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Domínio da forma: permanências e mutações 
nas composições arquitetônicas expõe a inquietação 
em compreender a natureza do espaço arquitetônico 
produzido em meio à sociedade informacional em que 
hoje se vive. Para isso, parte-se da hipótese de que o 
espaço estático, homogêneo, substancial – oriundo da 
tradição clássica e prevalecente no curso da História – 
havia entrado em crise e cedido lugar ao espaço dinâmico, 
heterogêneo, acidental, resultante, ao que se imagina, da 
inovação tecnológica, sobretudo, a digital.

Observa-se que a confrontação do espaço estático 
com o dinâmico não é um produto típico da sociedade 
informacional, mas sim a configuração de algo arcaico, 
percebido desde muito tempo. A obra trata, portanto, 
da passagem do tempo e observa as mutações formais 
no âmbito do ver, fazer e ensinar arquitetônicos e as 
misteriosas permanências das coisas em um mundo dito 
dinâmico e em transformação. O objetivo é levar o leitor, 
em seu diálogo com o passado e o presente, a corroborar 
ou antecipar modos de apreensão e concepção do espaço 
arquitetural. 
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Apresentação

Será que eu posso definir a arquitetura, como Vitrúvio, como a arte 

de construir? Não, a definição de Vitrúvio contém um erro flagrante. 

Para executar, você deve primeiro conceber. Nossos antepassados 

mais antigos não construíram suas cabanas antes que eles as tivessem 

concebido anteriormente por meio de suas imagens. Essa produção 

da mente, essa criação, é que constitui a arquitetura

(Étienne-Louis Boullée)

Não hesitaríamos em recomendar este livro para todos cujo 
interesse resida em projetar e ensinar arquitetura, inclusive àque-
les que gostem de interpretá-la ou vivenciá-la.

Sabe-se que todo projeto visa à transformação de um lugar 
para constituir um ambiente habitável, uma natureza humaniza-
da que corresponderá ao mundo em que se pretende viver.

Nas inquietações para o estabelecimento desse porvir e de 
suas expressões materiais interpretativas, lida-se com inúmeras, 
ou melhor, com infinitas questões envoltas aos processos sociais, 
tecnológicos e culturais nos quais estamos presentes com a fina-
lidade de nos instalarmos como seres no nosso tempo, com os 
desejos de melhorias em relação ao mundo no qual esperamos 
viver.
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Ao desenhar um ambiente, movemo-nos entre saberes e ex-

periências constituídas, barreiras a ultrapassar, entre dizeres já 

conhecidos e expressões de novas proposições.

O projeto de arquitetura, como disciplina e atividade, envol-

ve a construção de artefatos que correspondam às necessidades e 

demandas de várias ordens, sejam elas sociais, culturais, econô-

micas e artísticas. O projeto rege-se por meio de intenções que 

interpretem como estamos, como somos e manifestem como pre-

tendemos ser.

Entende-se que a complexidade dos significados de sermos 

no mundo referencia-se de forma direta pelas características dos 

espaços e ambientes construídos por meio da história social dos 

homens, ou seja, a complexidade de expressões e significados que 

habita todos os abrigos e dispositivos gerados para a nossa exis-

tência está contida em todos os projetos que para existência de 

tais artefatos foram elaborados.

Evidencia-se que em todos eles, desde as mais toscas formas 

até as mais elaboradas, está registrada uma cosmovisão, fazendo 

de cada projeto uma tentativa de desenhá-la como uma espécie 

de cosmografia.

Este livro, por meio do estudo das permanências e das muta-

ções na constituição da arquitetura, entre o final do século XX e 

o início do atual, intenta estabelecer compreensões sobre os pro-

cedimentos e processos de dar forma aos ambientes contemporâ-

neos, ou seja, como essa cosmografia está se manifestando.

O estudo se realiza a partir do estabelecimento de algumas 

dualidades interpretativas da formulação da arquitetura como: 

estático versus dinâmico, homogêneo versus heterogêneo, subs-

tancial versus acidental verificadas no pensamento arquitetônico 

acerca das formas de pensar o projeto que caracterizam o debate 

sobre a arquitetura no período estudado.

Com a experiência de quem já tratou das capacitações da 

geometria como instrumento para a concepção da forma da 



13ApReseNtAção

arquitetura em seu livro Divina proporção: aspectos filosóficos, 

geométricos e sagrados da proporção áurea, Rocha Júnior reflexio-
na sobre a concepção da composição arquitetônica e os modos 
como ela opera, desde os conceitos historicamente enraizados até 
aqueles propostos como princípios arquitetônicos derivados dos 
novos modos de vida, novos materiais e novas tecnologias digitais.

A ampla reflexão realizada envolve a incursão por meio de 
três estudos de casos pelos quais as continuidades e antinomias 
são reveladas:

1. Aeroporto Santo Dumont – 1944 – Projeto de Maurício e 

Milton Roberto.

2. Centro George Pompidou – 1977 – Projeto de Richard Rogers 

e Renzo Piano.

3. Museu Guggenheim de Bilbao – 1997 – Projeto de Frank 

Ghery.

A abordagem lúcida desses objetos explicita as estruturas das 
composições contidas nas bases geométricas e disposições de es-
paços. São investigadas também as bases de usos e disposição de 
elementos e recursos gráficos utilizados como instrumentos pro-
jetuais.

Nessa apresentação, não se pretende expor as conclusões do 
livro acerca das mutações e permanências que se manifestam nos 
projetos contemporâneos, mas devemos nos referir às qualifica-
das referências e explicações pertinentes aos modos operativos 
com os quais lidamos nos tempos que vivemos.

Entendida como Boullée definiu, a arquitetura se configura 
por sua concepção. Esta não pode ser mais compreendida como a 
aplicação de um conjunto de elementos, suas relações e sua com-
posição num determinado edifício, como nos ensinou Durand. 
Será que também sempre derivou dos momentos em que foi ideali-
zada ou dos locais nos quais foi erigida?
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O texto envolve o leitor nessa aventura interpretativa e regis-
tra um panorama suficiente para que verifiquemos como as cos-
mografias expressas nos projetos contemporâneos se referenciam 
nas diversas zeitgeist(s) que vivemos e nos permitem perguntar, a 
partir de Mies van der Rohe, se a arquitetura é a vontade da épo-
ca que se manifesta no espaço, viva, cambiante e nova. Quais se-
riam as vontades de nosso tempo?

Rafael Cunha Perrone
em março de 2017
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