, era puro instinto formal. 
LW: Eu não consigo entender seus motivos porque não estou na sua cabeça, mas 
parece que você se desafiou com esse triângulo de alguma forma. 
RA: Bem, sim. 
LW: Eu quero dizer que não é que o triângulo seja simbólico. 
RA: Não, não. 
LW: Era como se o triângulo estivesse lá e você tivesse que lidar com isso. 
RA: Um triângulo no círculo e então você lida com isso. Um de meus assistentes 
começou a trabalhar nos desenhos de computador e disse: “É incrível - ela se 
projeta sozinho”. E é absolutamente verdade, porque a consequência geométrica 
de responder ao triângulo é que ele se imprime em outras coisas. É o poder 
geométrico que força você a reconhecer certas coisas como o eixo, mas, por outro 
lado, a simetria axial no plano é quase imediatamente transformada em uma 
simetria circular quando você entra. O centro começa a girar.” ABRAHAM, 
Raimund. In WOODS, Lebbeus. Op. Cit. Acessado em 04/05/2018. 
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pasteurizado pelas forças políticas e econômicas e resta à arquitetura 

promover um desafio para seus habitantes. Logo, os espaços 

extremamente complexos propostos por Woods romperiam o grid da cidade 

tradicional criando espaços sem função pré-determinada que seriam 

apropriadas pelos habitantes a revelia das intenções dos arquitetos. As 

formas complexas de sua arquitetura são uma constatação do conjunto de 

forças que atuam sobre as cidades e que são ocultadas por um 

consumismo desenfreado. Assim os espaços de Woods se propõe a 

estabelecer um desafio onde haveria uma demanda por conforto que se 

esperaria de formas mais elementares. 

 
Living in a time of intense experimentation with architectural forms can 

induce a hunger of eye and mind for more basic forms. It is not just that 

we can tire of novelty and complexity, but also that we can yearn for a 

clarity of meaning not easily found in them. (...) 

Pure forms have served different religions, philosophies, and political 

systems, but always those that fulfill our yearning for clarity in the 

existential complexity and uncertainty of our experiences—and that is their 

downside. They are instruments of fundamentalisms of every kind, 

reducing existence and its meanings to a presumed set of basics and, 

perhaps, leaving little space for differences.170 

                                                
170 “Viver em um período de intensa experimentação com formas arquitetônicas 
pode induzir uma fome para olho e a mente por formas mais básicas. Não é só que 
podemos nos cansar da novidade e da complexidade, mas também que podemos 
ansiar por uma clareza de significado que não é facilmente encontrada neles. (...) 
As formas puras serviram diferentes religiões, filosofias e sistemas políticos, mas 
sempre aquelas que satisfazem nosso anseio de clareza na complexidade 
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 Woods parece querer, nas formas complexas que propunha, uma 

qualidade filosófica que não haveria em geometrias mais elementares. Para 

Lebbeus o arquiteto “who designs building types is a pyramid builder, who 

follows the hidden forms already inscribed by those expressing and 

dominate others, and who benefits by conventions, conformity and all 

adherences to the rules of the normative.”171 O arquiteto experimental, ao 

contrário, pode inverter essa pirâmide com o seu ápice voltado para o 

indivíduo. Aqui entendemos que a geometria era entendida de maneira 

completamente diferente pelos dois colegas. Para Abraham ela era 

manifestação espiritual da razão humana, que através de formas 

geométricas, busca uma genealogia com o abrigo ancestral. Essas formas 

são uma manifestação da mente criadora que mensura e remodela o 

mundo para abrigar o homem. Nos trabalhos de Abraham há uma presença 

de eixos, simetrias, centros e origens, onde o homem se reencontra com 

sua razão e seu lugar no mundo. A sua casa é o “ponto-zero” do indivíduo, 

seu lugar no mundo e seu referencial de origem. 
                                                                                                                         
existencial e na incerteza de nossas experiências - e essa é a desvantagem delas. 
São instrumentos de fundamentalismos de todo tipo, reduzindo a existência e seus 
significados a um presumido conjunto de fundamentos e, talvez, deixando pouco 
espaço para diferenças.” WOODS, Lebbeus. Pure Forms. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/01/24/pure-forms/. Acessado em 
04/05/2018. 
171 “Quem desenha tipologias arquitetônicas é um construtor de pirâmides, que 
segue as formas veladas já inscritas por aqueles que expressam e dominam os 
outros, e que se beneficiam com convenções, conformidade e todas as aderências 
às regras normativas”. WOODS, Lebbeus. Anarchitecture: Architecture is a 
political act. In PAPADAKIS, Andreas (org.). Theory + Experimentation. An 
intelectual extravaganza. London: Ernst & Sohn, 1993, p. 25. 
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 Por outro lado, a geometria é uma forma política por excelência. A 

arquitetura de Lebbeus Woods buscava uma construção da desobediência 

e da não conformidade com o mundo. A casa do indivíduo é um laboratório, 

onde se conduzem ensaios espaciais e de apropriação de um recorte do 

espaço da cidade. Esse aprendizado, vindo de dentro da casa e do homem 

que a habita, pode ser, posteriormente, replicado em recortes maiores no 

espaço urbano. Suas formas complexas são um convite a aventura e ao 

desconhecido. E, mais importante, não são um ponto de origem, pois assim 

se estabeleceria uma ordem e uma hierarquia. Para Woods não havia mais 

uma origem e nem um fim, nem um lugar sagrado e muito menos descanso. 

 O habitante da cidade está sempre em movimento, em constante 

reinvenção, criando novos significados e abandonado uns tantos outros. Um 

dos descartes dessa nova sociedade é o uso das tipologias consagradas 

que encerram simbolicamente o poder das elites que os ergue. Para 

Lebbeus não construí-los seria um ato político de resistência. Somente em 

espaços livres de poder simbólico haveria espaço para a não conformidade, 

para a diferença, para a liberdade de agir. Os espaços woodianos são o 

espaço da inquietação e da descoberta. 

 Essa era uma visão presente em seus exercícios do primeiro ano da 

Cooper Union. A desconstrução das geometrias elementares era iniciada 

pelo confronto com um programa (como defendia Abraham) não 

convencional. Esse percurso de manipulação formal aliado à questões 

poéticas e conceituais dadas pelo programa pouco usual (fogo, água, 

crepúsculo, etc...) estabelecia um percurso projetual onde não havia 
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certezas claras do objetivo a ser conquistado. Havia uma constante 

formulação de questões e nenhuma âncora programática tradicional que 

avalizava alguma certeza no resultado obtido.  

 A perspectiva de Woods sobre a arquitetura não seria compatível ao 

mercado imobiliário e nem a grande maioria dos usuários, que dificilmente 

abarcariam suas propostas de formas complexas, falta apriorística de 

função e desconforto programado. Porém a aplicação dessas questões no 

ensino universitário, por Woods e seus colegas da Cooper Union, criaram 

um exercício acadêmico em que a especulação arquitetônica não se 

destinava a um fim específico e sim ao ato de transformação. 

 
Education must encourage and sustain contradiction. Kiergaard was 

eloquently blunt when he wrote “... take paradox away from the thinker and 

ou get the professor.”paradigmatic models, essentially archetypal, do not 

unsettle. Ambivalence is funfamental to the spirit of thought; it gives birth to 

the absurd, the axymoron and wit. Antinomies, to survive, need the 

dialogues of animate conversation, not the monologue of a coroner’s report. 

Beware the criticismo of the methodologist whose condemnation is a type of 

agoraphobia, fearing the virtual infinity of ideas that open outwards.172 

                                                
172 “A educação deve encorajar e sustentar a contradição. Kiergaard foi 
eloquentemente contundente quando escreveu ‘... tire o paradoxo do pensador e 
você terá o professor’. Modelos paradigmáticos, essencialmente arquetípicos, não 
perturbam a ordem. A ambivalência é fundamental para o espírito do pensamento; 
dá a luz ao absurdo, ao aximoro e à sagacidade. As antinomias, para sobreviver, 
precisam dos diálogos da conversa animada, não do monólogo do relatório de um 
legista. Cuidado com a crítica do metodologista cuja condenação é um tipo de 
agorafobia, temendo a infinidade virtual de idéias que se abrem para o exterior.” 
SCOFIDIO, Ricardo. In DILLER, Elizabeth; LEWIS, Diane; SHKAPICH, Kim. 
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A defesa de Scofidio de um pensamento que abrigue a contradição e o 

paradoxo, como forma de reflexão no ensino de arquitetura, mostra uma 

certa afinidade que o une aos nomes de Lebbeus Woods e Raimund 

Abraham. Em comum entre eles há o entendimento de que o que é 

simplesmente arquetípico e concordante abre pouco espaço para a 

inconguência e a dissonância que animam a a discussão e abrem novas 

possibilidades imaginativas. Uma das características fundamentais do 

surrealismo é justamente buscar, em seu modo de fazer, os recursos a que 

somos confrontados em um estado onírico. A incongruência da lógica, a 

incoerência dos devaneios, os paradoxos temporais e espaciais, a 

aproximação de coisas diferentes e a separação de coisas semelhantes; 

são alguns dos recursos que estão presentes nas práticas docentes e 

profissionais que vimos até agora e também no trabalho de Elizabeth Diller 

e Ricardo Scofidio. 

3.3 A arquitetura ciborgue de Diller e Scofidio 

 Elizabeth Diller173, colega de Woods na disciplina Architectonics174 

concorda que há uma “moral geométrica”, culturalmente estabelecida, por 

assim dizer. 

                                                                                                                         
Education of an architect. The Irwin S. Chanin School of Architecture of the 
Cooper Union. Rizzoli International Publications: New York, 1988, p.41. 
173 Elizabeth Diller é sócia do Diller Scofidio + Renfro um dos mais renomados 
escritórios de arquitetura do mundo com projetos em diversos países. Junto com 
seus sócios Ricardo Scofidio, Charles Renfro e Benjamin Gilmartin eles projetaram 
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Why is the condition of equilibrium identified with sanity? 

Certainly culture, in its intolerance of the eccentric and the unresolved, has 

appropriated simmetry, the simplest of all equations, as the image of 

stability and, therefore, power. 'A' symmetry and 'dis'equilibrium are, by 

inflection, aberrant. Only ideals are named. 

Vertical and true are synonyms. To be oblique is to veer from plumb as well 

as from candor. However, a deviation reaching the horizontal resotres the 

truth; to be honest is to be 'on the level'. Social and spatial ideals are 

shared. 

Language, the first infiltration of custom into the study of architecture, must 

be quickly subverted. For, is not the vertical biased in fact, a radius 

converging with others, as the horizontal is devious, bending and slowly 

closing in itself? Is not equilibrium merely an event, a momentary resolution 

of forces, as sanity is only an incident within the range of the mind.175 

                                                                                                                         
o Blur, Swiss Expo, Lake Neuchâtel (2002), Instituto de Arte Contemporânea de 
Boston, MA (2006), A expansão e renovação da The Juilliard School, em Nova York 
(2009), o renovação do Lobby do New York State Theater, Nova York, (2010), High 
Line, fases 1, 2, 3 em Nova York, (2009, 2011, 2014) e o Museu da Imagem e do 
Som noRio de Janeiro, Brazil (em construção) entre diversos outros.  
174 Enquanto se decidia entre seguir uma carreira nas artes ou na arquitetura 
quando era estudante, Diller se interessou justamente pela disciplina que viria a 
ministrar anos depois. “One course I took at Cooper Union I enrolled in simply 
because I wanted to know what “architectonics” meant. I actually never really found 
out. [Laughs] But architecture school was really compelling to me because there 
were a lot of interesting thinkers there, and there was debate.” Diller, Elizabeth. 
Entrevista concedida para Dave Kim em 03/11/2014. In 
https://www.surfacemag.com/articles/elizabeth-diller/. Acesado em 04/05/2018. 
175 “Por que a condição de equilíbrio é identificada com a sanidade? 
Certamente a cultura, em sua intolerância ao excêntrico e ao não resolvido, se 
apropria da simetria, a mais simples de todas as equações, como a imagem da 

Figura 3.22: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, maquete da 
Slow House (1988-1990).   
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/319122323586799566/ 
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 A própria Diller, além do seu aclamado trabalho comercial, tem uma 

atuação em uma esfera mais experimental, com projetos interdisciplinares 

que envovem arquitetura, cinema, instalação e performance, onde subverte-

se as relações entre a arquitetura e o corpo ou entre a arquitetura e os 

sentidos.  

 Um de seus projetos, a Slow House, uma casa de praia em Long 

Island, se configura a partir de elementos primários da arquitetura, a saber 

uma porta e uma janela, para, a partir destes, subverter o nossa percepção 

do espaço arquitetônico. A casa/ instalação se apresenta apenas como uma 

porta na sua fachada de acesso e termina em apenas uma janela do lado 

oposto. Da sua estreita entrada o espaço vai se ampliando gradativamente 

até culminar na grande fenestração, de cerca de trinta metros, ao final da 

casa que descortina a paisagem. Em uma espécie de antena há um 

equipamento de vídeo que registra a paisagem e a projeta em uma tela 

                                                                                                                         
estabilidade e, portanto, do poder. A simetria e o desequilíbrio são, por inflexão, 
aberrantes. Apenas ideais são nomeados. 
Vertical e verdadeiro são sinônimos. Ser oblíquo é desviar-se do prumo e da 
franqueza. No entanto, um desvio que atinge a horizontal resgata a verdade; ser 
honesto é estar "no nível". Os ideais sociais e espaciais são compartilhados. 
A linguagem, a primeira infiltração de costumes no estudo da arquitetura, deve ser 
rapidamente subvertida. Pois, não é o vertical enviesado de fato, um raio 
convergindo com os outros, como a horizontal é tortuosa, curvada e lentamente se 
fechando em si mesma? Não é o equilíbrio apenas um evento, uma resolução 
momentânea de forças, pois a sanidade é apenas um incidente dentro do alcance 
da mente.” DILLER, Elizabeth. Architectonics. In In DILLER, Elizabeth; LEWIS, 
Diane; SHKAPICH, Kim. Education of an architect. The Irwin S. Chanin School 
of Architecture of the Cooper Union. Rizzoli International Publications: New York, 
1988, p.32. 

Figura 3.23: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, aparato de 
video da Slow House (1988-1990).    
Fonte:https://www.pinterest.nz/pin/389350330276770345/?lp
=true 
 



 141 

externa em frente a essa grande abertura. A camêra pode ser controlada 

remotamente e aproximar e afastar, registrar outro ponto de vista ou gravar 

imagens para serem exibidas depois. Com isso cria-se uma sobreposição 

espacial e temporal na paisagem vista. Pode-se ver simultaneamente o 

mesmo espaço durante temporalidades diferentes: noite/dia, inverno verão, 

próximo/longe. A casa se converte em uma espécie de espaço ciborgue em 

que o real e o simulacro se borram na nossa percepção. “ ‘A machine for 

living in’ has been transformed into a pottencially dangerous 

psychopathological space populated by half-natural, half prosthetic 

individuals, where the walls reflected the sight of the viewers, where the 

house surveys its occupants with silent menace.”176 

 Esse tema é retratado também em sua instalação The Withdrawing 

Room (1987) confeccionada a partir de partes seccionadas e remontadas 

do projeto da antiga sede do Capp Street Project. “Com seções removidas  

das paredes e a mesa e as cadeiras penduradas no teto, a estrutura da 

domesticidade cotidiana foi desarticulada de maneira a um só tempo 

cirúrgica e dadaísta.”177  

 O mobiliário suspenso por próteses metálicas que se adequam a 

altura de televisores desnudados que se penduram do teto guarda 
                                                
176 “ ‘A máquina de morar’  se transformou em um espaço psicopatológico 
potencialmente perigoso, povoado por indivíduos semi-naturais, meio 
protéticos, onde as paredes refletem a visão dos espectadores, onde a casa 
examina seus ocupantes com uma ameaça silenciosa.” VIDLER, Anthony. 
The Architectural Uncanny: Essays on the Modern Unhomely. The MIT Press, 
Cambridge, Massachussets, 1992, p.161. 
177 FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Ubu editora, 2017, p. 
116. 

Figura 3.24: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, detalhe de The 
Withdrawing Room (1987). O espaço doméstico não foi criado 
para a humanidade, mas talvez para outro corpo: o ciborgue. 
Fonte: https://www.pinterest.com/pin/173881235593135916/ 
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semelhança com o projeto Neomechanical Tower (upper) chamber de 

Lebbeus Woods e desenhado extamente no mesmo ano. Os dois desenhos 

são tematicamente próximos: uma cadeira suspensa em frente a um 

monitor preso ao teto. No trabalho de Woods há um caráter, contudo, de 

distópico com a implicação de uma tecnologia avançada que se encontra 

sob uma pátina arruinada, enquanto na instalação de Diller havia a 

implantação de membros protéticos que subvertem o caráter ordinário dos 

objetos, transformando-os em seres híbridos e estranhos.  

 O caráter surrealista dessa instalação, subverte o espaço doméstico 

em veículos de desejo onírico que embaralham a expectativa da “máquina 

de morar” modernista. Para Vidler, este projeto apresenta as características 

do estranhamente familiar freudiano através de um espaço ciborgue que ao 

invés de acolher o homem se transforma em ameaça para aqueles que 

desejam habitá-lo. Ao serem suspensos, cortados, implantados e unidos de 

formas estranhas, esses objetos são ressignificados para o uso de um outro 

corpo que, através de sua ausência, só podemos intuir. Para Neil Spiller 

esta instalação é um enigma e a resposta só pode ser ponderada: “ Is this a 

space for technologized suicide? Or is it simply the new memory theatre of a 

digital Techno-Surrealist body? A universe of discourse for bodies that are 

part bit, part atom, that move faster and have much larger bandwidths than 

our red, brown and yelow leaky conduits can deliver.” 178 

                                                
178 “Este é um espaço para o suicídio tecnologizado? Ou será simplesmente o 
novo teatro da memória de um corpo tecno-surrealista digital? Um universo de 
discurso para corpos que são parte bit, parte átomo, que se movem mais 
rapidamente e têm capacidade mental muito maiores do que os nossos conduítes 

Figura 3.25: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, detalhe de The 
Withdrawing Room (1987). Os objetos descartados recebem 
próteses e apêndices biônicos. Fonte: SPILLER, Neil. 
Architecture and Surrealism. A blistering romance. London, 
Thames and Hudson Ltd, 2016p, 121. 
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 Anthony Vidler vê na instalação da dupla uma constatação de uma 

era pós-tecnológica, onde a promessa de um futuro melhor já se 

desvaneceu e resta a humanidade lidar com seus detritos. 

 
Thus the readymades found by Diller and Scofidio are neither pure types, as 

imagined by Le Corbusier, nor ironic countertypes, as re-represented by 

Marcel Duchamp. They are nothing more than junk, throw-away objects 

found in the street or at the local dump. Already useless to the system of 

technological utopia, they nevertheless have been recuperated by precise 

operations for another system, the cyborgian.179 

 

 Vidler assinala que a maneira que que Diller e Scofidio constroem  

seus espaços como wastelands distópicas é muito próximo dos cenários 

imaginados por autores da ficção científica, como nos livros Neuromancer e 

Johnny Mnemonic de William Gibson.180 

 Enxergamos essas semelhanças em outros autores como Ray 

Bradbury e seu conto There will come soft rains (1950), onde a 

humanidade, em um futuro próximo, é capaz de projetar casas 
                                                                                                                         
com vazamento vermelho, marrom e amarelo podem fornecer.” SPILLER, Neil. 
Architecture and Surrealism. A blistering romance. London, Thames and 
Hudson Ltd, 2016p, 114. 
179 “Assim, os readymades encontrados por Diller e Scofidio não são tipos puros, 
como imaginado Le Corbusier, nem contra-tipos irônicos, re-representados por 
Marcel Duchamp. Eles não são nada mais do que lixo, objetos descartáveis 
encontrados na rua ou no lixão local. Já inúteis ao sistema de utopia tecnológica, 
foram, no entanto, recuperados por operações precisas de outro sistema, o 
ciborgue.” VIDLER, Anthony. The Architectural Uncanny: Essays on the Modern 
Unhomely. The MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1992, p. 162. 
180 Idem, ibidem. 

Figura 3.26: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, detalhe de The 
Withdrawing Room (1987). Os objetos do cotidiano são 
ressignificados através de seções e rupturas. Fonte: 
https://vault.cca.edu/file/e0e83301-cb2b-4013-b5b6-
13dc906f747c/1/r87d_005.jpg 
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tecnologicamente avançadas, que através de dispositivos robóticos, 

controlam cada aspecto das necessidades humanas. Atividades como 

cozinhar, lavar, preparar a comida ou acordar as crianças para a escola, 

são geridas pela residência, que através de vários comunicadores 

instalados em suas paredes, dita as atividades diárias para seus 

habitantes. A casa, porém, continua em funcionamento após um evento 

cataclísmico em que os seres humanos não mais existem e ela se mantém 

como a única estrutura íntegra do entorno. Como o autor observa, é como 

uma igreja em que os deuses há muito partiram, mas a rotina do culto 

permanece inutilmente inalterada.   

 A casa continua a desempenhar suas atividades, ignorando a 

ausência das pessoas que a habitavam, até que um acidente provoca um 

incêndio e, em seguida, o seu colapso estrutural. Dela restam somente 

ruínas: uma única parede ainda de pé, através do comunicador, continua a 

falar, sem que haja ninguém para ouvi-la. Esta imagem de uma ruína 

falante, testemunha daquilo que foi e não é mais, é uma interessante 

alegoria para descrever o trabalho do arquiteto norte-americano em sítios 

arruinados.  

 

The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark 

and smoke.In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the 

stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate, ten dozen 

eggs, six loaves of toast, twenty dozen bacon strips, which, eaten by fire, 

started the stove working again, hysterically hissing! The crash. The attic 

smashing into kitchen and parlor. The parlor into cellar, cellar into sub-

Figura 3.27: Ilustração de Lebbeus Woods para a adaptação 
em quadrinhos de There will come soft rains de Ray Bradbury.  
As imagens desta adaptação guardam semelhenças com a 
instalação de Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio.Fonte: 
WOODS, Lebbeus. There will come soft rains. In The Ray 
Badbury chronicles 3. The autorized Adaptations. Bantam 
Spectra Books: New York, 1992, p.65. 
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cellar. Deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like 

skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke and silence. A 

great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east. Among the ruins, 

one wall stood alone. Within the wall, a last voice said, over and over again 

and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and 

steam: "Today is August 5, 2026, today is August 5, 2026, today is…" 181 

  

 Não é de se espantar que o próprio Woods tenha ilustrado uma 

adaptação em quadrinhos deste conto de ficção científica de Ray 

Bradbury182 . A narrativa nos coloca diante de uma reflexão acerca do 

paradoxo entre a relação do homem com os avanços tecnológicos do 

século XX: a mesma ciência que nos deu um nível de conforto inimaginável 

é também responsável pela nossa destruição. O organismo ciborgue da 

casa sobrevive além do sentido pra o qual foi criada, repetindo padrões que 

                                                
181 “O fogo explodiu a casa e ela ruiu, soltando nuvens de fagulhas e de fumaça. 
Na cozinha, um instante antes da chuva de fogo e de madeira, era possível ver o 
fogão preparando cafés da manhã em ritmo psicopata, dez dúzias de ovos, seis 
pães inteiros de torradas, vinte dúzias de tiras de bacon que, engolidas pelo fogo, 
fizeram com que o fogão começasse a trabalhar de novo, chiando histericamente! 
O estrondo. O sótão caindo sobre a cozinha e a sala. A sala sobre o porão, e o 
porão sobre as fundações. Freezer, poltrona, fitas de filmes, circuitos, camas e 
todos os outros esqueletos lançados formando, lá embaixo, uma montanha de 
destroços. Fumaça e silêncio. Uma enorme quantidade de fumaça. O amanhecer 
apareceu fraco do lado leste. Entre as ruínas, uma parede se erguia solitária. 
Dentro da parede, uma última voz repetia, sem parar, mesmo depois que o sol se 
ergueu e brilhou sobre a pilha de escombros e fumaça. Hoje é 5 de agosto de 
2026, hoje é 5 de agosto de 2026, hoje é...” BRADBURY, Ray. The Martian 
Chronicles. Toronto: Bantam Books, 1985. 
182  WOODS, Lebbeus.  There Will Come Soft Rains. In The Ray Bradbury 
Chonicles vol. 3. Bantam Books: New York, 1992.  
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não tem mais motivos para existir. O estranhamento aqui é causado 

justamente pela futilidade com que nossos padrões comportamentais, e por 

extensão, nossos espaços domésticos, adquirem quando se mantém 

anacrônicos às mudanças que ocorrem no entorno. Bradbury, parece 

desconfiar, já na década de 50, da falácia do american way of life e sua 

promessa de felicidade baseada no desenvolvimento tecnológico e no 

consumismo. Em um mundo dilacerado pela guerra, miséria e colapso 

ambiental as nossas casas teimosamente permanecem as mesmas, assim 

como os nossos hábitos. Esse mundo distópico do conto, parece antever 

que nesse ambiente hostil a humanidade não pode sobreviver, somente o 

simulacro dela persiste. Apenas o ciborgue continua inutilmente vivo. 

 O conto também nos alerta do poder que os dejetos e as ruínas tem 

de nos contar histórias, e saber escutar essas testemunhas arruinadas dos 

processos históricos consiste no leitmotiv do trabalho de Woods. Seus 

trabalhos parecem reconhecer que somente com os resíduos da destruição 

podemos compreender, verdadeiramente, o espaço que habitamos.  

 Ao incorporar a violência e a destruição no processo criativo Woods 

almeja, como o fantasmas dos romances góticos, revelar verdades 

inauditas sobre a nossa sociedade e o papel dos arquitetos nela. Para isso, 

Lebbeus usa diversos expedientes da abordagem surrealista : sonhos, 

delírios, fantasmas, ciborgues e paradoxos temporais e espacias. Através 

de paisagens devastadas ou de perigo iminente, Woods desenha suas 

quimeras arquitetônicas que, ao lidar com a insanidade do mundo, tenta 

vislumbrar nela algum sentido. 
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4  O DISCURSO GRÁFICO SURREALISTA 
 

Lebbeus was the living proof of Derrida’s theory  
that often a small sketch can have more  

influence on the world than a large building.183 
 

  

 Neste capítulo nós recorremos a dois importantes teóricos do 

desenho, na tentativa de entender a importância da notação gráfica na 

concepção da arquitetura surrealista de Lebbeus Woods.  

 O primeiro, é Peter Cook, um celebrado arquiteto e teórico do 

desenho e da experimentação na disciplina. Dois de seus livros mais 

influentes serão a base deste capítulo: Experimental Architecture (1970) e 

Drawing: the motive force of architecture (2008). A perspectiva de Cook 

sobre a arquitetura experimental e o desenho permitirá nos aproximar de 

algumas estratégias de Woods na elaboração dos seus trabalhos.  

 Outro teórico a quem recorremos aqui, é o arquiteto finlândes Juhani 

Pallasmaa autor de outros dois livros usados como base deste capítulo: As 

mãos inteligentes (2009) e A imagem corporificada (2011). Nestes livros o 

autor investiga o papel do desenho como fundamento da criação 

                                                
183 PRIX, Wolf D. For Lebbeus Woods. In Wolf D. Prix On Lebbeus Woods. 
https://www.archdaily.com/291605/wolf-d-prix-on-lebbeus-woods/. Acessado em 
30/04/2018. 

 
Figura 4.1: A Tower for a Swiss Cottage de Peter Cook  (2010). 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/124482377177042219/ 
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arquitetônica e seu papel mediador entre a a mente racional e as 

experiências passadas filtradas pela memória.      

4.1  Arquiteturas não construídas 

 De acordo com Mario Carpo, a arquitetura nem sempre foi uma arte 

do desenho. Antes do Renascimento italiano os edifícios eram 

desenvolvidos in loco, por artesãos que trabalhavam os materiais e os 

construíam. Foi Leon Battista Alberti um dos primeiros a afirmar que era 

necessário outro tipo de profissional que não fosse os trabalhadores braçais 

que erigiriam o edifício. Assim nasce a figura do arquiteto, que se retira do 

local de construção para, em seu escritório, desenhar e, depois retornar 

com a solução que será seguida pelos trabalhadores. Para Carpo na « In 

Alberti’s theory of design, the architect’s drawing is the original act of 

creation ; the physical building that may follow is only a copy, devoid of any 

intellectual added value. »184 O desenho, desde então, está intrinsecamente 

ligado a profissão, como uma das principais ferramentas que caracterizam o 

arquiteto. As perspectivas ou renderings, quanto as notações ortográficas 

enviados à obra são a essência onde a especulação arquitetônica acontece. 

Logo, não é de se admirar que muitos desenhos tenham sido mais 

influentes que os próprios edifícios construídos. 

                                                
184 “teoria do design de Alberti, o desenho do arquiteto é o ato original da criação; o 
edifício físico que o segue é apenas uma cópia, sem qualquer valor intelectual 
adicionado. CARPO, Mario. The art of drawing. In Drawing + architecture - 
Architectural Design n. 225. Guest edited by SPILLER, Neil. London, John Wiley 
& Sons, september/october 2013, p.128. Tadução nossa. 

Figura 4.2: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), Via Appia e 
Via Ardeatina, Le Antichita Romane (1756). Fonte: 
http://www.nccsc.net/essays/paradoxes-piranesi 
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 Em seu livro O interior da história a autora Marina Waisman, ao 

comentar sobre as particularidades entre o estudo da história da arte e da 

arquitetura, argumenta da importância inegável que alguns projetos ou 

croquis, mesmo não construídos, tem para o estudo da disciplina. Apesar 

de serem desenhos, eles estão mais legitimamente inseridos no campo 

disciplinar arquitetônico do que artístico. Os traços de grandes arquitetos 

podem revelar, muitas vezes, questões importantíssimas que numerosas 

páginas escritas ou os edifícios nunca poderão elucidar. Segundo a autora, 

o projeto se constitui como uma “entidade com significados próprios e 

completos em si mesmos, pois implica uma projeção em direção ao 

futuro.”185 

 
Existem, no entanto, arquiteturas desenhadas que não têm propósitos 

estéticos como finalidade fundamental, mas que se colocam como modos 

de refletir sobre a arquitetura, como modos de pensar os mecanismos da 

criação arquitetônica (Franco Purini), ou de ensaiar formas de estruturar os 

elementos arquitetônicos (John Hejduk), de explorar criticamente a 

                                                
185 WAISMAN, Marina. O interior da história: historiografia arquitetônica para 
uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013, p.25. O arquiteto norte 
americano Steven Holl, durante um mesa redonda em Viena, expõe suas 
impressões sobre a importância do trabalho do amigo: “Eu acho que a arquitetura 
[como uma profissão] está em um estado diferente: Leb teve mais influência como 
arquiteto do que as pessoas que construíram milhões de metros quadrados. 
Quando a sua revista A + U foi publicada, ela chegou em minha cidade natal, 
Seattle, que eu considero uma cidade completamente retrógrada - quase nenhuma 
arquitetura foi construída lá - mas de uma maneira [o trabalho publicado de Leb] 
teve mais influência do que um monte de edifícios.” HOLL, Steve. In NOEVER, 
Peter (ed.). The End of Architecture? Documents and manifestos. Munich: 
Prestel-Verlag, 1993, p. 100-101. 

Figura 4.3: Wall House 2 (1973). A residência foi projetada 
pelo arquiteto norte-americano John Hedjuk (1929-2000) em 
1973 para um colega de faculdade. Deveria ser construída em 
Ridgefeld, Connecticut, porém devido ao alto custo da 
construção, o projeto foi colocado em espera.  
Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/330099847659555820/?lp=true 
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realidade arquitetônica (OMA), de desenvolver ideias arquitetônicas e 

urbanísticas (Oswald Ungers), ou, ainda, de analisar as tendências da 

arquitetura tão extremamente que se chega ao limite da utopia (Piranesi) 

etc. esta produção, de grande importância na década de 1980, tem seu 

lugar específico como objeto da historiografia arquitetônica e, embora 

possa apresentar indubitáveis valores estéticos, distancia-se, por seus 

objetivos, do objeto artístico propriamente dito.186 

 

 Um dos principais teóricos da importância do desenho na 

experimentação arquitetônica é justamente Peter Cook,187 que aponta a 

importância que as arquiteturas não construídas tem para a transformação 

da disciplina. 

 Como já citado anteriormente, uma das grandes influências 

arquitetônicas de Lebbeus Woods veio do grupo Archigram. Mais tarde 

Woods se tornou amigo e colega de alguns dos membros do coletivo inglês 

como Michael Webb e Peter Cook. Este último, de ídolo se tornou, segundo 

suas próprias palavras, um fã incondicional de Woods, assim que tomou 

contato com seu trabalho: “I myself first experienced Leb’s AA lecture after 

years of hearing lectures by the most significant, the bright, and the 

                                                
186 Idem, p.24 
187 Todos os membros do Archigram foram premiados pela Royal Institute of British 
Architects (RIBA), quando reberam o Royal Gold Medal em 2004. Sir Peter Cook 
hoje leciona na University College London, e em 2007 foi agraciado com o título de 
Cavaleiro pela rainha da Inglaterra e Commandeur de l’Ordre des arts et des 
Lettres da República Francesa. Atualmente é sócio do escritório COOK-
ROBOTHAM ARCHITECTURAL BUREAU (CRAB) studio. 

Figura 4.4: A casa foi, posteriormente construída pela  
companhia Groningen, da Holanda. 
 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Wall_House_II 
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meaningful minds of architecture; and it woke me up. I leapt to my feet like a 

fan, and became a fan.”188  

   

 O contato com os trabalhos do grupo Archigram foi uma das 

inspirações para que Woods largasse seus trabalhos comerciais e 

perseguisse uma carreira acadêmica. Cook obteve destaque em uma dupla 

função complementar: é um dos protagonistas de uma arquitetura 

experimental e, ao mesmo tempo, um de seus maiores teóricos.  

 Lebbeus Woods relata que, uma vez, Cook lhe conta como ele e 

Mike Webb foram a uma palestra do arquiteto Constant Nieuwenhuys189, por 

volta de 1959 ou 1960, sobre o seu projeto New Babylon. Eles, que eram 

graduandos da universidade, aparentemente não se impressionaram muito 

                                                
188 Eu mesmo presenciei pela primeira vez a palestra Leb no AA depois de anos 
ouvindo palestras das mais significativas, brilhantes e relevantes mentes da 
arquitetura; e isso me acordou. Eu pulei de pé como um fã e me tornei um fã. 
COOK, Peter. Lebbeus Woods, 1940-2012. 
https://archpaper.com/2012/11/lebbeus-woods-1940-2012/. Acessado em 
30/04/2018 
189  Segundo Cohen: “Na Europa, fora da Grã-Bretanha, a hipótese de uma 
formação urbana imaginária em um estado de constante mutação, em resposta a 
atividades lúdicas ou criativas, está na origem do conceito de Nova Babilônia 
(1957-1964), proposta longamente elaborada do pintor holândes Constant 
Nieuwenhuys, (...). Membro fundador do grupo CoBrA, inspira-se, tal como Jacob 
Bakema, no livro Homo Ludens, de Johan Huizinga para fazer um crítica veemente 
ao produtivismo fordista. Seu pensamento foi expresso de forma mais clara em 
uma série de desenhos e, sobretudo, em maquetes tridimensionais representando 
uma rede de edifícios frouxamente interligados que pairam sobre territórios urbanos 
existentes.” COHEN, Jean-Louis. O futuro da arquitetura desde 1889: Uma 
história mundial. São Paulo: Cosac & Naify, 2013, p. 386. 
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com o trabalho do palestrante, pois em determinado momento Webb se 

inclina em seu ouvido e sussurra : « Nós podemos fazer melhor. »190  

 
E assim, um par de anos mais tarde, eles fizeram isso, pelo menos de 

forma diferente, dando início a uma revolução na arquitectura que repercute 

até os dias atuais. O que, tanto Constant e o Archigram fizeram, foi 

imaginar a arquitetura como instrumento principal de mudança social, 

através da realização de projectos de arquitetura ideais ou utópicos. A 

diferença é que os projetos e os ideais deles se encontravam em lados 

opostos de uma divisão cultural.191 

 

 Lebbeus Woods assinala que justamente a apresentação gráfica 

provocativa do grupo inglês foi um dos motivos para que o Archigram se 

tornasse um fenômeno mundial. Usando uma linguagem contemporânea, 

para a época, o coletivo conseguiu capturar a imaginação de uma geração 

de arquitetos enquanto Constant parecia desatualizado em comparação.192 

 O grupo formado por Peter Cook, Dennis Crompton, Warren Chalk, 

David Greene, Ron Herron e Michael Webb lança em 1961 a revista 

Archigram (que duraria até 1970) como um veículo para a propagação de 

suas propostas extremamente radicais, baseadas em uma arquitetura 

tecnológica e sem nenhum compromisso com a sua factibilidade no mundo 

                                                
190 WOODS, Lebbeus. Constant Vision. In Slow manifesto : Lebbeus Woods 
blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p.104. 
Tradução nossa. 
191 Idem, Ibidem. 
192 Idem, p. 105. 



 153 

real. De acordo com Montaner « Apesar das propostas de Archigram serem 

composições metafóricas que pertencem a um mundo maioritariamente 

ilusório, assim mesmo as suas propostas formais se converterão em uma 

referência básica da arquitetura contemporânea. »193  É impossível estudar 

o grupo Archigram sem relacioná-lo com as mudanças culturais e artísticas 

da década de 60 do século XX.194  

 O Archigram buscou a criação de um estilo próprio para suas 

formulações arquitetônicas e principalmente para as suas apresentações. 

Eles misturaram em seu caldeirão de referências projetuais variadas que se 

formaram através de uma colagem de imagens díspares.  

  
(…) a arquitetura industrial do século XIX, o desenho industrial do séc XX, 

equipamentos militares, ficção científica, biologia, tecnologia, eletrônicos, 

construtivismo, pop arte, ilustração técnica diagramática, psicodelia e 

cidades costeiras inglesas; que serviram de inspiração para o movimento 

arquitetônico high-tech e formulações pós-modernas e descontrutivistas 

durante as décadas de 70, 80 e 90.195  

                                                
193 MONTANER, Josep Maria. Depois do Movimento Moderno. Arquitetura da 
segunda metade do século XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009, p. 112.  
194 « Mil novecentos e sessenta e um, o ano de Archigram n. 1, viu Yuri Gagarin, 
John F. Kennedy, e o ‘Pílula’ abrir as ‘novas fronteiras’ do espaço, da política social, 
e do corpo. Poderiam os arquitetos reinvindicar isso?» SADLER, Simon. 
Archigram: Architecture without arquitecture. Mit press: Cambridge, 2005, p. 5. 
Já Edward Lucie-Smith afirma: « O primeiro grande impacto provocado pela arte 
pop sobre o público britânico foi na Exposição dos Jovens Contemporâneos de 
1961, que incluiu obras de David Hocney, Derek Boshier, Allen Jones, Peter Phillips 
e R.B. Kitaj, e firmou toda uma geração de jovens artistas. No mesmo ano, Peter 
Blake realizou sua primeira exposição no instituto de arte contemporânea. 
195 SADLER, Simon. Idem, p. 8. 
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 Essa colagem de imagens mnemônicas buscava combater o 

marasmo das fórmulas prontas, repetidas à exaustão, pela 2ª geração dos 

arquitetos modernos e promover uma volta a era heroica da 1ª geração e 

seu certo descompromisso com as questões psicológicas e sociais. O que 

buscava o grupo, de forma irreverente e iconoclasta, era se manter no 

mesmo movimento sincrônico da corrida espacial e da explosão tecnológica 

pós Segunda Guerra Mundial.196 « To me, the business of ‘architecture-as-

ideas’ is a continuum. A continuos process and a continuous set of cross-

references. The divisions between the categories of project have little 

signicance.»197  

 Na introdução de seu livro, Simon Sadler faz uma pergunta 

importante ao nosso estudo: Deve o Archigram ser levado a sério? O autor 

em seguida oferece duas sugestões do motivo para que o grupo inglês ter 

sido relegado ao architectural asylum: 

 

                                                
196  “Nos anos 1950 muitos europeus adquiriram lavatórios dentro de casa 
totalmente encanados pela a primeira vez. Um fato tão claro e simples; e ainda 
para muitas pessoas (...), o impacto na qualidade de vida foi profundo. Esta 
revolução prosaica se tornou vertiginosa como os telefones privados, 
refrigeradores, máquinas de lavar e até scooters e automóveis se tornaram ‘ligados’ 
(para usar a terminologia Archigram) para os moradores da casa 
também.”SADLER, Simon. Idem, p. 7. Tradução nossa.   
197 A Para mim, o negócio de 'arquitetura como ideias' é um continuum. Um 
processo contínuo e um conjunto contínuo de referências cruzadas. As 
divisões entre as categorias de projeto tem pouca importância. Estamos no 
negócio de ideias. COOK, Peter. Architecture & Urbanism. Peter Cook 1961-
1989.  A + U Publishing Company: Tokyo, 1989, p. 10. 

Figura 4.5: Kunsthaus Graz (2003) de Peter Cook, 
carinhosamente apelidado de friendly alien. 
 Fonte: https://www.museum-joanneum.at/en/kunsthaus-graz 
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First, the heat and humor of its images and texts threatened to shift 

architecture from reason to seduction, inciting a return to the avant-garde 

riots that were meant to have been quelled in the 1920s. Second – and 

looking beyond the front rows of the profession to the galleries of ‘the 

public’ _ Archigram asked again what it was shocking were the questions 

that Archigram asked ‘us’ that, beneath the pop art styling, it had started to 

ask all over again what exactly architecture is.198 

 

 Os trabalhos do grupo Archigram buscaram um questionamento 

mais amplo do que a arquitetura e a cidade podem oferecer às pessoas, 

através de uma linguagem psicodélica e bem-humorada, mas nem por isso 

menos séria em suas proposições. Será que o humor pertence a 

arquitetura?199  

 O próprio Peter Cook parece responder isso ao afirma: « A lot of our 

projects are highly serious and a lot of built buildings are a sort of bad 

joke.»200 

                                                
198 “ (…) primeiro a inquietação e o humor de suas imagens e textos ameaçou 
mudar a arquitetura da razão para a sedução, incitando um retorno aos motins de 
vanguarda que deveriam ter sido debelados em 1920. Em segundo lugar - e 
olhando para além da primeira fila da profissão em direção as galerias do «público» 
- o Archigram perguntou novamente o que foi que «nós», os «consumidores», 
realmente queriam da arquitetura. Tão chocante são as perguntas do Archigram 
feitas para «nós» que, a despeito do estilo da arte pop, eles tinham começado a 
questionar mais uma vez o que exatamente a arquitetura é.” SADLER, Simon. 
Idem, p. 4. Tradução nossa. 
199 Parafraseando Frank Zappa e seu documentário « Does humour belongs to 
music? » 
200   « Muitos dos nossos projetos são muito sérios e um monte de edifícios 
construídos são uma espécie de piada de mau gosto »COOK, Peter in SADLER, 
Simon. Idem, ibidem. Tradução nossa.  
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 O legado das proposições do Archigram podem ser observadas em 

projetos de diversos arquitetos entre eles a colaboração entre Renzo Piano 

e Richard Rogers, no Centro Pompidou201, e nos projetos de James Stirling 

nos anos 60 e 70.202 As ideias do grupo inglês continuam, também, com o 

envolvimento de dois ex-integrantes deste grupo, Peter Cook e Michael 

Webb, com o RIEA, Research Institute for Experimental Architecture, 

fundado em por Lebbeus Woods.203 

 O livro Experimental Architecture (1970), de Cook, muito 

provavelmente pode ter depertado o interesse de Woods em criar 

                                                
201 “Beaubourg foi inserido dentro da malha urbana e mais ameaçador pois poderia 
ser oferecido, não como um brinquedo ou um obelisco, mas como um edifício 
alternativo. Em suas versões anteriores poderia ter sido ainda mais desafiador, 
como foi planejado para ter mais peças funcionais e vastas projeções móveis de 
mídia em seus flancos. Um pedaço de cidade alternativo está sendo oferecido. Sua 
filosofia compartilha da minha Plug-in City e muito do Fun Palace de Cedric Price 
(bem como o desenvolvimento de alguns dos componentes de ambos).” COOK, 
Peter. The City, seen as a Garden of Ideas. New York: Monacelli Press, 2003, 
p.78. 
202 “É possível que a manipulação pitoresca de Stirling das imagens da era da 
máquina possa ter recebido estímulo de outro ramo do da vanguarda arquitetônica 
britânica da década de 1960: o grupo conhecido como ‘Archigram’.” CURTIS, 
William J. R. Arquitetura moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008, 
p.538. 
203 “I am also interested again in mechanical apparatus. Such an interest is surely 
cyclical... and I sense a move  away from the ‘soft’and ‘melting’mode of the late 
1970’s. Pehaps this has been encouraged by more recente contact with some od 
the “Machine Arquitecture”people like Neil Denari and Kaplan and Kreuger. I am 
delighted that we are all, togheter with Leb. Woods and Michael Webb and others to 
be part of an Institute for Experimental Architecture.” COOK, Peter. Architecture & 
Urbanism. Peter Cook 1961-1989.  A + U Publishing Company: Tokyo, 1989, p. 11. 

Figura 4.6: Capa do livro Experimental Architecture de Peter 
Cook e publicado em 1970. Fonte: Acervo do autor. 
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experimentos arquitetônicos 204  fora do circuito comercial da profissão. 

 Nesta publicação, o autor estabelece o experimento como uma 

necessidade, e quais os contextos nacionais e internacionais em que ele 

ocorre. Segundo o arquiteto inglês a coleção de projetos apresentados em 

seu livro pode levar a uma redefinição da experiência em arquitetura; que 

seria a experiência fora da arquitetura. O autor demonstra, ainda, a 

incerteza se este movimento é um ciclo de reinvenção ou uma 

desintegração da disciplina. O que importa, de fato, é investigar os 

contextos culturais e as diversas condicionantes que propiciam esta 

investigação.  

 Segundo Cook a experimentação é uma inevitabilidade histórica. Em 

diversos momentos a tecnologia, a cultura e as mudanças sociais dirigiram 

ou obrigaram a um câmbio na maneira como projetamos nossos edifícios. 

Muitas vezes um novo projeto cumpre a função de antecipar determinado 

momento histórico, sendo muitas vezes dissonante com seus próprios 

contemporâneos.   

 De acordo com o autor, essa incongruência temporal põe em xeque 

até mesmo a possibilidade de se estudar uma "história da arquitetura" como 

                                                
204 Esta nossa hipótese, não confirmada por nenhuma declaração que pudéssemos 
encontrar, pode ser defendida com base nas diversas diversas vezes que Woods 
afirma ter conhecido e acompanhado o trabalho do Archigram durante sua 
graduação. Logo, não é disparatado imaginar que um livro do membro mais 
proeminente do grupo, lançado por uma editora de Nova York em 1970, passaria 
despercebido por Lebbeus, que na época já residia na cidade. Também notamos 
que o próprio título do livro, arquitetura experimental, é exatamente a maneira como 
o arquiteto chamava o trabalho que passou a desenvolver seis anos depois e que, 
além de tudo, batizou seu instituto de pesquisa dezoito anos depois. 

Figura 4.7: Sleektower and Veranda Tower, Brisbane (1984) de 
Peter Cook. 
 Fonte: https://br.pinterest.com/hseyindin/archigram/?lp=true 
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a entendemos. O estudo da arquitetura não pode ser contada a partir 

somente da suposição de que atores contemporâneos de uma mesma 

cultura são dotados de uma coerência que os una ou os filie a determinado 

movimento identificado. A história, principalmente de artefatos culturais, é 

feita também de saltos e dissonâncias que vão de encontro aos rótulos 

criados pelos historiadores da arte. Alguns autores têm por meta, 

justamente, a criação de ruído na máquina. Cook, inclusive, identifica o tipo 

de mudança no perfil de alguns desses agentes de uma investigação na 

disciplina da arquitetura.  

 
A fascinating shift in recent years (and one that illustrates the historical 

forcefullness hinted at) is the rise of the ‘boffin’- designer at the expense of 

the ‘artist’-designer. The boffin works methodically, accruing and inventing 

when necessary, and by almost muopic devotion he frequently arrives at his 

objective. He acknowledges only what he wants to as relevant or important. 

Sometimes hem ay have forgotten the original context of his pursuit, but he 

arrives at his goal neverthelles. His intuitions are channelled. To see him as 

the product of a technological age is not enough. In his working method he 

owes more to a tradition that has run alongside that of architecture, and has 

at least as respectable a history. Hi sis the tradition of Invention or, more 

precisely, of the attitude of mind that solves problems by inventing ways out 

of them.205 

                                                
205  “Uma mudança fascinante nos últimos anos (e que ilustra a contundência 
histórica sugerida) é o surgimento do ‘cientista-designer’ à custa do ‘artista-
designer’. O cientista trabalha metodicamente, acumulando e inventando quando 
necessário, e em sua quase míope devoção, ele freqüentemente chega ao seu 
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 Segundo Cook, ainda, os experimentalistas tem três opções : 

assentar seu trabalho no contexto extra-arquitetônico; forçar uma evolução 

gradual fora do mainstream da sua cidade ou região; ou a criação de 

princípios próprios para o seu trabalho que é internacional e preocupado 

apenas com seus próprios valores.  

 De acordo com o autor, o primeiro grupo é o que tem mais chances 

de sucesso, pois as áreas de investigação estão cada vez mais 

interdisciplinares e esta postura auxilia na criação de projetos arquitetônicos 

e principalmente urbanísticos. Disciplinas diversas como geografia, ciências 

sociais, física, entre outras, formam um saber complementar que melhor 

podem enfrentar as complexidades da realidade humana e formas éticas de 

promover uma melhoria de nossas vidas através da ação.  

 O segundo grupo, que Cook chama dos desenvolvedores graduais, 

desempenham muitas vezes um trabalho mais tradicional e estão mais 

sujeitos as circunstâncias locais. Porém afirma que a experimentação é 

encarada, muitas vezes como um jogo indulgente aos quais se permitem 

contanto que não atrapalhe o desenvolvimento dos trabalhos comerciais.  

                                                                                                                         
objetivo. Ele reconhece apenas o que quer como relevante ou importante. Em 
algumas vezes, ele pode ter esquecido o contexto original da sua perseguição, mas 
ele chega ao seu objetivo, no entanto. Suas intuições são canalizadas. Apenas vê-
lo como o produto de uma era tecnológica não é suficiente. Em seu método de 
trabalho, ele deve mais a uma tradição que corre à margem da arquitetura, e tem 
uma história, pelo menos, tão respeitável quanto. Sua é a tradição de invenção ou, 
mais precisamente, da atitude intelectual que resolve problemas, por inventar 
maneiras de sair deles.” COOK, Peter. Experimental architecture. New York: 
Universe Books, 1970, p.11-12. Tradução nossa. 

Figura 4.8: maquete eletrônica do projeto de Cook e CRAB 
Studio do Departments Of Law And Central Administration . 
Fonte: https://www.archdaily.com/440979/happy-birthday-
sir-peter-cook/54477d7ee58eceb5670000cd-happy-
birthday-sir-peter-cook-photo 
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 Os arquitetos os quais ele chama de internacionalistas constituem a 

maioria dos trabalhos presentes em seu livro. O autor britânico denuncia a 

pressão cada vez maior para comunicar idéias sem o intervalo necessário 

de estudo sobre determinado autor ou ideia. Cook conclui 

que «Dynamically, one would like to see a meeting of the first and last 

groups, if only for their mutual strenght and emacipation.»206 

 Ainda de acordo com Cook, há ciclos de ortodoxia que atraem os 

arquitetos a beleza de sua lógica intrínseca, moral ou à recompensa formal. 

Ele, então, categoriza seis, dentre outras possibilidades, que considera 

típicos: o orgânico, o metódico, o oportunista, o científico, o utópico e o bom 

gosto.207  

 O arquiteto oportunista tem a chance de combinar diferentes 

abordagens de projetos contando com as contingências encontradas in 

loco. Trata-se menos de impor uma vontade apriorística, e sim, de perceber 

as potencialidades do local, dos materiais, da mão-de-obra, das técnicas e 

da política disponíveis. Essa perspectiva se mostra útil, principalmente, em 

áreas com poucos recursos materiais ou financeiros em que a resolução 

dos problemas passa pela criatividade ou mesmo a capacidade de 

improviso dos agentes envolvidos. Segundo Cook, muitas vezes essas 

estratégias  lançam mão de alternativas díspares como a canibalização de 

partes descartadas aliadas a um desenho experimental, como na Drop-City.  
                                                
206 « dinamicamente, alguém gostaria de ver uma reunião dos primeiros e últimos 
grupos, mesmo que apenas por sua força mútua e emancipação. »Idem, p.15. 
Tradução nossa. 
207 COOK, Peter. Experimental architecture. New York: Universe Books, 1970, 
p.22. Tradução nossa. 

Figura 4.9: Drop City, Trinidad, Colorado (1966). Casas 
idealizadas por uma comunidade Hippie, feita de peças batidas 
ou descartadas de automóveis e inspiradas pelas cúpulas 
geodésicas de Buckminster Fuller.  
Fonte: http://museumarteutil.net/projects/drop-city/ 
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 Um exemplo mais recente dessa postura identificamos no trabalho 

de Samuel Mockbee208 em seu Rural Studio, que junto com seus alunos na 

Auburn University, vêm fazendo uma série de projetos para as comunidades 

empobrecidas da Hale County no Alabama. Um exemplo é o Mason's Bend 

Community Center, que combina um desenho ousado com as formas 

vernaculars do local e para-brisas de carros achadas em ferro-velho.209 

 Outra ortodoxia vista por Cook, e que pode ser aproveitada neste 

estudo, seria a utopia. Segundo o autor a relação de que uma nova ideia ou 

filosofia deveria estar necessariamente atrelada a uma nova forma, turva o 

entendimento do projeto. Isso tem sido alimentado por dois lados: pelos 

fabricantes dessa arquitetura "fantástica" e pela tradição que afirma que a 

nova filosofia deve se manifestar em uma nova forma, e vice-versa. Assim a 

combinação de afirmações antecipatórias com símbolos físicos agudos, por 

assim dizer, são automaticamente classificados como utópicos. Isso muitas 

vezes simplesmente nega o poder do projeto de ser inovador apenas em 
                                                
208  Na seção de comentários do artigo Outsider Architecture, Lebbeus Woods 
agradece a um interlocutor a lembrança do trabalho de Samuel Mockbee e 
comenta: “Um aspecto interessante que alguns arquitetos outsiders têm em comum 
é o seu sucesso na criação de paraísos pessoais, onde podem ser cercados por 
mentalidades simpáticas, mesmo em face da indiferença do mainstream. Mockbee 
criou The Studio Rural. Hejduk foi reitor na Cooper Union por quase trinta anos. 
Steiner criou a Sociedade Antroposófica, com sede na Goetheanum. Paolo Soleri 
criou a Fundação Arcosanti no deserto do Arizona. Foi nesse mesmo deserto que 
Frank Lloyd Wright criou o ramo ocidental da Fundação Taliesin, que é um modelo 
para todos os paraísos outsiders. Em cada um destes casos há uma certa retirada 
do resto do mundo, e uma limitação dos laços com ele. WOODS, Lebbeus. 
Outsider Architecture. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2007/10/01/outsider-architecture/ Acessado 
em13/07/2016. 
209 http://www.arcspace.com/bookcase/rural-studio/ Acessado em 13/07/2016 

Figura 4.10: Mason's Bend Community Center projetado por 
Samuel Mockbee e o Rural Studio (2000). A fachada de vidro, 
que protege a edificação, é toda feita de para-brisas de 
automóveis.  
Fonte: http://www.arcspace.com/bookcase/rural-studio/ 
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algumas áreas ou ao grau de inovação ou pragmatismo de uma ideia.210 

 Em seu livro o arquiteto inglês argumenta que um dos países em 

que as utopias arquitetônicas mais encontram respaldo é justamente os 

Estados Unidos. Lá, apesar de um mainstream arquitetônico estabelecido, a 

cultura nacional se apresenta mais dispersa e, por isso, sentiria menos o 

peso de sua tradição. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por esses 

profissionais seria a descrença de suas ideias em ambientes 

excessivamentes pragmáticos ou tradicionalistas. Até mesmo os arquitetos 

experimentais europeus e japoneses encontrariam melhor receptividade em 

solo norte-americano do que em seus países de origens. Dois arquitetos, 

arquitetos citados por Cook, Charles Eames, um exemplo de um 

experimentalista influente e comercialmente bem sucedido e Buckminster 

Fuller, como exemplo heróico do arquiteto que se transformou em uma 

espécie de guru.  

 Há, porém, o risco de qualquer nova proposição, ao receber o rótulo 

de utópica, ser doravante desconsiderada do debate arquitetônico « sério », 

pois muitas podem ter, também, componentes mais pragmáticos que são 

neglicenciados pela crítica.  

 Independente do grau de exequibilidade ou devaneio que esses 

projetos apresentem, invariavelmente eles utilizam o desenho como 

ferramenta para comunicar suas ideias. No livro Drawing : the motive force 

of architetcture (2008), Peter Cook abre com a declaração que « perhaps 

the ideal way in which an arcitect can approach the act of drawing is to be 
                                                
210 COOK, Peter. Experimental architecture. New York: Universe Books, 1970, 
p.28. Tradução nossa. 

Figura 4.11: capa do livro Architecture de motive force of 
architecture de Peter Cook publicado em 2008. Fonte: Acervo 
do autor. 
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unaware that he is actually doing it at all. »211 O desenho, idealmente, seria 

uma anotação espontânea e imediata de apreensão e transformação do 

real. Essa declaração de Cook, de certa forma, faz eco com as propostas 

da escrita e do desenho automático como forma de acessar o 

subconsciente, conforme preconizada pelos surrealistas dos anos 20 e 30. 

Não estar consciente de se estar na ação de desenho permite que o 

arquiteto acesse imagens, sentimentos e sensações que estão 

« adormecidas » ; acumuladas ao longo do tempo em nosso embate diário 

com o mundo.  

 Assim, Cook levanta a questão se o desenho tem mais a ver com a 

criação do edifício em si, ou como simples representação deste. Para os 

objetivos do nosso trabalho poderíamos conjecturar que enquanto está no 

papel a arquitetura poderia estar, por assim dizer, mais concentrada ou mais 

pura que quando é construída ? Desse modo ela não estaria sujeita às 

contingências dos materiais ou do entorno para afetá-la ? Ou seria 

justamente aí que a arquitetura existe ? Seria o desenho o simulacro da 

coisa real ? Ou a construção é o simulacro da ideia de arquitetura pura 

enquanto desenho ? Cook apenas conclui que a pergunta é complicada. 

Uma possibilidade de resposta que propomos, no presente trabalho, seria 

que os sonhos, os delírios e as quimeras seriam a matéria prima da 

arquitetura, que escapa de nosso subconsciente através de nossa mão para 

                                                
211 “Talvez a maneira ideal em que um arquiteto pode se aproximar do ato de 
desenhar é não estar efetivamente ciente de o estar fazendo.” COOK, Peter. 
Drawing: the motive force of architecture. London: John Wiley & Sons, 2008, p. 
09. 

Figura 4.12: esboços de Lebbeus Woods para o Light Pavilion 
em Chengdu, China (2012). 
Fonte:https://www.domusweb.it/en/architecture/2012/10/31/
steven-holl-remembers-lebbeus-woods.html 
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materializar-se sobre o papel.  

 No seu livro, Peter Cook apresenta alguns arquitetos que trabalham 

em uma « zona cinzenta » entre arte e arquitetura. Um desses arquitetos é 

o próprio Lebbeus Woods, que é apresentado pelo autor como um dos mais 

expressivos investigadores da disciplina.212  

 
Since 1980, it could be said that the architectural world has been 

consistently challenged by the imagery of two architects (who happen to 

be close friends) who have littlefear and immense resource of originality. 

Thus in lumping from the abstraction of the Hadid painting to the detail and 

patina of drawings by the American visionary architect Lebbeus Woods, I 

am not in any way relaxing the pressure. Rather I am celebrating this 

sense of power, which in Woods’ case stems from a background of 

engineering studies and building, before the moment when the sheer of 

his renderings for commercial architects focused so much that they 

outshone the buildings themselves.213 

 

 Peter Cook chega a considerar Woods um sucessor tardio do 

                                                
212 Idem, p. 160. 
213 “Desde 1980, pode-se dizer que o mundo da arquitetura tem sido 
consistentemente desafiado pelo imaginário de dois arquitetos (que por acaso são 
amigos íntimos) que têm pouco medo e recurso imenso de originalidade. Assim, 
saltando de abstração da pintura Hadid ao detalhe e pátina dos desenhos do 
arquiteto visionário americano Lebbeus Woods, eu não estou de forma alguma 
relaxando a pressão. Em vez disso, estou comemorando essa sensação de poder, 
que no caso de Woods provém de um conhecimento prévio de seus estudos em 
engenharia e construção; antes do momento em que a absoluta criatividade de 
suas representações para arquitetos comerciais chamasse tanta atenção que 
ofuscaria os próprios edifícios.”Idem, p. 115 
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famoso arquiteto e ilustrador Hugh Ferris, 214  pois seus desenhos nos 

informam, não só sobre o edifício em si, como texturas, materialidade e 

superfícies, bem como a uma atmosfera geral. O sucesso de Woods como 

ilustrador até mesmo tornou alguns escritórios, para os quais trabalhou, 

receosos que seus desenhos se mostrassem superiores em qualidade e 

sensibilidade do que os edifícios efetivamente construídos.215 Isto poderia 

ocorrer justamente pelo fato de Lebbeus não ser simplesmente um 

ilustrador e sim um arquiteto.  

 O desenho do arquiteto tem uma intenção tranformadora do espaço 

que vai além dos meios ou mesmo da habilidade deste como desenhista. 

Segundo Cook « much of the most memorable or most definitive 

architecture comes forth at a moment when a set of ideas exists as a form of 

attack : a retort to another set of ideas. »216 Segundo ele muitas vezes os 

arquitetos precisam gritar bem alto para serem ouvidos. Normalmente essa 

postura se mostra mais evidente quando um artista, e/ou um arquiteto, está 

produzindo um manifesto. Há uma espécie de desabafo, uma ferocidade, 

que torna mais evidente a atitude defendida. Logo a escrita se torna mais 
                                                
214 Hugh Ferris (1889 – 1962) foi um dos ilustradores de arquitetura mais influentes 
do início do século e presto serviceos para vários dos grandes escritórios de 
arquitetura dos Estados Unidos. Seu livro The metropolis of Tomorrow (1929) tem 
uma compilação de vários de suas ilustrações até o momento, entre elas seus 
trabalhos para os projetos do Lincoln Center, Chrysler Building, Chicago Tribune 
Tower, Rockefeller Center, New York Times Building, entre outros. Fonte: 
http://www.peterharrington.co.uk/blog/hugh-ferriss-metropolis/ acessado em 
08/08/2016. 
215 COOK, Peter. Op. cit, p. 160 
216  « muito dos desenhos de arquitetura mais memoráveis ou mais definitivos 
surgem em um momento em que um conjunto de ideias existe como uma forma de 
ataque: uma réplica de um outro conjunto de idéias. » Idem, p. 10 

Figura 4.13: Ilustração de The Metropolis of Tomorrow (1929) 
de Hugh Ferriss.  
Fonte:https://www.peterharrington.co.uk/blog/hugh-ferriss-
metropolis/ 
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incisiva, ou as opiniões mais exageradas, quase como uma declaração de 

guerra sobre o seu posicionamento.  

 Em casos como o de Woods, surge uma dúvida : O que veio 

primeiro, seus desenhos ou seus textos ? Será que ele escreveu primeiro 

suas preocupações acerca da arquitetura e o desenho surgiu como 

complemento ou reforço de suas ideias ? Ou ao contrário, foi a partir dos 

seus desenhos que ele desenvolveu uma teoria ? O primeiro caso seria 

julgado mais aceitável, pois há a tendência de dar a primazia ao discurso 

escrito sobre o gráfico. Segundo Cook,217 nós pertencemos a um período 

em que a motivação filosófica e política tem o mais alto nível intelectual. 

 Ainda de acordo com o arquiteto inglês, pode-se argumentar que 

espera-se que mesmo as imagens mais visionárias, se refiram a um edifício 

que possa ser construido de fato. Caso não seja uma antecipação de um 

objeto que se quer construído o desenho é encarado como mero apoio. Isso 

leva o autor a se questionar se «could it be that this state of affairs has 

genereted a subconscious will, on the part of the drawing makers, to run to 

more and more exotic forms, more and more provocative justapositions, in 

order to draw our attention?» 218  

 Esse pode ser o caso de Woods. O que nos leva a uma segunda 

suposição. Suas imagens não se referem somente a uma ilustração de uma 

                                                
217 COOK, Peter. Drawing: the motive force of architecture. London: John Wiley 
& Sons Ltd., 2008, p. 12. 
218 “pode ser que esse estado de coisas tem gerado uma vontade inconsciente, por 
parte dos criadores de desenhos, para executar cada vez mais formas exóticas e 
cada vez mais justaposições provocantes a fim de chamar a nossa atenção?” Idem, 
p. 12. 

Figura 4.14: Centricity: Quad GA: Square with Geodynamic 
Towers (1986-1987) de Lebbeus Woods. Fonte: 
https://www.dezeen.com/2014/08/07/lebbeus-woods-on-
line-architectural-drawings-exhibition-tchoban-foundation/ 
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ideia escrita e sim estabelecem uma exteriorização de paisagens oníricas 

de seu criador, que após reveladas sobre o papel suscitam uma tentativa de 

organização consciente das possibilidades presentes no desenho através 

de uma escrita mais racional e argumentativa. 

 O crítico de arquitetura do jornal Los Angeles Times, Chistopher 

Howthorne, argumenta que há uma diferença fundamental entre a escrita e 

os desenhos de Woods. Segundo o crítico, os escritos de Lebbeus, 

principalmente aqueles de seu blog, se apresentam muitos mais racionais 

na construção de suas ideias e convincentes na forma em que são 

apresentados.   

 
Perhaps writing was a solace. If architecture is war, as Woods said, 

writing was – if far from peace – a kind DMZ, a place to repair to, to find 

quiet, to think. A place from wich to survey the wreckage of contemporary 

culture and political life.219 

  

 Se a arquitetura é a guerra, seus desenhos são a cavalaria e seus 

textos os oficiais de inteligência. Os desenhos de Woods se mostram mais 

febris, como imagens oníricas derivadas de algum pesadelo. Ao mesmo 

                                                
219 “Talvez a escrita era um consolo. Se a arquitetura é a guerra, como disse 
Woods, a escrita seria - se longe de ser pacifica- uma espécie de ZDM219, um local 
para se recompor, para encontrar silêncio, para pensar. Um ponto de partida para 
examinar os destroços da cultura contemporânea e da vida política.” 
HAWTHORNE, Christopher. Preface In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. 
Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p.X. 
Tradução nossa. 
 

Figura 4.15: SCAR construction, de Lebbeus Woods para o 
projeto de Sarajevo (1994-1995).  
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/04/22/as-it-
is-interview-with-lw-2/ 
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tempo não conseguimos entender plenamente as lacunas que as imagens 

oferecem, e que nos convidam a entrar naquela batalha. Não somos 

interpelados pelo nosso intelecto e sim pela emoção, ou ao 

deslumbramento sedutor de suas formas. A maneira como seus projetos 

rompem a ordem vigente da cidade tradicional é entendida em um nível 

emocional e alegórico.  

 Por sua vez seus textos raramente vem para explicar o projeto. 

Woods procura, ao contrário de seus desenhos, escrever de maneira 

organizada e lógica em que explicita suas ideias sobre a dimensão política 

e ética da atuação do arquiteto, bem como a parceria entre os profissionais 

e os cidadãos na construção destes espaços. Logo, apesar de acreditarmos 

que a palavra escrita possa estar subordinada ao discurso gráfico, há uma 

complementaridade entre ambos. Como um apelo à nossa razão e aos 

nossos delírios. 

 A arquitetura de Lebbeus Woods, apesar de muito diferente à 

primeira vista das imagens criadas pelo grupo Archigram, parece ter uma 

gênese no espírito anárquico do grupo. De fato, os trabalhos do arquiteto 

norte-americano carrega algumas semelhanças com as teorias 

desenvolvidas por Peter Cook em seu livro Experimental Architecture.  

 O caráter fantástico dos projetos do Archigram, ou mesmo de 

Woods, funcionam como uma realidade ampliada do nosso mundo, um 

exagero que cumpre a função didática de deixar as ideias mais claras e 

atraentes ao olhar. Por diversas questões, tanto de ordem financeira, 

material ou ideológica, alguns projetos importantes para a própria disciplina 

Figura 4.16: Lebbeus Woods Skecthbook (1995).  Fonte: 
https://christchurchartgallery.org.nz/bulletin/174/the-fault-
is-ours-joseph-becker-on-lebbeus-woods 
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nunca foram construídos de fato, ou como diz Cook : « And the buildings ? 

Are they ever more than a cartoon of intention ? »220 

 Lebbeus parece ter conscientemente dirigido sua carreira posterior 

na conciliação desses dois perfis do designer preconizado por Cook : o 

boffin-designer e o artist-designer. No arquiteto americano encontramos o 

talento e as habilidades de desenho do artista para ilustrar suas ideias de 

maneira sedutora, com a retórica e a mentalidade do cientista que testa 

possibilidades metodicamente. Assim como sua colaboração com Heinz von 

Foerster, temos uma intersecção entre a sensibilidade artística com a 

retórica de um investigador. De fato havia a constatação da dimensão 

política da arte, assim como uma tentativa de poetizar a ciência. Woods 

constantemente comparava a sua prática a de um cientista em seu 

laboratório e seus projetos como experimentos resultante dessa 

investigação sistemática. Questões como matemática, geometria, física 

quântica se misturavam com questões filosóficas, políticas e sociais. Desta 

forma Woods aglutina os conceitos de designer de Cook em um novo : o 

‘pataphysic-designer, que concilia ciência e poesia em um único ramo do 

conhecimento. Essa junção permite a ele trabalhar dentro do método crítico-

paranóico de Dalí : diante de uma questão que o sensibiliza, Woods cria 

uma narrativa e um desenvolvimento racional que são sustentados a partir 

de uma quimera. As propostas de Woods buscavam, através do desenho, 

uma especulação arquitetônica que corporificasse seus medos, suas 

                                                
220 “E os edifícios? Eles já foram mais do que uma caricatura de uma intenção?” 
COOK, Peter. Experimental architecture. New York: Universe Books, 1970, p. 10. 
Tradução nossa. 
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angústias e suas paranoias, e a partir delas ele criava um discurso racional 

e coerente sobre o papel transformador desses edifícios.  

 Essa postura do ‘pataphysic-designer pode ser ilustrada em seu livro 

OneFiveFour (1989), onde Woods tenta definir a sua arquitetura como a 

relação entre a geometria e a luz em uma visão que recorre à filosofia e à 

física quântica. À partir da relatividade, o arquiteto argumenta que « the 

geometry of relationship between light, energy, and matter informs the 

structure of each and is manifest throughout the physical world»221 Woods 

usa metricalidade (metricality) como um substituto mais universal para 

geometria, entendida como « medição da terra ». 222  Para ele a 

metricalidade é a estrutura que se encontra subjacente em todo o tecido do 

espaço-tempo. No estudo das relação entre luz e espaço desenvolvidas no 

campo da física teórica muitas equações algébricas dão origem a sistemas 

geométricos que perpassam todas as escalas de nosso entendimento do 

universo, do átomo ao cosmos.  

 
At the human scale, which is my sole concern here, light, energy, matter, 

and their fundamental equivalence are profoundly comprehended in 

architectonic form. In my work, architecture is meant to embody an ideal of 

thought and action, informed by comprehensive knowledge of the physical 

                                                
221 « a geometria das relações entre luz, energia e matéria informa a estrutura de 
cada uma e sua manifestação através de todo o mundo físico. » WOODS, Lebbeus. 
OneFiveFour. New York : Princeton Architectural Press, 1989, p.1. 
222 Idem, ibidem. 
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world.223 

 

 Woods tem uma crença quase religiosa no poder que a arquitetura 

teria de sintetizar um conhecimento do universo e do próprio homem à luz 

da sua metricalidade. A arquitetura personificaria um ideal de entendimento 

do homem em relação ao espaço em que habita, de uma maneira mais 

ampla e profunda. O edifício é a encarnação de uma ideia de mundo e de 

cosmos, de homem e de sociedade, uma síntese universal entre ciência, 

filosofia e artes. Assim o ato de projetar, em arquitetura, seria ”the ultimate 

discipline of light and metricality, the discipline, therefore, of a profound 

knowledge of the physical world.” 224 

 Para Lebbeus a arquitetura era a mais nobre arte produzida pela 

civilização pois ela incorpora uma síntese universal entre todas as artes sob 

a união da ciência, filosofia e da poesia a um nível quase espiritual.225  Para 

ele existe a necessidade de buscar novos paradigmas na elaboração de 

planos urbanos e tipos arquitetônicos.226 Assim advoga a criação de um 

novo profissional, que atuando independente das forças de mercado, 

                                                
223 “Na escala humana, que é minha única preocupação aqui, a luz, a energia, a 
matéria e a equivalência fundamental são profundamente compreendidas na forma 
arquitetônica. No meu trabalho, a arquitetura é destinada a incorporar um ideal de 
pensamento e ação, informado por um entendimento abrangente do mundo físico.” 
Idem, Ibidem. 
224 “a disciplina definitiva da luz e da metricalidade, a disciplina definitiva portanto, 
do conhecimento profundo do mundo físico.”dem, ibidem. 
225 Idem, Ibidem. 
226  WOODS, Lebbeus. Rules of the game. In: https://lebbeuswoods. 
Wordpress.com/2009/11/30/the-design-game/ postado em 30/11/2009 e acessado 
em 10/11/2015. 
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poderia investigar e testar soluções como uma espécie de laboratório, antes 

da sua aplicação prática nas cidades.  
 

Um experimento simplesmente é um teste de uma ideia ou uma hipótese, um 

"e se”, para ver se funciona na realidade. Uma experiência não é a criação 

da hipótese - que pertence ao reino da teoria. Também não é a aplicação de 

seus resultados para a realidade - que pertence ao domínio da prática. O 

experimento é um reino no meio. Acontece, para usar o termo científico, num 

laboratório - um espaço pessoal e sob condições controladas. Na arquitetura, 

necessariamente, leva alguma forma espacial, visuais - desenhos e modelos 

à mão e computador são os mais comuns. Estes podem ser avaliadas post-

facto pelo arquiteto e outros sobre a sua confirmação da hipótese e também 

a sua utilidade potencial na prática.227 

 

 Woods propõe que os arquitetos investiguem novas maneiras de se 

habitar e se apropriar do espaço urbano, contribuindo para incorporar as 

mudanças apresentadas pela sociedade e assumindo o desafio de mitigar 

as diferenças sociais, econômicas e principalmente espaciais. Na sua visão 

os profissionais devem reconquistar sua capacidade de pensar 

criativamente e propor formas que, por mais inusitadas ou 

anticonvencionais que possam parecer, contribuam para o surgimento de 

novos conceitos. Para Woods esse objetivo passa, necessariamente, pela 

elaboração de novas arquiteturas capazes de abrigar a complexidade das 

                                                
227  WOODS, Lebbeus. Arquitetura como estado sólido de reflexões: uma 
conversa com Lebbeus Woods [janeiro de 2011] Entrevistador a Corrado Curti. 
In: http://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/11.045/3714/pt?page=2 
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atividades humanas atuais.  

 Podemos identificar em Lebbeus Woods, assim como em tantos 

outros, as três opções listadas por Cook para a atuação dos arquitetos 

experimentalistas. Woods elabora seu trabalho em um diálogo com um 

contexto extra-arquitetônico, está fora do mainstream (pelo menos do 

mercado imobiliário) e se pauta em principios próprios. Woods elabora seus 

projetos, recorrendo a disciplinas como política e economia, e usa suas 

habilidades gráficas como maneira de deixar a interdisciplinaridade de seu 

discurso mais eloqüente. Porém ele trabalha em termos próprios, a partir de 

premissas internas, onde ele recorta dos temas somente o que lhe é 

pertinente, e usando àquilo que será útil à sua elaboração intelectual.  

 Em seu artigo What is Architecture? (2007), Woods argumenta  que 

apesar da maioria dos arquitetos estar preocupada em construir seus 

projetos no mundo material, nada garante que isso acontecerá. Pois, de 

fato, o arquiteto não é o responsável por construir o edifício projetado e, 

sim, outrem que dispõe dos recursos financeiros e materiais para fazê-lo. 

Logo, um arquiteto que não teve sua obra construída não seria arquiteto? 

Ou seu trabalho deixaria de ser arquitetura? Para retomar a pergunta feita 

por Peter Cook anteriormente: onde reside a arquitetura? Onde ela está 

mais concentrada, por assim dizer, no desenho ou na construção?  

 Cook achou a sua pergunta retórica muito difícil de responder. 

Woods alerta que não inventamos, ainda, nenhum aparelho capaz de medir 

a quantidade de arquitetura presente nas coisas e que esta resposta pode 

estar condicionada a sensibilidade de cada observador, e que talvez, caiba 
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a ele decidir. Lebbeus continua questionando que se a arquitetura está 

apenas no edifício, o que colocaria ela lá? Seria o trabalho e as habilidades 

dos empreiteiros e mecânicos que constroem o edifício?228 Se fosse este o 

caso toda edificação construída seria arquitetura. Woods continua sua 

reflexão dizendo que a resposta mais comum seria que a arquitetura seria 

um conceito. “Architecture is the built realization of a particular concept, or 

idea. This idea can be about construction, or the way people will use a 

building, or how the building fits into a physical, or a social, landscape.”229 

Aqui Woods mais uma vez parece afirmar que a arquitetura reside dentro do 

de seu criador e que o conceito, a ideia e, por extensão os sonhos desse 

arquiteto, é que dão a qualidade arquitetônica de uma construção. 

 Mais uma vez o autor pondera que todo edifício tem tais conceitos, 

até os ditos utilitários, como armazéns, garagens, supermercados, etc. Eles 

minimamente estão inseridos dentro de uma tipologia e são construções 

que todos os habitantes da cidade sabem ler, e intuitivamente, sabem como 

se comportar dentro deles. Eles são a base da arquitetura vernacular das 

cidades. Para o arquiteto norte americano a resposta está na originalidade e 

na particularidade da resposta de um arquiteto (ou grupo) para determinado 

problema, através da definição de um conceito e de um partido criado 

através de desenhos e maquetes. 
                                                
228  WOODS, Lebbeus. What is Architecture? In Slow manifesto : Lebbeus 
Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 
2015, p.8. Tradução nossa. 
229 A arquitetura é a realização construída de um conceito, ou ideia particular. Esta 
ideia pode ser sobre a construção, ou a forma como as pessoas vão usar um 
edifício, ou como o edifício se encaixa em uma paisagem física, ou social.” Idem, 
Ibidem. 
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I would say that architecture, as we understand it today, differs from 

building in that the concept, or ideas, it embodies are formulated in a 

unique, and not merely generic, way. In order for this to be so, it must 

originate in a single mind–the mind of an architect. One consequence of 

this understanding is that the architecture is in the architect’s work–

sketches, drawings, models–from the beginning. If this were not so, it 

would be impossible to somehow ‘inject’ it later. Given this, it is merely a 

semantic debate as to whether the instrumental products of an architect’s 

design process are architecture, or only have the potential for architecture. 

In either case they cannot be dispensed with, if architecture is to exist.230 

  

 Logo para Woods a arquitetura não é medida pelo dinheiro 

necessário para construí-la. Os desenhos e maquetes são os instrumentos 

para trazer ao mundo real uma fabulação arquitetônica particular. Quanto 

mais rebatimento tiver a reflexão arquitetônica deste arquiteto para a vida 

contemporânea, mais relevante se mostrará o seu trabalho, pois a 

arquitetura tem um papel primordial na forma como vivemos na cidade. 

 Woods entende a importância deste questionamento no fato de que 
                                                
230  “Eu diria que a arquitetura, como a entendemos hoje, difere da construção pelo 
conceito ou ideias que ela encarna, e que são formulados de uma maneira única e 
não meramente genérica. Para que isso aconteça, deve ter origem em uma única 
mente - a mente de um arquiteto. Uma conseqüência desse entendimento é que a 
arquitetura está no trabalho do arquiteto - esboços, desenhos, modelos - desde o 
início. Se não fosse assim, seria impossível de alguma forma "injetá-lo" mais tarde. 
Diante disso, trata-se apenas de um debate semântico sobre se os produtos 
instrumentais do processo de design de um arquiteto são arquitetura, ou apenas 
têm o potencial para a arquitetura. Em ambos os casos, eles não podem ser 
dispensados, se a arquitetura é para existir.” Idem, Ibidem. 
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os desenvolvedores e políticos, por trás das decisões que tem grande 

influência nas cidades, estão mais preocupados com ações de marketing do 

que a real necessidade dos cidadãos. Muitos desenvolvedores criativos são 

cooptados para reproduzir esquemas lucrativos para esses incorporadores 

ou, no máximo, criar algumas jóias arquitetônicas majestosas, que servem 

somente para explicitar o poder financeiro desses agentes. A arquitetura é 

um participante ativo das questões que fundam as cidades e não somente 

um cenário por onde o dinheiro caminha.  

 
 Why is this issue important at all? Because the idea of such an 

architecture today is disappearing. Developers, corporations, and 

politicians understand the marketing value of architecture, as long as it’s 

attention getting. But that cannot be all there is. Architects themselves, 

some of whom devote their uniqueness of mind and their talents for 

embodying ideas to serving the interests of developers, corporations, and 

politicians, are ignoring more urgently critical conditions. Continuing the 

struggle to understand what architecture is helps keep everyone—

especially the architects—more honest.231 

 

 Logo, a seu ver, uma maneira de os arquitetos serem honestos com 

                                                
231  “Por que essa questão é importante? Porque a idéia de tal arquitetura hoje está 
desaparecendo. Desenvolvedores, corporações e políticos entendem o valor de 
marketing da arquitetura. Desde que ela receba a devida atenção. Mas isso não 
pode ser tudo o que existe. Os próprios arquitetos, alguns dos quais dedicam suas 
mentes únicas e seus talentos para incorporar idéias ao serviço dos interesses de 
desenvolvedores, corporações e políticos; estão ignorando condições mais 
urgentes. Continuar a luta para entender o que a é arquitetura ajuda a manter todos 
- especialmente os arquitetos - mais honestos.”Idem, p.9. 
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a profissão seria se manter fiel às seus sonhos arquiteturais pessoais e não 

deixá-los serem cooptados pela lógica pragmática do mercado imobiliário. 

Woods reproduz, aqui, o mesmo tipo de argumentação dos artistas 

surrealistas antes deles : a arte verdadeira é aquela que vem de nossos 

devaneios e não àquela que cumpre uma função ajuizada por um 

racionalismo estéril. Neste momento Woods mostra um certo romantismo 

em relação à sua missão e a dos arquitetos em geral. Assim como Koolhaas 

identificou em Le Corbusier, o nosso personagem também demonstra um 

traço de paranoia criativa, manifesta no papel messiânico que ele atribui 

aos arquitetos experimentais.  

 Há uma complementaridade entre os desenhos febris e os textos 

argumentativos de Woods. Sua escrita advoga a construção de uma teoria 

que está apenas entrevista em seus desenhos. Lebbeus argumenta que, 

para o diálogo começar os novos designs necessitam serem defendidos por 

um texto acessível a todos. Ele argumenta que os arquitetos devem sempre 

escrever sobre os seus próprios trabalhos e sobre o trabalho dos colegas. 

 Os desenhos e a escrita podem até ser contraditórios e expressar 

mensagens diferentes mas sempre expandem nossa leitura de um 

trabalho.232 Há um paralelo entre a imagem e o texto, em Woods, como, por 

exemplo, a sua relação entre a destruição da guerra e a tentativa de tirar 

alguma lição dela. Em seus sonhos a arquitetura tem o poder de redimir a 

violência pela operação de, ao apropriá-la, imbuí-la de sentido. Qualquer 

coisa que não torne vão o sofrimento humano. 
                                                
232  WOODS, Lebbeus. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press: 
New York, 1997, p.30 
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4.2 As mãos inteligentes 

 
I want to please the drawing people. 

I want to encourage the looking people to become 

drawing people. The drawing people to keep 

looking, keep appropriating, and then keep drawing. 

The writing to act merely as a lubrificante. 

Do I give too much away?233 

 

 No livro As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e corporizada 

na arquitetura (2009) de Juhani Pallasmaa,234 o autor argumenta que o 

aprendizado de uma habilidade prática não depende, necessariamente, da 

comunicação verbal e sim na “transferência de uma habilidade dos 

músculos do professor diretamente aos músculos do aprendiz, por meio do 

                                                
233 “Eu quero agradar as pessoas do desenho. Eu quero encorajar as pessoas que 
investigam a tornarem-se pessoas que desenham.  Quero instigar as pessoas que 
desenham para que continuem investigando, continuem apropriando-se, e em 
seguida, continuem desenhando. A escrita deve agir apenas como um lubrificante. 
Será que eu entreguei demais?” COOK, Peter. The city, Seen as a Garden of 
Ideas. The Monacelli Press: New York, 2003, p.7. Tradução do autor. 
234 Juhani Pallasmaa foi diretor do Museu de Arquitetura da Finlândia e atualmente 
é professor de arquitetura na Universidade Aalto e membro da Academia 
Internacional de Arquiteturae bolsista pesquisador do Instituto Americano de 
Arquitetos. Figura 4.17: capa do livro As mãos inteligentes de Juhani 

Pallasmaa. Fonte: acervo do autor. 
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ato da percepção sensorial e da mímese corporal”.235 Logo, o aprendizado 

do desenho não é necessariamente uma atividade puramente intelectual 

como outras disciplinas exatas ou humanas. Assim como Cook, Pallasmaa 

argumenta sobre o fato que deveríamos desenhar sem estarmos cientes do 

fato. Pallasmaa diz que “o lápis na mão de um arquiteto é uma ponte entre 

a mente que imagina e a imagem que surge na folha de papel” e que o 

desenhista “esquece tanto sua mão como o lápis, e a imagem emerge como 

se fosse uma projeção automática da mente que imagina.” 236 Nesta atitude 

notamos similaridades com o dispositivo da arte automática surrealista, 

conforme vimos anteriormente. 

 Consoante com Pallasmaa, defendemos que o arquiteto, ao projetar, 

não está necessariamente tentando criar um desenho de observação da 

natureza, mas por outro lado, estaria registrando um desenho da 

observação de sua própria mente. Em todo desenho, o projetista revela um 

pouco de si misturado ao próprio trabalho que cria. Como uma atividade 

inerentemente solitária, o registro dessas paisagens mentais revelam 

intenções e questionamentos que surgem de maneira não planejada no 

desenho, surpreendendo o próprio autor e, mais importante, impulsionando 

a investigação mais a frente. O arquiteto oscila entre a imaginação e a 

tentativa de registro dela. Esse registro é sempre fugidio e impreciso, porém 

dá ao desenhista novas informações que estimulam sua imaginação que 

necessitará de novo registro. Esse processo se retroalimenta 

                                                
235 PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e 
corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.16. 
236 Idem, p.17. 

Figura 4.18: Cidade Ideal de Leonardo da Vinci (1452-1519). 
Fonte:http://davinciprojetoseobras.blogspot.com.br/2011/08/arq
uitetura-de-leonardo-da-vinci.html 
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continuamente e cria uma síntese entre as ideias que formam a concepção 

de mundo e a personalidade do autor com a obra que se materializa em um 

suporte externo. O desenho nunca é o fruto direto de nossa inteligência, 

mas sim parece desafiá-la. A mão, o lápis e o papel abrem uma porta para 

o nosso inconsciente e traz a tona imagens oníricas, belas ou terríveis, que 

só poderíamos suspeitar que existissem. 

 
 A capacidade de imaginar, liberar-se dos limites da matéria, do 

lugar e do tempo deve ser considerada como a mais humana de todas as 

nossas qualidades. Tanto a criatividade como o julgamento ético exigem a 

imaginação. Todavia, é evidente que a capacidade de imaginação não se 

esconde apenas em nossos cérebros, uma vez que toda a nossa 

constituição corporal tem suas fantasias e sonhos.237 

 

 O desenho, assim, se apresenta como um processo reflexivo a 

respeito de determinado tema, tão importante como qualquer texto que se 

possa escrever sobre ele. Estabelece-se uma reflexão-na-ação,238 onde o 

autor ao mesmo tempo cria e se recria no processo.  

                                                
237  PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e 
corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.18. 
238 Mais sobre este tema, recomendamos os trabalhos de Donald Schön, entre eles 
o livro Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem.  Donald Alan Schön (19 de setembro de 1930 - 13 de setembro de 
1997) foi um filósofo e professor em planejamento urbano no Massachusetts 
Institute of Technology e que desenvolveu o conceito de prática reflexiva e 
contribuiu para a teoria da aprendizagem organizacional. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Schön acessado em: 05/04/2017. 
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 A mão não revela somente nossas aspirações, mas sim uma relação 

dialética entre inconsciente e o consciente do autor do desenho. As 

imagens mentais que criamos nascem de inumeráveis combinações de 

nossa experiência sensorial do mundo a nossa volta. Dos livros lidos, às 

edificações que percorremos e as superfícies que tocamos, tudo se 

recombina e reconfigura em nossa mente, e se põe externalizada sobre o 

suporte do papel através de nossa mão. Porém, a mão não é uma mera 

ferramenta passiva sob o comando do cérebro, “elas possuem suas 

próprias intenções, seus conhecimentos e suas habilidades.”239 O desenho 

abarca este deslizamento da nossa inteligência para a nossa intuição, 

aliada às habilidades motoras manuais no registro da imagem em um 

suporte externo. Desta forma o ato de desenhar implica na transposição do 

acúmulo de experiências de nossa inteligência bem como a legibilidade das 

imagens do inconsciente, que chamamos de inspiração ou intuição. 

Segundo Palasmaa nós “construímos nosso mundo autônomo, construímos 

projeções e metáforas de nossas próprias paisagens mentais.” E 

complementa: “Moramos na paisagem e a paisagem mora dentro de 

nós.”240 Essa capacidade de introspecção do desenho é importante não só 

na produção de um objeto artístico mas para a “emancipação e abertura da 

personalidade do aluno, de seu autoconhecimento e de sua 

autoimagem”.241 Aqui repete-se a defesa de André Breton da importância do 

                                                
239  PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e 
corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.23. 
240 Idem, p.21. 
241 Idem, p. 22. 

Figura 4.19: Four Cities (1982) de Lebbeus Woods.  
Fonte: http://www.hypercastle.com/blog/lebbeus-woods-
drawing/ 
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mundo dos sonhos para a arte e a vida dos indivíduos. Pois para 

Pallasmaa, assim como para o escritor francês, o “dever da educação é 

cultivar e oferecer suporte às habilidades humanas da imaginação e 

empatia, mas os valores prevalecentes da cultura atual tendem a 

desencorajar a fantasia, suprimir os sentidos e petrificar os limites entre o 

mundo e a identidade pessoal.”242 

 Um exemplo interessante, que o autor cita, é o caso do projeto para 

a Biblioteca Municipal de Viipuri (1927-1935) do arquiteto finlandês Alvar 

Aalto, onde seus devaneios oníricos se tornaram, insuspeitamente, um 

partido de projeto. 

 
Quando projetei a Biblioteca Municipal de Viipuri (e tive bastante tempo – 

cinco anos inteiros), passei longos períodos como se estivesse buscando 

um foco, por meio de desenhos ingênuos. Desenhei todos os tipos de 

montanhas fantásticas, com laterais iluminadas por muitos sóis em 

diferentes posições, o que gradualmente deu origem à ideia principal do 

prédio. [...} Meus desenhos infantis se relacionavam apenas indiretamente 

com o pensamento na arquitetura, mas certo momento eles levaram a 

uma interconexão entre o corte e a planta baixa e a uma espécie de 

unidade entre a construção horizontal e a vertical.243   

 

 Segundo Palaasma, a abordagem de Aalto mostra a importância do 

relaxamento da inteligência consciente para que os devaneios inconsciente 
                                                
242 Idem, Ibidem. 
243 AALTO, Alvar. Apud PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria 
existencial e corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.76. 

Figura 4.20: Four Cities (1982) de Lebbeus Woods.   
Fonte:https://thecharnelhouse.org/2014/09/29/doom-
time/lebbeus-woods-4-cities-beyond-1982-coloured-pencil-
pencil-and-airbrush-on-board-408-x-310-mm-estate-of-
lebbeus-woods/ 
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possam aflorar sobre o trabalho e guiá-lo por caminhos insuspeitos pelo 

próprio autor.  

 Esse vagar instintivo da mente e da mão do arquiteto criam sua 

própria narrativa, que não está necessariamente ligada aos aspectos 

pragmáticos do projeto, mas que possibilita uma abordagem inédita e lúdica 

a esses problemas. Talvez, aí resida a tão almejada originalidade do gênio 

criativo: saber amiúde saltar da terra firme de nossa lucidez em direção as 

águas turvas de nosso inconsciente. 

 
É isso que faço – às vezes de maneira bastante instintiva. Esqueço todo o 

labirinto de problemas por alguns instantes, que uma idéia sobre a tarefa 

e todas as exigências envolvidas se firmou em meu subconsciente. Passo 

então para um método de trabalho muito parecido com a arte abstrata. Eu 

simplesmente desenho por instinto; não faço sínteses de arquitetura, mas 

desenhos que às vezes são composições bastante infantis e, desta 

maneira, sobre uma base abstrata, a ideia principal gradualmente toma 

forma... uma espécie de substância informal que me ajuda a pôr em 

harmonia os inúmeros componentes contraditórios. 244 

   

 Pallasmaa comenta sobre o livro The Nature and Art of 

Workmanship de David Pye, em que o autor divide o artesanato em 

“trabalho artesanal de risco” e “trabalho artesanal com segurança”; o que é 

análoga a postura de Lebbeus Woods e do próprio Palasmaa em relação ao 

trabalho dos arquitetos.  

                                                
244 Idem, p.75. 

Figura 4.21: esboço da “montanha fantástica” de Alvar Aalto 
para a Biblioteca de Viipuri.  
Fonte: http://www.archdaily.com/630420/ad-classics-viipuri-
library-alvar-aalto/547e48a6e58ece8b6f000014-
aalto_sketch-png 
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Esta instigante separação das práticas de trabalho artesanal em duas 

categorias com suas conotações éticas distintas também se aplica aos 

escritórios de arquitetura da atualidade. A maioria dos escritórios aplica 

métodos e soluções padronizados bastante tradicionais e testados, 

enquanto os ateliês mais ambiciosos e corajosos tendem a experimentar 

com estruturas, formas, materiais e detalhes inovadores e suas 

combinações.245 

 

 Da mesma forma, entendemos que o trabalho do arquiteto 

experimental não consiste somente na aplicação de soluções consagradas 

para os problemas conhecidos, mas antes disso consiste na busca de 

soluções inéditas para problemas em desenvolvimento. Logo o desenho é a 

construção de uma realidade física que media uma síntese entre opostos. O 

consciente/ inconsciente, imaginação/ materialidade, pensamento/ corpo, 

problema/ solução, etc. Se utilizarmos somente nosso inconsciente 

entraremos em um estupor onírico do qual nada capturamos. Se, por outro 

lado, usarmos somente nosso intelecto, teremos a repetição estéril da 

lógica. Porém se utilizarmos os dois, teremos uma inspiração. A 

racionalidade captura o sonho e a imaginação liberta o intelecto.  

 Compreendemos, assim, que o croqui em arquitetura consiste no 

registro da transformação de um pensamento gráfico que vai 

reconfigurando tanto o problema quanto a solução à medida que o fixamos 

                                                
245  PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e 
corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.74. 

Figura 4.22: Interior da Biblioteca de Viipuri, Finlândia (1927-
35), de Alvaar Alto, com seus muitos sóis.  
Fonte: http://www.archdaily.com/630420/ad-classics-viipuri-
library-alvar-aalto/547f32e8e58eced5b600000a-the-central-
circulat 
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em um suporte externo e podemos olhá-lo de fora. Essa exteriorização de 

nosso pensamento permite transformá-lo em corpo observável e tátil. O 

pensamento deixa de fazer parte de nós e se transforma em uma entidade 

autônoma, que observada a distância imprime sobre nós novas 

possibilidades de entendimento da realidade. Isso transforma nossa 

percepção e reconfigura nossas ideias a respeito do problema/solução. 

 Desta forma, o ato de desenhar é um moto-contínuo em que sua 

ação é combustível da ação seguinte, sem perdas no processo. Na 

verdade, a máquina composta pela imaginação, mão e desenho, têm como 

produto um aumento de combustível para a ação seguinte. Contrariando o 

senso comum, que não deveríamos, necessariamente, esperar uma 

inspiração mental para começarmos a desenhar. Muitas vezes o ato de 

desenhar aparentemente sem motivos é que inicia a combustão do 

processo criativo. Não se pensa para desenhar, e sim se desenha para 

pensar. 

 Todo desenho é uma interferência sobre o real. Ao desenhar, não 

reproduzimos simplesmente uma paisagem, mental ou real, mas sim 

corporificamos nossas impressões a respeito delas. Por isso, nenhum 

modelo é desenhado da mesma forma por dois artistas diferentes. 

Desenhar um objeto é sempre uma tentativa de capturar a sua essência, 

aquilo que o torna único para nós. “ A união entre os olhos, as mãos e a 

mente cria uma imagem que não é apenas um registro visual ou uma 

representação do objeto: ela é o objeto.”246 

                                                
246 Idem, p.84 



 186 

 Porém, esse registro do pensamento nunca é preciso ou definitivo, 

pois se o fosse estaria impermeável para a transformação que virá em 

seguida. É justamente pelo fato de não ser definitivo ou completo que 

transforma o pensamento materializado em possibilidade de se tornar 

pensamento intangível novamente. A imaginação do arquiteto habita as 

lacunas do desenho. Sobre esse assunto Pallasmaa recorre a dois estudos 

de Anton Ehrenzweig, The Psycho-Analysis of Artistic Vision and Hearing 

(1953) e The Hidden Order of Art (1967).   

 
A criatividade está sempre relacionada com o momento feliz no qual todo 

controle consciente pode ser esquecido. O que não é suficientemente 

entendido é o conflito genuíno entre dois tipos de sensibilidade: o intelecto 

consciente [...] Não é uma vantagem, se o pensador criativo tem de lidar 

elementos que são precisos em si, como os diagramas da geometria e da 

arquitetura.247 

 

 Segundo Pallasmaa, esse desenho do artista cria um novo tipo de 

espaço: o espaço existencial. O que diferencia o espaço existencial do 

mundo objetivo é que “O espaço existencial é estruturado com base em 

significados e valores nele refletidos por um indivíduo ou grupo, seja de 

modo consciente ou inconsciente; o espaço existencial é uma experiência 

                                                
247 EHRENZWEIG, Anton. Apud PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a 
sabedoria existencial e corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 
2013, p.98. 

Figura 4.23: Lebbeus Woods, Projeto para Centricity, Aero-
livinglab (1997). Outro projeto com arquitetura aérea. 
Fonte: https://www.timeout.com/newyork/art/lebbeus-
woods-early-drawings 
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única interpretada por meio da memória e da experiência de cada 

indivíduo.”248  

 Logo não habitamos um mundo simplesmente material, geométrico 

e matemático. A definição de espaço existencial de Pallasmaa se aproxima 

bastante da de um espaço surrealista: é o nosso mundo físico, porém 

impregnado pela nossa cultura, pelos códigos sociais, pelas nossas 

crenças, sentimentos, simbolos e sonhos. Logo, entendemos que o mundo 

físico é permeável à nossa imaginação e permite que o arquiteto dê a ele 

um sentido humano. A criação de espaços imaginados, no mundo físico, 

possibilita criar um lugar para o homem habitar o mundo. Ele só pode viver 

no espaço através da imaginação corporificada, na forma de edifícios e 

cidades. Sem ela não teríamos esse recorte na realidade à qual chamamos 

de arquitetura.  

 Diferente da fotografia em que a captura das imagens se dá de 

maneira instantânea, o desenho exige uma reflexão sobre o objeto 

observado. O fato de nos demorarmos em nossa apreensão do modelo e 

julgamento das qualidades de nosso registro, fixa as caraterísticas 

principais do que vemos, o que de outra forma seria apenas a uma captura 

irrefletida e passiva de uma imagem.  

 No croqui temos olhar ativo e investigador em relação as 

proporções, texturas, cores, etc. Segundo Pallasmaa o desenho é ‘um 

                                                
248  PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e 
corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.132. 
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processo de observação e expressão, recepção e doação.”249 Pois para o 

autor o desenho “olha simultaneamente para fora e para dentro, para o 

mundo observado ou imaginado e para a própria personalidade e o mundo 

mental do artista.[...] Cada desenho também é uma investigação do 

passado e da memória do desenhista.”250 O tempo necessário para se 

desenvolver uma habilidade, no caso o desenho, é considerado hoje, pelos 

jovens, muito lento frente a rapidez do entretenimento contemporâneo.251 O 

cinema, a televisão, os vídeo games e as mídias sociais, só para ficar em 

alguns exemplos, são considerados mais atrativos e menos árduos do que 

a construção de uma habilidade manual.  

 O autor chega a comentar sua infância na fazenda do avô e como a 

falta de estímulos e mesmo o tédio, foram fundamentais para sua 

introspecção e para aguçar sua capacidade de observação. Ainda, segundo 

o autor a “experiência da solidão na primeira infância dispara a imaginação 

e inicia um processo independente e automotivado de observação, jogo e 

imaginação.”252 

 Talvez tenha sido o que Woods, filho único com o pai recentemente 

falecido, tenha experimentado no cavalete na sala de estar da casa de sua 

                                                
249  PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e 
corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.92. 
250 Idem, p. 93. 
251 “A estimativa comum, baseada em pesquisas, é de que qualquer habilidade 
manual ou física complexa exige cerca de 10 mil horas de prática. ‘No estudo de 
compositores, jogadores de basquete, escritores de ficção, patinadores no gelo,... e 
mestres no crime, este número é recorrente’, ressalta o psicólogo Daniel Levitin.” 
Idem, p. 81. 
252 Idem, p.83. 

Figura 4.24: Capa do Livro A imagem corporificada de Juhani 
Pallasmaa. Fonte: Acervo do autor. 
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mãe. A solidão que possibilitou o desenvolvimento da arte do desenho 

como modo ver, interpretar e recriar o mundo à sua volta.  

4.3 A imagem corporificada 

Há magia ... sim, e poesia. Tal qual outros bardos, ele  

 vertia a própria alma em sílabas de pedra reverberando pelos séculos.  

Toda magia advém de nosso cérebro direito: as quimeras dos poetas,  

o furor do insano, os sonhos dos arquitetos.253 

 

 Em A imagem corporificada : imaginação e imaginário na arquitetura 

(2011), Juhani Pallasmaa conclui seus estudos sobre a função dos sentidos 

e da imaginação na experiência arquitetônica. Para nós, neste texto, 

entender a dimensão imaginária e poética da arquitetura é fundamental 

para que se possa compreender o trabalho de Lebbeus Woods. 

 Neste livro o autor argumenta que a imaginação não é uma fútil 

atribuição das pessoas distraídas ou mesmo uma fuga do mundo real para 

um reino do faz-de-conta. A imaginação seria a base de nossa humanidade, 

onde « somos capazes de perceber a multiplicidade do mundo e o 

continuum da experiência com o passar do tempo e ao longo da vida. »254 

Sem ela não poderíamos sequer fazer qualquer tipo de julgamento e nem 

entender o passado ou projetar nosso futuro. O projeto de arquitetura por 

                                                
253 MOORE, Alan & CAMPBELL, Eddie. Do Inferno. São Paulo: Via Lettera, 2002, 
p.108. Sobre o arquiteto Inglês Nicholas Hawksmoor. 
254 PALLASMAA, Juhani. A imagem corporificada: imaginação e imaginário na 
arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.10. 

Figura 4.25: D-QUAD. OAN: Biomechanical and Biodynamic 
Towers, da série Centricity (1987) de Lebbeus Woods. 
Fonte:https://openspace.sfmoma.org/2012/04/collection-
rotation35/?utm_source=twitter&utm_medium=social%2B
media&utm_content=collection%2Brotation&utm_campaig
n=blog%2Blinks 
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definição é uma projeção de uma vontade futura acerca de nossa paisagem 

natural ou construída. Por outro lado, a memória do caminhar por uma 

construção, passa a ser um evento presentificado em nossa mente, assim 

como imaginarmos a experiência de adentrar um edifício fotografado ou 

desenhado. 

 
As categorias especiais do imaginário são a imagem poética e 

corporificada que servem como base e meio de toda expressão artística. 

A imagem poetizada é um ato mental mágico, uma tendência e 

transferência de consciência que se torna corporificada como parte de 

nosso mundo e de nós mesmos. É um fenômeno da alquimia mental que 

confere um valor monumental ao que é desprovido de valor. Como 

observou William Carlos Williams, ‘é difícil encontrar notícias em poemas; 

porém, homens morrem miseravelmente todos os dias devido à falta do 

que é encontrado lá’.”255 

  

 Percebemos que as questões abordadas por Pallasmaa, se 

encontram presentes, também, em Jean Paul Sartre, que argumentava que 

a imagem não pode ser definida como uma coisa corporal, ou “o produto da 

ação de corpos exteriores sobre o nosso próprio corpo por intermédio dos 

sentidos e dos nervos.”256 Para o filósofo francês, a imagem “se continua 

sendo um conteúdo psíquico inerte, não poderia de forma alguma conciliar-

se com as necessidades da síntese. Ela só pode entrar na corrente da 

                                                
255 Idem, p. 11. 
256 SARTRE, Jean-Paul. A imaginação. Porto Alegre, RS: L&PM, 2008, p.13. 
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consciência se ela mesma é síntese e não elemento.”257 E conclui: “Não há, 

não poderia haver imagens na consciência. Mas a imagem é um certo tipo 

de consciência. A imagem é um ato e não uma coisa. A imagem é 

consciência de alguma coisa.”258 Logo, para Sartre uma imagem não é 

dotada de emoções e sentidos que sensibilizam a nossa consciência, mas 

somos nós que, deslizando para a imagem, conferimos a ela uma 

característica.  

 Para Pallasmaa, persuadimos, excitamos e repugnamos a nós 

mesmos por meio do ato de confrontar e construir a imagem e nos 

associarmos com ela. Na visão sartreana do existencialismo, uma imagem 

é uma irrealidade e não tem características sem uma experiência humana 

para projetar propriedades e características distintas sobre ela.”259 E citando 

o filósofo Richard Kearney “uma figura permanece morta até ser 

imaginada”.260 

 Esse seria o motivo pelo qual algumas pessoas podem ser tocadas 

por certas modalidades artísticas ou certos autores e outros não. Uma obra 

de arte não poderá sensibilizar duas pessoas de maneira idêntica. Cada 

pessoa desliza um pouco de sua própria subjetividade em direção a uma 

imagem.  

 

                                                
257 Idem, p. 137 
258 Idem, ibidem. 
259 PALLASMAA, Juhani. A imagem corporificada: imaginação e imaginário na 
arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.70. 
260  KEARNEY, Richard. Apud PALLASMAA, Juhani. A imagem corporificada: 
imaginação e imaginário na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.71. 
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Nós experimentamos obras de arte e de arquitetura como algo 

horripilante, melancólico, simpático, revigorante e reconfortante por causa 

da projeção e da troca inconscientes de emoções e afeto. A imagem 

artística condiciona nosso ser mental e corporal por inteiro a projetar 

sentimentos descontrolados na obra e a recebê-los de volta, como se 

fossem qualidades da própria obra.261 

 

 Muitas vezes temos uma resposta emocional a algumas obras e 

nem ao menos conseguimos racionalizar o porquê. Pallasmaa argumenta 

sobre a formação de imagens inconscientes que possam refletir sensações 

em nosso corpo físico antes de serem entendidas pelo nosso intelecto. 

 Desse modo, a arte tem o poder de transformação não 

necessessariamente consciente ou melhor dizendo, nem sempre estamos 

plenamente conscientes das razões de nossa resposta emocional a 

determinada manifestação. Isto é particularmente importante no caso da 

arquitetura, pois esta é, por definição a arte que faz a conciliação entre o 

corpo humano com o mundo externo. Assim, é natural que percebamos 

primeiro o mundo através de nossos sentidos e, só depois através de nossa 

inteligência. Mais do que isso, o autor defende que a arquitetura “faz a 

mediação entre o indivíduo e o mundo, o indivíduo e o outro, e reestrutura 

as primeiras memórias de nossa dialética básica de conexão e 

separação”.262 É interessante notar como, no caso de Lebbeus Woods, os 

                                                
261 PALLASMAA, Juhani. A imagem corporificada: imaginação e imaginário na 
arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p.70. 
262 Idem, p. 65 
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máquinarios e os edifícios militares da base onde trabalhava seu pai 

capturaram a sua imaginação e sua sensibilidade muito antes de que ele, já 

adulto, pudesse refletir sobre os porquês disso. Todo o cenário de “ficção 

científica” com suas formas estranhas e agudas criaram toda uma paisagem 

imaginária e afetiva que, somente depois de muitos anos o arquiteto pôde 

entender. Uma das respostas para este fenômeno, segundo Pallasmaa, 

está na fala do arquiteto inglês Colin St. John Wilson, autor da Biblioteca 

Britânica. Ele questiona sobre o porquê de alguns edifícios terem um 

impacto tão repentino em nossa memória e em nosso imaginário. 

 
É como se eu fosse manipulado por algum código subliminar, que não 

pode ser traduzido em palavras, que age diretamente no sistema nervoso 

e na imaginação, ao mesmo tempo provocando intimações de significado 

com uma experiência espacial vivida, como se fossem uma coisa só. 

Acredito que o código age tão diretamente e vividamente em nós porque 

nos é estranhamente familiar; é na verdade, a primeira imagem que 

aprendemos, muito antes das palavras, e que hoje nos é lembrada por 

meio da arte, que sozinha, tem a chave para revivê-lo (...)263 

 

 Este trecho é relevante por dois motivos. O primeiro pelo fato, de 

que esse turbilhão de sensações, memórias, afetividades, imaginação, etc, 

dão significado ao espaço construído a despeito de nossa vontade, 

justamente por que a arquitetura tem a capacidade de acordar uma série de 

sentimentos difusos adormecidos em nossas memórias, e que nós 

                                                
263 Idem, Ibidem. 
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projetamos sobre o edifício. Desta maneira, o nosso processo criativo é 

uma experiência surreal por natureza: projetamos sobre o papel a síntese 

não só de nosso intelecto, como também de nossas experiências e de 

nossos sonhos, mesmo que remotos. Nessa perspectiva, podemos supor 

que os projetos do grupo Archigram possam ter despertado, no Lebbeus 

adulto, as memórias das experiências vividas na excêntrica arquitetura da 

base militar de sua infância.  

4.4 O estranhamente familiar  

 Os livros The Architectural Uncanny (1992) e Warped Space (2001) 

de Anthony Vidler trabalham respectivamente a teoria do estranhamente 

familiar de Freud, e o conceito de torção na arquitetura. Estes estudos nos 

darão uma base para que percebamos, em Woods, a importância de 

aspectos psicológicos e oníricos da criação de seus trabalhos e sua ligação 

com o pensamento surrealista conforme preconizado por escritores como 

Alfred Jarry e André Breton. A relação dos espaços construídos, ou 

projetados, com a psicologia e com o subconsciente é estratégica para 

entender as paisagens fantásticas criadas pelo arquiteto norte americano. 

Ao lidar com traumas e fobias urbanas na tentativa de reconhecimento de 

eventos históricos traumáticos, Woods explicita as narrativas históricas na 

formação de determinado sítio. 

 Ao longo deste trabalho iremos nos referir constantemente ao 

trabalho de Lebbeus Woods como fantástico. O escritor Ítalo Calvino afirma, 

ao se referir à literatura fantástica do século XIX, que « o elemento 
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sobrenatural que ocupa o centro desses enredos aparece sempre 

carregado de sentido, como uma irrupção do inconsciente, do reprimido, do 

esquecido, do que se distanciou de nossa atenção racional. »264 Nos contos 

fantásticos, oriundos do romantismo alemão e do romance gótico inglês do 

século XVIII, o fantástico e o grotesco sempre estabelecem esta relação 

tênue entre a apreensão sensorial e racional do mundo em que vivemos 

com o mundo da imaginação que resignifica essa mesma realidade. Calvino 

comenta que nessas histórias é muito comum a figura do incrédulo 

positivista que sempre é desafiado em suas convicções e, não raro, é alvo 

de piedade ou sacasmo.  

 Anthony Vidler, em seu livro The Architectural Uncanny: Essays in 

the Modern Unhomely (1992), trabalha com o conceito do estranhamente 

familiar na contemporaneidade. O arquiteto, crítico e historiador norte-

americano estabelece uma correspondência entre arquitetura, psicologia e 

filosofia; remontando sua análise até a literatura do romantismo alemão, 

que deu origem às histórias de terror e sobrenaturais. Esse estudo leva as 

questões atuais sobre a alienação do sujeto e a relação entre o design 

arquitetônico e as patologias do espaço. Sua análise procura relacionar que 

“os problemas ligados ao gênero e ao sujeito podem ser associados à 

permanência do discurso de alienação e do Outro no contexto social e 

político da exclusão racial, étnica e das minorias.”265   

                                                
264 CALVINO, Italo. Introdução. In CALVINO, Italo (org.). Contos Fantáticos do 
século XIX:  O fantástico visionário e o fantástico cotidiano. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004, p. 9. 
265 VIDLER, Anthony. Uma teoria sobre o estranhamente familiar. In NESBITT, 
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 Desde a antiguidade, os homens são fascinados pelas histórias de 

terror, com seus monstros, fantasmas e demônios a nos perseguir e a 

desafiar nossa sanidade. No Teatro Elisabetano de Shakespeare, o 

sobrenatural sempre trazia consigo alguma revelação que principiava a 

ação. Do fantasma do pai de Hamlet, que revela a natureza vil de seu tio, às 

feiticeiras de Macbeth e suas profecias que alimentam os sonhos de 

ambição do casal protagonista, a arte frequentemente tematiza as inúmeras 

fantasmagorias que habitam o imaginário humano. 

 Na tradição romântica das histórias de terror, o grotesco aparece de 

forma reincidente  para desafiar o status quo dos personagens da trama, 

trazendo consigo uma verdade aterrorizante que subverte a ordem 

estabelecida. Nessas histórias, a realidade ordinária é, de certa forma, 

impregnada pelo sobrenatural e revela uma história ignorada que agora se 

faz presente para o leitor e aos personagens. Ao tomar conhecimento dessa 

outra história terrível, os personagens passam por uma jornada de loucura, 

terror, angústia e sofrimento, para que consigam suplantar esses desafios.  

É preciso que nesse itinerário escutem a advertência de nunca olvidar a 

natureza terrível do mundo que habitam. O trânsito de personagens e 

cenários estranhos, que subvertem a normalidade do mundo, são os 

agentes dessa transformação também em nós, pois são mensageiros desse 

mundo de pesadelo que insiste em deslizar para a nossa realidade.  

 No século XIX, o desfile dessas personagens se tornou abundante, 
                                                                                                                         
Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). 
Cosac & Naify, São Paulo, 2008, p.622. 
 

Figura 4.26: a criatura do Dr. Frankenstein no traço de Bernie 
Wrightson. Um dos primeiros exemplos do duplo do homem 
criado pela ciência em busca de sua humanidade. Fonte: 
SHELLEY, Mary Wollstonecraft; WRIGHTSON, Bernie. 
Frankenstein, or, The modern Prometheus. Dark Horse, 
Milwaukie 2008.  

Figura 4.27: Roy Batty, o replicante de Blade Runner (1982) 
que, de maneira análoga, procura seu criador, e o destrói, em 
sua busca por viver autonomamente. Fonte: 
http://www.telegraph.co.uk/films/0/blade-runner-2049-callbacks-
references-original-movie/ 
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assim como sua variedade. Conde Drácula e o lobisomem  (criaturas saídas 

de antigas lendas arcanas) ; monstros criados pela ciência (como o senhor 

Jekill de O Médico e o Monstro e a criação do Doutor Frankenstein) - são 

apenas alguns exemplos de criaturas que ficcionalizam o que há de 

monstruoso e aterrorizante na psique humana. 

 Outro tema perturbador nas narrativas ocidentais é a casa mal 

assombrada. Quando o espaço da casa se apresenta desfamiliarizado, 

terríveis segredos nos auscultam. Sabe-se que em inúmeras interpretacões 

de sonhos a casa significa o ser interior. O pior, no entanto, nesses 

enigmas, é a natureza ao mesmo tempo conhecida e estranha perpetrada 

por eles. Segundo Vidler, o conceito do estranhamente familiar encontrou o 

seu lugar metafórico na arquitetura doméstica. A casa, dessa perspectiva, 

sendo mal-assombrada ou não, contraria a promessa de nos proporcionar a 

máxima segurança, se abrindo à invasão secreta do terror.266  

 O nosso argumento é que o fantasma é um genius loci pavoroso. 

Ele nos tortura com uma verdade terrível que preferíamos desconhecer, 

mas que, quando a conhecemos, não podemos mais ignorá-la. O fantasma 

é o nosso duplo, o sujeito negligenciado pela história. Sua simples presença 

nos causa desespero. Entretanto, devemos conhecê-lo para descobrir qual 

o segredo terrível daquele local. Essa assombração, normalmente 

atormentada por uma grande injustiça; por uma violência indescritível, é 

                                                
266 VIDLER, Anthony. Uma teoria sobre o estranhamente familiar. In NESBITT, 
Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). 
Cosac & Naify, São Paulo, 2008, p. 620. 
 

Figura 4.28: No filme Madrugada dos mortos (Dawn of the 
dead) os sobreviventes de um apocalipse zumbi se refugiam 
em um shopping center, onde têm acesso a todos os bens de 
consumo disponíveis. Porém a horda de morto-vivos 
maltrapilhos tenta, a todo custo, forçar a sua entrada. Aqui a 
segurança do lar é trocada pelo último bastião da salvaguarda 
da sociedade contemporânea.  
Fonte : http://offscreen.com/view/reanimating_the_living_dead 
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uma vítima de assassinato e tortura, que precisa compartilhar conosco um 

pouco do seu tormento. Quer nos tornar cientes da natureza terrível do 

homem e, com isso, fazer com que olhemos para o nosso interior e 

reconheçamos a nossa natureza bestial.  

 Vidler, em seu livro, parte de uma análise do estranhamente familiar 

ao explorar questões pertinentes à cultura contemporânea, como as 

transparências, espelhamentos e as formas neoconstrutivistas, que operam 

através da fragmentação do objeto arquitetônico, mimetizando corpos 

desmembrados e o olhar constante que a todos vigia.  

 É quando vem à tona o lado obscuro do conceito do sublime, 

tomando como base o artigo de Sigmund Freud “The Uncanny”, ou Das 

Unheimleich, de 1919, onde o médico austríaco estabelece uma reflexão 

sobre o belo, sua ligação com a pulsão de morte e o conceito do duplo. 

Para Freud, o estranhamente familiar “relaciona-se ao que é terrível, ao que 

desperta angústia e horror”267 ao mesmo tempo que nos remete ao que é 

conhecido. Trata-se de um momento de perda momentânea da 

temporalidade e suspensão do eu através do reconhecimento da presença 

de uma ausência, ou “que o elemento angustiante é algo reprimido que 

retorna.”268 

 Entre os inúmeros exemplos que Freud cita na psicanálise e na 

literatura, dois se mostram relevantes para o estudo que Vidler empreende 

                                                
267 FREUD, Sigmund. O inquietante (1919). In História de uma neurose infantil: 
(“O homem dos lobos”): além do princípio do prazer e outros textos (1917-
1920). Companhia das Letras, São Paulo, SP, 2010, p. 329. 
268 Idem, ibidem. 

Figura 4.29: No filme Poltergeist, o sobrenatural aterroriza uma 
família, revelando um terrível segredo que jaz sobre uma 
pacata casa do subúrbio americano. O terror, 
sintomaticamente, entra em nossos lares através da televisão. 
Fonte : http://50anosdefilmes.com.br/2014/poltergeist-o-
fenomeno-poltergeist/ 
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em seu livro: o conceito do duplo e os membros decepados. Em seu artigo, 

Freud narra a experiência de uma viagem de trem em que nota, em sua 

cabine, a presença de um velho com um aspecto desagradável. Ele 

assusta-se com aquela visão, para perceber, em seguida, que a imagem 

era o seu reflexo no espelho. O acontecimento o faz refletir: há a 

momentânea perda da própria identidade, um “modo de equivocar-se 

quanto ao próprio Eu ou colocar um outro Eu no lugar dele, ou seja, 

duplicação, divisão e permutação do Eu.”269  

  Esse conceito do duplo ou do sósia, que pode ser associado na 

crença da alma imortal (o medo da morte e, provavelmente, o primeiro 

duplo do corpo) é, por conseguinte, a gênese da crença em fantasmas e 

locais assombrados.  

 
Para muitas pessoas é extremamente inquietante tudo o que o que se 

relaciona com a morte, com cadáveres e com o retorno dos mortos. Já 

vimos que em algumas línguas modernas a nossa expressão “uma casa 

unheimlich” pode ser vertida apenas por “uma casa mal-assombrada.270 

 

 Porém, conforme expõe Vidler, em arquitetura, o estranhamente 

familiar não é algo que possa ser intencionalmente buscado através de 

algum artifício ou estilo característico, mas sim como locais culturalmente 

associados a essas histórias e que vão cambiando através do tempo. O 

estilo arquitetônico mais comumente associado a essas características é, 

                                                
269 Idem, p. 351. 
270 Idem, p. 360. 
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obviamente, o gótico, através das histórias fantásticas do século XIX e 

prolongado no imaginário ocidental pelos filmes durante todo o século XX. 

O gótico não teria características terríveis a priori e, simplesmente teria sido 

transformado em ícone deste tipo de literatura. O conceito do 

estranhamente familiar é « uma representação de um estado mental de 

projeção que justamente elimina as fronteiras do real e do irreal a fim de 

provocar uma ambiguidade perturbadora, um deslizamento entre a vigília e 

o sonho. »271 

 Em movimentos artísticos como o expressionismo alemão, a relação 

entre a arquitetura e o cinema expressou esse transbordamento da psiquê 

para fora do individuo moldando forma da cidade através da manipulação 

da representação da arquitetura. As distorções do cenário ou efeitos de 

maquiagem nos atores explicitam o estado patológico de seus 

personagens. Em O gabinete do Dr. Caligari (Das cabinet des dr. Caligari) 

de 1920,  todo o cenário do filme é distorcido através de manipulação das 

sombras e da perspectiva, o que deixa claro a atmosfera vertiginosa do 

relato apresentado, pois ao final, descobrimos que a própria história é 

contada por um louco. Nesse momento, o cenário do filme volta ao normal, 

tornando evidente que a distorção do espaço é gerada pela demência da 

imaginação de nosso narrador. Este filme, considerado um dos 

inauguradores do gênero de terror, estabelece justamente a relação entre 

as patologias psicológicas e o espaço construído.  

                                                
271 VIDLER, Anthony. Uma teoria sobre o estranhamente familiar. In NESBITT, 
Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). 
Cosac & Naify, São Paulo, 2008, p. 621. 

Figura 4.30: Cena do filme O gabinete do Dr. Caligari nos dá 
um exemplo de como as fobias espaciais transbordam para o 
espaço urbano.  
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=o+gabinete+do+dr+
caligari&biw=1327&bih=935&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei
=LMWiVdXmMMq5-QGQzY 
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 Vidler inclusive comenta que a arquitetura dos filmes desde o 

começo do século se converteu em uma espécie de laboratório para o 

mundo construído.272 A representação exteriorizada do espaço mental do 

indivíduo gerou uma mudança da própria forma como a arquitetura é 

representada.  

 
 In their new incarnation, such neoconstrutivist, dadaist, and expressionist 

images seem to reframe many earlier questions about the proper place for 

images of space and time in architecture, questions that resonate for 

contemporary critique of the « image » and the « spetacle » in architecture 

and society. 273 

 

 Essa relação entre a geometria dos espaços e nosso estado mental 

funciona em uma via de mão dupla: não só podemos representar nosso 

estado de espírito interno nas formas arquitetônicas, como somos 

influencados psicologicamente pelos espaços que habitamos. Patologias 

como a claustrofobia e a agorafobia estão muito relacionadas com as 

características espaciais dos locais que habitamos. 

 Essa relação entre o espaço psicológico do sujeito com o espaço 

físico externo é, segundo Vidler, devido a duas formas distintas, porém 

                                                
272 VIDLER, Anthony. Warped Spaces: art, architecture, and anxiety in modern 
culture. MIT Press: Cambridge, Massachussetts, 2001, p. 99. 
273  Em sua nova encarnação, tais imagens neoconstrutivistas, dadaistas e 
expressionistas parecem reformular muitas questões anteriores sobre o lugar 
apropriado para imagens de espaço e tempo na arquitetura, questões que ressoam 
para a crítica contemporânea da "imagem" e do "espetáculo" na arquitetura e 
sociedade. Idem, p. 100. 
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relacionadas, de torção do espaço na cultura contemporânea. A primeira é o 

entendimento da « psychological culture of modernism from the late 

nineteenth century to the present, with its emphasis on the nature of space 

as a projection of the subject, and thus a harbinger and repository of all the 

neuroses and phobias of that subject. »274 O espaço desta forma não é 

percebido como vazio, mas um cenário de objetos inquietantes, sejam eles 

a arquitetura ou a própria cidade. As novas formas de representação, como 

por exemplo o expressionismo, rompem com a perspectiva euclidiana, 

criando novas representações entre essa relação tensa entre sujeito e 

objeto.  

 A segunda forma de torção seria em relação aos próprios limites da 

disciplina, onde a intersecção entre arquitetura, arte, filme e fotografia, entre 

outros, quebram as barreiras entre os gêneros gerando uma espécie de 

« arte intermediária ». 275  Da mesma forma que artistas se utilizam do 

expediente arquitetônico em suas instalações, os arquitetos, por sua vez, 

cada vez mais, elaboram seus trabalhos mediante questões e processos 

que seriam próprios de outras artes. Desta forma as fronteiras do que é 

arquitetura ou não, se econtram borradas com obras que majoritariamente 

estariam em um campo do conhecimento mas amparadas conceitualmente 

por critérios de outro campo. 

 Vidler cita o papel que a forma espacial das cidades têm na análise  
                                                
274 “Cultura psicológica do modernismo, a partir do final do século XIX até o 
presente, com sua ênfase na natureza do espaço como uma projeção do sujeito e, 
portanto, um prenúncio e repositório de todas as neuroses e fobias desse sujeito.” 
Idem, p. VIII. Tradução nossa. 
275 Idem, ibidem. 
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de pensadores como Kracauer que afirma que : « Spatial images 

[Raumbilder] are the dreams of a society. Wherever the hieroglyphics of 

these images can be deciphered, one finds the basis of social reality ». 276 

Esse entendimento de uma realidade oculta a ser decifrada no próprio 

espaço da cidade revela o potencial que a arquitetura tem de exteriorizar 

sentimentos não só de um indivíduo, como também da sociedade que o 

produziu. Ao comentar as imagens evocadas por Walter Benjamin e Sigfried 

Kracauer, respectivamente, sobre as arcadas parisienses e o lobby de hotel, 

Vidler afirma que essas descrições estão além das suas referências físicas 

e históricas. Estes são espaços textuais desenhados por seus autores, são 

lugares que apresentam uma arquitetura própria, construções que servem, 

elas próprias, como instrumentos analíticos.277  

 Na perspectiva do surrealismo podemos entender uma atitude de 

leitura do espaço urbano além de suas características físicas. A arquitetura 

personifica uma série de sentimentos que deslizam para o usuário e 
                                                
276 “Imagens espaciais [Raumbilder] são os sonhos de uma sociedade. Onde quer 
que os hieróglifos dessas imagens possam ser decifrados, encontra-se a base da 
realidade social ”.Idem, p. 66. 
277 “Na antiga Grécia, mostravam-se lugares pelos quais se descia ao reino dos 
mortos. Também nossa existência desperta é uma terra em que se desce ao reino 
dos mortos, cheia de luagres aparentemente insignificantes, onde desembocam os 
sonhos. Passamos por eles todos os dias sem nada suspeitar; porém, mal vem o 
sono, nos apressamos em voltar em sua direção, procurando-os pelo tato, e nos 
perdemos nos corredores sombrios. O labirinto de casas das cidades assemelha-se 
à luz do dia à consciência; as passagens (são elas as galerias que conduzem a sua 
existência anterior) desembocam de dia imperceptivelmente nas ruas. Entretanto à 
noite, das massas de casas sombrias, emerge assustadora sua escuridão mais 
compacta e o transeunte tardio passa apressado por elas, a não ser que o 
tenhamos encorajado a empreender a viagem pela ruela estreita.” BENJAMIN, 
Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018, p. 168. 
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sensibilizam seu cérebro, muitas vezes sem que o receptor se dê conta 

conscientemente. Reconhecer na arquitetura qualidades que vão além das 

questões pragmáticas e tipológicas é entender um potencial muitas vezes 

neglicenciado. O trabalho de Lebbeus Woods, feito majoritariamente 

através de desenhos, se presta a investigar esse campo potencial da 

disciplina através de projetos experimentais que são tanto investigações 

poéticas e filosóficas do campo disciplinar, como também explicitam 

questões internas do próprio autor. 

4.5 O desenho como ferramenta experimental para Lebbeus 
Woods 

 O arquiteto finlândes Juhani Pallasmaa argumenta que os desenhos 

são uma janela para nosso inconsciente, e que ao materializar-se sobre o 

papel podemos acessá-lo pela nossa inteligência racional. Para Woods o 

desenho é a ferramenta primordial do arquiteto que se coloca em 

movimento. O desenho é para ele, antes de mais nada uma ferramenta 

política, um desafio ao status quo, subvertendo com agilidade o mundo a 

sua volta. Ferramentas como lápis, caneta e papel são baratos e acessíveis 

mesmo em situações extremas. Segundo Lebbeus, eles podem ser usados 

em qualquer lugar, escondidos, compartilhados e reproduzidos quando o 

arquiteto estiver disposto a torná-los público. Assim, o papel e caneta são 

armas subversivas por excelência.278  

                                                
278 Idem, Ibidem. 
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 Por esse motivo Woods desenhava à mão e não no computador. O 

computador é preciso demais, perfeito e completo demais para fixar a 

poética almejada por ele.279 O aspecto inconclusivo e lacunar dos desenhos 

do arquiteto norte americano representam justamente a materialização de 

um pensamento fugaz, não completo e não conclusivo. Woods criou suas 

arquiteturas fora da realidade do mundo físico e ferramentas com tal 

precisão não eram adequadas para o seu trabalho. Woods ergueu suas 

quimeras em outro espaço, um espaço imaginado e intuído. Um espaço, 

além da racionalidade, um mundo imaginário que contém o seu próprio 

recorte arquitetônico.  

 Uma das características mais interessantes do trabalho de Lebbeus 

Woods é o potencial poético de seu trabalho. Pallasmaa afirma que a obra 

de arte não é simples recorte do real ou sua mera representação mas sim 

                                                
279 “Penso contudo, que a criação de imagens por computador tende a arrasar 
nossa capacidade de imaginação ao multissensorial e sincrônica, ao tornar o 
processo de projeto uma manipulação visual passiva, uma avaliação da retina. O 
computador cria uma distância entre o artista e o objeto, ao passo que o desenho a 
mão ou a elaboração de uma maquete convencional põe o artista em contato tátil 
com o objeto ou espaço.” PALLASMAA. Juhani. As mãos inteligentes: a 
sabedoria existencial e corporizada na arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 
2013, p.99. Já Woods, de maneira semelhante, questiona até mesmo o fato da 
estandartização da própria escrita, que se tornou homogeineizada pelos 
processadores de texto digitais e afirma perdemos a nuance e a riqueza da escrita 
à mão. Segundo ele  “a palavra manuscrita é sutilmente diferente da palavra 
digitada - talvez por causa da impressão da personalidade do autor ou, ainda mais 
sutilmente, o efeito de diferentes formas ou cores na nossa compreensão dos 
significados precisos das palavras.” WOODS, Lebbeus. By Hand. In Slow 
manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural 
Press: New York, 2015, p.152. Tradução nossa. 
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“cria seu próprio microcosmo ou universo”.280 Woods tenta romper com uma 

visão, que a seu ver, estetiza e pasteuriza o espaço público pela vontade de 

uma celebração das estruturas de poder vigentes que financiam as obras 

construídas na cidade. A poética do arquiteto americano é potente de 

questionamentos sobre a função política e social da arquitetura, ao mesmo 

tempo que desafia a prática arquitetônica do star system da profissão. 

 Woods, conforme já dito, trabalha em um ambiente controlado, como 

um laboratório, onde ele se dedica aos seus experimentos poéticos. Uma 

espécie de laboratório surreal de poesias tectônicas. É nesse mundo 

apartado que ele pode conceber o território onde suas ideias sobre politica 

e filosofia possam habitar. Segundo Pallasmaa “É a plenitude e a totalidade 

microcósmicas das imagens artísticas que lhes dá autoridade e conteúdo 

inesgotável. Por meio de nossa capacidade de identificação emotiva, o 

imaginário obtém a autoridade do real e o real se torna um mistério.”281 

 Dentre as seis categorias típicas, definidas por Cook, para o 

arquiteto experimentalista, Woods se encaixa na definição do arquiteto 

oportunista. Fazemos aqui, contudo, a mesma ressalva que Cook em seu 

livro: o termo não é empregado em seu sentido pejorativo e sim como 

adjetivo de alguém que pauta a sua atuação no reconhecimento da 

realidade material que está disponivel para a sua atuação. O arquiteto 

americano, não tenta impor um método de atuação apriorístico sobre o sítio 

escolhido e sim reconhece as oportunidades por este apresentadas. Parte-

se da constatação do fato dado, as possibilidades conjecturadas e as 
                                                
280 Idem, p. 87. 
281 Idem, p. 88. 
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estratégias para alcançar qualquer objetivo antevisto. De acordo com 

Cook :« the notion of opportunism is usefully on a slightly less moral plane : 

it is the basis of initiative, hard thinking, the notion of the strategist as well as 

the tactician. »282  Essa estratégia se colocaria em antítese ao arquiteto 

metódico, outra abordagem da experimentação listada por Cook.  

 Se por um lado, ele reconhece em um primeiro momento, questões 

negligenciadas ou combatidas pelos seus colegas de mercado, como por 

exemplo as ruínas e as zonas de atividades sísmicas, para ficar em dois 

exemplos; por outro suas intervenções nesses sítios muitas vezes são 

bastante semelhantes. Seus objetos se valem da presença de suas 

geometrias expressivas a revelia das questões culturais locais, que 

poderiam ativar outras oportunidades de intervenção. Desta forma, se ele 

reconhece oportunidades omitidas, a orientação conceitual e espacial de 

seu trabalho o faz, certamente, perder outras possibilidades. Justamente 

por isso, alguns críticos o acusam de oportunismo justamente no sentido 

pejorativo, questionando a dimensão ética de seus desenhos que 

estetizariam a violência da guerra, tornando-a um fetiche retórico.  

 O arquiteto e crítico britânico Neil Leach, autor do livro The 

Anaesthetics of Architecture (1999) estabelece uma crítica a saturação de 

imagens hiper-estetizadas que nos deixariam entorpecidos à questões 

éticas por trás delas.  O autor afirma que a a disciplina é guiada pela 

                                                
282 “a noção de oportunismo é útil num plano ligeiramente menos moral: é a base 
da iniciativa, pensamento árduo, a noção do estrategista, bem como do tático. O 
oportunista deve usar os meios disponíveis independente se é ou não é 'correto' ou 
'consistente'.” Idem, p. 26. Tradução nossa. 
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elaboração de imagens. « The world of the architect is a world of the image. 

(...) This privileging of the image has led to an impoverished understanding 

of the built enviroment turning social space into a fetishized abstration. »283 

 Desta forma alguns arquitetos usariam problemas sociais e políticos 

graves como estratégia de sedução para pressupostos estéticos que 

glamuriza a violência e entorpece nossos sentidos. Leach compara esses 

arquitetos aos pilotos militares que destroem vidas via um monitor de 

computador, o que o distancia das consequências dos seus atos em relação 

aos alvos que se encontram no solo. Segundo o autor, o investimento 

excessivo na produção de imagens distanciaria os arquitetos das 

vicissitudes da vida real. Isto tornaria o projeto mais preocupado com 

questões puramente estéticas, o que o apartaria dos problemas mais 

urgentes da vida. Esse distanciamento seria observável em alguns 

arquitetos contemporâneos, Woods incluso.  

 Essa estetização pode não se conter à arquitetura ou à arte e, mais 

perigoso, ir para o campo político. O fascismo e a guerra seriam 

estetizações radicais da própria política.284 Esses regimes totalitários muitas 

                                                
283 “O mundo do arquiteto é um mundo da imagem. (...) Esse privilégio da imagem 
levou a uma compreensão empobrecida do ambiente construído transformando o 
espaço social em uma abstração fetichizada.” LEACH, Neil. The Anaesthetics of 
Architecture. p, 10. 
284 Aestheticization may therefore lead not simply to a reduction in ontological 
menaing. When it Works within the political the political arena, it ma also lead to 
more sinistre consequences. One of the first to theorize the aestheticization of 
politics was Walter Benjamin, who analyzed it in terms of facism, wich he was able 
to observe first hand in post-World War I Germany. (...) But his experiences of 
facism also comes from his studies of literary sources. His first literary engagement 
with the subjected was his ‘Theories of German Facism’a review of a volume of 
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vezes utilizam seus edifícios públicos como símbolos de seu regime. O 

autor argumenta que, além de ser apropriado pelos regimes fascistas, a 

própria cultura arquitetônica muitas vezes registra esses impulsos facistas 

ao imporem sobre os usuários questões que satisfaçam mais a questão 

plásticas do que as necessidades do público a que eles deveriam servir.285 

Muitas vezes esses conceitos são estetizações do próprio infortúnio das 

populações que são apropriados de maneira antiética por esses autores. 

Para ele há em Lebbeus esse componente fascista, presente inclusive no 

Futurismo de Marinetti.286 

 
The spirit of the futurists it would seem, is echoed in the work of Lebbeus 

Woods, who in his book War and Architeture clearly finds the death and 

destruction in Sarajevo a deeply aesthetic experience. (...) What is the most 

alarming about this equation of architecture with war is not the attempt to 

see architecture as a form of war, for inevitably architecture will involve 

some war like destruction. In that the very process of construction 

pressuposes the destruction of wathever had previously belonged to the 

site. It is, rather, the tendency to see war as a form of architecture. The 
                                                                                                                         
essas edited by Ernest Jünger, a veterano f World War I and renowed apologista for 
war. Here Benjamin detected an emerging theory of war that was ‘nothing other 
than an uninhibited translation of the principles of l’art pour l’art to war itself.’ ” Idem, 
p. 18. 
285 Idem, p. 27. 
286 “Nós queremos glorificar a guerra – única higiene do mundo -, o militarismo, o 
patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o 
menosprezo à mulher.” MARINETTI, F.-T. Manifesto do Futurismo (1909) In 
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Europeia & Modernismo Brasileiro. 
Apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas. Rio de Janeiro: 
José Olympio Editora, 2012, p. 120. 
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destruction of the physical fabric of Sarajevo provides the aesthetic impetus 

for a new forms of architecture, such as the "injection", the "scar", and the 

"scab" terms that belongs to a discourse of mutilated bodies.287 

 

 Leach vê, nas formas com que Woods trabalha, menos uma 

denúncia sobre a destruição das cidades e mais uma glorificação desta. O 

estudo rigoroso das condições sociais, políticas e econômicas são trocados 

por imagens de ficção científica que seduzem pela sua qualidade pictórica 

ao mesmo tempo em que se apóiam sobre um discurso vazio de slogans 

pós-modernos, que incluem palavras como heterarquia e hibridez. Não é a 

primeira vez que Woods é criticado por ter uma retórica rasa. O crítico 

Rowan Moore foi contundente em sua resenha sobre o livro Onefivefour de 

Woods, descrevendo a obra como « “portentoso y oscuro, y obstruido con 

clichés maldigeridos de ciencia y filosofía moderna […] cuando 

sedesprenden los parches del enigma y la física cuántica, resulta ser una 

fantasía vergonzante y aburrida. »288 Outros desconfiam do seu ativismo 

                                                
287 “O espírito dos futuristas parece ecoar no trabalho de Lebbeus Woods, que em 
seu livro War and Architecture claramente acha que a morte e a destruição em 
Sarajevo foi uma experiência profundamente estética. (...) O que é mais alarmante 
sobre essa equação da arquitetura com a guerra não é a tentativa de ver a 
arquitetura como uma forma de guerra, pois inevitavelmente a arquitetura envolverá 
algum tipo de destruição similar a alguma guerra. Pois o próprio processo de 
construção pressupõe a destruição do que antes pertencia ao local de construção. 
É, antes, a tendência de ver a guerra como uma forma de arquitetura. A destruição 
do tecido físico de Sarajevo fornece o impulso estético para uma nova forma de 
arquitetura, como, por exemplo, ‘injeção’, ‘cicatriz’ e ‘crosta’, termos que pertencem 
a um discurso de corpos mutilados.” Idem, p. 27 e 28. Tradução nossa. 
288 "Portentoso e escuro, e obstruído com clichês mal digeridos de ciência e físicaa 
moderna [...] quando de desprende os remendos do enigma e da física quântica, 



 211 

político acusando-o de infantil e leviano. 

 
American architect Lebbeus Woods stated that he would ‘not accept 

another project in China until Ai Weiwei (was) released’. By so doing, he 

achieved absolutely nothing, while simultaneously adopting the moral high 

ground. This kind of schoolboy protest in defence of celebrity, actually 

demeans the plight of thousands of (less artistic) political prisoners.289 

 

 O próprio Woods já manifestou semelhante preocupação com o 

julgamento do caráter oportunista de sua obra ao afirmar que ele pode ser 

acusado de  estetizar a violência ao apropriá-la em seus projetos.   

 
 The violence of poverty. The violence of war. The violence of 

nature. Not unlike Hollywood action movies, which glamorize violence by 

making it seem heroic or visually exciting, architectural designs 

                                                                                                                         
acaba sendo uma fantasia vergonhosa e chata.” MOORE, ROWAN. Ill-digested 
clichés. In Delirio y anomia en la obra de Lebbeus Woods. In 
https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/article/view/3881/4507. Acessado em 
28/05/2018, Tradução nossa. 
289 “O arquiteto norte-americano Lebbeus Woods declarou que "não aceitaria outro 
projeto na China até que Ai Weiwei fosse liberado". Ao fazer isso, ele não alcançou 
absolutamente nada, ao mesmo tempo em que adotou o terreno moral elevado. 
Este tipo de protesto de estudante em defesa da celebridade, na verdade, rebaixa a 
situação de milhares de (menos artísticos) presos políticos.” WILLIAMS, AUSTIN. 
The ethics of being ethical come into question as our urban fabric crumbles. In 
https://www.architecturalreview.com/rethink/theethicsofbeingethicalcomeintoquestio
nasoururbanfabriccrumbles/8618555.article?search=https%3a%2f%2fwww.architect
uralreview.com%2fsearcharticles%3fqsearch%3d1%26keywords%3dlebbeus+wood
s. Acessado em 28/05/2018, Tradução nossa. 
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incorporating the effects of violence—in order to transform them into 

something at the least non-violent—are seen by many as an acceptance 

of the causes of the violence. I do not believe this is the case. Architects 

are by nature pragmatists who want to deal with real conditions—even the 

most idealistic ground their designs in the actual. So, why would it be 

surprising that they want to deal with the effects of violence that has 

already occurred? Perhaps many do—but they are afraid. 

 It is important to distinguish here between causes and effects. No 

architect would wish for the violent destruction of human communities just 

to enhance his or her career, just as no doctor would wish for the creation 

of cancer just to win a Nobel Prize. But once cancer exists, its destructive 

effects have to be treated, and—by anticipating them—its cause 

eliminated or ‘cured.’ The task of the few architects who dare to engage in 

their work destructive forces and their effects in our time must not only 

struggle with them but also with the stigma of doing so. 290 

                                                
290  « A violência da pobreza. A violência da guerra. A violência da natureza. 
Diferentemente dos filmes de ação de Hollywood, que exaltam a violência, fazendo-
a parecer modelos heróicos ou visualmente emocionantes, o design arquitetônico 
incorporando os efeitos da violência - a fim de transformá-los em algo no mínimo, 
não-violentos –são vistos por muitos como uma aceitação das causas da violência. 
Eu não acredito que este é o caso. Arquitetos são pragmáticos por natureza, e 
querem lidar com as condições reais.  Mesmo no campo mais idealista de seus 
designs, eles operam no fato real. Então por que seria surpreendente que eles 
queiram lidar com os efeitos da violência que já ocorreu? Talvez muitos façam - 
mas eles têm medo. 
É importante distinguir aqui entre causas e efeitos. Nenhum arquiteto desejaria a 
destruição violenta de comunidades humanas apenas para melhorar a sua carreira, 
assim como nenhum médico desejaria a aparição de um câncer apenas para 
ganhar um Prêmio Nobel. Mas uma vez que existe câncer, seus efeitos destrutivos 
têm que ser tratados, e antecipando-os, a sua causa eliminada ou "curada". Os 
poucos arquitetos que, em seu trabalho, se atrevem a envolver as forças 
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 A questão da estetização da imagem se torna essencial. Se por um 

lado Woods argumenta que as as elites econômicas pasteurizam o espaço 

público, apagando as cicatrizes da história para criar uma cenário de 

segurança para o turismo e o comércio, por outro seus críticos o acusam de 

uma estetização antiética da guerra. Logo, ao invés de denunciar a 

violência, os desenhos de Woods a glamurizariam através de uma retórica 

demagógica e vazia.  

 Os trabalhos de Lebbeus Woods podem ser vistos, contudo, por um 

outro prisma. Seus textos e desenhos são hiperbólicos e não lidam 

diretamente com questões pragmáticas ligadas à economia de mercado ou 

apresenta estudos detalhados de custos e manutenção das arquiteturas 

que propõe. O mesmo vale para o contexto político. Não há uma análise 

pormenorizada das questões políticas que poderiam ser afetadas pela 

arquitetura que ele propunha ou mesmo como a organização dos individuos 

na sociedade se daria caso sua visão fosse implantada. Pode-se acusá-lo 

de ser raso em sua leitura ou crédulo em suas propostas. Porém o que 

Woods propõe com suas quimeras arquitetônicas é uma abordagem 

reflexiva para a disciplina. A fantasia, como tal, parte de pressupostos não 

realistas na sua forma, para explicitar, através do exagero, questões reais 

no seu conteúdo. Do surrealismo à literatura de terror ou de ficção científica, 

                                                                                                                         
destrutivas e seus efeitos em nossa época, lutam não só com o trabalho em si, mas 
também com o estigma de fazê-lo.” WOODS, Lebbeus. Aestheticizing Violence. 
In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton 
Architectural Press: New York, 2015, p.123. Tradução nossa. 
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entre outras, se utilizam desse expediente. Logo exigir que Woods 

equacione todas as complexidades do funcionamento tanto de um edifício 

quanto do contexto ao qual este edifício está proposto, seria constranger o 

componente fantástico de seus projetos e se perder o objetivo principal 

aqui : a explicitação de uma abordagem conceitual para a arquitetura 

através de um expressionismo formal. 

 Ele não se propõe a ter as respostas práticas para questões 

extremamente complexas como a desigualdade social, geopolítica mundial 

ou sistemas econômicos alternativos ao capitalismo. O que ele propõe são 

narrativas gráficas surrealisticamente ativadas por uma visão poética do 

papel da arquitetura e de seus idealizadores na mudança de nossa forma 

de habitar o mundo. Ao fazer isso Woods nos propõe perguntas quase 

impossíveis de responder : O que é a arquitetura afinal ? E para que ela 

serve ? Para essas questões tão difíceis, Woods tenta elaborar a sua 

resposta, que é parcial e provisória, como todas são.  

 A postura de Woods se aproximaria bastante da discussão que 

Andreas Huyssen promove acerca das mudanças de paradigmas na 

arquitetura entre o início e o fim do século passado. Huyssen argumenta 

que no início do século XX com as transformações radicais tanto de ordem 

política e econômica, quanto de ordem material “a cultura modernista foi 

energizada por aquilo que que poderia ser chamado de ‘futuros presentes’ 

”. De acordo com o autor, a partir dos anos 80 houve um deslocamento 
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para o que ele chama de “passados presentes”. 291 Huyssen argumenta 

que, à partir dos anos 80, houve uma aceleração acerca dos discursos da 

memória principalmente em torno da Segunda Guerra Mundial, a ascensão 

do Nazismo e o Holocausto. Soma-se a isso a queda do muro de Berlim e a 

posterior unificação da república alemã.  

 A rememoração desses eventos traumáticos funcionariam também 

como advertência para um futuro em que a persistência das guerras, 

epidemias, fome e a ameaça de colapso ambiental nos faz menos otimistas 

ao que está por vir. A nossa fé na ciência e na tecnologia foi 

gradativamente sendo substituída pelo medo que esses recursos sejam 

usados para a repetição de genocídios do passado. O fim dos impérios 

coloniais europeus na Ásia e na África e os movimentos por direitos civis 

nos anos 60 geraram novos interesses em uma história alternativa e 

revisionista.  

 Apesar de algumas narrativas pós-modernas declararem o fim da 

história, o fim da arte ou a morte do sujeito; guerras genocidas como dos 

Balcãs, da África e do Oriente Médio continuam a desafiar essas teorias 

pós-históricas, devido às similaridades com o outros eventos similares na 

história recente, como o Vietnã e mais apropriadamente o Holocausto.  

 O passado, agora, não é olhado como um lugar idílico, mas pelo 

contrário, como fonte de conhecimento justamente pelo sofrimento contido 

nele. Essa perspectiva histórica crítica seria um alerta para que os nossos 

rumos atuais não repetissem erros do passado. Uma forma de fazer isso 
                                                
291 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Aeroplano Editora & MAM-RJ: 
Rio de Janeiro,2000, p. 9. 
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seria através da presentificação do horror que queremos evitar, uma forma 

de assombrar nossa sociedade com as histórias que não ser esquecidas.  

 
Por mais fragmentadas pela mídia, pela geografia ou pela posição 

subjetiva que sejam as representações do Holocausto, em última análise 

tudo se detém diante desse núcleo: inimaginável, indizível e 

irrepresentável terror. As gerações posteriores ao holocausto só podem 

se aproximar deste núcleo pela aproximação mimética, uma estratégia 

mnemônica que reconhece o evento em sua alteridade e para além da 

identificação ou da empatia terapêutica, mas que incorpora fisicamente 

um pouco do terror e da dor no lento e persistente ofício da 

rememoração.292 

 

  A proposição de Huyssen, assim como o trabalho de Woods, parece 

buscar uma nova via de entendimento dos processos históricos através da 

anamnese das sensações, mesmo que desagradáveis, da história ali 

contada. Busca-se um diálogo com a memória daqueles eventos através 

dos sentidos, uma percepção sensorial que pode se tornar mais profunda 

na memória do que a tentativa de camuflar o sofrimento de eventos 

traumáticos.  

   Os desenhos de Woods, desta forma, tentam evidenciar as ruínas e 

as cicatrizes que marcaram uma tentativa frustrada de construção de 

futuro. Ele não o faz de forma analógica: são imagens metonímicas que se 

                                                
292 Idem, p. 85. 
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apresentam fraturadas, convocando o observador a uma releitura dos 

eventos ocorridos. Woods busca, em seu trabalho uma relação de imagens 

dialéticas, segundo expressão de Walter Benjamin, um princípio de 

montagem com os resíduos da história. “ (…) Não tenho nada a dizer. 

Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de 

formulações espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduos: não quero 

inventária-los, e sim fazer-lhes justiça da única maneira possível: utilizando-

os.”293 Os projetos de Lebbeus Woods parecem buscar uma narratividade 

poética do histórico, na qual os edifícios danificados pela ação da violência 

possam ter sua integridade física assegurada como memória narrativa de 

uma história que se quer apagada.  

 Essa posição de Woods coincide com algumas considerações de 

Wim Wenders a respeito das relações entre as revitalizações e o caráter 

particular de determinado sítio. O cineasta advoga que as cicatrizes da 

história, não deveriam ser totalmente apagadas do cenário urbano.  
 

Estou certo de que os muros contra incêndios têm maior poder de 

impacto em nossa memória que as fachadas principais. E que o  

“fragmentário” ou “ quebrado” finca suas raízes mais profundamente na 

memória que o “ completo”. O “ quebrado” tem uma superfície como que 

rugosa à qual nossa memória pode se agarrar. Na superfície lisa do 

“completo” a memória resvala. Em certo sentido, uma cidade se define 

por seu impacto latente na memória das pessoas. Tudo que é um pouco 

                                                
293  BENJAMIM, Walter. Passagens. Imprensa Oficial – SP: São Paulo, 2007, 

p.502. 

Figura 4.31: cena inspirada no filme Asas do Desejo (1987) 
onde um personagem caminha pela Potsdamer Platz com a 
ruína dos edfícios ao fundo. Fonte: Desenho do autor. 
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mórbido causa, naturalmente, um impacto latente na memória. (…). 

A renovação é um ato de equilíbrio: um pouco além da conta e se põe 

tudo a perder; limpe as fachadas um pouco mais e, de repente, a história 

fica parecendo Disneylândia. É muito difícil acrescentar algo de novo ao 

velho. Ao mesmo tempo, creio que o mais interessante da arquitetura e 

das cidades é que, de forma natural e ousada, erga-se o novo junto ao 

velho. Isso é o que eu acho realmente maravilhoso. Porém, quando o 

novo tenta conjugar-se com o antigo, destacar seus atributos, formar uma 

espécie de combinação, isso é terrível.294  

 

 Woods busca, com o seu trabalho, o desafio de superação de uma 

narrativa aterrorizante. Não se trata de uma estetização pasteurizadora do 

espaço público e nem uma glorificação da estética da guerra como Leach o 

acusa. Os projetos de Woods adquirem características surrealistas nas 

sobreposições temporais e espaciais que explicitam uma verdade 

desagradável dos processos históricos de formação da cidade.  

 O caráter revolucionário da arquitetura seria, justamente, uma 

característica que Woods compartilha com os surrealistas : a pretensão 

emancipadora da arte de subverter os códigos sociais vigentes ao revelar 

novas possibilidades de apropriações.  

 Este traço pode ser percebido em sua retórica escrita e gráfica, onde 

a superação das tipologias tradicionais, entendidas por ele como 

corporificação das estruturas de poder na arquitetura, devem ser 

                                                
294 WENDERS, Wim. Seção livre: Entrevista de Wim Wenders a Hans Kollhoff. 
In Espaços e debates nº 38, São Paulo: 1994.  
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combatidas para liberar o homem de padrões pré-determinados. A sua 

arquitetura anti-tipológica e anti-monumental romperiam a lógica do 

mercado financeiro e político e atravessaria horizontalmente as estruturas 

verticais de poder, tanto no sentido figurado quanto literal. Para Woods há 

uma interdependência direta entre nossas paisagens mentais e urbanas.  

 
We like to set up things so we feel we are in control. Our environment is 

designed to reassure us that everything is OK. (…) Architects are a big part 

of this game of reassurance. We design endless variations of the normal 

and the familiar, sometimes dressing it up to look different, but inside—when 

we inhabit it—we find that we can behave and think normally. Our 

perception of the world is not affected or changed.295 

 

  Em seu trabalho, Lebeus busca romper com um ideal de beleza 

tradicional. Conforme apontado por Eisenman, em seu texto En terror firma, 

o grotesco e o sublime são capazes de explicitar questões que as 

convenções estéticas convencionais reprimem. Em uma série de artigos 

chamados Terrible Beauty em seu blog296, Woods trabalha com o conceito 

                                                
295  “Nós gostamos de configurar as coisas, para sentir que estamos no controle. 
Nosso ambiente é projetado para nos assegurar de que tudo está OK. (...) 
Arquitetos são uma grande parte deste jogo de reafirmação. Projetamos infinitas 
variações do normal e do familiar, às vezes, vestindo-o para parecer diferente, mas 
por dentro - quando o habitamos - descobrimos que podemos nos comportar e 
pensar normalmente. Nossa percepção do mundo não é afetada ou alterada.” 
WOODS, Lebbeus. Terrible Beauty 2: the ineffable In Slow manifesto : Lebbeus 
Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 
2015, p. 147. Tradução nossa. 
296 Série de três artigos intitulados : 
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do inefável (ineffable no original) muito próximo ao estranhamente familiar 

(uncanny) de Freud e ao unhomely de Vidler. Segundo o arquiteto : 

 
The ineffable is revealed only when the curtain of normalcy around us is 

pulled away and we are confronted with a very different world than we 

imagined we inhabit. This is often a frightening experience, even terrifying 

because we’re not sure what to do next, or what to think.297  

 

 Assim como o estranhamente familiar e o grotesco Woods também 

defende que o inefável não pode ser intencionalmente criado pelo desenho.

  
For this reason, the ineffable is not a topic, let alone a goal, of architectural 

design. We can say that in fact design is the enemy of and a defense 

against the ineffable. As soon as we design, we start to control, to set up the 

defining boundaries and limits and we squeeze out the ineffable, which is 

                                                                                                                         
Terrible Beauty_ https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/04/13/terrible-beauty/ 
Terrible Beauty 2: the ineffable_ 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/07/24/terrible-beauty-2-the-ineffable-2/ 
Terrible Beauty 3: “ I am become death” _ 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/09/14/terrible-beauty-3-i-am-become-
death/ 
Estes artigos podem, também, ser encontrados, respectivamente, nas páginas 133, 
147, 155 na compilação WOODS, Lebbeus. Slow manifesto : Lebbeus Woods 
blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015.  
297  « O inefável só é revelado quando a cortina de normalidade ao nosso redor é 
puxada e somos confrontados com um mundo muito diferente do que 
imaginávamos que habitamos. Isso é muitas vezes uma experiência assustadora, 
mesmo aterradora, porque não temos certeza do que fazer a seguir, ou o que 
pensar ». WOODS, Lebbeus. Terrible Beauty 2: the ineffable In Slow manifesto : 
Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New 
York, 2015, p. 147. Tradução nossa. 
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something that emerges when systems fail, when the limits are 

transgressed, and when things fall apart.298 

 

 Este, ao nosso ver, seria um argumento refutável pelos surrealistas, 

principalmente por Salvador Dalí, e seu método crítico-paranoico. Há uma 

certa semelhança entre o método daliniano e o enxerto de Eisenman, como 

ativador do processo criativo a partir de um início arbitrário, porém com 

desenvolvimentos diferentes: o pintor espanhol busca uma visita à loucura 

e Eisenman um racionalismo, mesmo que desconectado das ficções 

externas à disciplina. Logo, o elemento inquietante de Eisenman, Vidler e 

Woods, não apareceria somente por fatores culturalmente identificáveis, 

como no caso das mansões góticas, nem acidentalmente. Esse elemento 

surge no ato de criação da arquitetura, os seus autores só não estão 

conscientes de fazê-lo. No próximo capítulo tentaremos identificar indícios 

do método crítico-paranoico daliniano nos projetos de Lebbeus Woods. 

 Como critério de análise das estratégias surreais em sua obra, 

usaremos os parâmetros elaborados pelo professor Roger Cardinal em seu 

artigo Soluble City (1978), que estabelece uma possibilidade de leitura da 

cidade sob o viés surrealista: “as a dream, as a love affair, as a palimpsesto, 

                                                
298 Por esse motivo, o inefável não é um tópico, muito menos um objetivo, do 
projeto arquitetônico. Podemos dizer que, na verdade, o design é inimigo e uma 
defesa contra o inefável. Assim que projetamos, começamos a controlar, a 
estabelecer os limites e limites que definem e esprememos o inefável, que é algo 
que surge quando os sistemas falham, quando os limites são transgredidos e 
quando as coisas se desintegram. Idem, Ibidem. 



 222 

as a poetic text, as psychic labyrinth and as a system of signs.”299  Estas 

seis categorias poderão nos ajudar a comprovar a hipótese inicial de nosso 

trabalho.  

  
  

                                                
299 “como um sonho, como um caso de amor, como um palimpsesto, como um 
texto poético, como um labirinto psíquico e como um sistema de signos“. 
CARDINAL, Roger. Apud SPILLER, Neil. Architecture and Surrealism. A 
blistering romance. London, Thames and Hudson Ltd, 2016, p126. 
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5 A ARQUITETURA SURREALISTA DE LEBBEUS 
WOODS  

A lot of my work is about questioning  

the stability and permanence of architecture, and,  

in turn, the stability of society.300 

 

 Neste capítulo partimos da classificação da trajetória projetual de 

Lebbeus Woods, identificando as transformações pelas quais passou seu  

trabalho ao longo dos anos. A partir desta análise investigaremos as 

estratégias surrealistas adotadas por Lebbeus Woods em seus projetos 

arquitetônicos. Este estudo se apoia nos manifestos surrealistas de André 

Breton, nos pressupostos da ‘Patafísica, conforme elaborado por Christian 

Bok, na historiografia da relação entre a arquitetura e o surrealismo, 

baseado em nossas leituras de Neil Spiller e, finalmente, nos critérios de 

aproximação surrealista da cidade, identificados por Roger Cardinal em seu 

artigo Soluble City (1978). 

5.1 O fim da arquitetura? 

 Em 15 de junho de 1992 houve a Vienna Architecture Conference no 

MAK- Austrian Museum of Applied Arts, em que alguns dos mais renomados 

                                                
300  Muito do meu trabalho é questionar a estabilidade e a permanência da 
arquitetura e, por sua vez, a estabilidade da sociedade. WOODS, Lebbeus. The 
Reality of Experimental Architecture: an Interview with Lebbeus Woods, 
Carnegie Online, July/August 2004. 

Figura 5.1: capa do livro The End of Architecture? de 1993 
editado por Peter Noever e que compila a Vienna Architetcture 
Conference de 1992. Fonte: acervo do autor 
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arquitetos ligados ao então chamado ‘desconstrutivismo’ foram chamados a 

participar do evento organizado por Peter Noever: Wolf Prix do Coop 

Himmelblau, Zaha Hadid, Steven Holl, Tom Mayne, Eric Owen Moss, Carme 

Pinós e Lebbeus Woods. Cada convidado apresentou uma palestra e 

depois houve uma mesa redonda de discussão entre eles.301 A conferência 

que teve por título « O fim da arquitetura ? » buscou promover um diálogo 

entre seus convidados a respeito da relevância da arquitetura na cultura e 

na sociedade contemporânea. Na introdução do livro que compila a 

conferência, Noever afirma que « the result of these Vienna talks was – in 

some ways – a condemnation of anachronistic, sociopolitically indeterminate 

architecture – of slavish adherence to technology, formalism empty of 

content, galloping commercialism. »302 

 No livro, Frank Gehry escreve um prefácio em contraste com as 

                                                
301 Peter Noever solicitou a todos os participantes que escrevessem um manifesto, 
pedido que nenhum participante atendeu, exceto Woods. Para este foi um sinal 
claro que o manifesto, como gênero, estava moribundo. “Depois de um longo 
período de muitas vezes frívolas criações formais e um egoísmo alienado na 
arquitetura, que têm jogado nas mãos dos interesses mais venais de promotores 
imobiliários e comerciantes, alguns arquitetos estão procurando idéias mais 
substanciais para servir, mais metas significativas para se esforçar. E o manifesto 
voltou. É provavelmente uma aberração temporária, devido a um idealismo 
insustentável que se esconde dentro de declarações de princípio, mas mesmo seu 
breve ressurgimento pode ajudar a regenerar - pelo menos por um tempo - nosso 
campo amado e sitiado.” WOODS, Lebbeus. Return of the Manifesto. In Slow 
manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural 
Press: New York, 2015, p.198. Tradução nossa. 
302 « o resultado dessas conversas em Viena foi - de certa forma - a condenação da 
arquitetura anacrônica e sociopoliticamente indeterminada - de aderência pródiga à 
tecnologia, do formalismo vazio de conteúdo e galopante 
comercialismo. »NOEVER, Peter (ed.). The End of Architecture? Documents and 
manifestos. Munich: Prestel-Verlag, 1993, p. 10. 

Figura 5.2: Mesa de discussão na Vienna Architecture 
Conference (1992). Fonte: http://www.noever-design.com/zaha-
hadid.html 
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falas dos convidados, muito pragmático, em que se mostra resignado com o 

seu papel como arquiteto que quer ganhar encomendas para construir sua 

obra. Segundo ele « It is at this critical point of view that we individually 

make our deal with the devil and then live with the consequences. »303 Ele 

justifica que escolheu a arquitetura para construir edifícios e, para fazê-lo, 

só pode trabalhar com as condições sociais existentes. Pois a arquitetura é, 

acima de tudo, o ato de construir. E ainda parece alfinetar a posição de 

Woods ao afirmar que « it is easier for the people who choose not to build to 

reach for a higher moral plain.»304 

 Woods nunca hesitou em criticar a postura de Gehry em relação a 

arquitetura.305 A recusa de Lebbeus de participar do que ele identifica como 

um jogo dos donos do capital o deixa em uma posição quixotesca. « I 

simply find it impossible to adopt a doctrine, and that includes a client’s 

program that carries with it a lots of doctrines that are assumed within the 

                                                
303 « é neste ponto crítico que nós individualmente fazemos o nosso pacto com o 
diabo e depois vivemos com as consequências. » GEHRY, Frank. Preface In 
NOEVER, Peter (ed.). The End of Architecture? Documents and manifestos. 
Munich: Prestel-Verlag, 1993, p. 11. 
304 « é mais fácil para as pessoas que optam por não construir alcançar um plano 
moral mais elevado. » Idem, ibidem. 
305 “Frank Gehry certamente sabe como dar nova vida a uma idéia antiga. Ele 
também sabe como criar formas dramáticas, que criam uma impressão de ser 
ousadamente inovadoras, mesmo enquanto ele atende às demandas dos clientes 
para espaços mais ou menos convencionais que que servem a propósitos 
inteiramentes convencionais. Ele é o mestre indiscutível no nosso tempo de um 
estilismo arquitetônico.” WOODS, Lebbeus. Gehry’s Skyscraper In Slow 
manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural 
Press: New York, 2015, p.155. Tradução nossa. 

Figura 5.3: Participantes da Vienna Architecture Conference 
(1992) (a partir da esquerda: Lebbeus Woods, Thom Mayne, 
Steven Holl, Peter Noever, Wolf Prix, Eric O. Moss, Zaha 
Hadid, Helmut Swiczinsky, Carme Pinós). Ao fundo: a 
intervenção artística Domestication of a Pyramid de Magdaléna 
Jetelová. 
 Fonte: http://www.noever-design.com/lebbeus-woods.html 
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program. »306 Logo surge uma questão moral ou ética : até onde o arquiteto 

se permite ir para conseguir o trabalho e ver seu projeto construído ? Até 

quando cabe ao arquiteto impor suas ideias para que outrem financie. A 

postura extremamente idealista e crítica de Woods o torna alvo, não só para 

Gehry, quanto para seu amigo e admirador Eric Owen Moss. Este acusa 

Woods de se dar santidade em sua posição e denegrir a posição dos 

colegas que operam nas vicissitudes do mercado. Woods porém contra-

ataca colocando uma crítica pungente a geração chamada de 

desconstrutivista :   

 
So, I want to put to myself a question in front of this group, because I am 

really curious : is your ambition for architecture anything other than to 

make exotic projects ? Or is there a desire to make present the public, or 

universal, dimension inherent in the idea of architecture ?307 

 

 Nesse questionamento, Woods deixa clara as pretensões de seu 

trabalho: qual a essência que subjaz a ideia de arquitetura. Diferente de 

Gehry, ele não queria ver o edifício ganhar corpo para experimentá-lo 

sensorialmente. Woods queria, por assim dizer, encontrar sua medula. Com 
                                                
306  « Eu simplesmente acho impossível adotar uma doutrina, e isso inclui um 
programa do cliente que traz consigo muitas doutrinas que são assumidas no 
âmbito do programa. »Woods, Lebbeus. In NOEVER, Peter (ed.). The End of 
Architecture? Documents and manifestos. Munich: Prestel-Verlag, 1993, p. 102. 
Tradução nossa. 
307 “Então, eu quero me fazer uma pergunta na frente deste grupo, porque eu estou 
realmente curioso: é a ambição de vocês para a arquitetura outra coisa senão fazer 
projetos exóticos? Ou há um desejo de tornar presente a dimensão pública, ou 
universal, inerente à ideia da arquitetura?”Idem, p. 110. Tradução nossa. 
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isso ele queria saber o que a arquitetura realmente é e o que ela pode fazer. 

No seu discurso percebemos a elaboração de alguns questionamentos: 

Como os arquitetos podem mitigar as desigualdades no mundo? Poderá ser 

se alinhando àqueles que devemos combater para mudar o jogo por 

dentro ? Talvez seja um processo lento e gradual que, com paciência, os 

arquitetos no mercado possam alcançar. Woods, porém, parecia desconfiar 

dessa estratégia. Pode ser possível, mas o arquiteto nesse ínterim poderia, 

segundo ele, ser cooptado e ter seus objetivos nublados pela recompensa 

financeira e notoriedade. Ele propõe, ao contrário, a não cooperação com o 

mercado e a desobediência as regras estipuladas para o jogo. Logo torna-

se claro que, com essa postura, ele não terá nenhum cliente, com as 

condições financeiras para patrociná-lo, que aja contra seus próprios 

interesses. Os arquitetos não tem poder para mudar o mundo, é verdade. 

Mas talvez eles tenham outra coisa. 

 
Lebbeus Woods : Because this group of people right here doesn’t have 

power, but we have a certain authority. Magazines will print what we do, 

people will report what we say. Wolf may not agree with this, but we do 

have a certains authority, and it’s just a matter of asserting it, and not 

simply compromising the authority of our voices in order to slide into the 

next possible slot, in a kind of expedient move… 

Wolf Prix : But explain to me, authority over whom ? Students ? 

Lebbeus Woods : No, no, no. Authority over ideas.308 

                                                
308 « Lebbeus Woods: Porque este grupo de pessoas aqui não têm poder, mas nós 
temos uma certa autoridade. Revistas irão imprimir o que fazemos, as pessoas vão 

Figura 5.4: Vista da exposição Lebbeus Woods , arquiteto que 
mostrou 175 trabalhos do arquiteto no MoMA de São Francisco 
em @013.  
Fonte: https://www.designboom.com/architecture/lebbeus-
woods-drawings-and-models-on-view-at-sfmoma/ 
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 Para Lebbeus Woods, frente à força implacável do mercado 

imobiliário só havia uma saída : a arquitetura se tornar manifesto.  

5.2 Type Casting 

 Woods em seu artigo Type Casting309, de 2009, enumera os novos 

tipos arquitetônicos que ele enxerga ao longo de sua extensa produção. 

São eles : Living-laboratories, Aero-living-laboratories, Freespaces, 

Injections, Scabs, Scars, High Houses, Wall Cities, Meta-Institutes, Horizon 

Houses, Buoyant Buildings, Terrain, Earthquake Houses, Vectorspaces. 

Contribui para esta periodização o artigo de Fernando Díaz- Pinés Mateo, 

intitulado Delirio y Anomia en la obra de Lebbeus Woods (2018). 

  Baseado nesse inventário do próprio arquiteto, e aliado à nossa 

leitura de seus trabalho, nós  abordaremos seu trabalho em três fases 

distintas:  

                                                                                                                         
relatar o que dizemos. Wolf pode não concordar com isso, mas nós temos uma 
certa autoridade, e é apenas uma questão de afirmar isso, e não apenas 
comprometer a autoridade das nossas vozes, a fim de deslizar para a próxima 
fresta possível, em uma espécie de manobra conveniente ... 
Wolf Prix: Mas explique para mim, autoridade sobre quem? Alunos? 
Lebbeus Woods: Não, não, não. Autoridade sobre ideias.” WOODS, Lebbeus. In 
NOEVER, Peter (ed.). The End of Architecture? Documents and manifestos. 
Munich: Prestel-Verlag, 1993, p. 117. Tradução e grifo nosso. 
309  WOODS, Lebbeus. Type Casting. 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/01/16/type-casting/ acessado em 
09/01/2014. 

Figura 5.5: Photon kite (1988) da série Centricity de Lebbeus 
Woods.  
Fonte: https://www.designboom.com/architecture/lebbeus-
woods-drawings-and-models-on-view-at-sfmoma/ 
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1- Paisagens oníricas: são os projetos do início de sua carreira como 

arquiteto experimental, onde Woods buscava criar projetos únicos e de 

certa maneira irrepetíveis, mas que não necessariamente guardavam uma 

narrativa entre si. Estes projetos não tinham uma geografia calcada na 

realidade. São edifícios ou cidades imaginadas, com narrativas que 

misturavam conceitos científicos e poéticos em paisagens semelhantes 

àquelas visitadas pelos sonhos. Fazem parte desta classificação os 

seguintes projetos: Lost and Found (1973),  Architecture- sculpure- painting 

(1977-79),  House Series (1979), Einstein Tomb (1980),  Four Cities (1981),  

Centricity (1985),  A-City (1986).  

2- Laboratórios da vida: são os projetos derivados dos conceitos de 

scab, scar, injections e, principalmente, freespaces. Esses dispositivos 

perpassam vários de seus trabalhos da sua fase madura, tanto de projetos 

para sítios hipotéticos, quanto para seus projetos em cidades reais. Aqui o 

arquiteto busca na arquitetura um laboratório em que os usuários são 

convidados a uma co-autoria na concepção espacial. Estes edifícios seriam 

anti-tipológicos, pois não guardariam uma relação direta entre forma e 

função, mas se converteriam em experimentos espaciais que atravessariam 

as cidades. Nesta classificação encontramos os seguintes trabalhos: 

Solohouse (1988), Underground Berlin (1988), Metrical Instruments (1988),  

DMZ (1988), Aerial Paris (1989), Berlin Free Zone (1990), Zagreb Free 

Zone (1991),  Icebergs (1991), War and Architecture (1992), Arcadia (1992),  
Figura 5.6: detalhe de uma das casas de Aerial Paris (1989) e 
seu contraste entre formas fraturadas e fluídas em equilíbrio 
dinâmico. 
Fonte:https://www.edwardcella.com/exhibition/111/exhibitio
n_works/2496 
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Sarajevo Reconstruction (1994-1995), Havana Projects (1995), San 

Francisco Bay Project (1995), MAK Garden (1996),  Siteline Vienna (1998),  

Terrain (1998-1999), Nine Reconstructed Boxes (1999), Lower Manhattan 

(1999), ,  Horizon Houses (2000), After War (2010).  

3- Espaços vetores: um dos projetos do item anterior chamado 

terrain, abre caminho para a última fase do trabalho de Woods, onde seus 

projetos se tornam mais abstratos, compondo-se através de vetores, linhas 

e cabos que explicitam a arquitetura como campo potencial de energia. 

Alguns desses trabalhos se materializaram como desenhos, instalações 

temporárias e em um único caso, em espaço arquitetônico construído. 

Essas intervenções foram montadas em diversos lugares com a 

contribuição ativa de colegas e alunos em sua montagem. Esta última etapa 

consiste nos seguintes trabalhos: Seven Hills (1999-2000), Balthazar Holz 

(2000), The Storm (2001),  The Fall (2002),  World Center (2002), Sclindler 

House Garden (2003), Rain (2004), The Wall Game (2004),  System Wien 

(2005), UtopX (2006), Conflict Space  (2006), 100 Towers (2007),  Martyrs 

(2007), Light Pavilion (2012), Earthwave (2013).  
 

  Para Lebbeus, é preciso repensar os paradigmas que nortearam a 

arquitetura, redirecionando suas proposições para a construção de uma 

nova maneira de habitar o mundo que seja, ao mesmo tempo, corretora das 

injustiças sociais e humanamente inventiva.  

 

Figura 5.7: Lebbeus Woods e Christoph a. Kumpusch, 
Earthwave (2013), Los Angeles, EUA.  
Fonte:http://www.grahamfoundation.org/grantees/5076-
lebbeus-woods-is-an-archetype 
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5.3 Paisagens oníricas 

 Aqui Lebbeus Woods aborda seus projetos como relatos saídos de 

algum sonho. Eles não têm um sítio real para a sua implantação e sim são 

construídos em paisagens indefinidas e vagas. Em alguns destes trabalhos 

eles adquirem um caráter mitológico, como se, ou  sempre tivessem 

existido, ou depois de pronto, não poderíamos saber se existem de fato. 

 Nesta fase Woods se encaixa em duas chaves surrealistas: a 

arquitetura como um sonho e como texto poético. No conceito destes 

trabalhos há uma definição de um partido poético baseado na ciência. A 

física quântica é o gatilho ‘patafísico de lebbeus Woods: com ela o arquiteto 

concilia poesia, ciência e espiritualidade, transformando-as em uma epifania 

religiosa.  

Einstein Tomb (1980) 

 Um dos primeiros projetos de Woods a ganhar notoriedade foi a sua 

tumba para Albert Einstein. Na verdade mais um memorial do que um 

túmulo já que o físico alemão foi cremado e suas cinzas jogadas sobre o 

Oceano Atlântico.  

 Woods criou um trabalho que se insere na história das arquiteturas 

não construídas buscando uma genealogia com o cenotáfio para Newton de 

tienne-Louis Boulleé antes dele. Os dois projetos foram desenhados para 

ilustrar a concepção de universo de cada um dos físicos.  

 O estilo de desenho aqui, parece com as as gravações comuns da 

ilustração arquitetônica dos séculos XVII e XVIII, reforçando ainda mais o 
Figura 5.8: Ilustração de Lebbeus Woods de sua Einstein 
Tomb (1980), uma espécie de nave que singra o cosmos sobre 
um faixo de luz.  
Fonte: https://www.pinterest.com/pin/42080577738584554/ 
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vínculo com estes grandes edifícios imaginados do passado. De fato, há 

uma atmosfera piranesiana no uso acadêmicos de hachuras. Apesar do 

tema ter afinidades com a ficção científica, a técnica de gravura tradicional 

reforça o caráter surrealista do objeto.  

 Volumetricamente a Einstein Tomb é inspirada no monolito do filme 

2001: uma odisseia no espaço (1968) de Stanley Kubrick. Aqui, porém, 

outro monolito de proporções idênticas porém de aparência mais 

“quebrada” se posiciona perpendicular ao primeiro, formando uma 

volumetria cruciforme. Seu autor argumenta que não se trata de um símbolo 

religioso e sim apenas um sinal de mais. Na intersecção deles é que passa 

o feixe de luz que levará o monumento até o infinito.  

 A feixe de luz funciona como trilho que propuciona e guia a tumba 

para o espaço em linha reta pelo espaço. O espaço é infinito, porém, se 

dobra sobre si mesmo, e um dia daqui a incontáveis anos o monólito 

retornará à terra, mais uma vez, para ser visto antes de desaparecer 

novamente. E assim se dará através dos milênios: um cometa artificial que 

visitará a terra em tempos infinitamente longos, quando provavelmente não 

terá mais nenhum homem para vê-la.  

 Logo, sua arquitetura adquire um caráter mitológico: ninguém saberá 

se ela realmente existe, e seu retorno improvável será uma lenda. A tumba 

de Einstein, de maneira improvável, se torna uma espécie de entidade 

religiosa, não de uma divindade, mas, ao contrário, da inteligência humana. 

O rigor geométrico do objeto, se refere à inteligência criadora humana e o 

feixe de luz é tão imaterial quanto os sonhos ou à imaginação.  

Figura 5.9: Formato cruciforme inspirado no monolito de 2001: 
uma odisséia no espaço (1968). 
 Fonte:http://www.diedrica.com/2016/11/einsteins-
tomb.html 
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 É interessante notar como Woods contrapõe à perfeição do objeto 

kubrickiano com sua contraparte arruinada, um lembrete da entropia que 

afeta mesmo a ideia de perfeição e inteligência. Para Woods “the Einstein 

Tomb is a massless idea, it can travel at the speed of light far into the 

universe.”310  

 Os apêndices que surgem do monólito parecem ser pequenas 

cidades que brotam dos dois extremos do monolito de maneira simétrica. 

Alguns dos edifícios destas cidades são ligados por filamentos, que 

parecem ser cabos de aço que os prendem no corpo do objeto sem motivo 

aparente. 

 Se Newton legou à humanidade um universo equilibrado e 

determinado por equações matemáticas com os quais poderíamos medi-lo, 

o universo de Einstein, ao contrário, é de certa forma contra-intuitivo: nem o 

tempo e nem o espaço são absolutos. Tanto em escala subatômica, quanto 

em escala cósmica nossa visão de universo se transformou radicalmente. 

Coisas tidas como imutáveis como o tempo, o espaço e a luz se tornaram 

relativos, e se assim o são, também são as coisas do mundo e dos homens. 

O universo, ao perder a sua hierarquia e seu determinismo, libertou o 

homem de qualquer autoridade. Essa insurreição filosófica contra a 

formatação do pensamento humano é amiúde celebrada por Woods em 

seus projetos e perpassa todo o seu corpo teórico. 

                                                
310 “o túmulo de Einstein é uma idéia sem massa, ele pode viajar à velocidade da 
luz até o universo.” WOODS, Lebbeus. Einstein Tomb @ 30 In Slow manifesto : 
Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New 
York, 2015, p.145. Tradução nossa. 

Figura 5.10: A tumba vista contra o céu noturno. Fonte: 
http://www.diedrica.com/2016/11/einsteins-tomb.html 
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 Um dos condicionantes do projeto, por assim dizer, foi que Einstein 

deixou explícito que não queria que nenhum tipo de monumento em 

homenagem a ele fosse erguido após a sua morte para que não se tornasse 

alvo de peregrinação ou veneração de sua pessoa. Com isso Woods projeta 

um túmulo que fosse lançado ao espaço e que viajasse sobre um feixe de 

luz por toda a eternidade e que nenhum homem jamais veria. Mas como 

explica Woods: “owing to the gravity-warped structure of space (which 

Einstein’s greatest work—his theory of gravitation—described) it would 

return to Earth in sidereal time, an infinite number of times, or at least until 

the end of time and space at the death of the universe.”311 

 É sintomático do pensamento de Woods, e sua defesa de uma 

arquitetura anti-monumental, que um de seus primeiros projetos 

experimentais de vulto seja justamente um monumento; e mais sintomático 

ainda que ele é desenhado para nunca ser vislumbrado pelo homem. Assim 

como para Einstein, Woods também pensa que não há mais lugar para o 

monumento e sua celebração de autoridade; seja ela qual for. Essa é uma 

ideia que literalmente deve ser mandada embora da Terra. Ao fazer isso 

Woods subverte o significado do monumento: não é mais uma construção 

imponente alvo de nossa admiração e reverência, mas sim um objeto como 

que imaginado, e, de maneira errante, celebra somente um mistério e não 

uma certeza.  
                                                
311 “devido à estrutura do espaço dobrado pela gravidade (...), ele retornaria à Terra 
em um tempo sideral, um número infinito de vezes, ou pelo menos até o fim do 
tempo e do espaço na morte do universo.” Woods, Lebbeus. The vagrant light of 
stars. In https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/09/27/the-vagrant-light-of-stars/ 
. acessado em 05/12/2017. Tradução nossa. 

Figura 5.11: A tumba de Einstein na órbita lunar, pouco antes 
do lançamento da luz que o impulsionará para o espaço 
profundo 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/06/09/einstein
-tomb-30/ 
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“This vessel, this tomb 

containing nothing 

wandering on a random pulse of light 

has always existed. Tomorrow, 

or the day after tomorrow, it will appear 

among the fixed and stable constellations 

of night. Even now it approaches 

from [limitless] possibility. 

All random journeys 

all the immortal corridors 

begin and end in the vaulted space 

of Earth’s night, 

under the vagrant light of stars.”312 

 

Centricity, New City, A-City (1986-1988) 

 

 Em seu projeto intitulado Centricity, Lebbeus Woods propõe uma 

cidade que encarnasse um ideal de transformação, consistindo em 

estruturas concêntricas que descrevessem uma noção de tempo cíclico. Na 

                                                
312 “Este navio, esse túmulo/ não contém nada/ vagando num pulso aleatório de luz/ 
sempre existiu. Amanhã,/ ou depois de amanhã, aparecerá/ entre as constelações 
fixas e estáveis/ da noite. Mesmo agora, ele se aproxima/ vindo de uma 
possibilidade [ilimitada]./ Todas as viagens aleatórias/ todos os corredores imortais 
Começa e termina no espaço abobadado/ da noite da Terra,/ sob a luz vagabunda 
das estrelas.” Idem, ibidem. 

Figura 5.12: Centricity, Quad GA: Praça com Torres 
Geodinâmicas (1987).  
Fonte:https://www.pinterest.co.uk/pin/517773288396548469/?lp
=true 
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visão de Woods a arquitetura deveria refletir os ciclos de crescimento e 

decadência baseada nas relação entre luz, energia e matéria.  

 Centricity é formada por espaços heterárquicos de forma circular 

que agrupa pequenos centros comunais e suas funções em uma forma 

circular que irradia a vida comunitária de determinado grupo. A cidade se 

apresenta como uma rede de círculos interpenetrantes, que geram um 

acumulo de simetrias no espaço e no tempo. Segundo Woods, cada forma 

cíclica contém um estrutura ideal formada por quatro partes perfeitamente 

equilibrada entre dois eixos de simetria que intersectam os espaços em 

quadrantes perfeitos. Esses anéis quadrupolares abrigam as moradias e os 

espaços de trabalho de uma comunidade de indivíduos. Essas formas estão 

em constante mutação por parte de seus habitantes, que ao se apropriarem 

do espaço, o modificam para atenter às suas demandas. “Living 

experimentally means living continuously at the limit of received 

knowledge.”313  

 Cada pequeno centro desses, ao irradiar suas funções e por 

conseguinte seus edifícios, acaba se chocando com os anéis dos centros 

vizinhos. A maioria dessas estruturas circulares não conseguiriam manter a 

pureza de sua forma prismática, muito menos conseguiriam ser fechados ou 

invioláveis. Essa interação de atividades de centros separados promovem 

uma sobreposição de funções e espaços das diversas comunidades, que 

                                                
313  “Viver experimentalmente significa viver continuamente no limite do 
conhecimento recebido.” WOODS, Lebbeus. OneFiveFour. New York : Princeton 
Architectural Press, 1989, p. 3. 

Figura 5.13: A cidade de New City vista a distância. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/11/02/drawings-
stories/ 
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dinamizam a vida pública de seus cidadãos, formando uma rede fluida de 

anéis que se chocam e se distanciam.  

 Alguns dos perfis desses edifícios lembram também as proberâncias 

que surgem no monolito da Einstein Tomb. A técnica de desenho muda 

bastante aqui: das hachuras da gravura do projeto anterior, temos aqui um 

desenho com uma pátina mais suave, com valores tonais de cores e 

gradações de cinza. 

 Centricity é um grande brinquedo onde seus cidadãos são a todo 

momento convidados a explorar e cambiar usos e espaços ao mesmo 

tempo que constroem novos espaços permanentes ou temporários, 

estabelecendo conexões inéditas com as estruturas existentes. A cidade, 

como o resto de nosso mundo físico, está em um constante ciclo de 

construção e declínio, na transformação de sua matéria em energia e vice-

versa.  

 
In it’s ideal state, the quadrupolar form reveals the precise light-metrical 

fabric of space and time. The quadrupolar form is an instrument for the 

apprehension of fundamental light, energy, and matter relationshipss and 

the dynamics of their equivalence. 

In their fragmentary state, the quadrupolar forms of centricity reveal that the 

fabric of the physical world is in fact not comprised of ideal symmetries, but 

of symmetries broken by the dynamism of this equivalence.314 

                                                
314 Em seu estado ideal, a forma quadrupolar revela o tecido preciso de luz e 
métrica do espaço e do tempo. A forma quadrupolar é um instrumento para a 
apreensão das relações fundamentais de luz, energia e matéria e a dinâmica de 
sua equivalência.  
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 Nos desenhos de Centricity, notamos uma semelhançaa de seus 

edifícios, e da técnica de desenho, com as estruturas propostas por 

Sant’Elia e sua La Cittá Nuova (1914). Há semelhanças grandes nas formas 

gerais dos edifícios e em seus coroamentos que remetem a um certo 

protomodernismo. A diferença é que nos desenhos de Woods a cidade 

parece estar sempre em reconstrução como se nunca pudessem ser 

finalizadas. Sua arquitetura aqui, apresenta uma geometria mais 

convencional se comparada com as formas mais fragmentadas de seus 

projetos posteriores à sua Solohouse. A transição parece ser o projeto para 

New City, com uma aparência mais fracionada que parece ser uma versão 

fantasmagórica do hotel que Antoní Gaudí projetou para Nova York e que 

nunca foi realizado. 

 Em seu artigo Drawings, Stories (2010) Woods relata uma visita a 

New City, um dos projetos para a Centricity, onde se pode divisar na 

paisagem uma coleção de grandes edifícios agrupados, que se encontram 

em diferentes estágios de conservação. Este relato é escrito como uma 

narração onírica em que o autor, na companhia de amigos, visita essa terra 

estranha onde existe uma nova concepção de cidade e aquitetura. A 

atmosfera do relato lembra histórias como as de Jarry ou Carroll, onde não 

fica claro se a viagem é verdadeira ou só um delírio do narrador. 

                                                                                                                         
Em seu estado fragmentado, as formas quadrupolares do Centricity revelam que o 
tecido do mundo físico não é de fato constituído por simetrias ideais, mas de 
simetrias quebradas pelo dinamismo dessa equivalência. Idem, p.2. 
 

Figura 5.14: Um dos edifícios de New City, em que 
percebemos as camadas de reconstruct do objeto ao longo de 
sua existência. 
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2010/10/lw
blog-drwgstory-11.jpg 
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 Este lugar mítico, não é bem uma cidade, pois parece mais um 

aglomerado de construções que parecem ter sido fruto de diferentes épocas 

e em diferentes estilos. A única coisa comum entre eles é o estado de 

decadência em que se encontram. Nestes edifícios não é possível discernir 

o uso que lhes é dado, mais parecem grandes esculturas com formas 

estranhas, para àqueles acostumados às cidades tradicionais. De longe 

eles são descritos como “agrupados como sentinelas que guardavam algum 

segredo. Sentada em uma paisagem aberta, embora não estéril, o conjunto 

monumental nos lembrou uma miragem, algo imaginado, desejado ou 

temido.”315 

 Ao se aproximarem, Woods e seus companheiros arquitetos puxam 

conversa com uma das moradores de um desses grandes blocos de 

habitação.  

 
The building looks like a ruin, but is far from it, only a few decades old (so 

we learned) and fully lived in over that span of time by the usual assortment 

of urban characters—workers, stock brokers, boutique managers, pole 

dancers, architects—all those dependent on the intensity and density of the 

city for survival. Wandering around the building for a while, but not actually 

going inside, we impulsively guessed that it had originally been built as a 

kind of free-standing, large-scale sculpture. One of the locals we spoke to 

explained its history this way: “In this town, we have the philosophy, build a 

building any way you want to, then we’ll move in and figure out how to live in 

                                                
315  WOODS, Lebbeus. Drawings, Stories. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/11/02/drawings-stories/ acessado em 
10/11/2017. Tradução nossa. 

Figura 5.15: Lebbeus Woods, "A-City: Sector 1576N (Aerial)" 
(1986) e a forma concêntrica de seus quarteirões. Fonte: 
https://hyperallergic.com/47841/lebbeus-woods-early-drawings/ 
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it!” At this we just shrugged. “Isn’t that the way it always is? We’re born into 

a world we didn’t create and we just have to learn how to live in it!” She 

laughed, a little ruefully, and said, “Sure. But most people don’t think that 

way. They think they design buildings for a purpose and that people move in 

to live that way.” “So?” we said. “Yeah, well there’s a guy in this building 

who says he’s an architect who designs what he calls “functional” buildings. 

He says he knows what people want, or at least what they really need. But 

he gets very upset when people move in and do something else, like knock 

a hole in the wall for a new window!” “Oh,” we said. “Or knock down the 

walls inside and maybe a hole in the floor, or even take out the floor or tilt it 

in a funny way” she went on. “It spoils his functional design, he says.” “Oh,” 

we said. Being architects ourselves (which we didn’t bother to mention), we 

simply thanked her for her time, said goodbye, and went on our way. 316 

                                                
316 “O edifício parece uma ruína, mas está longe disso, apenas algumas décadas 
de idade (então aprendemos) e completamente habitado, durante esse período de 
tempo, pela variedade usual de personagens urbanos - trabalhadores, corretores, 
gerentes de boutique, pole dancers , arquitetos - todos aqueles que dependem da 
intensidade e da densidade da cidade para sobreviver. Perambulando ao redor do 
prédio por um tempo, mas não entrando realmente dentro, adivinhamos 
impulsivamente que originalmente foi construído como uma espécie de escultura 
autônoma e em grande escala. Um dos moradores com que falamos explicou a 
história dessa maneira: "Nesta cidade, temos a filosofia de construir um edifício de 
qualquer maneira que quisermos, então nos mudamos e descobrimos como viver 
nele!" Nós simplesmente encolhemos os ombros. "Não é assim sempre? Nós 
nascemos em um mundo que não criamos e só precisamos aprender a viver nele!" 
Ela riu, um pouco tristemente, e disse: "Claro. Mas a maioria das pessoas não 
pensa assim. Eles pensam que projetam edifícios para um propósito e que as 
pessoas se mudam para viver dessa maneira.” "Verdade?" Dissemos. "Sim, bem, 
há um cara nesse prédio que diz que ele é um arquiteto que projeta o que ele 
chama de edifícios "funcionais ". Ele diz que sabe o que as pessoas querem, ou 
pelo menos o que realmente precisam. Mas ele fica muito chateado quando as 
pessoas se mudam e fazem outra coisa, como abrir um buraco na parede para uma 
nova janela!" "Oh", dissemos. "Ou derrubar as paredes dentro e talvez abrir um 

Figura 5.16: Lebbeus Woods, Geomagnetic Flying Machines, 
AP 10 (1989). Arquiteturas voadoras feitas de cascas 
metálicas, tubos e cabos tensionados, promovem uma nova 
forma de habitar a cidade. Fonte: 
https://www.dezeen.com/2014/08/07/lebbeus-woods-on-
line-architectural-drawings-exhibition-tchoban-foundation/ 
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 Essa história parece ser uma alegoria à pretensão e a falta de 

controle por parte dos arquitetos “funcionalistas”. A complexidade da vida, 

dos desejos e dos sonhos seria muito grande para ser reduzida aos planos 

de um arquiteto que se pauta somente pela razão. Esse tema era, de fato, a 

principal causa do repúdio à arquitetura moderna por parte dos surrealistas. 

 Woods em diversos textos reforça este ponto de vista: o habitar 

humano não deve ser condicionado por formas fixas de pensamento, seja 

ele de cunho ideológico ou construtivo. Romper as tipologias tradicionais 

era, nessa perspectiva, uma forma de libertar o homem e a arquitetura do 

julgo de um determinismo programático. Por isso Woods cria espaços sem 

qualquer previsão de uso: o freespace. A libertação do espaço reflete-se na 

libertação do usuário das tentativas de controle sobre sua vida. Para 

Lebbeus o único espaço libertador era àquele que permitiria a invenção e a 

re-invenção diária.  

 Na retórica de Lebbeus Woods a física quântica muitas vezes toma 

o lugar do inconsciente dos surrealistas. “Mind and body are matter and 

energy, engaged in a universal flux, at once within and above it, self-

reflectively carried with all of nature into ineffable and unknow domains of 

experience, sublimely uncertain of all but existencial meanings or 

                                                                                                                         
buraco no chão, ou mesmo tirar o chão ou incliná-lo de uma maneira engraçada", 
continuou. "Isso estraga seu design funcional, ele diz." "Oh," dissemos. Sendo nós 
próprios arquitetos (o que não nos incomodamos de mencionar), simplesmente 
agradecemos seu tempo, dissemos adeus e seguimos nosso caminho.” Idem, 
ibidem. 

Figura 5.17: 'Concentric Field', da série 'Centricity' (1987). 
Planta baixa de um esquema de implantação da cidade. Fonte: 
https://www.pinterest.co.uk/pin/343118065333266200/ 
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significance.” 317  Woods vê nesse ramo da ciência um dispositivo para 

injetar um pensamento mágico em nossa realidade ordinária, assim como 

os sonhos fizeram após os estudos de Freud. A ciência para ele, diferente 

do que foi para Breton, não é mais o reino da lógica implacável ou da razão 

estéril.  

 Einstein está para Woods assim como Freud estava para Breton: um 

explorador que descobriu um novo reino a ser desbravado. Uma terra que, 

ao impregnar a nossa, ativa possibilidades criativas e renova e amplia o 

nosso entendimento do mundo. Lebbeus entende a arquitetura de Centicity 

em um nível alegórico: elas são a materialização das ideias da teoria da 

relatividade que criam uma nova ordem filosófica e política. “Centricity is 

indeed a ‘promised world of architecture,’ but also something more: a world 

of self-realization promised by the history of liberal democracy, and no less, 

a world of transcedent materialism.” 318  

 Para Lebbeus, o viver experimental em casas laboratórios eram a 

materialização de uma tradição política democrática em que os cidadãos se 

engajam ativamente nas questões relativas a apropriação do espaço 

público assim como da participação política ativa neste mesmo espaço. 

Para ele os meios estão disponíveis para uma nova forma de viver em 

                                                
317 “Mente e corpo são matéria e energia, engajados em um fluxo universal, ao 
mesmo tempo dentro e sobre ele, auto-reflexivamente carregado com toda a 
natureza em domínios inefáveis e desconhecidos da experiência, sublimemente 
incertos de tudo, exceto da existência existencial e de significados.” Idem, p.3 
318 “A Centicity é de fato um 'mundo prometido da arquitetura', mas também algo 
mais: um mundo de auto-realização prometido pela história da democracia liberal, e 
não menos, um mundo de materialismo transcedente.”Idem, ibidem. 



 243 

comunidade, resta a população se organizar politicamente para que essa 

mudança possa ser alcançada. Novas formas de viver devem emergir em 

toda parte e cabe aos arquitetos conjuntamente com os usuários, criarem 

uma nova cidade que possa abrigar as mudanças sociais em andamento. 

São nessas mudanças que Woods vê a possibilidade da construção de sua 

Centricity e seu ciclo de constante renovação e invenção. 

 As edificações de Centricity servem não só para habitação, como 

também são laboratórios para a medição do mundo e de conexão com o 

universo. A casa é vista como um laboratório experimental, expediente 

depois explorado em projetos como a Solohouse, através de instrumentos 

que servem para aumentar nossa sensibilidade à fisicalidade do mundo. 

“The vertical structures are axes around which turn activities requiring the 

making of elements increasing human sensitivity to the continual flux of the 

physical; osciloscopes, refractors, seismometers, interferometers, and other, 

as yet unknow instruments, measuring light, movement, force, change.”319  

 Aqui mais mais uma vez Lebbeus assumia sua faceta de cientista 

‘patafísico. O estudo da ciência do universo e sua medição não tem um 

propósito convencional de classificação e catalogação, mas sim revela o 

despertar de uma nova espiritualidade e de uma nova relação entre o 

homem e sua ferramenta para habitar o planeta: a arquitetura.  

                                                
319 “As estruturas verticais são eixos em torno dos quais se tornam atividades que 
requerem a criação de elementos que aumentam a sensibilidade humana ao fluxo 
contínuo do físico; osciloscópios, refratores, sismômetros, interferômetros e outros 
instrumentos ainda desconhecidos, que medem luz, movimento, força, mudança ”. 
Idem, ibidem. 
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 A vida, em sua imprevisibilidade, só pode ser plenamente desfrutada 

na colisão de contradições e imprevistos às quais somos confrontados. 

Uma espécie de utopia ciente de sua própria incapacidade de completude, 

explicitadas nas simetrias interrompidas de suas próprias formas. 

5.4 Laboratórios da Vida  

 Nesta etapa de seus trabalhos, Lebbeus Woods continua sua 

pesquisa em torno da arquitetura como laboratório para um novo habitar 

das cidades. Aqui, a aproximação com o surrealismo se dá, além do texto 

poético, com o entendimento da cidade como um palimpsesto, em que 

temporalidades, espaços e pensamentos se sobrepõe em um mosaico de 

imagens que explicitam as questões que movem sua investigação 

arquitetônica.  

 Lebbeus parece entender a cidade, ainda, como um sistema de 

signos, que seriam etapas terapêuticas de sua própria reconstrução. Esses 

elementos, como as scars, scabs, injections e, principalmente, os 

freespaces ressignificariam as cidades através de elementos anti-

monumentais que denunciaria a história dos vencidos.   

 Os desenhos de Woods mudaram a partir destes projetos : feitos a 

nanquim, prioritariamente à mão livre e sem auxílio de régua, e coloridos 

com lápis de cor, mostram uma textura que evidencia a pátina do tempo 

que age sobre os materiais.  
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Freespaces, Injeções, Crostas e Cicatrizes 
 

 Alguns de seus projetos, expressos através de maquetes e 

desenhos, propunham uma intervenção nas áreas urbanas em que 

ocorreram situações traumáticas. As propostas de Woods para zonas de 

guerra e conflito trazem uma reflexão sobre o papel da arquitetura como 

materialização da memória coletiva desses eventos e de sua capacidade de 

recuperação física, sem esconder os mecanismos que tornaram isso 

possível.  

 Em seu livro War and Architecture (1993), Lebbeus Woods elencou 

algumas estratégias de intervenção em arquiteturas arruinadas em sítios 

devastados pelas guerras. Essas ruínas deveriam ter sua integridade física 

preservada, através de três etapas de reconstrução. Ele advogava, em sua 

teoria, que essas estruturas arruinadas sugerem novas espacialidades, 

capazes de produzir novas formas de nos relacionarmos com a arquitetura.  

 Segundo ele, um primeiro gesto seria através do conceito de Scab, 

que consistiria em um invólucro de proteção das feridas da construção 

visando sua proteção para futuras intervenções. Esta seria a primeira 

camada de reconstrução no imediato pós-guerra, protegendo os espaços 

interiores abertos pela guerra. O arquiteto ressaltava que os conceitos de 

crosta e ferida não são muito agradáveis, mas, por outro lado, eles são uma 

maneira mais honesta de lidar com os restos que as guerras nos legam. Os 

meios através dos quais os corpos se curam podem não ser bonitos em um 

sentido convencional mas o são num sentido existencial e conclui que 

Figura 5.18: A crosta (scab) seria a primeira forma de intervir 
em uma cidade arruinada. Fonte: WOODS, Lebeus. Radical 
Reconstruction. Princeton Architectural Press: New York, 
1997, p. 43 

Figura 5.19: A cicatriz (scar) individualiza os edifícios em 
função do trauma que sofreram. Fonte: WOODS, Lebeus. 
Radical Reconstruction. Princeton Press: New York, 1997, 
p.81 
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“architecture must learn to transform the violence, even as violence knows 

how to transform the architecture. ” 320  

 Esse processo continuaria com as Injections, que são novas 

estruturas injetadas nos vazios gerados pela artilharia. Com isso, geram-se 

espaços que não se encaixam perfeitamente, evidenciando as lacunas 

presentes entre dois modelos radicalmente diferentes de concepção 

espacial. Esses lugares torcidos promoveriam uma experimentação mais 

ativa do espaço, um desconforto proposital, capaz de criar formas menos 

passivas de ocupá-lo, ou nas palavras de Woods: « including the tools of 

play essential to experimental living, extending humam faculties to 

experience, to think and to act.» 321 

 Outro estágio seria a scar, na qual o arquiteto propunha que, mesmo 

recuperados, os edifícios não deveriam esconder as marcas da violência 

sofrida. Aqui, há uma fusão entre a estrutura existente e a intervenção 

proposta, sem que haja uma tentativa de se criar uma ilusão de unidade. 

Não é mais possível ao edifício voltar à condição original, e qualquer 

tentativa de se tentar esconder as marcas da guerra seria uma forma de 

pasteurização da história. Para Woods, uma intervenção cosmética poderia 

dissimular os processos históricos formadores de determinados espaços, 

portanto, a arquitetura deveria assumir as marcas das catástrofes em sua 

forma. A cicatriz é uma testemunha dos percalços da história de formação 
                                                
320  « a arquitetura deve aprender como transformar a violência assim como a 
violência tem o poder de mudar a arquitetura. » WOODS, Lebbeus. War and 
Architecture. Princeton Architectural Press: New York, 1993, p.24. 
321  “incluindo as ferramentas para o jogo essencial da vida experimental, 
extendendo as faculdades humanas para experimentar, pensar e agir.” Idem, p. 29 

Figura 5.20: Injections para seu projeto para Sarajevo, na 
Bósnia. Fonte: Woods, Lebbeus. Radical Reconstruction. 
Princeton Architectural Press: New York, 1997. 
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de determinado local e um aviso às futuras gerações de um horror que não 

deve ser escondido e muito menos olvidado. Esse vestígio, pela articulação 

das diferenças entre os velhos tecidos e os novos, divide a cidade e a une 

ao mesmo tempo. 

 Woods propunha que a maior parte da cidade deva ser reconstruída 

tal como havia sido antes da catástrofe, porém em alguns lugares se 

criariam espaços-laboratórios que romperiam a espacialidade da cidade 

tradicional. Assim, dentro destas crostas e cicatrizes estariam os 

freespaces, que atravessariam fluidamente a rigidez da malha urbana 

tradicional de maneira a requalificá-la completamente. Assim, os espaços 

heterárquicos subjugariam as velhas estruturas hierárquicas da cidade. 

Nestes espaços habitariam pessoas de qualquer classe social dispostas à 

experienciar novas formas de apropriação do espaço.  

 Os freespaces são espaços fluidos sem nenhum valor, significado ou 

propósito pré-determinado, e seriam um reflexo de uma sociedade cada vez 

mais mutante, em que os valores hierárquicos se encontram em crise. 

Woods enxergava que a crise das intituições de poder clama por uma 

arquitetura em consonância com uma nova organização das cidades. 

Viveriam nesses espaços as pessoas, de qualquer classe social, 

interessadas em criar uma nova forma de habitar, e que reinventariam 

perpetuamente sua relação com o espaço. O freespace seria o conceito-

base de sua arquitetura, um espaço surreal que atravessa e se sobrepõe à 

cidade. 

 
Similar to the multivalent space usage of Kiesler’s Endless House, 

Figura 5.21: Comparação entre um freespace de Lebbeus 
Woods no projeto Berlin Free Zone (1990) e os espaços 
porosos no corte do dormitório Simmons Hall no MIT (1992-
2002)de Steven Holl.   
Fonte: https://www.architakes.com/?p=10951 
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freespace is not particularly designed with convenient and convivial usage 

in mind. It is space more likely sent to try us, in reading and colonizing it. To 

live within this architecture, one has to be resourceful and, above all, 

imaginative. Wood’s struture is not finished ; it is merely a catalytic shell. 322 

 

 Esses conceitos de scab e scar evidenciam o tratamento da 

arquitetura como algo vivo, em que tecidos lesionados devem ser 

costurados. Os edifícios e as intervenções de Woods tem uma lógica 

ciborgue em sua retórica e em seus desenhos. 

 Alguns dos freespaces adquirem uma aparência de úteros ciborgues 

que abrigariam o homem em seu interior. Esse espaço, contudo, era 

diferente das casas que remetiam ao ventre materno de Frederick Kiesler e 

sua Endless House. Diferente de Kiesler que apresentava a concepção de 

sua casa como um espaço contínuo e acolhedor, Lebbeus cria 

compartimentos como placentas metálicas em que cordões umbilicais de 

fios elétricos se conectam a monitores e outros equipamentos igualmente 

arruinados. O ventre do freespace não é suave e macio, mas pelo contrário 

é duro e frio, feito de pontas e arestas que poderiam mais machucar do que 

proteger.  A arquitetura de Lebbeus se converte, assim, em um gigantesco 

monstro biomecânico que gesta um novo homem em seu interior: um 

                                                
322  “Semelhante ao espaço de uso multivalente da casa infinita de Kiesler, o 
freespace não é particularmente projetada com um uso conveniente ou alegre em 
mente. É mais provável ser um espaço enviado para nos provocar na leitura e na 
sua colonização. Para viver dentro dessa arquitetura, é preciso ter recursos e, 
acima de tudo, ser imaginativo. A estrutura de Woods não está terminada; é 
simplesmente uma casca catalisadora.” SPILLER, Neil. Architecture and 
Surrealism. A blistering romance. London, Thames and Hudson Ltd, 2016, p.94. 

Figura 5.22: Os interiors de Lebbeus Woods parecem, muitas 
vezes, grandes úteros ciborgues, que não nos acolhe de 
imediato, mas oferecem a chance de serem conquistados. 
Fonte:www.pinterest.com%2Fpin%2F10836855331851236%2F
&psig=AOvVaw21rDYBE1V-
B8fsDOV3kxrZ&ust=1519959616423441 
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homem mais apto a enfrentar as iniquidades do mundo. 

 Os trabalhos de Woods com os resíduos arruinados da história 

buscam uma dimensão anti-monumental, conforme descrito por Bataille323, 

por evidenciarem as histórias dos vencidos e onde podemos testemunhar 

na carne da cidade a violência que evidencia a falência de um modelo 

civilizatório. Esses projetos parecem buscar uma narratividade poética do 

histórico, na qual os edifícios danificados pela ação da violência possam ter 

sua integridade física assegurada como memória narrativa de uma história 

que se quer apagada. Essas estruturas podem, inclusive, nos despertar 

uma nova sensibilidade espacial fora dos padrões construtivos ou 

ideológicos vigentes.  

 Segundo o arquiteto, não há outra escolha senão a busca por novos 

processos para as cidades, nos quais as intervenções devem, 

necessariamente, começar pela ruína do antigo. Woods argumentava que 

não deveríamos tenta mimetizar ou esquecer o que foi perdido, e sim 

procurar uma autorreflexão da perda contemporânea.  

 Os enxertos arquitetônicos do scab, scar e do freespace; mostram 

uma sobreposição de narrativas sobre a cidade, permitindo múltiplas 

interpretações e possibilitando perceber a cidade como um palimpsesto de 

histórias reais ou imaginárias.  

 

                                                
323 BATAILLE, George. Architecture. In http://documents.mx/documents/bataille-
architecture-1929.html 
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 Solohouse (1988) 

 Um dos projetos mais emblemáticos de Woods, é a  Solohouse 

(1998). Esta casa foi concebida como uma habitação individual em que 

estão presentes um resumo dos principais conceitos da arquitetura 

woodiana. Este projeto contém, além do programa de moradia; um 

observatório para as estrelas e o cosmos. A casa toda é constituida pelos 

freespaces, e habitá-la, significaria uma investigação e aprendizado com 

esse espaço, de como apropriá-lo e como redefini-lo.  

 A intenção desta residência não era ser um espaço acolhedor para a 

família, um abrigo contra a agressão do mundo exterior. Ao contrário, ela é 

a personificação da violência e habitá-la significaria um ensaio para habitar 

o mundo. Viver nesta casa significa conquistá-la. Uma conquista que se dá 

através da engenhosidade de seus habitantes para modificá-la e adequa-lá 

as suas necessidades.  

 Para Woods, não caberia ao arquiteto nos dar o abrigo confortável 

que passivamente esperamos contra um mundo inóspito. Woods esperava 

que fôssemos ativos no rearranjo de nosso espaço e, para isso, 

precisaríamos, primeiro, conquistar a nossa casa. Logo o habitar mediria 

nossa capacidade criativa frente ao desafio proposto, com o intuito de nos 

tornar co-autores desse projeto.  

 A casa seria uma espécie de ponto de partida que o arquiteto nos 

propõe. Um desafio, ou invés de uma punição. Um convite à 

experimentação e a formulação de uma nova idéia da relação do homem 

com o espaço. Por isso ela não é somente uma residência mas também um 

Figura 5.23 : A casa laboratório de Lebbeus Woods, a 
SoloHouse (1988) onde Woods elabora o conceito de 
freespace e de uma arquitetura que evidencia a passagem do 
tempo sobre os materiais que a compõe. 
Fonte :http://www.domusweb.it/en/architecture/2005/01/19/lebb
eus-woods-into-the-woods.html 
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observatório para o universo e para a humanidade.   
  

The concept of the Solohouse was, ostensibly, that it was a house for one 

person. But, even more so, I conceived it as an ‘atom’ of architecture, one 

that embodied the essential properties of architecture that were fundamental 

to building up ‘molecules’ and ‘compound substances,’ like building groups, 

even towns and cities. The single dwelling is the fundamental space of 

human habitation, and there must be a clear idea in an architect’s thought 

about it, before he or she can talk about larger human settlements. The 

Solohouse was the embodiment of mine.324  

 

A casa parece ter sido inspirada em observatórios astrômicos, como o 

Sphinx Laboratory na Suiça. A retórica do cientista, presente nos textos de 

Woods, cria esta habitação que é uma espécie de observatório que não 

olha somente para fora, mas também para dentro.  

 Além das questões filosóficas Woods se preocupou também com 

questões mais pragmáticas relativas à materialidade da casa e sua 

tectônica. A Solohouse foi o projeto residencial em que Lebbeus chegou 

mais próximo, de fato, de construir materialmente. O arquiteto criou um 
                                                
324 “O conceito de Solohouse era, propositadamente, uma casa para uma pessoa. 
Mas, mais que isso, eu a concebi como um "átomo" de arquitetura, que incorporava 
as propriedades essenciais da arquitetura que eram fundamentais para construir as 
"moléculas" e "substâncias compostas", como grupos de edifícios, até cidades e 
metrópoles. A habitação individual é o espaço fundamental da habitação humana, e 
deve haver uma idéia clara no pensamento do arquiteto sobre isso, antes que ele 
ou ela possa falar sobre assentamentos humanos maiores. O Solohouse foi a 
personificação das minhas ideias.” WOODS, Lebbeus. Solohouse @ 20 In Slow 
manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural 
Press: New York, 2015, p.46. Tradução nossa. 

Figura 5.24: Maquete da Solohouse, em grandes proporções, 
onde as questões estruturais de sua construção foram 
investigadas. 
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2008/11/sh4.jp
g 
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modelo de aço e madeira com altura total de 1,50m. Apesar de não ter 

escala suficiente para ser habitada, Woods e seu colaborador Christopher 

Otterbine tiveram que lidar com as questões construtivas e estruturais da 

casa.  

 A residência não é uma montagem de partes no sentido modernista : 

estrutura independente, planta livre e fechamentos. A modelagem de sua 

fina casca de aço, através de sua geometria, sustenta estruturalmente a 

casa. Seus materiais podem, e devem, envelhecer e com isso marcar a 

passagem do tempo.  

 A Solohouse foi criada como um laboratório para a vida, pois foi 

concebida como um protótipo experimental a ser implantado depois, com as 

devidas modificações e ajustes em outros contextos. Como veremos 

adiante, este primeiro ensaio foi posteriormente modificado e proposto para 

as cidades de Paris, Sarajevo, Berlim, Havana e San Francisco. Esse 

projeto seria uma espécie unidade básica ideal da arquitetura de Lebbeus 

Woods. A partir dela, o arquiteto desenvolveu vários outros projetos que 

adaptavam seus conceitos e idéias em sítios e culturas específicas.  

 
The function is ambiguity itself, the burdensome idea of ‘freespace’—one 

must invent the way to inhabit the house, because it is not pre-determined. 

That’s the way principles work, assuming many variations, shapes and 

forms over time and its changes to the way we understand materials, 

structure, and function. Still, the human condition remains the same, which 

is what makes it ‘human,’ joining us to the past, and also giving us not only 

Figura 5.25: Imagem do interior da maquete da Solohouse. 
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2008/11/sh2.jp
g 
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inspiration, but a guide for creating the future.325 

 

 A Solohouse, de certa maneira, dialoga com o ideal modernista de 

que sua forma segue a função. Porém essa função não é claramente 

determinada: a complexidade e a ambiguidade transborda na forma que 

deve modificar-se, assim como o usuário que a habita. 

 Neil Spiller via alguns projetos de Woods, como High Houses e 

Solohouse, como essencialmente surrealistas. Para ele essas casas “ 

confronts the fear, the meaningless silence and nothingness of 

contemporary of contemporary existence, and posits an alternative, 

optimistic view that we can ‘build’ our own worlds full of joy and exploration, 

making our own knowledge for ourselves.”326  

 
Leb’s drawings have a pyrotechnic feel (whether in black-and-white or 

colour, Leb was a master of both) – one can feel the power in them. 

                                                
325 “A função é a ambiguidade em si, a ideia onerosa de "espaço livre" – uma 
pessoa precisa inventar o caminho para habitar a casa, porque não está 
predeterminado. É assim que os princípios funcionam, assumindo muitas variações, 
contornos e formas ao longo do tempo e suas mudanças na forma como 
entendemos materiais, estrutura e função. Ainda assim, a condição humana 
continua a ser a mesma, juntando-nos ao passado e nos dando não só inspiração, 
mas também um guia para criar o futuro.” Idem, p.47. 
326  “confrontam o medo, o silêncio sem sentido e o vazio da existência 
contemporânea, e postula uma visão otimista alternativa de que nós podemos 
‘construir’ nossos próprios mundos cheios de alegrias e aventuras, fabricando o 
nosso próprio conhecimento para nós mesmos”Idem, ibidem. 
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Vortices , flows, currents, chasms, pinions and vectors populated his 

universe. Time never stood still for Leb.327 

  

 Essa casa tem uma proposta educativa. Woods propõe a formação 

de um novo homem, um que é capaz de entender seu lugar no mundo e 

tem as ferramentas intelectuais e imaginativas para se colocar neste 

mesmo mundo e modificá-lo caso seja necessário. A Solohouse é uma 

cabeça que nos sonha e, por isso, deve necessariamente estar em 

constante mudança. As relações do mundo contemporâneo são fluidas e 

mutantes como as ideias, e também como as nossas casas.  

Underground Berlin (1988) 

 Em Underground Berlin, 328  Lebbeus Woods cria uma cidade 

subterrânea abaixo da cidade alemã que é um espelho da sua contraparte 

na superfície. Este projeto seria um espelho invertido da cidade real, em 

que sonhos de uma nova sociedade, e de uma nova arquitetura, estariam 

                                                
327 “ Os desenhos de Leb têm uma sensação pirotécnica (seja em preto e branco ou 
cor, Leb foi um mestre de ambos) - pode-se sentir o poder que existem neles. 
Vórtices, fluxos, correntes, abismos, pinhões e vetores povoaram seu universo. O 
tempo nunca ficou parado para Leb.” SPILLER, Neil. Architetural Drawing. 
Grasping for the fifth dimension. In Drawing + architecture - Architectural 
Design n. 225. Guest edited by SPILLER, Neil. London, John Wiley & Sons, 
september/october 2013, p.18. 
328 Na esteira de sua breve experiência holywoodiana como arquiteto conceitual do 
filme Alien 3, Woods resolveu escrever um tratamento de roteiro para um filme 
ambientado em Underground Berlin. Devido aos seus outros compromissos, o 
projeto não foi levado adiante, apesar de ter sido considerado promissor por alguns 
estúdios. WOODS, Lebbeus.  Underground Berlin: the film treatment. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/09/15/underground-berlin-the-film-
treatment/ 

Figura 5.26: Laboratório de vida experimental em Underground 
Berlin, neste projeto, ao contrário do que acontece na 
superfície, as torres são penduradas pelo alto liberando o solo 
dos túneis para as pessoas.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/09/15/undergr
ound-berlin-the-film-treatment/ 
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incubados, para depois emergir à superfície.  
 Aqui, Lebbeus imagina uma nova civilização, unida no subsolo por 

um novo sistema político. Seus espaços não ortogonais são um convite 

para que cada pessoa invente sua própria maneira de se apropriar do 

espaço. Nesta cidade de ponta-cabeça seus arranha céus estão presos por 

cima e se desenvolvem para baixo.  

 Para Woods estar abaixo da superfície significa estar abaixo das 

fronteiras e da política viciada que ali acontece. Uma nova forma de viver 

esperaria os cidadãos desta cidade: uma união espiritual entre si, e destes 

com o próprio planeta. Cada habitante seria um inventor.329 

 O centro cívico é formado por edifícios com paredes curvas 

metálicas que se penduram a partir da superfície e, como grandes 

instrumentos musicais, reverberam as forças geomecânicas e 

eletromagnéticas do interior do planeta como música : a melodia do planeta 

Terra. O espaço cívico é pensado como um «great diaphragm resonating 

with the dissonant or consonant ‘music’ of the entire network.»330  

 As áreas de moradia e trabalho são divididas em setores distintos 

que se comunicam mas tem a morfologia dos edíficios diferentes entre si, 

de acordo com as características topográficas ou das condicões do solo no 

local. Woods imagina que, mesmo diferentes, estas seções estariam ligadas 

                                                
329  WOODS, Lebbeus. OneFiveFour. New York : Princeton Architectural Press, 
1989, p. 8. 
330 “grande diafragma resonando com a música dissonante ou consonante com a 
rede inteira.” Idem, 5. 

Figura 5.27: Vista da cidade invertida, abaixo da Berlim da 
superfície. 
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2009/09/lwb-
ub101.jpg?w=600&h=974 
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assim como as vértebras da coluna vertebral. 331  Essas estruturas 

conformariam espaços heterárquicos, que contrastariam com a cidade 

acima, ainda separada pelo muro, segregando ideologias sociais, 

econômicas e políticas. 

 A cidade, em si, se torna ao mesmo tempo um instrumento científico 

e artístico, pois os edifícios são instrumentos cinéticos capazes de 

mensurar as dinâmicas internas do planeta ao mesmo tempo que produzem 

música. Uma cidade onde seus cidadãos moram dentro de um instrumento 

musical. Um instrumento que toca um hino muito diferente daqueles 

nacionais logo acima : uma música universal que uniria todas as pessoas 

que compartilham sua morada neste planeta.  

 Na visão de seu autor, a forma experimental de morar no interior do 

planeta despertaria uma nova consciência política e social em seus 

habitantes e, insuspeitamente, uma epifania quase religiosa. Não uma 

religião de deuses sobrenaturais como as da superfície, mas uma religião 

que adora a própria Terra, e suas manifestações íntimas, aqui tratadas 

como divinas : forças geomecânicas, eletromagnéticas que fluem como 

energia através de linhas geológicas. Os habitantes reverenciariam um 

novo evangelho: a mecânica quântica e a matemática. 

 
Experience is expressed, when expression is required at all, by numbers 

andby matrices of numbers : the frequencies of harmonic and disharmonic 

vibrations occurring at every scale of the organization of matter and energy, 

from atoms and molecules, to cloths, apparatus, and strutuctures, to 
                                                
331 Idem, p. 4 

Figura 5.28: Seção transversal de um dos túneis da cidade 
subterrânea. 
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2009/09/lw
b-ub7.jpg?w=600&h=974 
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planets, galaxies, cosmos. All is number, all is frequency and vibration – all 

is unified in the experience of number, and its record is left in the precise but 

unpredictable mathematics of form.332 

 

 Esse culto a matemática está de acordo com a busca de uma 

metricalidade do mundo, que seria uma forma mais pura de geometria. Uma 

matemática do tempo-espaço e de tudo que se move nele. Uma 

manifestação dessa metricalidade seria através da música, pois ela também 

é uma arte matemática. Não somente a música das forças sísmicas do 

interior do planeta como já falado, mas da música do cosmos.  

 Woods imagina que máquinas seriam capazes de registrar e 

reproduzir a passagem dos neutrinos, que viajaram da formação do nosso 

universo, e que somente agora atingiram o nosso planeta. Seríamos, então, 

capazes de ouvir a música que deu origem a existência ao mesmo tempo 

que ouviríamos a música do planeta e dos homens. Essa melodia, que nos 

conecta ao mistério do universo e de nossa existência, seria para Woods, o 

símbolo de uma nova espiritualidade da humanidade.  

 Nesta sua cidade subterrânea os edifícios e os cômodos não são 

definidos por nomes mas sim por matrizes de números, que definem a 

metricalidade e a música desses compartimentos. No texto do arquiteto, fica 

                                                
332 “A experiência é expressa, quando a expressão é necessária, por números e por 
matrizes de números: as freqüências de vibrações harmônicas e desarmônicas que 
ocorrem em todas as escalas da organização da matéria e da energia, desde 
átomos e moléculas até tecidos, aparelhos e estruturas, aos planetas, galáxias, 
cosmos. Tudo é número, tudo é frequência e vibração - tudo é unificado na 
experiência do número, e o registro é deixado na matemática precisa, mas 
imprevisível da forma.” Idem, p. 6. 

Figura 5.29: Maquete de um dos laboratórios de vida 
experimental.  
Fonte: https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2009/09/lwb-
ub2.jpg?w=600&h=974 
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claro que essa sociedade conseguiu uma síntese entre a arte e a ciência, 

entendida como una, e manifestada através da arquitetura e da música. 

Lebbeus recorre à física quântica para medir nossa atuação sobre o mundo. 

 
Quantum mechanics (…) has revealed to us a truism about our relationship 

to ourselves and our work : the phenomenon observed cannot be described 

without including in our description the way we observe it. 

And this truism extends further : what we observe – its reality – is 

determined by our observation of it. When we of the present culture 

understand this deeply, we will comprehend that the utility of an action or a 

thing created is determine by the way we created it, the way we work. And 

further : the function of a space does not exist a priori, but only exist when 

we act within the space. 333 

 

 Quando a sua cidade subterrânea estiver desenvolvida os seus 

construtores poderão finalmente emergir do subsolo, em busca do céu há 

muito esquecido, com torres que surgem do interior do planeta para 

reconquistar o seu território originário. A primeira destas torres, em um ato 

simbólico, estaria localizada na Alexanderplatz, desafiando a cidade 

                                                
333“A mecânica quântica (...) revelou-nos uma verdade sobre nossa relação com 
nós mesmos e nosso trabalho: o fenômeno observado não pode ser descrito sem 
incluir em nossa descrição a maneira como a observamos. (...) E este truismo se 
estende ainda mais: o que observamos - a sua realidade - é determinado pela 
nossa observação. Quando nós da cultura presente entendermos isso 
profundamente, compreenderemos que a utilidade de uma ação ou de uma coisa 
criada é determinada pela forma como a criamos, da maneira como trabalhamos. E 
ainda: a função de um espaço não existe a priori, mas só existe quando atuamos 
dentro de um espaço.” Idem, p. 7. 

Figura 5.30: Croquis de Lebbeus Woods para o roteiro do 
filme, escrito por ele, sobre seu projeto Underground Berlin. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/09/15/und
erground-berlin-the-film-treatment/ 
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tradicional através de uma nova arquitetura. Essa nova civilização, iria, por 

assim dizer, invadir a velha cidade e disseminar seus novos valores, como 

uma nova renascença para a humanidade. Esta nova concepção do espaço 

se sobreporia à cidade tradicional, sobrescrevendo-a, e possibilitando uma 

nova camada de leitura. Desta forma a cidade de Berlim se torna um 

palimpsesto de duas visões de arquitetura que se opõem e se 

complementam. 

 Segundo o autor cabe a nós, os inventores da cidade, arquitetos 

e/ou usuários, determinarmos a maneira como podemos e queremos viver. 

Woods argumenta que devemos estar sempre sintonizados com o presente 

para que possamos abrir possibilidades para definir nosso futuro.  

 Para Lebbeus estamos, pela tradição e pelo costume, presos a 

certos parâmetros e a certas práticas que parecem verdadeiras e corretas, 

mas que são um fragmento das possibilidades que podem existir. O único 

parâmetro eterno é o da mudança e o da incerteza. O único sentido para 

nossa existência é aquele que atribuímos a ela. Todo homem é mestre de si 

mesmo.  

 A visão de Woods sobre a arquitetura é muito influenciada pelos 

trabalhos de Heinz von Foerster, físico e filósofo criador da Cibernética de 

segunda ordem. As ideias de Foerster, como o imperativo ético, de agir para 

que sempre se aumente o número de escolhas a serem feitas; e do 

imperativo estético, que afirma que se você deseja ver, aprenda a agir; são 

basilares para o trabalho de Woods. 

 Woods acredita que uma nova forma de habitar pode resultar em 

Figura 5.31: Torre de Underground Berlin que aflora na cidade 
tradicional e confronta-a com uma nova arquitetura e cultura. 
Fonte: https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2009/09/lwb-
ub9.jpg?w=600 
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uma nova cultura. Uma cultura que se manifesta em uma nova forma de 

entender, não só a ciência e a arte, mas nossa própria organização política. 

Talvez este seja seu projeto mais messiânico e por conseguinte mais 

utópico. Uma grande cidade laboratório que se descola completamente dos 

sítios ocupados pelas formas políticas e arquitetônicas tradicionais, em 

busca da liberdade de experimentar novas formas de viver. Uma nova forma 

de viver que pressupõe uma nova ética e uma nova estética. Uma nova 

invenção de formas é a invenção de novas formas de existência.  

 Woods cria um subconsciente da velha Berlim acima, ainda dividida 

pelo jogo político e ideológico do fim da guerra fria. Sua cidade subterrânea 

é um devaneio poético do que a capital alemã poderia ser.   

Laboratórios da Vida Aérea/ Aerial Paris (1989) 

 Aqui, o cenário muda dos subterrâneos de Berlim para os céus de 

Paris. Mas, mais uma vez, Woods está preocupado na criação de espaços 

não hierárquicos através de seus laboratórios da vida. Seu projeto 

denominado Aerial Paris (1989) se configura como uma versão aérea de 

sua Solohouse, que se mantém sobre a superfície ou da Underground 

Berlin que é construído no interior do planeta. Neste projeto Woods quer 

construir no « terreno » mais fluído do céu.  

 Woods argumentava que vivemos em um planeta constituído de 

fluidos, tanto do ar de nossa atmosfera quanto das águas que cobrem a 

maior parte da superfície do planeta. Uma característica constante da 

arquitetura sempre foi nos oferecer abrigo desses mesmos fluídos, e para 

isso, construímos nossos edifícios para resistir ao fluxo dos fluídos que nos 
Figura 5.32: a arquitetura fluida de Lebbeus Woods pairando 
sobre a capital francesa.  
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/530510031078250245/ 
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permeiam. Nas palavras de Lebbeus, a arquitetura sempre foi anti-fluida, 

por assim dizer.334  

 Outra característica permanente da arquitetura, é a sua imobilidade. 

As edificações sempre foram pontos fixos sobre o terreno e contribuem para 

fixar as populações em seus sítios e criar suas comunidades. O arquiteto 

ressalva que as casas motorizadas e as tendas nômades raramente são 

consideradas arquiteturas. Inclusive os arquitetos que tentaram criar 

arquiteturas móveis tiveram seus esforços desprezados pelos colegas e 

pela crítica. Ele cita como exemplo, como não poderia deixar de ser, os 

projetos da Walking City de Ron Herron e a Suitaloons de Michael Webb, 

ambos do Archigram. O primeiro se trata de uma cidade nômade, equipada 

com pés telescópicos que possibilitaria que ela se deslocasse ; e a segunda 

seria uma casa para se vestir, o que talvez seja o projeto mais compacto 

para uma residência que algum arquiteto já tenha projetado. 

 Pensar em casas e, por extensão, cidades móveis seria uma 

subversão completa na forma como vivemos e nos organizamos 

socialmente. 

 
There are, however, some benefits to be gained by speculating about 

architecture that moves. Such architecture does not simply have moving 

parts—from doors to moving sun-screens and the like—but wholly moves 

from place to place. The main idea at stake is that of social stability. If 

everything is moving all the time, and not even as predictably as the 

                                                
334 Woods, Lebbeus. Fluid Space. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. 
Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 96.  

Figura 5.33: Os espaços fluidos dos laboratórios de vida aérea 
desafiam a gravidade do planeta através de um método ainda 
desconhecido.  
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/06/28/fluid-
space/ 
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weather, how can a coherent, cohesive community of people to formed and 

maintained? It is fine if we have some wandering vacationers, itinerant 

poets, migrant workers, and (for most) not so fine if we have roving bands of 

political insurgents and rebels, but in any event these nomads and their 

various modes of portable environment cannot serve as models for a viable 

human community. Or can they? 335 

 

 Na sociedade contemporânea, em que o sentido de comunidade 

está se movendo rapidamente dos sítios reais para os virtuais, o sentido de 

pertencimento está cada vez mais desterritorializado. As comunidades 

virtuais configuram um vetor de aproximação interpessoal, que não segue 

os imperativos hierárquicos dos espaços da cidade tradicional, mas se 

configura por uma rede lateralizada de ações autônomas. Essa rede 

comunitária muda constantemente em seu fluxo de pessoas que 

estabelecem relações entre si que nada dependem do espaço físico em que 

vivem.  

 Woods, em projetos como Aerial Paris, parece criar uma contraparte 

                                                
335 “Há, no entanto, alguns benefícios a serem obtidos pela especulação sobre a 
arquitetura que se move. Essa arquitetura não tem simplesmente partes móveis, 
como portas ou telas solares móveis entre outras, mas que se movem 
completamente de um lugar para outro. A principal idéia em jogo é a da 
estabilidade social. Se tudo está se movendo o tempo todo, e não tão 
previsivelmente quanto o clima, como se pode formar e manter uma comunidade de 
pessoas coerente e coesa? Esta tudo bem se temos alguns turistas errantes, 
poetas itinerantes e trabalhadores migrantes ; porém não seria tão bom (para a 
maioria) se tivermos bandos itinerantes de insurgentes políticos e rebeldes. Mas, 
em qualquer caso, esses nômades e seus vários modos de ambiente portátil não 
podem servir como modelos para uma comunidade humana viável. Ou eles 
podem?” Idem, p. 97. 

Figura 5.34: vista panorâmica de Aerial Paris (1989). Fonte: 
https://www.edwardcella.com/exhibition/111/exhibition_works/24
96 
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arquitetônica a este fenômeno, em que arquiteturas móveis podem, de 

maneira análoga, fluir livremente ao fluxo dos ventos de mudança, sem 

estar presa a nenhum território específico, e assim reorganizar suas redes 

de afetos e vizinhança.  

 Alguns dos desenhos, para este projeto, se parecem insetos tecno-

orgânicos com uma carapaça metálica de ondem pendem cabos.  Estas 

edificacões do Aerial Paris parecem sempre na iminência de infestar a 

cidade tradicional para parasitá-la. Suas formas orgânicas são mescladas 

com pedaços em ângulos agudos ligados por fios que prendem grandes 

véus que ajudam a sustentá-la sobre a cidade.  

 Aqui, Woods liberta-se do imperativo máximo da arquitetura: a 

gravidade. São poemas tectônicos que flutuam sobre o céu da capital 

francesa, mantidas por alguma energia não identificada.  

High Houses (1995-1996) 

 Assim como o projeto para a Aerial Paris, o projeto das High houses 

de Woods, pretendem conquistar o espaço aéreo como sítio para suas 

invenções arquitetônicas.  

Se no projeto anterior as casas eram insetos robóticos a sobrevoar a 

cidade, aqui elas se assemelham a aranhas com longos feixes de pernas 

que criam o duplo sobre a cidade existente.  

 Nas narrativas de terror o duplo tem a função de promover um 

estranhamento da realidade objetiva, através de um elemento 

fantasmagórico que, invariavelmente traz maus agouros. Porém reconhecer 

as narrativas é fundamental para entender as características formadoras de 

Figura 5.35: Casas Altas de Sarajevo de Lebbeus Woods, 
pairam de forma inquietante sobre a cidade abaixo. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/02/23/high-houses/ 
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determinado lugar. Suas casas aéreas se convertem em um genius loci 

macabro, que não permitem que os cidadãos esqueçam os eventos 

formadores do sítio. Elas se convertem em sentinelas silenciosas da 

história. 

 As High Houses são compostas por espaços aéreos que se 

estruturam sobre o tecido urbano existente ao mesmo tempo em que 

estabelecem um diálogo com ele. No caso do projeto de Sarajevo, elas 

seriam construídas no terreno de uma antiga indústria de tabaco destruída 

durante o cerco que durou entre os anos de 1992 a 1995.  

 Ao contrário do projeto parisiense, que não tinha por definição uma 

ligação estreita com a cidade que lhe dava nome, aqui as casas altas não 

se movem e estão intrinsecamente ligadas ao sítio no qual estão inseridos. 

Essas casas são freespaces aéreos ligadas ao chão por por feixes 

metálicos e estabilizadas por cabos de aço. 

 Assim como em outros projetos, Woods deixa claro que essas casas 

não são uma proposta para toda a cidade ou para todos os cidadãos. Elas 

seriam destinadas somente para as poucas pessoas que quisessem fazer 

parte deste experimento arquitetônico de reinvenção de uma cidade 

destruída pela guerra. Woods as vê como um desafio físico ao passado e 

ao presente da cidade.336 

                                                
336 Idem, p. 97. 

Figura 5.36: Klaus ?, Charge demonstrando uma possível 
inspiração para os desenhos das High Houses de Lebbeus 
Woods: os Walkers AT-ST (All Terrain Scout Transport) do 
universo de Star Wars, criado por George Lucas. 
Fonte: https://www.pinterest.com/pin/359373245244939160/ 
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Projetos para Sarajevo (1993-1996)  

Elektroprivreda	Building	(1993)	

  

Em novembro de 1993, no auge do conflito que durou de 1992 a 1995, 

Lebbeus Woods foi convidado a ir para Sarajevo com o intento de fazer 

algumas palestras e uma exposição sobre o seu trabalho, ajudando os 

arquitetos locais a pensar o papel que a arquitetura iria desempenhar 

durante e após o cerco. Nessa visita, ele conheceu o arquiteto Ivan Strauss, 

um dos mais respeitados da antiga Iugoslávia, e autor do projeto do Edíficio 

de Gestão Elétrica ou Elektroprivreda Building. Assim como outros edifícios 

institucionais, como o Parlamento e a Biblioteca Nacional, este foi 

severamente bombardeado durante a guerra. Foi o próprio Strauss, durante 

uma visita posterior de Woods, que solicitou que este último fizesse o 

projeto de reconstrução do edifício.  

 Em uma cidade arrasada por quatro anos de cerco, toda a infra-  
estrutura e serviços públicos estavam destruídos assim como muitos 

edíficios essenciais para o seu funcionamento político, administrativo e 

econômico. Além disso, não se tinha nenhuma ideia de como essa 

reconstrução seria feita ou financiada. Segundo o próprio Strauss : 

 
It will be an incredibly expensive, dificult and responsible task, in which 

every move will have to be made wisely and realistally, for hardly anything 

humans do is as prone to mistakes and malpratice as are building and 

rebuilding. Speed cannot serve as an excuse for mistakes ... with so many 

Figura 5.37: Elektroprivreda building em Sarajevo, capital da 
Bósnia, após sua destruição durante a guerra. Fonte : 
http://www.sarajevotimes.com/take-look-sarajevo-symbols-
war/ 

Figura 5.38: Desenho de Lebbeus Woods para o projeto de 
reconstrução do Elektroprivreda Building.  
Fonte: http://www.via-architecture.com/book-review-slow-
manifesto-lebbeus-woods-blog/ 
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ruins, buildings that were burned, with so much have damage, one will 

have to estimate with utmost care both the cultural and historical 

significance of objects to be restored and the economic reasoning behind 

each decision. What Sarajevo needs, obviously, is not simply a city now. It 

is more than that: a symbol.337  

 

 Woods então se perguntou qual seria o papel que a arquitetura teria 

na reconstrução de uma cidade arruinada pela guerra e reduzida a ruínas. 

Ele tinha a hipótese que 90% dos espaços arrasados seriam reconstruídos 

aproximadamente idênticos à sua condição antes da guerra, mas que os 

10% restantes poderiam ter novas conformações espaciais que se 

justaporiam a cidade.  

 O primeiro passo para essas ações seriam as cicatrizes, que 

buscariam evidenciar o contraste entre as ruínas dos edifícios e as 

intervenções incisivas do arquiteto sobre esses objetos. No conflito entre 

esses espaços estariam os seus freespaces.  

                                                
337 « Será uma tarefa incrivelmente cara, difícil e responsável, em que cada 
movimento terá de ser sábio e realista, pois nada que os seres humanos fazem é 
tão propenso a erros e negligência como quando estão construindo e 
reconstruindo. A velocidade não pode servir como desculpa para erros ... com 
tantas ruínas, edifícios que foram queimados, com tanto dano pesado, as pessoas 
terão que estimar com maior cuidado tanto o significado cultural e histórico de 
objetos a serem restaurados e o raciocínio econômico por trás de cada decisão. O 
que Sarajevo precisa, obviamente, não é apenas competência profissional, mas 
também sabedoria política. Não é simplesmente uma cidade agora. É mais do que 
isso: um símbolo. » STRAUSS, Ivan. Architectures and Barbarians. Diary of a 
Sarajevo Architect. In Beyond the revolution. The architecture in the eastern 
Europe. Architectural Design. Londres, 1996, p. 67. 
 

Figura 5.39: Projeto de Lebbeus Woods elaborado em 1994. 
Maquete eletrônica de Carlos Fueyo 2004. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2008/02/06/the-reality-of-
theory/ 
 
 

Figura 5.40: O edifício Elektroprivreda building atualmente. 
Fonte : http://www.sarajevotimes.com/take-look-sarajevo-
symbols-war/ 
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 Estes lugares não teriam programas pré-determinados: seriam 

destinados a uma nova forma de viver. Estes seriam espaços construídos 

dentro do vazio gerado pelas artilharias, onde as formas complexas criadas 

pela destruição da guerra, possibilitariam novas apropriações do edifício. 

Essas configurações exigiriam o desafio de viver de uma maneira menos 

passiva, um laboratório espacial que trocaria o conforto por uma experiência 

fenomenológica nova do habitar.  

 O projeto para o Elektroprivreda Building seria um estudo de caso 

das teorias de Woods para a reconstrução de sítios de guerra. A maior parte 

do edifício seria restaurada para novamente abrigar os espaços 

corporativos. Já o trecho arruinado seria um freespace, propondo que os 

escritórios ou as unidades habitacionais pudessemm ser reinventados pelos 

usuários do edifício.  

 A reconstrução do edifício não seguiu os planos do arquiteto norte-

americano e outro profissional foi chamado para fazer o projeto. Apesar 

disso, Woods não considerava que eles estivessem errados, ou que seu 

trabalho fracassara, pois os arquitetos experimentais, como ele se 

considerava, entendem que as ideias, uma vez publicadas, ganham vida 

própria e podem ser aplicadas posteriormente de maneiras imprevisíveis. 

Pois serão nos espaços mais traumatizados pelas ações do homem, que 

aprenderemos a não acreditar na ilusão de conforto que nos é vendida. E, 

principalmente, que novas formas de habitar a cidade são possíveis.338  

                                                
338 WOODS, Lebbeus. The reality of the theory. In Slow manifesto : Lebbeus 
Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, 
p. 18. 

Figure 5.41: Exemplo de uma cicatriz em Sarajevo, onde a 
profusão de planos metálicos e cabos parece dotar a 
arquitetura de próteses robóticas. Fonte: 
https://historyofourworld.wordpress.com/2009/11/18/lebbeu
s-woods-radical-reconstruction/ 
 

Figura 5.42: Novo Parlamento de Sarajevo. Fonte: Woods, 
Lebbeus. Radical Reconstruction. Princeton Architectural 
Press: New York, 1997. 
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Meta	Institutos	(1994-1995)	

 Aqui o arquiteto norte americano começa com uma reflexão 

importante sobre a importância dos aspectos simbólicos da arquitetura. 

Para Lebbeus, novos sistemas políticos de governo necessitam de novos 

signos espaciais e arquitetônicos que evidenciem o novo poder instituído. 

Assim, para ele, um dos motivos do fracasso da revolução francesa, entre 

outros, foi o fato dela se instalar nos edifícios da própria realeza que 

acabara de depor. Desta forma « while promising a new world order, it 

delivered an old world order of space and symbol. »339 Logo, a revolução foi 

percebida como sendo a substituição de uma elite por outra, sem nenhuma 

diferença visível entre elas. 

 Por outro lado a Revolução Russa, de maneira oposta, criou um 

movimento artístico e arquitetônico, que evidenciasse à sua condição 

revolucionária ao propor um novo arcabouço teórico e estético. Esse 

movimento batizado de construtivismo, promoveu uma outra revolução nas 

artes, amplamente apoiado pelo estado, que se opunha frontalmente ao 

regime recém deposto. Essa renovação foi sentida nos mais diversos 

campos da cultura como as artes plásticas, a arquitetura, o cinema, a 

música, etc. Esse projeto, de uma nova arte revolucionária, foi abandonado, 

sob o julgo de Stalin, em um governo que se abrigava no edfício imperial do 

Kremlin e criava blocos de apartamentos neoclássicos.  
                                                
339 “ao prometer uma nova ordem mundial, ele entregou uma antiga ordem mundial 
de espaço e símbolo.” WOODS, Lebbeus.  Meta-institutes. In Slow manifesto : 
Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New 
York, 2015, p. 98. 
 

Figura 5.43: Meta instituto, detalhe.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/08/01/met
a-institutes/  
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 Logo, para ele, qualquer revolução política necessita de uma 

revolução cultural, pois o que seria desse ímpeto de mudar o mundo se não 

mudarmos nossa visão do mundo? Se a arte é justamente nossa percepção 

do mundo que nos cerca, logo precisamos de uma nova base estética que 

evidencie a nova disposição ética dessa mudança. A Torre de Tatlin era um 

tipo novo de construção, com pouca história precedente e menos futuro 

ainda.  

 A relação entre revolução política e uma nova estética é um dos 

principais pontos abordados por Andre Breton em seu Segundo Manifesto 

Surrealista. O escritor francês advogava uma nova arte que buscasse uma 

maneira de mudar o mundo e libertasse o indivíduo das normas impostas 

pela sociedade. « Revolução : os problemas do amor, do sonho, da loucura, 

da arte e da religião. »340  

 A arte e a arquitetura teriam um poder revolucionário ao promover 

um rompimento com uma visão de mundo vigente. Neil Leach argumenta no 

poder revolucionário da arte a partir da leitura Hebert Marcuse. Para 

Marcuse a arte iria além da ideia marxista de de expressão das relações 

sociais para ser percebida como uma crítica dessas relações. « For 

Marcuse the revolutionary may exist within the aesthetic. »341  

                                                
340  BRETON, Andre. Segundo Manifesto do Surrealismo (1930) in TELES, 
Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia & modernismo brasileiro. 
Apresentação e crítica dos principais movimentos vanguardistas. Rio de 
Janeiro: José Olympio Editora, 2012, p. 283. 
341 « Para Marcuse, o revolucionário pode existir dentro da estética. » LEACH, Neil. 
Architecture or Revolution? In Beyond the revolution. The architecture in the 
eastern Europe. Architectural Design. Londres, 1996, p. 8. 

Figura 5.44: Vladimir Tatlin, Monumento à Terceira 
Internacional, (1917).  
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2009/08/ta
tlin3a.jpg?w=600&h=733 
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 Da mesma forma, Woods entende que deva existir uma nova 

arquitetura para uma nova ordem social. Ele cria um novo tipo de edifício, 

chamado de Meta-instituto, um tipo de edificação destinada a abrigar 

instituições que teriam a função de pensar as próprias instituições e sua 

atuação política na sociedade à qual devem servir.  

 Toda revolução, seja qual for, deve ter como primeira preocupação 

pensar como o próprio governo deve se estruturar para não cometer os 

mesmos erros que o regime precedente. Para Lebbeus começar um novo 

regime se paramentando com as estruturas de poder do antecessor é um 

contrassenso primário que deve ser evitado, pois um novo sistema político 

não pode ser levado a cabo em tipologias consagradas.  

 

 It is difficult to imagine carrying on government-as-usual in Vladimir Tatlin’s 

spiraling ‘monument to the Third International,’ with its suspended, rotating 

chambers, which was intended to house a radically new Socialist form of 

government. At the same time, it is easy enough to picture a labyrinthine 

bureaucratic regime carrying on quite as bureaucracies always have in the 

Kremlin, or in Albert Speer’s pseudo-Greek buildings designed for the Nazi 

Reich. Phony revolutions are a perfect fit for phony architecture, or for 

architecture that inauthentically borrows its authority from a pre-

revolutionary past. It is fortunate that the United States is not undergoing a 

political or social revolution, given its pseudo-Roman Capitol and neo-

classical White House, though Barack Obama did campaign on a promise of 

“change” that culminated on a stage festooned with phony classical 

                                                                                                                         
 

Figura 5.45: Perspectiva e detalhe do meta-instituto de 
Sarajevo. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/08/01/meta-
institutes/ 
 



 271 
columns.342 

 

 Os edifícios do Parlamento, em Sarajevo, foram os mais atingidos 

durante o conflito justamente por seu caráter simbólico. Por esse mesmo 

motivo Woods propõe que essa história esteja personificada na sua própria 

tectônica e, ao invés de uma restauração convencional, o arquiteto sugere 

que sua estrutura cartesiana tradicional seja penetrada pelos seus 

freespaces. O edifício se constitui por uma coleção de injections que se 

aproveita da estrutura remanescente do edifício para criar um novo símbolo 

de poder político.  

 Este é um dos edifícios que mais encarnam um ideal surrealista na 

obra de Lebbeus Woods. Seu meta-instituto, com sua estrutura racional 

permite que se apoie sobre ela uma aglutinação de cacos delirantes de uma 

realidade histórica presentificada. O tempo e o espaço colidem em uma 

montagem automática de fragmentos que em sua incompletude nos contam 

                                                
342 É difícil imaginar levar um governo, tradicional, no monumento em espiral da 
Vladimir Tatlin para a Terceira Internacional, com suas câmaras suspensas e 
rotativas, que visavam abrigar uma forma de governo socialista radicalmente nova. 
Ao mesmo tempo, é bastante fácil imaginar um regime burocrático labiríntico que se 
baseia tanto quanto as burocracias sempre requerem, no Kremlin, ou nos edifícios 
pseudo-gregos de Albert Speer projetados para o Reich Nazista. As revoluções 
falsas são um ajuste perfeito para a arquitetura falsa, ou para a arquitetura que 
ilegitimamente empresta sua autoridade de um passado pré-revolucionário. É 
afortunado que os Estados Unidos não estejam passando por uma revolução 
política ou social, dado o seu Capitólio pseudo-romano e a Casa Branca 
neoclássica, embora Barack Obama tenha feito campanha com uma promessa de 
"mudança" que culminou em um palco enfeitado com falsas colunas clássicas. 
WOODS, Lebbeus.  Meta-institutes. In Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. 
Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 99. 
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uma narrativa. Um símbolo que não se baseia em colunas e frontões 

neoclássicos como forma de validação através de uma coleção de signos 

arcaicos, mas que leva em conta a história de formação daquele local.  

 Sua autoridade é evidenciada pela capacidade de recuperação de 

um povo, que mesmo bombardeado, consegue, analogamente, se reerguer 

e recriar sua estrutura política. A autoridade não reside mais na simetria, 

nos brasões, nas insígnias e nas bandeiras, mas sim em um edifício 

fragmentado pela guerra. Ao reconhecer o horror da violência, nos 

lembramos que a verdadeira autoridade reside na população que sofreu e 

morreu nesses escombros. 

 Trata-se tanto de uma afirmação política, quanto de uma 

constatação: uma guerra muda a própria cidade e, por extensão, a 

sociedade que nela habita. 

 Os trabalhos de Lebbeus Woods, em zonas de conflito e catástrofes, 

evidencia justamente uma patologia urbana, cada vez mais comum em 

intervenções urbanas: a amnésia. Seus trabalhos conceituais são um 

manifesto da apropriação da história do local, por mais terrível que seja, 

como ponto de partida para as suas propostas. Woods cria suas 

arquiteturas fantásticas como um ato social e principalmente construtivo, 

através da intervenções em áreas arruinadas, onde as marcas das 

tragédias colaboram na elaboração de novos pressupostos espaciais.  

 Ao revestir esses cadavéres arquitetônicos, Woods assombra toda a 

cidade e nos informa dos eventos terríveis do passado e acaba com nossa 

ilusão de paz e harmonia. Woods, porém, considera problemático o fascínio 
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romântico com as ruínas e a nostalgia que, com elas, advém. O poder 

evocativo das ruínas é sempre manipulado para produzir e incitar 

arraigados sentimentos cooptados para fins políticos, ideológicos e 

religiosos. O arquiteto norte-americano, ao contrário, argumenta que a 

aceitação da deterioração dos edifícios, e sua ruína inevitável, coloca a 

arquitetura em uma posição única para informar nossa compreensão da 

condição humana e refletir sobre a sua experiência.  

 

Projetos para Havana (1995) 

 Os projetos para zonas urbanas de crise, elaborados por Lebbeus 

Woods, o levaram para palcos de guerra na Europa e também na América. 

Mais especificamente em Cuba, onde passados 35 anos da Revolução 

Comunista, a sua capital enfrenta desafios para se renovar como cidade, 

após a falência do bloco soviético, e estando o país sobre embargo 

econômico norte-americano. Estes estudos são resultado da visita a 

Havana em 1994 para participar de uma conferência sobre arquitetura e 

urbanismo organizada a pedido dos arquitetos cubanos pelo MAK – 

Austrian Museum of Applied Arts em Viena.   

 Woods, ao se debruçar sobre a cidade de Havana para elaborar 

seus desenhos, descobriu similaridades insuspeitas entre a capital de Cuba 

e a capital da Bósnia e Herzegovina. Após a revolução, Cuba recorreu aos 

países do bloco comunista do leste europeu, inclusive a antiga Iugoslávia, 

em busca de suporte técnico e econômico para a construção de conjuntos 

residenciais multifamiliares, escolas, hospitais, etc. Muitos edifícios foram 

Figura 5.46: Reunião na conferência Architecture Again, 
(1994). Da esquerda para a direita: Lebbeus Woods, Thom 
Mayne, Carme Pinos, Mario Coyula, Wolf D. Prix, Carl Pruscha, 
Gianfranco Gorgoni, não identificado, Daniela Zyman.  
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2009/08/h
avmeet1.jpg?w=600&h=462 
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projetos pré-fabricados nesses países do leste europeu e, posteriormente, 

enviados por navio para serem montados no local. Logo, Woods 

reconheceu na ilha caribenha muito da arquitetura que ele estudou para seu 

projeto em Sarajevo.  

 Outra similaridade apontada por Lebbeus é o contraste entre uma 

rica cultura multiétnica local e o estado de ruína no qual a cidade se 

encontrava, por forças políticas e econômicas. Desta forma o pequeno país  

caribenho se encontrava em um estado de suspensão entre ideologias e 

forças econômicas mundiais, evidenciada pelo contraste de sua cultura 

latino-americana e os cinzentos blocos de habitação importados do leste 

europeu.343 Enquanto isso o estado falido não tinha recursos para cuidar da 

cidade e de seus cidadãos de maneira apropriada.  

 Pessoalmente Lebbeus desejava que a revolução prevalecesse, 

tanto das pressões do cerco econômico externo quanto do autoritarismo de 

seu próprio governo, que segundo o arquiteto estariam intimamente 

ligados.344 Para ele a arquitetura é uma peça chave para que qualquer 

forma de organização política possa prosperar, pois é ela que molda o 

espaço físico da cidade e favorece a organização de comunidades. “One 

way to save the revolution is to generate the energy for reconstruction from 

within the community.” 345  Os arquitetos seriam mais orientadores e 

consultores do que os autores do produto final. Cabe aos próprios cidadãos 
                                                
343  WOODS, Lebbeus. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press: 
New York, 1997, p. 19. Tradução nossa. 
344 Idem, Ibidem. 
345 “Uma maneira de salvar a revolução é gerar a energia de reconstrução do 
interior das comunidades.” Idem, Ibidem. 

Figura 5.47:  Meta instituto para Havana, Cuba. Fonte: Woods, 
Lebbeus. Radical Reconstruction. Princeton Architectural 
Press: New York, 1997. 
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interpretar e dialogar com o plano dos arquitetos, para que se atenda aos 

seus anseios como coletividade. Os projetos de Woods para Havana, assim 

como os de Sarajevo, são baseados mais em trabalho intensivo do que em 

capital extensivo, segundo suas palavras. 

 
What is a radical architecture? I have only one answer: the one in wich you 

od not already know how to behave. In relation to the social condition in 

Havana, that certainly can and should be explored. Not only that. It can be 

an extension of revolution, rather than a passive reliance on old definitions – 

even if those definitions have to do with revolution itself.346  

 

 Woods propõe que novos padrões e sistemas, assim como novas 

espacialidades podem ser conseguidas através de novas geometrias, e, 

para lugares em crise como Havana, a saída pode ser o rompimento da 

norma e o investimento em novas abordagens, como a reconstrução radical 

da cidade. 

Cidades	de	Muro	para	Havana	Vieja	(1995)	

 As paredes são elementos primordiais do fazer aquitetônico e suas 

características materiais e formais, são fundamentais na essência da 

disciplina. Elas são associadas à divisão ou a segregação de espaços e 

                                                
346 “O que é uma reconstrução radical? Eu tenho apenas uma resposta: aquela na 
qual você ainda não sabe como se comportar. Em relação à condição social em 
Havana, isso certamente pode e deve ser explorado. Não apenas isso. Pode ser 
uma extensão da revolução, ao invés de uma dependência passiva de definições 
antigas – mesmo que essas definições tenham a ver com a própria revolução.” 
Idem, Ibidem. 

Figura 5.48: Muro para a cidade de Havana. Fonte: JODIDIO, 
Philip. Contemporary American Architects Volume III. Taschen: 
Köln, 1997. 
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através delas conseguimos estabelecer relações em pares dicotômicos 

como fora/dentro, público privado, claro/escuro, quante/frio, etc.  

 Em alguns casos, contudo, as paredes podem servir como elemento 

de agregação entre coisas e pessoas. No plano político, Lebbeus dá o 

exemplo do muro de Berlim, símbolo máximo da diferenciacão política do 

século XX, que, no momento de sua derrubada, se tornou um elemento de 

conciliação entre as pessoas.  

 O arquiteto também ponderava que os muros podem servir de 

instrumentos de mudança política, como as paredes grafitadas com 

palavras de ordem ou mensagens políticas. Os muros também seriam 

suportes para se colocar arte ou fotografias de eventos passados.  Nesses 

casos, segundo Woods: “In such cases the wall becomes more than a 

spatial divider, but rather an instrument of change.” 347 

 Os muros são elementos que definem os próprios limites da 

arquitetura. Através deles definimos as bordas, as fronteiras e as periferias. 

Caminhe-se para o centro e a crise, por uma série de interesses, é 

camuflada. Quanto mais longe do centro mais evidente se torna.348 As 

pessoas que vivenciam a crise são as pessoas do muro, interessadas em 

habitar o freespace, e reinventar o espaço diariamente. Essa é a arquitetura 

formada pela contingência, pelo fragmento, pela sobra. No projeto para o 

                                                
347   “Nestes casos o muro se torna mais do que divisores espacias, e se 
converterem em instrumentos de mudança.”Woods, Lebbeus. Walls of Change. In 
Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton 
Architectural Press: New York, 2015, p. 141. Tradução nossa. 
348  WOODS, Lebbeus. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press: 
New York, 1997, p. 13. 

Figura 5.49: Vista aérea do Muro ao redor de Havana Vieja. 
Fonte: JODIDIO, Philip. Contemporary American Architects 
Volume III. Taschen: Köln, 1997. 
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novo muro urbano para a cidade de Havana, este seria, emblematicamente, 

construído na linha onde existiu o antigo muro. Esse muro, que no passado 

servia para proteger a população contra forças colonialistas, continuaria a 

servir, de certa forma, ao mesmo objetivo. 

 Como não há perspectiva de investimento por parte do governo ou 

de finaciadores privados para cidade, sua restauração deveria começar de 

baixo para cima com a comunidade se mobilizando para mudar a sua 

situação.  

 Woods propõe uma série de paredes ou muros que seriam uma 

espécie de grande hub linear de serviços urbanos voltados à população 

local. Essa parede, de alvenaria e concreto, conteria serviços e também 

serviria de limite e apoio para a construção de novas tipologias para a 

cidade. 

 
Ideally, the proposed walls would contain some infrastructural purposes: 

water purification, at the least, the generation of electricity, like an ‘urban 

battery,’ at the most. This means that these would be ‘hi-tech’ walls, into 

which individual dwellings would plug, as self-sustaining urban units. A good 

deal of clever engineering and sophistication in construction would be 

required to build them. Professionals, whether public or private, would have 

to be involved in the design and the supervision of construction. Their 

services could be donated to the project of saving this endangered district, 

or underwritten by international grants. The point is, the proposed urban 

Figura 5.50: Freespace para o Projeto para Havana. Fonte: 
JODIDIO, Philip. Contemporary American Architects volume III. 
Taschen: Köln, 1997, p.61. 
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walls would act as generators—or, more precisely, as re-generators—of the 

old city. 349 

 

 A proposta se estenderia, também, aos imóveis colapsados ou em 

ruínas que poderiam ser preenchidos por novas estruturas ou abrigar 

injections de novos espaços, evidenciando suas cicatrizes urbanas. A 

pretensão do projeto é que, depois de consolidada no centro histórico, 

essas intervenções possam se espalhar por toda a cidade de Havana.  

Terrain	para	Havana	(1995)	

 Nos projetos denominados de Terrain, Lebbeus cria uma arquitetura 

de grande escala que se configura em uma solução topográfica. A 

construção de paisagens artificiais ao mesmo tempo reestrutura e 

ressignifica as paisagens naturais, de acordo com a influência e o impacto 

das forças humanas e naturais.  

 Dentre os Terrains concebidos pelo arquiteto norte americano cabe 

destacar seu projeto intitulado On the Malecón. Este é outro projeto 

concebido para a cidade de Havana, em que o arquiteto tenta resolver o 

                                                
349  “Idealmente, as paredes propostas conteriam algumas serviços de infra-
estrutura: no mínimo a purificação de água, e no máximo a geração de eletricidade, 
como uma "bateria urbana". Isso significa que estas seriam paredes "de alta 
tecnologia", nas quais as habitações individuais se conectam, como unidades 
urbanas auto-sustentáveis. Seria necessária uma boa engenharia inteligente e 
sofisticação de construção para erigí-las. Os profissionais, públicos ou privados, 
teriam de estar envolvidos na concepção e supervisão da construção. Seus 
serviços podem ser doados para o projeto de salvação deste distrito ameaçado, ou 
subscritos por bolsas internacionais. A questão é que os muros urbanos propostos 
atuariam como geradores - ou, mais precisamente, como re-geradores - da cidade 
velha.” Idem, p. 142. Tradução nossa. 

Figura 5.51: O Malécon na posição horizontal serve como 
esplanada para o lazer a beira mar. 
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/01/01/on-
the-malecon/ 
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problema da frente marítima da capital cubana sujeita a furacões e 

tempestades, ao mesmo tempo em que cria um espaço de lazer para a 

cidade.  

 Circundando o perímetro norte da ilha em que esta se encontra de 

frente para o Caribe está El Malecón, uma longa estrada a beira mar, que a 

despeito de sua beleza, traz inúmeros problemas para que a população 

local possa desfrutá-la. Aqui não há uma praia propriamente dita, somente 

uma parede de proteção que nasce aos pés de um leito rochoso. Essa 

parede não oferece proteção quando há tempestades, momento em que as 

ondas são grandes o suficiente para atingir a estrada e arrastar os carros e 

as pessoas que se encontram no local.  

 Além da estrada não há um espaço de lazer onde as pessoas 

possam desfrutar a paisagem de forma segura. Até o banho de mar neste 

local é considerado perigoso, pois as águas são especialmente turbulentas 

neste trecho. Outro problema a ser considerado é que quando a ilha é 

atingida por furacões o nível do mar aumenta muito e cria ondas 

gigantescas que assolam a parte baixa da cidade, causando destruição e 

inundações, inclusive em Havana Vieja onde mora a população mais pobre. 

Ainda por cima, a cada cinquenta anos, aproximadamente, acontece uma 

tempestade especialmente grande que causa grande devastação na cidade. 

 A resposta de Woods para esses problemas seria criar um espaço 

de lazer ao mesmo tempo em que aumenta a segurança do local. O projeto 

consiste em enorme ponte urbana de seis quilômetros de comprimento que 

amplia os espaços recretivos à beira mar e, simultaneamente, protege a 

Figura 5.52: O Malécon na posição vertical serve como 
proteção das ondas duranteas as tempestades e furacões.  
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/01/01/on-
the-malecon/ 
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cidade das altas mares causadas por tempestades tropicais e furacões que, 

frenquentemente, a assolam. Usando a própria força da maré, esse passeio 

se transforma em um paredão que protege a cidade. 

 Aqui não é só os edifícios, mas a paisagem que se torna ciborgue. 

Em muitos projetos posteriores o tema de uma topografia tecno-orgânica 

será exponencialmente potencializada. 

Projetos para São Francisco (1995/2000) 

 Nos projetos desenvolvidos para a cidade de São Francisco, Woods 

conta que foi inspirado pelo comentário de Toshio Nakamura depois do 

desastre do terremoto de Kobe em 1995. Ele disse a Lebbeus que a 

destruição resultante desse evento se encaixava perfeitamente na 

abordagem discutida no seu livro War and architecture, sobre a renovação 

de áreas afligidas pela guerra. O arquiteto norte americano retrucou que 

não era o caso, pois em Kobe o desastre não foi causado por atitudes 

humanas. Woods, contudo, após refletir sobre o tema, mudou de ideia pois 

percebeu que havia uma intenção humana deliberada que contribuía, 

mesmo inconsciente, para a destruição do terremoto. Este dado, concluiu, 

deveria ser levado em conta na maneira como fazemos os nossos projetos. 

 De acordo com o arquiteto, os seus trabalhos para São Francisco 

exploram novas possibilidades do fazer arquitetônico aliadas as 

potencialidades característica dos locais em que estão inseridas. 350 

Segundo ele, a maneira como construímos em zonas de terremotos, 

transformam nossos edifícios em potenciais assassinos em massa. A 
                                                
350 Idem. p. 20. 

Figura 5.53: casa-onda (Wave-House) de Lebbeus Woods, 
parte do projeto San Francisco Bay: Inhabiting the Cake (1995).  
Fonte: https://ragpickinghistory.co.uk/2017/03/30/salvage-
cities/wave-house/ 
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construção em sistemas ortogonais não seria a melhor resposta para essas 

áreas, pois as formas horizontais tem a tendência a colapsar no caso de 

atividade sísmica.  

 Woods então questiona o porquê de se continuar a produzir a 

arquitetura desta maneira, quando se sabe os problemas deste tipo de 

solução. Um dos fatores, de acordo com o arquiteto, está na própria 

negação de que uma catástrofe possa acontecer, pois assim ficamos mais 

confortáveis com a nossa situação. A consciência da possibilidade do 

perigo causa muita angústia e preferimos nos esquecer dele do que nos 

precaver.  

 Segundo ele, mesmo os governos, que tem poder para tomar 

providências para que se mudem os critérios, através de leis, códigos de 

obras e zoneamento urbanos, estão na folha de pagamento das grandes 

empreiteiras, seja através de propinas para a realização de grandes 

empreendimentos quanto no próprio financiamento de campanhas políticas. 

  Outro motivo seria de ordem econômica, pois a indústria da 

construção desenvolve seus materiais e métodos em cima de práticas já 

consagradas e essas práticas dão sustentação a um modelo negócio que 

gera lucros exorbitantes. Qualquer variação para baixo, desse percentual de 

ganhos, não será tolerado, mesmo que vidas estejam em jogo. Assim, 

qualquer profissional que propor algo que não esteja mais preocupado com 

a segurança do retorno financeiro, simplesmente não encontrará posição no 

mercado. 

Figura 5.54: as estruturas Iceberg (1991) do projeto San 
Diego, se assemelham a grandes ciborgues que vêm 
conquistar a cidade. Fonte: http://lebbeuswoods.net 
 

Figura 5.55: Croquis de Lebbeus Woods para as Horizon 
houses (1996).  
Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/05/27/oma-
lifting/ 
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 Outra questão colocada pelo arquiteto, é que romper o grid 

ortogonal das edificacões seria muito difícil, pois esta é uma idéia muito 

antiga e, consequentemente, tida como uma verdade inquestionável da 

disciplina. Tentar romper com uma diretriz cultural tão arraigada na cultura 

arquitetônica mundial não é uma tarefa fácil, mesmo que seja por uma 

causa de segurança, e não apenas exibicionismo formal. 

 Woods argumenta que o sistema cartesiano x, y e z está no 

fundamento da concepção de espaço que reduz as diferenças e conflitos 

em um número menos variável de elementos e, assim, é capaz de conciliá-

los. 
Reconciliation is achieved by reducing presumably unmanageable 

complexities into more manageable simplicities of a universally applied 

mathematical system. The overarching purpose of the prevailing system of 

reasoning is to control and direct all human activities. By applying an 

abstract and universal system of form making and space shaping, a 

universal system of human thought and behavior can be simultaneosly 

estabilished and enforced. 351 

 

 Aqui a retórica de Woods se aproxima muito daquela dos 

surrealistas a respeito da limitação do pensamento cartesiano frente às 

                                                
351 “A reconciliação é conseguida reduzindo as complexidades presumivelmente 
incontroláveis em simplicidades mais gerenciáveis de um sistema matemático 
universalmente aplicado. O propósito geral do sistema de raciocínio prevalecente é 
controlar e dirigir todas as atividades humanas. Ao aplicar um sistema abstrato e 
universal da forma e modelagem do espaço, um sistema universal de pensamento 
e comportamento humano pode ser simultaneamente estabelecido e aplicado.” 
Idem, p. 21. 

Figura 5.56: Maquete de uma Casa do Horizonte (Horizon-
Houses) (2000) que mantém sua integridade em um terremoto 
justamente por sua geometria não ortogonal.  
Fonte: http://www.bldgblog.com/2012/03/star-wheel-horizon/ 
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possibilidades mais amplas da irrupção do subconsciente.Para o arquiteto 

as forças sísmicas da natureza são uma alegoria da irrupção do irracional e 

da loucura que também perturba o pensamento racional. A pretensa lógica 

geométrica universal, que seria aplicada indistintamente, se mostra uma 

falácia. Desta forma, aceitar a imprevisibilidade dessas força como dado do 

projeto, ao invés de negá-las, possibilitaria mudar as relações do homem e, 

por extensão, da arquitetura com estes sítios. 

 A lógica cartesiana pressupõe dualidades antagônicas excludentes 

e, em muitas vezes irreconciliáveis. Como já comentado anteriormente, uma 

das questões do surrealismo era justamente romper esses pares de 

opostos. Os surrealistas questionavam a pretensa superioridade da lógica 

racional sobre os processos mentais dos sonhos ou da loucura. Estes 

processos estão normalmente mais associados à natureza primitiva do 

homem em detrimento da inteligência que é a característica superior dos 

homens civilizados. O homem racional é colocado como a antítese da 

natureza irracional. Assim como é irracional a natureza humana, com suas 

paixões, que devem ser domadas pelo seu intelecto. Toda a inteligência foi 

feita para domar o irracional e o absurdo, assim como o homem foi feito 

para domar a natureza. 

 
The prevailing atitude is that deviations in the construction of space are not 

to be alowed, let alone forced on society by unpredictable and uncontrolled 

geological forces, any more than by unpredictable and uncontrolled – so 

called “anarchistic”- social and political forces, or even by less explosive 

intelectual and artistic deviations from the self-consistent norm. If 
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uncontrolled deviations in form are alowed, then the universal validity of the 

entire system is called into question.352 

 

 Assim continuamos obstinadamente a reproduzir formas ortogonais 

mesmo que estas não sejam as mais adequadas em determinada situação. 

As geometrias cartesianas simbolicamente reforçam o domínio da 

inteligência humana civilizatória sobre as informalidade das formas naturais. 

Para os surrealistas, assim como para Lebbeus Woods, pode haver mais 

inteligência no absurdo e no caótico do que no racional e ordenado. Aceitar 

esse fato é aceitar a natureza animal e irracional do homem, que longe de 

diminuí-lo enquanto ser pensante, completa-o como um todo. A própria 

criatividade e o pensamento inventivo estão relacionados com os processos 

do subconsciente que afloram em nosso pensamento racional para mudá-

lo. 

 O que Woods propõe, para essas zonas de perigo, são edifícios que 

não ignorem as forças da natureza. Uma arquitetura, justamente, que 

incorpore e se transforme por causa dos terremotos e, no processo, 

disperse sua energia. O arquiteto, com isso, criou alguns projetos que não 

só convivem com as atividades sísmicas, mas que dela dependem para 

                                                
352 “A atitude prevalecente é que os desvios na construção do espaço não devem 
ser permitidos, e muito menos forçados à sociedade por forças geológicas 
imprevisíveis e descontroladas, assim como por forças sociais e políticas 
imprevisíveis e descontroladas - chamadas "anarquistas" – ou mesmo pelos menos 
explosivos desvios intelectuais e artísticos da norma estabelecida. Se os desvios 
não controlados na norma forem permitidos, a validade universal de todo o sistema 
será questionada.” Idem, ibidem. 

Figura 5.57: Cortes esquemáticos mostrando o 
reposicionamento das Casas do Horizonte (Horizon-Houses) 
(1996). Fonte: http://www.bldgblog.com/2012/03/star-wheel-
horizon/ 
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transformar esses eventos em benefícios para os próprios habitantes desse 

espaço. 

Horizon	Houses	(1996/2000)	

 Estas são casas que usam uma espacialidade não ortogonal para se 

re-orientarem em caso de ocorrência de um evento sísmico, se adaptando 

às forças que atuam sobre elas. Uma característica é que elas são objetos 

autônomos que não tem nenhum tipo fundação, nada que as fixe sobre a 

superfície do planeta. No caso de um evento, ela não estará presa ao solo e 

não será afetada estruturalmente pelo tremor. O máximo que acontecerá 

será a sua recolocação em função do eixo horizontal.  

 Assim, evitando o colapso de sua estrutura, se preserva o edfício e, 

mais importante, as vidas contidas nela. Além do espaço interno que se 

reconfigurará, assim o fará o espaço externo entre as casas. Como em 

Aerial Paris mais uma vez temos um projeto que se desprende do solo, 

borrando os limites entre o que pode ser público ou privado. 

 
They are structures experimenting with our perception of spatial 

transformations, accomplished without any material changes to the 

structures themselves. In these projects, my concern was the question of 

space. The engineering questions of how to turn the houses could be 

answered by conventional mechanical means—cranes and the like—but 

these seem clumsy and inelegant. The mechanical solution may lie in the 

idea of self-propelling structures, using hydraulics. But of more immediate 

concern: how would the changing spaces impact the ways we might inhabit 

Figura 5.58: A wheel-house se movimenta durante um 
terremoto peservando a estrutura e reconfigurando o interior da 
casa. Fonte: http://www.bldgblog.com/2012/03/star-wheel-
horizon/ 
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them? 353  

 

 Estas estruturas, que fazem parte do projeto de São Francisco, 

podem mudar sua posição em relação ao horizonte em caso de abalo 

sísmico, ao mesmo tempo em que alteram a natureza potencial dos 

espaços internos. Elas lembram grandes brinquedos em que se pode 

habitar e os terremotos fazem parte do jogo lúdico de reposicioná-las e, 

com isso, reconfigurar seu espaço interno, criando novas espacialidades. 

Em lugar de tragédia, teríamos possibilidades abertas pelo contínuo câmbio 

espacial. 

 Nesse projeto há um resumo de conceitos importantes para o 

arquiteto. O primeiro seria a variabilidade espacial entendida como um 

desafio à vida, o que para ele criaria uma comunidade de indivíduos mais 

curiosa em explorar novas formas de habitar, e por conseguinte novas 

formas de viver e pensar.  

 O segundo, derivado do primeiro, é que essas pessoas abraçariam 

espontâneamente o imponderável, o repentino e o fortuito como elementos 

                                                
353  « São estruturas experimentando nossa percepção de transformações 
espaciais, realizadas sem mudanças materiais nas próprias estruturas. Nesses 
projetos, minha preocupação era a questão do espaço. As questões de engenharia 
sobre como girar as casas podem ser respondidas por meios mecânicos 
convencionais - guindastes e similares - mas estes parecem desajeitados e pouco 
elegantes. A solução mecânica pode estar na idéia de estruturas auto-propulsoras, 
usando hidráulica. Mas há uma preocupação mais imediata: como os espaços 
cambiantes afetariam as formas em que poderíamos habitar? » WOODS, Lebbeus. 
In MANAUGH, Geoff. Star Wheel Horizon. 
http://www.bldgblog.com/author/geoff-manaugh/ acessado em 18/10/2017 
 

Figura 5.59: Os primeiros croquis para esta estrutura foram 
deitos em 1996 e depois desenvolvidos em desenhos e 
maquetes mais tarde. Maquete de uma StarHouses (2000). 
Durante um evento sísmico a casa se repociona em relação à 
linha do horizonte e preserva a sua integridade estrutural.  
Fonte: http://www.bldgblog.com/2012/03/star-wheel-
horizon/ 
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integrantes da vida humana. Qualquer hierarquia arquitetônica, e por 

extensão urbana, poderia, literalmente, virar de ponta cabeça. Logo, toda 

nossa referência de valores e certezas são provisórias, pois quando os 

abalos da mudança se abaterem sobre nós, ao invés de resistir inutilmente, 

e talvez sermos aniquilados, o mais sensato é se adeptar. Ao abrirmos mão 

de nossas certezas, criamos todo um espectro de novas possibilidades para 

vida. 

Casas	sísmicas	(1995)	

 Woods encara os terremotos não como forças malévolas criadas 

para punir a humanidade, como muitas vezes é atribuído pelo pensamento 

religioso. As catátrofes naturais não são castigos divinos e, muito menos, 

castigo algum. São fenômenos naturais, sem qualquer tipo de inferência de 

uma intencionalidade. Não é a intenção de um terremoto causar destruição 

ou morte. Estas são causadas por nossa inabilidade de se adaptar a uma 

situação conhecida, por motivos que anteriormente já discutimos. Para 

Woods as manchetes deveriam mudar de “Earthquake Kills Thousands!” 

“Killer Quake Strikes!” “Earthquake Levels Town!”, para “Falling Buildings Kill 

Thousands!” “Killer Buildings Strike!” “Inadequately Designed Town 

Leveled!”354 

 Diferente das suas Horizon Houses, que enfrentavam os abalos por 

                                                
354 ‘O terremoto mata milhares!’, ‘Terremoto assassino ataca!’, ‘Terremoto derruba a 
cidade!’/ ‘Prédio em colapso mata milhares!’ ‘Edifício assassino ataca!’ ‘Cidade 
inadequadamente projetada nivelada!’. WOODS, Lebbeus. Earthquake (Again)! In 
Slow manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton 
Architectural Press: New York, 2015, p. 121. 

Figura 5.60: Croquis de Lebbeus Woods para a sua Whell-
House. Fonte: http://www.bldgblog.com/2012/03/star-wheel-
horizon/ 
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não estarem presas ao solo, as estratégias em outros projetos são 

diferentes. Aqui temos casas que mesmo com fundações que penetram no 

solo, estão adaptadas aos possíveis eventos do local. Na sua Wave House, 

juntas de metal flexível movem-se como o caule e folhas de uma árvore 

atingidas por ventos sísmicos.355 O edifício inteiro é como se formado por 

partes autônomas que se movem quando o edifício é atingido por um 

terremoto. Assim, mesmo estado preso ao chão, sua forma não ortogonal é 

capaz de absorver a energia dos abalos e dispersá-la.  

 Outros projetos para São Francisco incluem a Slip House, assentada 

sobre uma superfície de silicone que, oferecendo pouco atrito faz com que a 

casa permaneça imóvel, mesmo que a terra se movimente abaixo dela. A 

Shard-House, construída sobre um terreno de aterro conhecido como Mud 

Bay, e caso seja atingida por um tremor, este solo rapidamente se 

liquefafaria e liberaria a casa flutuante para as águas, preservando a sua 

integridade. Já as Fault Houses são construídas dentro da Falha de 

Hayward, um acidente geológico próximo a São Francisco, que é uma fonte 

de abalos sísmicos. Para habitar dentro da falha, as Fault Houses liberam 

energia na forma de micro-tremores que anulam a energia liberada em um 

evento geológico. Nos Edifícios Flutuantes os espaços e estruturas que se 

sobrepõe à cidade, criam espaços para se viver na água ou sob ela, 

conformando comunidades que se auto organizam de maneira fluida, de 

acordo com a fluidodinâmica do mar e mudando os arranjos sociais.   

 O que todos estes projetos tem em comum é um desenho feito a 
                                                
355WOODS, Lebbeus. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press: New 
York, 1997, p. 20. 

Figura 5.61: Wave House (1995) San Francisco Bay Area. 
Fonte: Woods, Lebbeus. Radical Reconstruction. Princeton 
Architectural Press: New York, 1997. 
 

Figura 5.62: Shard-House do projeto para São Francisco.  
Fonte: https://christchurchartgallery.org.nz/bulletin/174/the-
fault-is-ours-joseph-becker-on-lebbeus-woods 
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partir de geometrias pouco convencionais que possibilitam arranjos 

espaciais novos pelo seu deslocamento. Algumas das ideias de Woods 

poderiam, mesmo, ser aplicadas a arquiteturas menos convencionais. A Slip 

House, com sua base de silicone, não precisaria, necessariamente, ter uma 

geometria complexa. 

 Porém, ao analisar os desenhos de Woods para São Francisco, 

notamos que suas casas adotam uma linguagem de grande profusão 

geométrica, feitas a partir de cacos. Esses fragmentos, na maioria das 

vezes metálicos, são cruzados por cabos e fios que dão esse aspecto 

tecno-orgânico aos seus edifícios, como se fossem autômatos, levando ao 

pé-da-letra a máxima corbusiana da casa ser uma máquina de morar.   

 Entre outros projetos, estes desenhos fizeram parte da exposição 

chamada Inhabiting the Quake, que visavam promover uma discussão 

sobre nossa percepção a respeito dos terremotos, e foram expostos no San 

Francisco Museum of Modern Art em 1995.  

5.5  Espaços-Vetores 

 As mudanças geopolíticas e sociais que aconteceram após o fim da 

guerra fria, no final dos anos 80, tiveram um impacto profundo no trabalho 

de Lebbeus Woods. As dicotomias entre leste/ oeste, capitalismo/ 

comunismo/,  EUA/ URSS; foram substituídas pela globalização. O fim do 

pensamento político binário não criou uma pluralidade, mas sim deu origem 

ao que o arquiteto chama de pensamento monológico. O modelo norte-

americano das democracias neoliberais competindo no livre-mercado se 

Figura 5.63: Slip-House de Lebbeus Woods desliza sobre a 
sua base e com isso consegue dispersar a energia de um 
tremor.  
Fonte:http://www.artandantiquesmag.com/2013/07/visionary
-architecture/201307_architecture_01/ 
 

Figura 5.64: Fault Houses localizadas dentro da Falha de 
Hayward epicentro das atividades sísmicas da Região da 
cidade de São Francisco. Fonte: 
https://edwardcella.com/exhibition/25/exhibition_works/104
9 
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tornou o modelo a ser seguido pelas nações, assim como padrões de 

consumo, como o turismo cultural, representado pela concorrência entre as 

cidades que ostentam os equipamentos culturais e arquitetônicos mais 

mirabolantes. 

 O próprio Woods identifica uma guinada em seus desenhos, a 

princípio mais intuitiva que consciente.356 Woods argumenta que os projetos 

para Sarajevo, Havana e São Francisco são baseados em uma dialética de 

forças opostas, como, por exemplo construção/ destruição. 

 
In Radical Reconstruction, the projects address a world that, in a sense, 

was a prelude to the presente one, a world in transition from the dialectical 

to the monological. The dialectical world is a conflictual one, comprised of 

diferente forces contending not for dominance so much as position. In the 

dialectical relantionship, each side needs its opposite – that is the 

prerequisite for conversation. The aim of contention is not to destroy the 

opposition, but to find parity with it, to “coexist.” In the emerging, globally 

monological world, the aim is quite the opposite, that is, to destroy 

opposition and dissention, to remove any impediment to the dominance of 

one. In the new world order, wars are still fought, but they are wars of 

erradication. The aim is to smooth the way for a single point of view, a 

single way of thinking and living. 357 

                                                
356 WOODS, Lebbeus. The Storm and The Fall. New York : Princeton Architectural 
Press, 2004, p. 21.  
357 “Em Radical Reconstruction, os projetos abordam um mundo que, em certo 
sentido, era um prelúdio para o presente, um mundo em transição do dialético para 
o monológico. O mundo dialético é conflituoso, compreendido por diferentes forças 
que defendem não tanto o domínio como a posição. No relação dialéctica, cada 

Figura 5.65: DMZ (Zona desmilitarizada coreana) (1988).  Vista 
da construção de topográfica. Projeto em que as inúmeras 
faces necessárias para criar essa modelagem complexa 
prenuncia os campos vetores futuros. 
 Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2011/11/l-
3.jpg 
 

Figura 5.66: Maquete eletrônica da Cidade da Cultura da 
Galícia na espanha de Peter Eisenman (2011). O projeto 
guarda algumas semelhanças com o DMZ de Lebbeus Woods. 
Fonte:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=18946
2&page=349 
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 Woods entende que em um mundo onde existe uma única via 

possível, ou se aceita as regras, ou se está fora do jogo. Qualquer desvio 

não é levado em consideração, pois não há diálogo possível além da 

cartilha dada. Para lutar contra esse estado de coisas, os arquitetos, e os 

cidadãos da cidade, devem ousar dar vazão a sua energia criativa e ao 

potencial de novas ideias que desafiem o status quo.  

 Para o arquiteto as discussões da disciplina se reduzem ao sucesso 

comercial do empreendimento e a visibilidade mundial alcançada, ao invés 

das questões emergenciais de nossas cidades. Essa situação é 

potencializada, principalmente, pela mídia e pela cultura do espetáculo. Já 

as discussões de cunho teórico ou social ficam restritas às academias, que 

têm pouca penetração nas esferas de políticas públicas dos agentes de 

poder. 

 Em um ambiente impossibilitado pelo diálogo entre opostos como a 

ciência e a arte ou entre o racional e o irracional ou as ruínas e as 

injections, entre outros; o trabalho de Woods perdeu o conflito interno que 

animava as suas elucubrações arquitetônicas. Seus desenhos figurativos, 

que explicitavam esta contenda entre opostos começam a ficar cada vez 

                                                                                                                         
lado precisa do seu oposto - esse é o pré-requisito para a conversa. O objetivo da 
disputa não é destruir a oposição, mas encontrar paridade com ela, "coexistir". No 
emergente mundo monológico globalizado, o objetivo é exatamente o oposto, isto 
é, destruir a oposição e a dissenção, para remover qualquer impedimento ao 
domínio da visão única. Na nova ordem mundial, as guerras ainda são combatidas, 
mas são guerras de erradicação. O objetivo é facilitar o caminho para um único 
ponto de vista, uma única maneira de pensar e viver.”, Idem, p. 17 e 18. Tradução 
nossa. 

Figura 5.67: War and Architecture (1993), Vista de campo 
fragmentado. A progressive complexidade de planos e 
volumes, cria um campo arquitetônico abstrato. 
Fonte:https://lebbeuswoods.files.wordpress.com/2011/11/l-3.jpg 

Figura 5.68: Terrain (1999) Lebbeus Woods com Dwayne 
Oyler, Vista de paisagem sísmica.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/18/anti-
journey-to-architecture-dialogue-of-work/ 
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mais abstratos. As grandes feras ciborgues da sua arquitetura perdem o 

sentido de espaço e gradativamente se transformaram em um campo de 

força vetorial. 

 Os projetos de espaços vetores, segundo o próprio autor, deriva 

diretamente de sua série de projetos intitulados Terrain, onde o arquiteto 

criou desenhos de arquiteturas com complexas formas topológicas. 358  

Estes desenhos são gigantescas construções topográficas de aspecto 

metalizado que se estendem por quilômetros até se perderem de vista. Elas 

são como se o próprio solo se tornasse ciborgue ou algum tipo de vírus 

tecno-orgânico se espalhasse pelo planeta. A crescente complexidade 

desses planos e linhas de força para a criação de uma geometria tão 

complexa foi os poucos se tornando cada vez mais abstrata criando, com o 

tempo, um campo vetorial indeterminado.  

 Outro desenvolvimento está em seus projetos para áreas de 

atividades sísmicas e suas estratégias de incorporar a força desses eventos 

como forma de transformação da arquitetura. Com efeito, Woods se 

interessou cada vez mais nas relações entre arquitetura e energia, e a 

representação não figurativa do espaço construído, levando seus desenhos 

a composições cada vez mais abstratas. Um espaço não definido pela 

matéria, mas sim pela interação de forças naturais e humanas envolvidas 

na sua construção. Uma junção de forças imprevisíveis com outras 

planejadas que resultam no espaço que habitamos. 

                                                
358 Idem, p.41 

Figura 5.69: Bosnia Free State, Vistas da parede meta-
estrutural. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/18/anti-
journey-to-architecture-dialogue-of-work/ 
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 Outro fator que parece ter contribuído para essa mudança no seu 

desenho e por conseguinte, em seus projetos, parece ter sido os atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001. Talvez a destruição revele outras  

energias por trás da arquitetura: a força humana investida nos edifícios, 

tanto na construção quanto na sua conservação.  

 Nestes projetos de espaços vetores, que correspondem a última 

fase de seu trabalho, Woods investigou as potências que fazem parte de 

uma cidade: política, econômica e social, etc. Essas energias se interpõem, 

se contradizem ou se acumulam de formas complexas ao longo do tempo. 

 Uma diretriz geral que rege essas interações é dada pela segunda 

lei da termodinâmica de Maxwell, que diz que a entropia em um sistema 

aumentará (perdendo energia), a menos que uma nova seja inserida nesse 

sistema. Uma destas energias são os edifícios que compõem a cidade. 

Esse sistema necessita que novas forças sejam regularmente injetadas nele 

para que eles não se arruinem.  

 Para Woods a manutenção física e os reparos nestes edifícios são a 

resultante da potência humana colocadas continuamente para preservar as 

construções. A arquitetura está impregnada dessas ações físicas e 

intelectuais, e para se tornar construção, primeiro deve ser entendida como 

um campo de conhecimento. Esse conhecimento antecede e impregna a 

ação posteriormente, com a sua intenção criativa e emocional. Os espaços 

vetores de Woods tem a intenção de nos informar e nos relembrar que a 

cidade é mais do que edifícios contíguos, eles são um campo potencial 

criativo.  

Figura 5.70: World Center, Nova Iorque (2002), vista do rio 
Hudson. Logo após os atentados de Nova Iorque em 2001 
woods começa esse desenho que representa uma transição de 
seus desenhos figurativos para uma representação 
arquitetônica através de vetores como uma mostram a energia 
impregnada na arquitetura. Aqui, talvez, a energia dos 
atentados terroristas.  
Fonte: https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/18/anti-
journey-to-architecture-dialogue-of-work/ 
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 Estes trabalhos também informam uma mudança importante na 

forma como Woods desenhava. Seu trabalho perdeu a pátina figurativa de 

seus trabalhos anteriores e se apresentava como uma composição de 

linhas abstratas, que tentam capturar expressionisticamente a essência da 

arquitetura. Estes projetos são uma renovação auto-consciente de seu 

trabalho, após a constatação que ele, como arquiteto experimental, estava 

de certa forma, também, dentro de uma zona de conforto à qual ele tanto 

criticava.  

 Com isso, o arquiteto resolve ir além das questões às quais já vinha 

trabalhando, como a superação do pensamento tipológico, a crítica aos 

agentes de poder e sua relação com uma arquitetura de vanguarda e a 

posição conivente de alguns colegas do star system do mercado. Essa 

postura fica clara na sua explicação sobre a sua instalação intitulada Rain: 

“ There are spaces that exist more as a suggestions of presence than as 

rigidly material facts. These are spaces of thought--half tangible, half 

imagined--which have the power to provoke new thoughts and questions, to 

inspire contemplation about what architecture is and might yet become. »359 

                                                
359 « Há espaços que existem mais como sugestão da presença do que fatos 
rigidamente materiais. Há o espaço do pensamento - meio tangível, meio 
imaginado - os quais tem poder de provocar novos pensamentos e questões para 
inspirar a contemplação sobre o que a arquitetura é, e o que ela pode vir a ser. » 
WOODS, Lebbeus. Spaces of Thought. Palestra apresentada na Columbia 
University em 29/09/2004. In http://www.lebbeuswoods.net/MunText1.pdf 
WOODS, Lebbeus. Spiller’s world. In 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/03/19/spillers-world/. Acessado em  
20/10/2017.  

Figura 5.71: Instalação Rain (2004) Atrium, Techniches 
Rathaus, Munique, Alemanha. Instalação de Lebbeus Woods 
com seus espaços-vetores. Fonte: http://lebbeuswoods.net 
 



 295 

 Esses espaços do pensamento, que não pressupõem, sequer uma 

materialidade e são, por definição, pura vontade imaginativa feita de sonhos 

semi-acabados, mergulham Lebbeus mais fundo no oceano mnemônico 

surrealista. 

 Nestes projetos Woods parece usar outras das chaves surrealistas 

definidas por Roger Cardinal: a cidade como labirinto psíquico e 

surpreendentemente como uma história de amor. A mudança de foco do 

trabalho do arquiteto está em se concentrar, não no produto final, mas no 

processo de criação arquitetônica. 360  

The Storm and the Fall (2001-2002) 

 Estes trabalhos resultaram em duas exposições consecutivas, 

organizadas por Woods e seus colaboradores. A exposição The Storm 

construída na Arthur M. Houghton Gallery na Cooper Union em Nova York 

(20/12/2001-31/01/2002), com a colaboração de Alexander Gil e Amir 

Shahrokhi; e no ano seguinte a exposição The Fall construída na Fondation 

Cartier pour L’àrt Contemporain em Paris (26/11/2002-30/03/2003) com 

Alexis Rochas.  

 Assim como em outros projetos, aqui Woods não quer criar uma 

arquitetura estática e simétrica que represente o perfeito equilíbrio de forças 

que se anulem em seu somatório e gere harmonia. Isto não é verdade tanto 

no campo social, quanto no campo da física. Woods busca uma arquitetura 

dos campos em tensão onde as forças permanecem em luta entre si, e o 

                                                
360 Idem, p. 37 

Figura 5.72: Utopx (2006), Desenho de campo utópico. Os 
trabalhos de Woods assumem um caráter abstrato inédito com 
seus espaços-vetores. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/18/anti-
journey-to-architecture-dialogue-of-work/ 
 

Figura 5.73: Formations (2008), Horizon Formations. Lebbeus 
Woods continua sua pesquisa de campos de vetores que que 
explicitam a energia impregnada na arquitetura. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/11/18/anti-
journey-to-architecture-dialogue-of-work/ 
 



 296 

equilíbrio, se tanto, é extremamente precário e pode ser rompido a qualquer 

momento.  

 Para Woods as forças dinâmicas da natureza em sua 

imprevisibilidade, estavam em constante tensão com a vontade humana de 

prever um resultado final que, em nossa disciplina, é representado pelo 

projeto de arquitetura. Essa peleja entre controlar um resultado final através 

da razão e a imprevisibilidade das contingências do mundo é fundamental 

para se entender a essência do fazer arquitetônico que se encontra em 

constante tensão. 

 
Experience teaches that architecture does not create entirely stable or 

predictable situations. Change is inevitable, as the materials age or tire, or 

as they are affected by disturbances within or  around them. The forces are, 

in effect, at war with materials; they want to overcome them; they want to be 

free of materiality, to flow into the world’s vast oceans of energy, from which 

they will be reborn again and again in continuous cycles of transformation. 

Such an understanding of architecture conditions our outlook on the world 

and leads to the construction of a knowledge-system based on concepts of 

process and transience.361 

                                                
361 “A experiência ensina que o arquiteto não cria situações totalmente estáveis ou 
previsíveis. A mudança é inevitável, à medida que os materiais envelhecem ou se 
desgastam, ou como eles são afetados por distúrbios dentro ou ao redor deles. As 
forças estão, com efeito, em guerra com os materiais; elas querem sobrepujá-los; 
elas querem ser livres da materialidade, fluir para os vastos oceanos de energia do 
mundo, dos quais elas renascerão repetidas vezes em ciclos contínuos de 
transformação. Tal compreensão da arquitetura condiciona nossa visão sobre o 
mundo e leva à construção de um sistema de conhecimento baseado em conceitos 

Figura 5.74: A instalação Storm, Nova York (2001) de Lebbeus 
Woods e colaboradors. Um campo especial de tensão em que 
o arquiteto é apenas um dos participantes. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/10/06/notebook-
01-3-the-last/: 

Figura 5.75: Instalação Fall, Paris (2002), e seu campo fluido 
de vetores que conformam um espaço arquitetônico de 
materialidade ambígua. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/10/06/notebo
ok-01-3-the-last/ 
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 Outra preocupação de Woods com esses trabalhos era investigar a 

própria noção de espaço. Para ele, o espaço era inerentemente uma 

construção intelectual: era um campo percebido, e não necessariamente 

visto ou palpável. É onde os objetos podem existir em sua individualidade, 

pois estão separados do campo que os sustém, e podem ser percebidos 

pelos sentidos de alguém consciente. E esse alguém, por sua vez, pode ser 

entendido como um objeto também, separado tanto do campo quanto do 

outro objeto. Logo, o espaço é o meio de relação com a nossa própria 

existência, e com a existência de tudo que não é nós mesmos. Assim 

Woods propunha uma pergunta: “If space is conceptual and nonmaterial, 

what does this say about our relationships to the world? And specifically to 

architecture?”362  

 Uma qualidade inerente do espaço, com o qual podemos nos 

relacionar  é justamente a sua virtualidade percebida pelo nosso intelecto. 

Para isso, Lebbeus recorria ao exemplo do cinema.  

 
Thinking of cinema, we see that the spaces in which movies are acted out 

have minimal physical reality, but have a presence that both direct 

experience and memory seem to confirm. If that were not the case, we 

would come away from a movie speaking of our experience of a two-

dimensional surface we have seen in a dark room upon which have been 

                                                                                                                         
de processo e transitoriedade.” WOODS, Lebbeus. The Storm and The Fall. New 
York : Princeton Architectural Press, 2004, p. 47. 
362 “se o espaço é conceitual e não material, o que isso diz sobre a nossa relação 
com o mundo? E especificamente com a arquitetura?” Idem, p.52 

Figura 5.76: Lebbeus Wooods,The Storm (2001). Campo de 
vetores tensionados podem ser arranjados de várias formas. 
Fonte:https://archpaper.com/2012/11/lebbeus-woods-1940-
2012/ 

Figura 5.77: Lebbeus Wooods,The Storm (2001).  
Fonte:http://cooper.edu/about/news/lebbeus-woods-
remembered 
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projected moving images of light and shadow and color. But we do not. We 

speak of having “been there.” This “being there”  is a reality we experience 

only indirectly: we were there, in every sense that space itself can imply. On 

the other hand, we do not in the same way imagine that we were part of the 

narrative, or were the characters acting it out. We identify ourselves with 

them and the events of their lives, but we make the distinction between 

identification and reality. Not so with spaces. The very fact that space in our 

own experience is essentialy conceptual and not physical makes the “movie 

space” all the more real. Indeed, the reality of space gives the action and 

the actors credibility, not the other way around.363 

 

 Por isso os desenhos de Piranesi, Boulleé, Woods, entre outros, são 

arquitetura no sentido pleno da palavra. E por isso a distinção entre esses 

trabalhos e edifícios construídos com tijolos é secundária, pois ambos 

dizem respeito à própria essência virtual do espaço.  

                                                
363 “Pensando no cinema, vemos que os espaços em que os filmes são atuados 
têm uma realidade física mínima, mas uma presença que tanto a experiência 
quanto a memória parecem confirmar. Se não fosse o caso, sairíamos de um filme 
falando de nossa experiência de uma superfície bidimensional que vimos em um 
quarto escuro sobre o qual foram projetadas imagens em movimento de luz e 
sombra e cor. Mas nós não fazemos isso. Nós falamos de "estar lá". Esse "estar lá" 
é uma realidade que experimentamos apenas indiretamente: nós estávamos lá, em 
todos os sentidos que o próprio espaço pode implicar. Por outro lado, não 
imaginamos que nós fazíamos parte da narrativa, ou éramos os personagens que 
estavam atuando. Nós nos identificamos com eles, e com os eventos de suas 
vidas, mas conseguimos fazer as distinções entre a identificação e a realidade. Não 
é assim com os espaços. O fato de que o espaço em nossa própria experiência é 
essencialmente conceitual e não físico torna o "espaço do filme" ainda mais real. 
De fato, a realidade do espaço dá a ação e aos atores credibilidade, não o 
contrário.” Idem, 53. Tradução nossa. 

Figura 5.78: Lebbeus Woods, The Fall (2002).  
Fonte:http://wordsinspace.net/shannon/2014/04/19/lebbeus-
woods-the-politics-of-small-things/ 
 

Figura 5.79: Conflict Space (2006). Um jogo de vetores 
bidimensional de figura e fundo. 
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/01/04/the-
dreams-that-stuff-is-made-of/ 
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 Woods parecia entender o espaço como o labirinto psíquico 

surrealista: o espaço real ou imaginado é feito da maneira como é 

percebido por nós que o habitamos. O espaço não é formado por 

características absolutas e mensuráveis, mas sim por um entendimento 

subjetivo e intransferível daqueles que o habitam. Um espaço percebido 

pelos objetos e pelas forças que atuam sobre ele, que são em última 

instância, objetos e forças que habitam nele. 

  É no espaço, inclusive, que nossos sonhos são “encenados” e que 

nossas fantasias tomam forma. Também não diferenciamos o espaço “real” 

do espaço “onírico” quando estamos dormindo. Para todos os efeitos, de 

como eles são percebidos por nós, eles são igualmente reais como campo 

para a existência.  

 A instalação The Storm, por exemplo, foi montada a partir de 

algumas perspectivas desenhadas por Woods, que serviram como um 

conceito na aplicação de seus elementos constituintes: cabos e tubos 

metálicos e varas de madeira. A montagem final, baseada nos desenhos do 

autor, foi feita com grande parcela de improviso por todos durante a 

montagem, onde aos colaboradores era permitido tomar decisões sem 

consultar o idealizador. Assim, a própria hierarquia entre o arquiteto e mão-

de-obra desaparece. A instalação, segundo o próprio Woods, poderia ser 

executada com os mesmos elementos de uma maneira totalmente diferente 

e ainda assim válida. Lebbeus despiu o projeto arquitetônico de outra 

característica fundamental atribuída a ele: a previsibilidade.364 

                                                
364 Idem, p. 61 e 62. 



 300 

 Assim, Woods tomou o espaço da maneira mais intuitiva possível: 

um campo em que objetos possam ser percebidos como ‘figura e fundo”. E 

os objetos, por sua vez não precisariam ter sequer uma volumetria, bastaria 

linhas para que o espaço seja formado. Como quando colocamos os eixos  

x,y,z sobre uma folha de papel. Aqui esses eixos, contudo, não 

estabeleciam um campo harmônico e passivo da geometria plana, mas, 

como o universo, um campo de forças em relações complexas e 

tensionadas. Um campo que não é definido pela massa, nem pela 

materialidade ou a escala dos objetos nele inseridos. Um campo definido, 

sim, pelo potencial de transformação dos encadeamentos labirínticos de 

nossa existência.  

System Wien (2005) 

 O projeto System Wien é composto por desenhos, maquetes e 

instalações que desenvolvem a ideia de que o fazer arquitetônico pode ser 

entendido como uma organização de energias. Este trabalho, uma 

interseção entre arquitetura e artes plásticas, foi transformado na instalação 

System Wien, apresentada na MAK Gallery em 2005. 

 
The project explores how energy relations in public and private city spaces 

might be represented tectonically in the form of drawings and models; how 

existing energy relations in the city can be changed by the input of new 

energy in the form of highly temporary spatial interventions; how the future 

of the city need not depend for creative energy input on the development of 

building projects requiring large capital investments and institutional 

Figura 5.80: desenhos para System Vienna (2005). Fonte: 
COOK, Peter. Drawing: the motive force of architecture. 
John Wiley & Sons: West Sussex, 2008. 

Figura 5.81: Desenho para System Vienna. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/06/05/architectu
re-of-energy/ 
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approval, but rather on the redistribution of energy at the human scale of the 

street and the room.365 

 

  Para o arquiteto, todos os agrupamentos humanos são 

caracterizados pela enorme energia potencial que seus habitantes tem para 

realizar ações para o bem coletivo. Essa energia, porém, é canalizada, 

pelas autoridades e pelos agentes financeiros, para estar em conformidade 

com os interesses políticos e econômicos defendidos por eles. Em algumas 

ocasiões, assim como acontece com terremotos, essas energias são 

liberadas de forma imprevisível na forma de revoluções, insurreições, 

protestos e até mesmo guerras.366 Cabe aos agentes políticos e líderes 

comunitários, assim como aos arquitetos, direcionar essa energia 

potencialmente criativa em ações que visem o bem da comunidade. 

 O espaço que vemos, com todos os seus elementos, é apenas o 

efeito das energias empregadas para construí-lo. Neste projeto Woods tenta 

tornar visível as energias invisíveis, humanas e materiais, necessárias para 

se formar a cidade. O arquiteto, para isso, se utiliza de vetores que 

                                                
365 “O projeto explora como as relações de energia em espaços públicos e privados 
da cidade podem ser representadas tectonicamente na forma de desenhos e 
modelos; como as relações de energia existentes na cidade podem ser alteradas 
pela entrada de novas energias sob a forma de intervenções espaciais altamente 
temporárias; como o futuro da cidade não precisa depender da entrada de energia 
criativa no desenvolvimento de projetos de construção que exigem grandes 
investimentos de capital e aprovação institucional, mas sim a redistribuição de 
energia na escala humana da rua e das moradias.” WOODS, Lebbeus. 
Architecture of Energy In Slow manifesto: Lebbeus Woods blog. Clare 
Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 84. 
366 Idem, p.85. 

Figura 5.82: A equipe de colocação de vectores em julho, indo 
para o primeiro distrito em Viena.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/06/05/arc
hitecture-of-energy/ 
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explicitam as linhas de força que compõe a cidade.  

 
The premise of the System Wien project is that the social, political, cultural, 

and ethical can be formulated in spatial terms, as indeed they already are. It 

opens a speculation on the possibility that this formulation can facilitate 

change more creatively—at once more wisely and spontaneously—than 

existing spatial systems allow.367 

 

 Os espaços são criados a partir de linhas de energia à qual ele 

sobrepõe a estrutura física real de uma rua de Viena. Woods, em parceria 

com Christopher Kumpusch, promove uma instalação que vê a cidade de 

Viena não como matéria, mas como energia organizada através de vetores. 

Esses vetores, que se assemelham a um desenho tridimensional, deixam 

de ser somente símbolos matemáticos das forças ativas em um sistema 

para incluir «but also the intensity and extensity of cognitive and affective 

forces both active and latent in the city.»368  

 Assim, Woods redesenha a cidade não como a vemos, mas sim 

como o repositório de energias potenciais que elas são. Ao desenhar uma 

cidade de vetores, o arquiteto quer que enxerguemos esta mesma cidade, e 

a nós mesmos, como energia latente incorporada entre diversos sistemas 

                                                
367 “A premissa do projeto System Wien é que o social, político, cultural e ético pode 
ser formulado em termos espaciais, como de fato já são. Ele abre uma especulação 
sobre a possibilidade de que esta formulação possa facilitar a mudança de forma 
mais criativa – ou pelo menos mais sábia e espontaneamente - do que os sistemas 
espaciais existentes permitem.” Idem, p. 87. 
368 “também a intensidade e extensão das forças cognitivas e afetivas, tanto ativas 
como latentes na cidade.”Idem, p. 88. 

Figura 5.83: Vetores instalados In loco no primeiro distrito em 
Viena.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/06/05/archite
cture-of-energy/ 
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que compõe o agrupamento humano. A cidade se transforma de um 

conjunto de matéria construída para um campo de energias em um sistema 

complexo, que interagem entre si em uma rede de fluxos materiais e 

imateriais, onde os limites deixam de existir ou se tornam mais porosos.   

 Segundo Peter Cook,369 esse trabalho apresenta uma redefinição na 

obra do arquiteto americano, onde ele, mudando sua técnica de desenho, 

produziu uma nova chave de leitura da cidade. Em sua instalação, ele criou 

um desenho espacializado a partir do qual se poderia caminhar por entre 

seus agrupamentos “incorporando energia física, emocional e intelectual.” 
370 

 Tanto no discurso gráfico quanto escrito, é claro o quanto de energia 

emocional há nos projetos. Lebbeus Woods se esforçou muito para 

potencializar a carga conceitual e filosófica que ele usava para justificar seu 

trabalho, assim como seus possíveis desdobramentos políticos e sociais. 

 De todos os critérios elencados por Roger Cardinal, o que parece 

ser o menos óbvio é, contudo, o mais presente em todas as fases e projetos 

de sua longa carreira. Lebbeus Woods encarava sua profissão com um 

sentimento que só pode ser entendido como um caso de amor. Apesar de 

toda a sua verve e retórica, Woods, no final das contas se mostrou um 

profundo romântico em relação ao papel que a arquitetura poderia 

desempenhar em promover uma revolução na maneira como os homens 

vivem e se relacionam com o mundo.   

                                                
369COOK, Peter. Drawing: the motive force of architecture. John Wiley & Sons: 
West Sussex, 2008, p. 193-195. 
370WOODS, Lebbeus. Op Cit. 

Figura 5.84: instalação do System Vienna. Fonte: Fonte: 
COOK, Peter. Drawing: the motive force of architecture. 
John Wiley & Sons: West Sussex, 2008. 
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The Light Pavillion (2012) 

 Este projeto, o último de Lebbeus Woods em vida, é especial em 

vários motivos. Primeiro por que há uma certa poesia no fato de que seu 

último trabalho foi o primeiro, em escala arquitetônica, a ser construído. É 

apropriado que um autor, que sempre buscou a experimentação, legasse, 

em sua derradeira obra, não um fechamento para o seu pensamento, mas 

as bases de uma nova reflexão. É sintomático, também, que um arquiteto 

que sempre produziu sem clientes, finalmente conseguisse um, e mais 

sintomático ainda, esse cliente fosse, ele mesmo, um arquiteto. Woods 

sempre foi uma espécie de arquiteto dos arquitetos, e aqui essa máxima é 

materializada.  

 O Light Pavillion foi projetado por Lebbeus Woods, como um 

pavilhão em um dos três371 grandes vãos para o Sliced Porosity Block em 

Chengdu na China, em 2012. O pedido para a intervenção de Woods partiu 

do próprio autor do projeto, seu amigo e interlocutor, o arquiteto Steven 

Holl.  

 Fiel ao conceito das freespaces woodianas a intervenção não tem 

um programa definido e nenhum propósito utilitário. Normalmente 

identificado como um mirante para quem está nele, ou uma lanterna ou farol 

para quem está fora; a verdade é que se trata de uma experiência espacial, 

que deixa em aberto qualquer definição programática que se queira dar.  

                                                
371 Ou outros dois foram projetados pelo artista chinês Ai Wewei e pelo próprio 
Steven Holl. 

Figura 5.85: Vista do interior do Light Pavillion (2012). Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/15/a-space-
of-light-2/ 
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 Diferente de outros pavilhões, tanto históricos quanto 

contemporâneos – uma tradição que vai da The Leaning House de Pirro 

Ligorio (1552) na Itália ao parque La Villete (1984), em Paris, de Tschumi – 

o pavilhão de Woods não se encontra em uma parque, separado de outras 

construções e cercado pelo verde. Ao contrário, ele surge do interior de um 

grande edifício e se projeta para fora do mesmo como se quisesse se 

libertar.  

 Segundo Mark Morris, o trabalho de Woods tem sua genealogia na 

tradição mediterrânea de colocar altares dedicados à Nossa Senhora ou a 

santos padroeiros nas paredes externas das casas em intersecções viárias 

ou sobre portais. Esses altares são colocados a certa altura para que 

possam ser vistos, porém não tocados. Morris afirma que esses altares 

existiam por diversas razões: marcavam locais de vunerabilidade, onde 

atuavam como “testemunhas”, as vezes como memorial espontâneo de 

algum evento e até mesmo uma forma de orientação para os transeuntes a 

noite, pois eram os únicos lugares iluminados por velas.  

 Apropriadamente  esta tradição é também presente no oriente, como 

no The Wheel Wall of Fayuan Temple em Pequim, China, o mais antigo 

templo budista da cidade.372  

                                                
372 De acordo com Morris esta tradição está ligada ao culto dos Lares presentes 
nas casas romanas na forma de altares. Esses elementos podem ser vistos nas 
casas em Pompéia, por exemplo. MORRIS, Mark. On the face of it. In WOODS, 
Lebbeus. The Light Pavillion by Lebbeus Woods and Chistoph a. Kumpusch 
for the sliced Porosity Block in Chengdu, China 2007-2007-2012 published by 
Lars Müller. Zürich, Swisstzerland, Lars Müller Publishers, 2013, p. 60 e 62.  
Os Lares eram deidades menores que protegiam a casa e a família que nela 
moravam e os altares eram colocados normalmente no atrium ou nos jardins. Esse 

Figura 5.86: Teste das luzes na fase final da obra. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/15/a-space-of-
light-2/ 
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 Given its orientation, placement, and illumination, the Light Pavilion 

may be viewed as a scale-up niche altar with all its connotations 

intact. Its tendril slippage beyond its « frame »recollects the niche 

altar’s candle and flower accoutrements. Its lares are exchanged for 

sculpture of a diferent order, bent vectors of structure which support 

an interplay of light and shadows, pure chiaroscuro. 373 

 

 Aqui, muito apropriadamente, Woods criou um resumo de sua 

trajetória. Além das questões simbólicas, o seu projeto buscou um espaço 

experimental, no qual não é possível prever como seria a apropriação pelos 

usuários. Assim como seus freespaces, a experiência espacial é dominante 

em relação a qualquer tipo de definição apriorística.  

 Por outro lado, a tensão entre as diagonais que cortam a grade 

regular, aliados aos perfis irregulares dos edifícios, explodem no altar que 

Woods dedica ao tempo, ao espaço e a luz. As luzes mudam de cor, de 

acordo com a época do ano. Nas datas comemorativas, uma relação se 

estabelece, não só com seu edifício hospedeiro, mas com a cidade em que 

                                                                                                                         
costume depois foi transformado pelo cristianismo no culto aos santos padroeiros 
ou de devoção em que, também, se colocavam estátuas em nichos dentro das 
casas. 
373 Dada a sua orientação, colocação e iluminação, o Light Pavilion pode ser visto 
como um nicho de altar ampliado, mas com todas as suas conotações intactas. 
Suas gavinhas deslizadas além do seu "quadro" lembra os acessórios de velas e 
flores do altar de nicho. Seus Lares são trocados por uma escultura de uma ordem 
diferente, vetores curvados de estruturas que suportam uma interação de luz e 
sombras, puro chiaroscuro. Idem, p. 61. 

Figura 5.87: Desenhos de desenvolvimento do projeto. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/15/a-space-of-
light-2/ 

Figura 5.88: Desenhos de desenvolvimento do projeto. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/15/a-space-of-
light-2/ 
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está inserido. 

 Assim como seus espaços vetores, não há a identificação de um 

objeto reconhecível, mas sim uma aglomeração de vetores que rompem, de 

maneira dramática, com suas colunas, escadas e plataformas, o plano 

bidimensional da fachada. Neste caso, contudo, os vetores ganham em 

massa em relação as instalações precedentes, tornando o conjunto um 

espaço de caráter mais arquitetônico. O jogo de arestas opacas e 

iluminadas é potencializado pelas paredes espelhadas do perímetro que 

ampliam visualmente o espaço de tensão e promove um instigamento de 

possibilidades apenas entrevistas. 

 Para sua colega e amiga Zaha Hadid, o Light Pavilion, apesar de ser 

indubitavelmente uma obra de Woods, se apresenta menos violento e mais 

simbiótico com o seu « hospedeiro ». 

 
This sense of symbiosis and affiliation to a congenital host condition is a 

new, rather sophisticated nuance in Lebbeus’s oeuvre. Due to the severe 

abstraction of Steven’s tower complex, Lebbeus’s response is more 

abstract, more spatial than any of his prior works.374  

 

                                                
374 Essa sensação de simbiose e afiliação a uma condição congénita do hospedeiro 
é uma nuance nova e bastante sofisticada na ouvre de Lebbeus. Devido à 
abstração severa do complexo da torre de Steven, a resposta de Lebbeus é mais 
abstrata, mais espacial do que qualquer uma de suas obras anteriores. HADID, 
Zaha. In WOODS, Lebbeus. The Light Pavillion by Lebbeus Woods and 
Chistoph a. Kumpusch for the sliced Porosity Block in Chengdu, China 2007-
2007-2012 published by Lars Müller. Zürich, Swisstzerland, Lars Müller 
Publishers, 2013, p. 23. Figura 5.90: Desenhos executivos.  

Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/15/a-
space-of-light-2/ 

Figura 5.89: Desenhos executivos.  
Fonte:https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/02/15/a-
space-of-light-2/ 
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 A razão para isso é que, aqui, não é necessário manifestar uma 

crítica a uma situação impertinente. Pela primeira vez em sua obra, 

Lebbeus encontra uma situação de cooperação e não de enfrentamento 

com o fato dado. Neste seu derradeiro projeto, Woods é chamado ao balé 

geométrico proposto pelo seu amigo Steven Holl, e encerra sua atividade 

profissional legando uma obra que indica novas possibilidades para a 

arquitetura. 

  

Figura 5.91: O Light Pavilion com suas luzes acesas, serve 
como um farol para a praça adjacente.  
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/207517495301884548/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   

 O trabalho desenvolvido por Lebbeus Woods, a partir de meados 

dos anos 70, se pautou em criar uma narrativa pessoal e poética que 

misturava tanto questões internas ligadas à sua biografia, quanto questões 

coletivas pautadas  pela experiência histórica e  social de seu tempo. 

 Trabalhamos, nessa tese, com o pressuposto de que a criação 

artística de Woods acontece dentro de um espaço existencial surrealista. 
375 Neste espaço reside um repositório de crônicas ficcionais que o 

motivaram, sendo o mais recorrente o repúdio às formas hierárquicas do 

ambiente marcial, espaço que, paradoxalmente, o fascinava. É em uma 

base militar que o pai de Woods contrai um câncer raro ao ser exposto à 

radiação. É em outra área militar, assistindo a voos e à experiências com 

supersônicos e turbinas, que o menino Woods vive os seus primeiros anos. 

Logo, o mesmo espaço que dá uma dimensão fantástica à sua infância, 

será o cenário beligerante de produção de armas que lhe roubará 

precocemente a companhia do pai. É possível que essa experiência 

pessoal explique em certa medida a aversão e a desconfiança às formas de 

autoridade estabelecidas, recorrente em suas obras. Por outro lado, sua 

criação jamais abandona territórios de crise. Sua insistência em temas 

espinhosos, como o trauma e feridas; a complexa escolha de materializar 

os resultados devastadores das guerras em seus desenhos, tocando em um 

                                                
375 Nos apropriamos do conceito de Juhani Pallasmaa de espaço existencial para 
falar dos processos criativos de Woods.  

Figura 1: Dreadnought from Zagreb Free Zone collages, 
1991. Fonte: WOODS, Lebbeus. Freespace and the Tyranny 
of Types. In The End of Architecture? Documents and 
Manifestos: Vienna Architecture Conference. Prestel-
Verlag, Munich, 1993, p.88. 
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imaginário difícil e doloroso, encerram a possibilidade de compreensão 

tanto de situações íntimas quanto históricas. Por isso, sua arquitetura é 

criação que encena um trabalho de luto: lida com a dor da guerra e da 

violência como forma de equacionar à sua própria perda pessoal, ao 

mesmo tempo em que convida a uma reflexão também histórica e social. 

Suas criações não escolhem o escapismo: mimetizam a própria  dor e as 

dores coletivas na tentativa de amenizá-las. 

 Seus projetos funcionam, tembém, como uma espécie de cautionery 

tale: uma narrativa arquitetônica que, através da presentificação da 

violência que arruína nossas cidades, nos assombraria constantemente. Um 

alerta de que devemos desconfiar das hierarquias de poder que regem os 

espaços urbanos em sua aparente ordem. 

 Woods, à sua maneira, tentou conciliar uma crítica já estabelecida 

ao movimento moderno com uma visão, a princípio idealista e ingênua, mas 

que, insuspeitamente, tentava ampliar o campo de atuação da disciplina. O 

arquiteto fiou-se no poder transformador da arquitetura sobre a sociedade e 

sobre o homem, uma crença não compartilhada por alguns de seus 

contemporâneos. Não se trata aqui da formulação de uma arquitetura 

mergulhada nas questões da própria disciplina, como postulava Peter 

Eisenman; mas sim de uma arquitetura que fosse, ao mesmo tempo, 

processo e síntese de uma nova postura artística e intelectual que se 

quisesse transgressora no campo político e social.  

 Em relação aos seus contemporâneos, Woods compartilha a crença 

que a filiação à triade vitruviana se mostra anacrônica nessa virada de 
Figura 2: Monument from Zagreb Free Zone Collages (1991), 
de autoria de Lebbeus Woods. Fonte: WOODS, Lebbeus. 
Freespace and the Tyranny of Types. In The End of 
Architecture? Documents and Manifestos: Vienna 
Architecture Conference. Prestel-Verlag, Munich, 1993, p.84. 
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milênio. Em um momento em que sistemas mudam rapidamente aos 

ventos, cada vez mais velozes, da política, da economia e dos movimentos 

sociais, os conceitos de utilidade, solidez e beleza mostram-se limitados 

para o pensamento em arquitetura. O mesmo pode ser dito acerca do 

conceito do belo, que teve seu entendimento revisto em todas as artes, e 

hoje, mas do que um sinônimo de tudo que é justo e verdadeiro, a beleza se 

tornou, segundo o arquiteto americano, uma ferramenta de pasteurização 

do espaço público, acobertando tensões sociais e econômicas em prol de 

um comércio para as elites econômicas. Logo, explicitar o que é violento, 

feio e desagradável, como os efeitos da guerra, seria, para o autor, uma 

postura mais condizente com os processos históricos aos quais às cidades 

estariam submetidas.  

 Para ele o caráter experimental do trabalho do arquiteto seria a sua 

capacidade de criar projetos que iniciassem uma cadeia de eventos de 

resultados imprevisíveis para o próprio autor. Woods se equiva de 

determinar maneiras específicas de como viver ou como se apropriar dos 

espaços que ele mesmo criou. Ele busca, assim, uma apropriação ativa na 

conquista deste espaço, que faculte a cada pessoa o exercício de sua 

liberdade de escolha. Esta seria a função dos freespaces woodianos: 

entender que o ato de criação não se limitaria à concepção na prancheta do 

criador, mas à invenção cotidiana de seus habitantes.  “Somente quando a 

Figura 3: Monument from Zagreb Free Zone Collages (1991), 
de autoria de Lebbeus Woods. Fonte: WOODS, Lebbeus. 
Freespace and the Tyranny of Types. In The End of 
Architecture? Documents and Manifestos: Vienna 
Architecture Conference. Prestel-Verlag, Munich, 1993, p.87. 
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arquitetura perder seu propósito e significado é que ela pode almejar 

conquistá-los novamente.376  

 A grande maioria dos trabalhos de Lebbeus, excetuando-se seus 

espaços vetores que tem uma materialidade muito reduzida, apresentam 

um aspecto “sucateado”. Seus edifícios sempre se apresentam 

enferrujados, manchados, amassados e trincados. Diferente dos outros 

arquitetos que apresentam seus trabalhos como se fossem recém 

construídos, Woods faz questão de mostrá-los já arruinados e maculados 

pela ação do tempo. Isto se dá em virtude de sua defesa de que tanto o 

mundo, como os prédios nele inseridos, estão em constante mudança, em 

constante fluxo. E uma condição da mudança é justamente perceber a 

passagem do tempo sobre a matéria. O tempo que a tudo arruína: o metal 

que oxida, o vidro que se quebra, as cores que se desbotam, as paredes 

que se racham e a vida que se acaba. A entropia é a flecha do tempo que 

tem por característica mudar as características materiais dos objetos.  

 Sua arquitetura é consciente da futilidade de se querer eterna e 

perfeita, e, ao contrário, propõe a passagem do tempo e a sua 

transitoriedade como a essência do que a disciplina pode oferecer. Somente 

na sua decadência e transitoriedade a arquitetura tem seu sentido pleno. A 

seu ver, somente pelas lacunas de suas ruínas nos seria permitido criar 

sobre o mundo. 

 
If ideas were immortal, we wouldn’t have anything to do. Because we die, 

                                                
376 WOODS, Lebbeus. Radical Reconstruction. New York : Princeton Architectural 
Press, 1997, p. 30 

Figura 4: After War de Lebbeus Woods. Alguns elementos 
arquitêtonicos são reconstruídos exatamente da maneira como 
eram, dando um senso de continuidade com a cidade antes da 
Guerra. 
Fonte:http://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/01/20/after-
the-war/ 
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and because knowledge can’t be transfer diretly, each person has to 

reinvent the form of ideas all over again. Our social existence is about 

helping each other to do just that.377 

 

 Se a mudança é uma constante para a matéria, também o é para as 

ideias, e toda filosofia e todo conhecimento estão, também, a mercê da 

inexorabilidade do tempo. Os edifícios de Woods são arquiteturas feitas 

mais de ideias do que de tijolos, e como tal devem representar, em sua 

essência, a passagem do tempo. Pois é esse devir, em sua concepção, que 

define o homem. O homem que caminha, através do tempo, pela arquitetura 

e pela vida. 

 Em sua visão, nossa própria realidade não era absoluta, mas sim 

uma percepção parcial e incompleta do real, o qual acessamos através de 

nossos sentidos. Desse modo, não existe uma verdade externa ao sujeito, 

somente aquilo que tomamos precariamente por verdade. Tudo que temos 

de mais precioso e sagrado é uma impressão de nossos sentidos, inseridos 

em uma cultura que normatiza o pensamento em padrões estabelecidos. 

Por isso a necessidade da experimentação, da investigação e do devaneio. 

As quimeras woodianas não foram concebidas como mero escapismo, pelo 

contrário, são uma tentativa deliberada de aguçar nossos sentidos para que 

                                                
377 “Se as ideias fossem imortais, não teríamos nada a ver. Porque morremos, e 
porque o conhecimento não pode ser transferido diretamente Woods, cada pessoa 
deve reinventar a forma de ideias novamente. Nossa existência social consiste em 
ajudar uns aos outros a fazer exatamente isso.” Lebbeus. In Lebbeus Woods is an 
Archetype.Sci-Arc Press: Los Angeles, 2013. 

Figura 5: After War de Lebbeus Woods. Antes da guerra os 
edifícios eram parecidos. Agora cada um apresenta as suas 
cicatrizes. 
Fonte:http://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/01/20/after-
the-war/ 
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acessemos outras possibilidades turvas do real. Se nossos sentidos estão 

sob suspeita, também estão nossa mente racional e lógica.  

 O sonho, a loucura e o delírio são instrumentos válidos para que 

cheguemos a outras possibilidades de leitura. Através do questionamento 

do que nos parece imediato, qualquer ação se transforma em 

experimentação e alargam as fronteiras de nossa atuação. 

 A experimentação arquitetônica de Lebbeus Woods guarda muitas 

características com as especulações dos artistas Surrealistas. Em primeiro 

lugar Woods parece criar, assim como Neil Spiller, suas próprias ilhas 

‘Patafísicas, que se sobrepõe aos lugares reais aos quais seus projetos 

estão destinados. As propostas de Woods não se referem a problemas 

práticos que esses sítios necessitam. Não há estudos sobre a restauração 

dos serviços básicos de água, esgoto, implantação de hospitais de 

campanha ou a construção de abrigos emergenciais e temporários, entre 

outros.  

 Suas intervenções são sempre mais baseadas em questões 

históricas e filosóficas. Consistem em uma leitura poética do significado 

entre a arquitetura enquanto disciplina frente a violência que a arruína. Suas 

propostas tem a pretensão de refundar uma relação entre o sujeito e seu 

habitar, em que a arquitetura cumpre o papel mediador de ser o veículo da 

transformação social cambiando premissas básicas do estar/ser do edifício 

no mundo. Através da mudança do espaço do homem, poderíamos mudar o 

homem. Seu trabalho assim adquire características tanto utópicas quanto 

distópicas.  

Figura 6: After War de Lebbeus Woods. No começo as 
pessoas não teriam recursos para reconstruir suas casas e 
com isso utilizariam os materiais que encontrassem. 
Fonte:http://lebbeuswoods.wordpress.com/2010/01/20/after-
the-war/ 
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 A Utopia, enquanto lugar que não existe no tempo atual, mas que 

pode vir a ser construído, como modelo de sociedade ideal, está presente 

em vários trabalhos de Lebbeus Woods. Em Underground Berlin, uma nova 

sociedade será gestada no ventre da terra, longe de sistemas políticos 

segregadores vigentes. A cidade é, literalmente, construída de cabeça para 

baixo, como um reflexo invertido do mundo acima. Nesta cidade, a religião é 

a física quântica e a matemática, ciências que são vistas por seu caráter 

poético e mágico, que nos reconectaria simbolicamente ao interior do 

planeta. Aqui a arquitetura tem um papel além do habitar ou dos programas 

tradicionais. Elas são laboratórios para a vida subterrânea e instrumentos 

que captariam e criariam a música do planeta. Desta forma a matemática, 

ciência criada pelo homem, símbolo de nossa racionalidade, se manifestaria 

através da música, ativada pelo próprio planeta e pelo universo, e 

conectaria simbolicamente a ciência racional, com a natureza e a poesia, 

como base de uma nova espiritualidade humana. Após o amadurecimento 

dessa sociedade perfeita, ela estaria pronta a renascer sobre a superfície 

do planeta, para, através de seu exemplo, reformar a sociedade da 

superfície.  

 Por outro lado o seu otimismo de imaginar sociedades melhores e 

mais harmônicas, se contrapõe à maneira com que Woods preconiza como 

alcançaremos sucesso nesta empreitada. Woods parece conceber como 

única possibilidade de superação de nossas misérias, não a sua negação, 

mas à sua incorporação em nossas vidas. Somente quando abraçarmos o Figura 7: Os túneis da Undreground Berlin e suas casas-laboratórios. Fonte: 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/09/15/underground-berlin-the-film-
treatment/ 
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resultado da violência e da destruição é que poderemos finalmente superá-

las.  

 Neste ponto o trabalho de Woods assume ares distópicos. As 

sociedades imaginadas pelo arquiteto parecem, necessariamente, abraçar 

as situações extremas e desesperadoras para renascer. E o cenário dessa 

nova consciência se apresenta fraturado e quebrado. Seus edifícios se 

apoiam nas ruínas da calamidades e são eles mesmos precários. Woods 

parece entender que essa é a verdade do mundo afinal. Nossa existência é 

igualmente precária e devemos todos, os homens e a arquitetura, enfrentar 

o nosso inimigo: o tempo que nos leva a morte. Assim, o medo da morte é 

subvertido justamente por que ele não é recalcado. Ao tornar a violência e a 

morte presente como a base estética dessas civilizações, nós 

naturalizaríamos um fato inegavelmente intrínseco da vida.  

 Ao tornar nosso maior medo a base de nosso mundo não mais 

teríamos que temê-lo. Woods, ao explicitar os medos recalcados das 

cidades em que trabalha, como os terremotos em São Francisco, as 

guerras em Sarajevo ou Zagreb, ou a decadência física dos edifícios em 

Cuba atua como um terapeuta que desvela nossas fobias e, ao fazê-lo, nos 

obrigar a lidar com elas para que não nos aterrorizem.  

 A utopia/ distopia de Woods coloca a arquitetura no papel 

messiânico de conectar o homem com o seu planeta e com o universo por 

extensão, através da redefinicão das fronteiras entre a ciência, a arte, a 

poesia e a espiritualidade. Essas premissas de Woods o aproxima da 

postura ‘patafísica de Jarry, conforme formulada por Christian Bok. Os 

Figura 8: Lebbeus Woods, Zagreb Free Zone, (1991).  
Fonte: https://archidose.blogspot.com.br/2014/04/lebbeus-
woods-architect.html 
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algorítimos ‘patafísicos do Anamalos (princípio da variância), Syzygia (o 

princípio da Aliança) e Clinamen ( o princípio do desvio) se encontram em 

maior ou menor grau ao longo da obra de Woods. Em sistemas que 

priorizam a uniformidade, Woods, através de seus freespaces, induz o 

princípio da variância – Anamalos- conectando-a através de espaços que 

recortam o espaço urbano não só fisicamente, como programaticamente. As 

formas fraturadas desses espaços são como rasgos em nossa realidade 

que injetam a variância nos sistemas uniformes por onde passam. O 

mesmo pode ser dito das cicatrizes e crostas que rompem quaisquer regras 

de composição e métrica arquitetônica. 

 Em outros trabalhos, como suas instalações com vetores, as 

montagens cambiáveis podem ser executadas de várias maneiras. À partir 

de um vocabulário básico e limitado à linhas de força, o princípio da Syzygia 

prevê que apesar das inúmeras possibilidades de montagem desses 

elementos, o objeto final será sempre o mesmo não importa o quanto varie.  

 Por último, o princípio do Clinamen perpassa toda a sua obra 

através de uma arquitetura que, ao abraçar a imprevisibilidade como 

programa, desafia qualquer direcionamento rumo a um fim antevisto, pois 

não cabe ao arquiteto dizer ou pressupor a finalidade de sua própria 

criação. 

 É possível que a prática docente tenha contribuído para que as 

reflexões de Woods se acumulassem e se adensassem ao longo dos anos.  

Pensar o desenho arquitetônico, criar uma epistemologia a partir de uma 

metaarquitetura, tudo isso pode ter sido composto a partir de um exercício 

Figura 9: Lebbeus Woods, Nine Reconstructed Boxes, (1999). 
Fonte: https://www.dezeen.com/2014/08/07/lebbeus-woods-on-
line-architectural-drawings-exhibition-tchoban-foundation/ 
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cotidiano de ensino que não se fixava em apenas fornecer técnicas para o 

desenho. Percebe-se que o desenho enquanto investigação de uma 

arquitetura e o desenho na busca de uma organização política, são 

intrinsecamente ligados tanto na prática profissional de Lebbeus Woods, 

quanto em sua prática de professor. 

 Para Woods, assim como para os surrealistas, o importante é 

justamente romper a dicotomia entre ciência vs. arte, como, por extensão, a 

noção entre lógica vs. devaneio. A busca do arquiteto americano é 

justamente poetizar uma disciplina cada vez mais preocupada com sua 

performance técnica. A tecnologia e a ciência não são um fim em si 

mesmas, mas, ao contrário, elas fornecem as ferramentas no 

desenvolvimento de nossas inpirações oníricas. Em sua visada, o sonho se 

materializa na geometria, e à imaginação cabe o alargamento as fronteiras 

do que é possível. Os exercícios em sala de aula, nesse sentido, 

adensariam a reflexão na concepção dos projetos arquitetônicos, abarcando 

dimensões por vezes escamoteadas nos processos de aprendizagem da 

disciplina. 

 As três etapas pelas quais passam os trabalhos de Lebbeus Woods 

se valem de diferentes possibilidades de leituras surrealistas, conforme 

definidas por Roger Cardinal: a cidade como sonho, como texto poético, 

como palimpsesto, como sistema de signos, como labirinto psíquico e como 

uma história de amor.  

 As Paisagens oníricas, de seus primeiros trabalhos, são projetos 

sem lugar ou temporalidade definidas. São propostas erguidas algures, e 
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suas descrições parecem relatos de uma viagem às terras de sonhos, em 

que é enfatizado a forma como construímos e habitamos os espaços que 

vivemos. A arquitetura é vista como uma mediação poética na forma como 

nos relacionamos com o mundo e com as forças mágicas que operam os 

fenômenos naturais e as leis da física. A comunhão entre a ciência, arte e 

espiritualidade, despertaria a humanidade para uma nova era de paz em 

que caberia às pessoas o seu próprio destino. A hierarquia das fomas de 

poder seria abolida: dos governos sobre os cidadãos, do mercado sobre os 

arquitetos e dos arquitetos sobre os usuários. 

 Na segunda fase de seu trabalho, os Laboratórios da vida, Woods 

procura aplicar essas ideias sobre as cidades em que vivemos, como que 

para testar suas ideias em casos reais. Woods sobrepunha seus projeto nos 

espaços arruinados pela destruição e pela violência. O espaço urbano se 

transforma em um palimpsesto: a cidade dos freespaces woodianos, se 

sobrepões aos espaços tradicionais, como forma de evidenciar, através do 

choque, as diferentes possibilidades de concepção da arquitetura. Woods 

também entende essa sobreposição como um sistema de signos: as scars, 

scabs e injections, são marcas que evidenciam onde o tecido urbano foi 

rompido e onde foi suturado. Esses enxertos, invariavelmente de aspecto 

metálico, com tubos e fios que se entrelaçam ao edifício existente, 

transformam os edifícios em grandes organismos ciborgues com suas 

próteses robóticas. 

 Em sua última fase, os Espaços vetores, o trabalho do arquiteto 

sofre uma gradativa transformação: com o fim da guerra fria, o diálogo entre 
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opostos, necessário para gerar organismo híbrido, é tomado por um único 

lado. A geometria se torna tão complexa que perde sua espacialidade e se 

transforma em um campo abstrato de linhas de força. A cidade é lida como 

um grande campo de potências físicas, mentais e emocionais necessárias 

para erguer, reerguer e manter sua estrutura. O espaço urbano se torna um 

labirinto psíquico de energias convertidas em matéria. Com seus desenhos 

e instalações, podemos percorrer à meada de pensamentos e emoções que 

estão impregnadas em nossos edifícios. Woods, por fim, parece entender 

não só a cidade, mas a própria disciplina arquitetônica como uma grande 

história de amor. Um amor pela relação íntima da casa com o homem e da 

energia necessária para que um transforme o outro em um ciclo infinito de 

mudança.  

 Lebbeus afirma que devemos desenhar uma arquitetura como se ela 

já estivesse há muito construída e criar uma arquitetura construída   “como 

se esta nunca tivesse sido desenhada. “378 Assim, Woods projetava seus 

edifícios como se eles já existissem há vários anos e no momento retratado 

já estivesse passado por vários usos e agora se encontrasse arruinado. 

Desse modo, as funções que um dia justificaram sua existência, agora 

estão perdidas, e o edifício está sendo apropriado de maneiras 

imprevisíveis.  

 

                                                
378 WOODS, Lebbeus. Slow Manifesto. In Slow manifesto : Lebbeus Woods 
blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural Press: New York, 2015, p. 54. 
Tradução nossa. 
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Imagine that it has completed many cycles of its existence, and is only now 

beginning a new cycle that transcends the old ones. This, then, is the 

building to be built in the devasted city, the city that can only find new 

meaning within the void of meaning. In order to escape the crushing inertia 

of history, the weight of guilt for destroying that which has already been 

destroyed, in order to create that which will be created, imagine that what is 

made now has always been. It will be far from one truth, but close to what is 

– finally – another. 379 

 

 Contudo, falta a Woods uma característica básica a atitude 

surrealista: o humor e a ironia. Sua atitude é, por vezes, extremamente 

sisuda ao tratar dos temas que compõe sua obra. Isto se deve, em parte, às 

questões pesadas com as quais o arquiteto decidiu criar suas narrativas 

arquitetônicas. Guerras, catástrofes, terremotos, tempestades, miséria e 

morte, são assuntos delicados e sensíveis para serem tratados com uma 

suposta leviandade.  O arquiteto se leva muito a sério na sua retórica e até 

em seus desenhos. Não há no universo lebbiano uma autoironia, algo 

extremamente presente nos trabalhos do Archigram, por exemplo. Assim se 

perde um elemento essencial da arte surrealista, presentes tanto na pintura 

quanto na literatura. O espaço de criação existencial de Woods, permeado 
                                                
379 “Imagine que ele tenha completado muitos ciclos de sua existência, e só agora 
está começando um novo ciclo que transcende os antigos. Este, então, é o edifício 
a ser construído na cidade devastada, a cidade que só pode encontrar um novo 
significado dentro do vazio de significado. Para escapar da inércia esmagadora da 
história, o peso da culpa para destruir o que já foi destruído, a fim de criar o que 
será criado, imagine que o que é feito agora sempre foi. Estará longe de uma 
verdade, mas perto do que é - finalmente - outra.” WOODS, Lebbeus. Radical 
Reconstruction. New York : Princeton Architectural Press, 1997, p. 30. 
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por uma gravidade de intenções e propostas, o impede de apreciar o 

próprio absurdo nonsense de seus projetos. Isto faz com que suas ideias se 

apresentem, de certo modo, anacrônicas para a sua audiência e para seus 

críticos. Ao insistir em tratar de assuntos tão sensíveis através do fantástico, 

falta-lhe um olhar crítico que dobra-se sobre si mesmo e reconheça o 

maravilhoso desatino de suas ideias. Ao insistir na viabilidade de 

construção material de suas quimeras, Woods parece não reconhecer a 

principal característica de seu trabalho: a poética arquitetônica que aguça a 

nossa imaginação através das lacunas de seus espaços e ao despropósito 

de suas ideias. Se seus projetos fossem realizados de maneira ostensiva, 

eles perderiam justamente o seu potencial de imaginar veleidades 

arquitetônicas atemporais e, consequentemente, poriam a perder seu 

estatuto de provocação e reflexão.  

 Uma das principais qualidades de sua obra era um questionamento 

ético e político para a profissão. Segundo ele, a arquitetura deveria ser 

medida não pelas respostas que encontra, mas sim pelos problemas que 

ela cria. Seus projetos buscavam, justamente, explicitar as contradições 

internas de nossa própria disciplina. Essa busca de uma dimensão ética, já 

havia sido descartada por muitos de seus contemporâneos. Woods se 

recusava a aceitar tal fato e assim buscava desafiar os padrões vigentes do 

mercado, e dos próprios arquitetos, com sua visão particular sobre essência 

da arquitetura. Para ele a arquitetura deveria ser uma forma de 

conhecimento que, por sua vez, conteria as dimensões práticas, teóricas e 

instintivas na proposição de novas ideias sobre o espaço. Essas novas 

Figura 10: Imagem do Projeto para Sarajevo (1993-1994).  É 
comum, nos desenhos de Woods, que a cidade arruinada 
pareça estar sendo atacada por edifícios andróides que 
parecem fagocitá-la. Fonte: WOODS, Lebeus. Radical 
Reconstruction. Princeton Architectural Press: New York, 1997, 
p. 34 



 323 

formas de se habitar as cidades se converteram em uma proposição política 

em prol de mudanças sociais. Na realidade, o trabalho de Woods nunca foi 

direcionado ao público usuário, e sim aos seus colegas de profissão. Não 

seria coincidência, que sua única obra permanente construída, tenha sido 

um encargo vindo de outro arquiteto.  

 A relevância de seu trabalho consiste justamente  na confiança no 

desenho como ferramenta de concepção arquitetônica e de superação de 

pressupostos tipológicos, a seu ver anacrônicos. Em seus argumentos, não 

há muito espaço para um estudo antropológico para investigar a 

importância cultural e psicológica que certas tipologias consagradas têm 

dentro de determinadas culturas. Todavia, ele argumentou a favor das 

caixas mudas da arquitetura vernacular como denominador comum das 

cidades. 380  Na verdade, para Woods, a experimentação arquitetônica 

deveria passar por um crivo ético de que ela só é permitida, se 

                                                
380 Em seu artigo intitulado Dumb Boxes (2008), Woods argumenta justamente em 
defesa das arquiteturas anônimas que formam nossas cidades. Enquanto essas 
arquiteturas vulgares são vistas com certo desdém no meio profissional, como 
exemplo de uma certa mediocridade da disciplina, Woods, por seu turno, as 
considera fundamentais. « Let us make the extraordinary only when extraordinary 
conditions demand it. Radical social and political changes. Recovery from war and 
natural disasters. The reformation of slums. Cultural ‘paradigm shifts,’ such as 
computerization, or the greening of technology. Let us refrain from dressing up old 
building types in extraordinary new forms that do nothing to transform the way we 
actually inhabit or use or think about them. Instead, let us deploy the extraordinary 
in architecture as a way of bringing about changes we believe are important to the 
improvement of the human condition. » WOODS, Lebbeus. Dumb Boxes. In Slow 
manifesto : Lebbeus Woods blog. Clare Jacobson editor. Princeton Architectural 
Press: New York, 2015, p.28. 
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absolutamente necessária. Logo, ele não era contrário a uma arquitetura 

tipologicamente tradicional, mas sim à especulação formal gratuita que 

mascara soluções conceituais e programáticas absolutamente 

convencionais. 

 Essa interdepêndencia entre a ética e a estética foi o leitmotiv de 

toda a sua carreira. A relação entre sua escrita e, principalmente, a 

excelência na arte do desenho, que o tornou famoso em todo o mundo, 

permitiu que suas ideias fossem ouvidas. Suas imagens têm grande poder 

de sedução devido à sua perícia gráfica e, mesmo que se discorde de suas 

proposições ou sua postura política, ainda é inegável a atração que seus 

projetos despertam em nosso imaginário. 

 O interesse no trabalho de Lebbeus Woods está justamente no 

choque em que questões filosóficas e poéticas confrontam e friccionam 

questões pragmáticas e construtivas, no sentido de adensar a materialidade 

do sonho na realização arquitetônica. Seus desenhos são experimentos de 

laboratórios, na sua maioria inúteis em uma lógica de mercado imobiliário. 

Entretanto, conforme argumentado por Herbert Read, no ínicio desta tese, o 

valor de suas imagens reside justamente na sua dimensão artística, pois a 

arte seria uma forma de conhecimento em si mesma, e segundo o autor 

britânico, superior até mesmo à ciência. Paradoxalmente, o trabalho de 

Lebbeus Woods nos parece importante no campo da arquitetura, 

justamente por sua aparente inutilidade, no sentido de alargar os horizontes 

da disciplina, principamente na concepção do desenho arquitetônico e sua 

indiscutível capacidade de abarcar o sonho e materializá-lo.   

Figura 11: Freespaces para Habana Vieja (1995-1996). Fonte: 
JODIDIO, Philip. Contemporary American Architects Volume 
III. Taschen: Köln, 1997. 
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 A postura surrealista de Woods rompe a lógica cartesiana do espaço 

urbano com uma sobreposição espacial e temporal que subverte a lógica 

vigente através da inclusão do pesadelo e do grotesco na vida ordinária dos 

cidadãos. Suas formas fragmentárias, fluídas e espontâneas abraçam a 

turbulência e a gratuidade dos processos da vida. Talvez por isso Woods 

não possa determinar usos específicos para essas paisagens mentais que 

ele elabora sobre o papel. Cada usuário deve encontrar seus próprios 

meios de interagir com seus medos e suas angústias através do desafio de 

habitá-las.  

 Porém, como vimos anteriormente, a relação entre as patologias 

psicológicas e a arquitetura são uma via de mão dupla. Se Woods 

transborda seu psico-espaço interno como arquitetura construída, este 

mesmo espaço, caso fosse construído infligiria sobre os usuários uma 

impressão que Woods se abstém de mensurar. Ele, em inúmeros textos, 

coloca sua arquitetura complexa não como um castigo, mas um desafio, o 

que não necessariamente pode ser a percepção do usuário. 

 Woods desconsidera questões culturais locais, que são identitárias 

da população local e que definem como essas populações vivem há anos. 

Imaginar de antemão que esses fatores sejam descartados para uma 

suposta revolução na forma de se habitar é ser, no mínimo, tão impositivo 

quanto os padrões tipológicos tradicionais que ele combatia. 

 Woods rejeita todas as verdades que já existiram, na tentativa da 

refundação de novas, partir da experiência direta dos usuários com esses 

espaços. Com isso ele parece entender que a única possibilidade de 

Figura 12: Les Elephants painting (1948) de Salvador Dalí 
inspirado na estátua de Bernini em Roma. Fonte: 
http://samui-art-gallery.com/salvador-dali-elephants-
painting-review-and-analysis/ 
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recriação do sentido na disciplina perpassa, obrigatoriamente, por espaços 

fraturados e complexos que seriam difíceis de serem apropriados por usos 

convencionais e por isso novos usos deveriam ser inventados.    

 A revolução preconizada por Woods seria feita pelo choque entre 

suas propostas frente aos espaços tradicionais da cidade. Isto o aproxima 

das pretensões modernistas, de que o arquiteto era um reformador das 

cidades e por extensão da cultura, e que caberia a ele decidir o momento e, 

mais importante, quais seriam estas mudanças. Tal postura é controversa. 

Ao colocar unilateralmente essa espacialidade fragmentária em um contexto 

cultural estabelecido, corre-se o risco de ser tão pernicioso quanto as 

artilharias que flagelaram essas populações. 

 É verdade que Woods não queria que sua arquitetura fosse imposta 

às pessoas. Somente àqueles que se dispusessem ao seu desafio é que 

habitariam estes espaços. Porém, não é despropositado imaginar que suas 

intervenções poderiam descaracterizar vizinhanças e que, mesmo essas 

pessoas que escolhessem, afinal de contas, viver desta maneira 

inicialmente, poderiam reverter esses freespaces para a situação 

convencional depois de algum tempo. 

 Mas a principal qualidade do trabalho de Woods não é imaginar o 

que poderia acontecer caso a sua arquitetura fosse erguida no mundo 

físico. O mérito de seu trabalho reside, justamente, em imaginar como seria 

viver de outra forma. Imaginar a arquitetura como um espaço surreal que 

podemos habitar sempre que deslizamos para dentro de seus desenhos. 

Figura 13: Pitch Black de Hernan Diaz Alonso, lembra alguns 
dos trabalhos de Woods com suas pernas aracnídeas.  
Fonte: https://www.archdaily.com/549567/sci-arc-appoints-
hernan-diaz-alonso-as-new-director 
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 É indiscutível que há muito de quixotesco em sua postura, mas há 

também, em contrapartida, um profundo senso de responsabilidade nessa 

proposição de uma arquitetura comprometida com os processos históricos.   

 Entretanto, é fato também que sua arquitetura, a despeito de suas 

intenções pedagógicas - digamos assim - poderia ser experimentada de 

uma maneira que ele não pôde controlar ou prever. Este, por exemplo, é o 

caso de seu desenho “Neomechanical Tower (Upper) Chamber” utilizado no 

filme Os Doze Macacos como um instrumento de tortura. (É preciso 

registrar: o episódio o aborreceu profundamente, mas ilustra bem a questão 

de que falamos: não é possível prever a reação do receptor.) 

 Rem Koolhaas atribuía um traço paranoico às teorias corbusianas, e 

percebemos a mesma caraterística em Lebbeus. Woods também dava a 

sua retórica traços proféticos, alertando para um grande perigo em nossa 

situação atual. Sua argumentação messiânica apontava sempre para uma 

solução radical que só ele parecia antever, e que deveria ser levada a cabo 

com urgência. A partir desta constatação, o arquiteto norte americano 

iniciava suas elucubrações gráficas e teóricas muito próximas do método 

crítico-paranoico de Salvador Dali. Essa semelhança com o pintor catalão 

também é perceptivo em alguns de seus projetos, conforme demonstramos 

neste trabalho. 

 Em Aerial Paris ou nas High Houses, as construções woodianas em 

muito lembram os elefantes de Salvador Dali, com a imensa massa 

corpórea destes animais (comumentes relacionados à inteligência e à 

memória) sustentada por frágeis pernas aracnídeas. Essa imagem, como Figura 14: High Houses (1995-1996), da série war and 
architecture Sarajevo, Bosnia e Herzegovina.  
 Fonte:http://www.hiddenarchitecture.net/2016/01/high-
houses.html 
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outras, definem muito bem o MCP de Dalí: todo o robusto corpo da 

inteligência se apoia sobre os frágeis apêndices de devaneio. 

 Assim como nas obras de Dalí, as casas voadoras do projeto de 

Paris também revelam sua relação ímpar entre peso e leveza. Pairam sobre 

os céus da capital francesa como os imensos paquidermes dalinianos. Em 

sua estranheza, aguçam nossa percepção em relação a nossa capacidade 

de perceber tanto a realidade quanto a nossa própria identidade, pois 

demonstram que nossa autoconstrução se sustenta em tênues pernas. O 

mesmo acontece com a Solohouse e seu perfil antropomórfico de uma 

cabeça, com janelas como olhos, que nos ensinam a enxergar 

verdadeiramente o mundo. Isto é, enxergar com os olhos da mente. É 

nessa cabeça, em que o homem habita seu próprio cérebro, que ele não 

sabe distinguir se o que vê é real ou produto de um delírio. Um homem que 

pensa a si mesmo e, partir daí, pode recriar o mundo. Um observatório que 

olha não só para fora, mas também para dentro.   

 Esse duplo olhar foi fundamental para que compreendêssemos o 

trabalho de Woods: a experiência de habitar não prescinde de processos 

traumáticos, internos e externos ao sujeito que as vivencia. Por isso, a sua 

arquitetura permaneceu desenhada e não construída, pois sua imperfeição 

espelha a incompletude de nossa percepção do mundo. Viver neste espaço 

poderia ser muito custoso aos seus usuários. Entretanto, enquanto está no 

papel podemos hábitá-la provisoriamente em nossa imaginação, ao invés 

de permanentemente com nossos corpos. Esta é, em nossa percepção, a 
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verdadeira vocação do trabalho de Lebbeus Woods: a força do desenho 

arquitetônico enquanto instrumento de reflexão e crítica. 

 Ao longo de sua vida profisional Lebbeus Woods criou um longo 

manifesto dos pressupostos éticos e estéticos que a arquitetura poderia 

alcançar. Esses pressupostos, preconizados pelo seu mentor Heinz von 

Foerster, orientou sua busca por desvelar novas possibilidades para a 

criação de espaços para o homem através da ação do desenho como 

instrumento propositivo de leitura do mundo. Assim como Foerster é 

considerado um dos criadores da cibernética de segunda ordem, Woods 

tem uma ambição similar. Ele queria uma arquitetura de segunda ordem 

que seria responsável por projetar uma arquitetura da arquitetura- uma 

metaarquitetura, capaz de incorporar, na materialidade de seu desenho - 

(rasurado, deteriorado e apocaliptíco) - a crise que se manifestava na 

história e na sociedade de seu tempo. Negando-se em aceitar a arquitetura 

monumental e exaltando ao mesmo tempo as formas depauperadas e 

arruinadas, Woods procurou em seu trabalho uma epistemologia da 

disciplina, promovendo o entendimento da natureza e dos limites de 

atuação em um campo ampliado da profissão. 

 

Hence the building project must be conceived and describe in relationship to 

a wider landscape. Perspective drawing constitutes a visual language that 

enables this conception and description, as well as emphasizes the 

architect’s ethical position in relation to others. In the damaged city, the 
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second-order designs of the architect estabillish new paradigms not only for 

the building, but for the process of design itself.381 

 

 Nos desenhos de Lebbeus Woods podemos entrever uma 

arquitetura que serve como veículo de crítica a uma arquitetura que visa a 

celebração de uma ideia positivista de civilização e progresso. Um exemplo 

disso é sua atuação pautada na intervenção em áreas urbanas críticas, 

flageladas tanto por guerras e catástrofes naturais, quanto por contigências 

políticas, econômicas ou sociais. É nuclear e recorrente em seu trabalho, a 

proposta de uma nova abordagem para a renovação de áreas pós-

desastres, que não ignore o seu passado de destruição e bárbarie.   

 Na perspectiva de Woods, a manutenção da integridade física das 

ruínas é seminal para uma arquitetura que incorpore, em sua própria 

constituicão, a possibilidade de uma reflexão acerca de seus modos de 

fazer enquanto narrativas históricas que, comumente, são negligenciadas 

pelas instâncias oficiais. Com isso, o arquiteto pretende traçar novos 

paradigmas projetuais nessas áreas degradadas, nas quais os eventos 

traumáticos e sua aceitação, longe de serem apagados ou negados, são o 

ponto de partida para o reconhecimento dos agentes transformadores da 
                                                
381 « Por isso, o projeto de construção deve ser concebido e descrito em relação a 
uma paisagem mais ampla. O desenho de perspectiva constitui uma linguagem 
visual que permite essa concepção e descrição, bem como enfatiza a posição ética 
do arquiteto em relação aos outros. Na cidade danificada, os projetos de segunda 
ordem do arquiteto estabelecem novos paradigmas não só para a construção, mas 
também para a própria noção de projeto.” WOODS, Lebbeus. Radical 
Reconstruction. New York : Princeton Architectural Press, 1997, p. 30.  
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história. 

 
É instigante perceber que os espaços de arquitetura abandonados, 

danificados ou destruídos costumam evocar associações mais ricas e mais 

emocionais do que a arquitetura contemporânea aperfeiçoada. Até mesmo 

cenas de desastres ou calamidades naturais, como terremotos, incêndios, 

explosões e acidentes de trem, projetam características de imagens 

curiosamente sugestivas. A arquitetura de vanguarda atual – como os 

projetos de Daniel Libeskind – frequentemente se baseia em imagens 

provocantes de estruturas dinamicamente desestabilizadas que questionam 

a primazia da verticalidade e da horizontalidade, o ângulo reto e a linha 

reta, (...). Com frequência, a imagem da arquitetura perfeita é uma imagem 

fechada e final, enquanto a cena de perturbação ou destruição abre uma 

diversidade de narrativas que reverberam com o passado e o futuro.382 

 

 O trabalho de Lebbeus Woods com ruínas, em sua estrutura 

fragmentária e lacunar, convida com seus cortes e frestas a uma reflexão 

crítica acerca da História e da Cultura. Desafiando as construções estáticas 

e imobilizadoras da arquitetura monumental em sua impermeabilidade 

crítica, as invenções de Woods não temem em lidar com as feridas da 

História. Sua busca reside em não apagar da paisagem arquitetônica os 

efeitos daquilo que não deu certo no projeto civilizatório. Com isso, busca-

se uma cidade que não ignore os rastros de destruição abafados pela 

iniciativas oficiais que promovem uma amnésia coletiva do espaço público. 
                                                
382 PALLASMAA, Juhani. A imagem corporificada: imaginação e imaginário na 
arquitetura. Bookman: Porto Alegre, RS, 2013, p. 75 e 76. 
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 Para elaborar sua topografia conceitual, Woods não subtrai da 

arquitetura seu teor político. Para ele, o ético, o estético e o político estão 

intrinsecamente relacionados. A produção arquitetônica não deve se 

divorciar de sua dimensão crítica e, para pensá-la, é necessário 

contextualizá-la em sua dimensão formadora e educativa. Uma concepção, 

contudo, que não impõe respostas, mas que, por sua própria estrutura 

inconclusa e fragmentária, sugere um diálogo com quem as contempla. 

Uma arquitetura que não prescinde de se interrogar constantemente via 

textos; preservando sua vocação teórico-crítica; que não abandona o work 

in progress e que se vale da potência investigativa do desenho.  

 Buscou-se, portanto, neste trabalho, elencar exemplos que 

evidenciassem a busca de Lebbeus Woods na construção de uma série de 

objetos surrealistas que nos fizessem repensar a disciplina, o desenho 

arquitetônico e sua ficcionalidade como possibilidades de compreensão de 

narrativas históricas que são silenciadas pela história oficial. Procurou-se 

mostrar que o incomôdo das guerras, das cicatrizes, da violência e do 

grotesco presentes em sua produção são elementos artísticos capazes de 

fomentar o debate e a reflexão na concepção do desenho arquitetônico. 

Woods não almeja criar um modelo. Não há em seu trabalho a consistência 

programática de um masterplan. Nem há uma separação entre a arquitetura 

projetada e arquitetura que se quer construída. Há a formulação de uma 

ideia, de uma busca, e de algumas convicções entrevistas nas suas 

paisagens feitas de traços e textos. A dimensão incompleta e fragmentária 
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de seus desenhos serão sempre convidativas à imaginação e ao 

pensamento crítico.  
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APÊNDICES 

Linha do tempo projetos de Lebbeus Woods 
 

 

1973	
"Lost	and	Found"	

1977-79	
Architecture-	sculpure-	
painting	

1979	
House	Series		
	

1980	
Einstein	Tomb	

1981	
Four	Cities	

1985		
Centricity	

1986	
A-City	

1988	
Solohouse	

1988	
Underground	Berlin	

1988	
Metrical	Instruments	

1988	
DMZ	

1989	
Aerial	Paris	
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1990	
Berlin	Free	Zone	

1991	
Zagreb	Free	Zone	

1991	
Icebergs	

1992	
War	and	Architecture	

1992	
Arcadia	

1994-1995	
Sarajevo	Reconstruction	

1995																									Havana	
Projects	

1995	
San	Francisco	Bay	Project	

1996	
MAK	Garden	

1998	
Siteline	Vienna	

1998-1999	
Terrain	

1999	
Nine	Reconstructed	
Boxes	
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1999	
Lower	Manhattan	

1999-2000	
Seven	Hills	

2000	
Balthazar	Holz	

2000	
Horizon	Houses	

2001	
The	Storm	

2002	
The	Fall	

2002	
World	Center	

2002	
Withney/Party	
installation	

2003	
Carnegie	MOA	

2003	
Sclindler	House	Garden	

1998-2004	
Hermitage	

2004	
Rain	
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2004	
The	Wall	Game	

SNOW	SHOW	
2005	
System	Wien	

2006	
UtopX	

2006	
Conflict	Space	

2006	
New	York	Side	Walk	

2007	
100	Towers	

2007	
T-Knot	

2007	
Martyrs	

2010	
After	War	

2012	
Light	Pavilion	

2013	
Earthwave	
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Linha do tempo livros do autor ou sobre ele. 

 

1979	
Odysseus	wall	drawing	

1980	
Architecture-sculpture-painting	

1980	
Einstein	Tomb	(pamphlet	
architecture	6)	

1982	
Aeon:	The	architecture	of	Time	

1985	
Origins:	Mega	II	

1989	
OneFiveFour.		

1990	
Lebbeus	Woods:	Terra	Nova.	

1992	
Ray	Bradbury	Chronicles	3	

1992	
The	New	City	

1992	
Anarchitecture:	architecture	is	a	
political	act	
	

1993	
Galleryworks:	Lebbeus	Woods,	
Farish	Gallery	

1993	
War	and	Architecture.		
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1993	
The	End	of	Architecture?	

1995	
Ten	Architects	

1997	
Radical	Reconstruction.		

1998	
Lebbeus	Woods:	La	Paret	

1998	
BorderLine		(RIEAeuropa	
Book-series)	

2001	
Earthquake:	a	Post	Biblical	
View	

2001	
Sequences:	Saw	only	the	
Moon	

2002	
Histaormina:	Workshop	
2001	by	Woods,	Lebbeus.	

2003	
Gr(o)und	Workshop	2002	
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2004	
Lebbeus	Woods:	Experimental	
architecture.	

2004	
The	Storm	and	the	Fall	

2006	
Lebbeus	Woods:	System	Wien	

2013	
Lebbeus	Woods	is	an	archetype.	

2013	
The	Light	Pavillion	by	Lebbeus	
Woods	and	Chistoph	a.	Kumpusch	for	
the	sliced	Porosity	Block	in	Chengdu.	

2014	
Lebbeus	Woods,	architect	-	The	
drawing	center	

2015	
Slow	manifesto	:	Lebbeus	Woods	
blog.		
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Linha do tempo dos principais textos de lebbeus woods 

 
 

 

1992																
Anarchitecture	architecture	
is	a	political	act	

1993	
Freespace	and	the	Tyranny	
of	Types.	

1993	
War	and	Architecture	

2004	
Spaces	of	Thought.	

2004	
Analogical	architecture	

2007	
What	is		Architecture	

2008	
Solohouse	@	20	

2008	
Tower	Space	

2008	
Dumb	Boxes	

2008	
The	reality	of	the	theory.	

2008	
Zeroes	and	Ones	

2009	
Slow	manifesto	

2009	
Type	Casting	

2009	
Political	Machines	

2009	
Meta-institutes	

2009	
Rules	of	the	game.	

2009	
Freespace	and	the	Tyranny	
of	Types.	

2009	
The	vagrant	light	of	stars.		

2010	
On	the	Malecón	

2010	
Constructing	a	Reality	

2010	
Einstein	Tomb	@	30	

2011	
Forms	of	authority.	

2011	
Inventing	Discovery	

2012	
Origins	

2012	
The	Ineffable	

2012	
Inevitable	Architecture	

2012	
Why	I	Became	an	Architect,	
Part	1	

2012	
Why	I	Became	an	Architect,	
Part	2	
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Linha do tempo RIEA (Research Institute of Experimental Architecture) 

 

 

1988		
RIEA	founded	by	Lebbeus	Woods.	
	

1989		
RIEA:	The	first	Conference,	Oneonta	N.Y.	
	

1990	The	Conference	on	Antigravity,	New	
York	City.	
	

1994		
Reconstruction	and	Resistance	Workshop,	
Sarajevo.		

1995		
No	place	to	Hide	Workshop,	Innsbruck,	
Austria.	
	

1996		
The	Space	of	Thought	Workshop,	
Hüttenberg,	Austria.		

1996		
Due	to	expanded	European	presence,	
RIEAeuropa	was	founded	by	Ekkehard	
Rehfeld.	
	

1997		
BorderLine	Workshop,	Kraljevica,	Croatia.	
	

1998/99		
RIEAeuropa	leads	the	SCI-Arc	study-
abroad	program	in	Vico	Morcote,	
Switzerland.	
	

1999		
The	Power	of	Contemporary	Architecture	
(Academy	Ed’s	Editions	Peter	Cook,	Neil	
Spiller),	London.	
	

1999	RIEAeuropa	was	restructured	as	
RIEA.ch,	directed	by	Guy	Lafranchi	with	
headquarters	in	Bern,	Switzerland.		

2000	Postcard	Workshop,	Bern,	
Switzerland.	
	

2001	Histaormina	Workshop,	Taormina,	
Sicily.	
	

2002	Gr(o)und	Workshop,	New	York.	
Urbanomad	Workshop,	Oslo,	Norway	

2003	Commuting	in	CoMa	Workshop,	
Lund	Institute	of	Technology,	Lund,	
Sweden.	
	

2006	To-Game	Workshop,	Torino,	Italy.	
	
	

2010	D-Thinking	Urban	Strategy	
Workshop,	Lund	Institute	of	Technology,	
Lund,	Sweden.	
	
	

2011	Space(s)	Innovation	Workshop,	
Innovation	in	Mind	Conference,	Lund,	
Sweden	

2014	ZHUuGROUND14	Workshop,	City	
University	of	Hong	Kong,	China.		


