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RESUMO 

 

Esta pesquisa tece uma reflexão acerca do caráter comunicacional e relações 
interacionais presentes na espacialidade multidimensional — permeada e constituída 
pelo engendramento entre o físico e o digital. Entendendo o espaço arquitetônico como 
uma importante linguagem visual, que se ocupa em abrigar, interagir, afetar, 
comunicar, o estudo busca responder como as camadas informacionais e estéticas se 
constituem na materialidade, evidenciando implicações comunicacionais que possam 
agregar valor às obras, como textos visuais. Uma vez que a arquitetura analisada está 
inserida no espaço urbano, incorpora-se à discussão a cidade contemporânea, marcada 
pela aceleração espaço-temporal e pelo inacabamento. A base metodológica para 
análise coaduna conceitos da Semiótica Plástica, a partir da apreensão de dados 
cognitivos constitutivos do discurso, nos planos de expressão e de conteúdo, e 
conceitos de Estética, que permitem examinar elementos e modos de manifestação do 
sensível. O viés analítico centra-se no agenciamento espaço-temporal, estabelecendo 
regimes de interação e novos modos de experiência da espacialidade. Os textos visuais 
selecionados carregam a interatividade e a memória, respectivamente, como um de 
seus principais elementos comunicacionais. Sob a perspectiva de análise, a 
investigação das camadas informacionais e estéticas, além de propiciar um incremento 
de ordem comunicacional e poética aos objetos arquitetônicos, leva ainda a considerar 
que a experiência dos espaços multidimensionais faz refletir os modos de viver na 
contemporaneidade — era em que a adaptabilidade é constante e que o corpo surge 
como o grande elo de comunicação.  
 

Palavras-Chave: Espaço; Arquitetura; Cidade; Memória; Interatividade. 
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ABSTRACT 

 
This research presents a reflection on the communicative character and interactional 
relationships present in multidimensional spatiality - permeated and constituted by 
engendering between the physical and the digital. Understanding the architectural 
space as an important visual language that engages in housing, interact, affect, 
communication, the study seeks to answer as the informational and aesthetic layers 
constitute the materiality, showing communicative implications that can add value to 
the works, as visual texts. Since the analyzed architecture is inserted in urban space, 
incorporates up to discussion the contemporary city, marked by spatio-temporal 
acceleration and the incompleteness. The methodological basis for the analysis is 
consistent concepts of Plastic Semiotics, from the seizure of constituent cognitive data 
of the speech, in the plans of expression and content, aesthetics and concepts, which 
allow the examination elements and modes of manifestation of the sensible. The 
analytical bias focuses on spatio-temporal agency, establishing interaction rules and 
new modes of experience of spatiality. The selected visual texts carry interactivity and 
memory, respectively, as one of its main communication elements. From the 
perspective of analysis, research of informational and aesthetic layers, as well as 
providing an increase of communication and poetic order to architectural objects, still 
leads to the conclusion that the experience of multidimensional spaces does reflect the 
ways of life in contemporary society - age that adaptability is constant and that the 
body appears as the great communication link. 
 

Keywords: Space; Architecture; City; Memory; Interactivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considera-se um anacronismo pensar hodiernamente em campos de 

conhecimento sob fronteiras delimitadas1. Sob essa perspectiva, a pesquisa faz uma 

abordagem do espaço da arquitetura e da cidade — importantes sistemas de linguagem 

— pela ótica da experiência da espacialidade, voltada a afetar o público, tanto em sua 

dimensão cognitiva, quanto sensível.  

Imanente desde os primórdios da humanidade, a arquitetura manifesta em sua 

materialidade as heranças culturais, as marcas históricas do passado, expressas 

pelo espaço edificado. Essa arte configura-se como um ato comunicacional2, uma 

linguagem visual indispensável ao conhecimento do mundo (FERRARA, 2002). Sob 

essa condição, a arquitetura possibilita uma pluralidade interpretativa, que denota a 

complexidade de seu caráter como texto visual.  

O espaço arquitetônico se mostra fisicamente pleno por uma materialidade 

cujos valores — funcionais, técnicos e estéticos — são equilibrados pela arte de seu 

criador. O arquiteto concebe o espaço físico, mas a completude se dá por quem usufrui 

desse espaço. Usufruir vem da conjunção em latim usu+fruere, cujo significado é 

desfrutar do uso. Sem perder as origens etimológicas que compõem a palavra, tem-se 

o uso e a fruição. De tal modo que aquele que faz uso e desfruta do espaço edificado se 

torna ao mesmo tempo, usuário e fruidor. 

A arquitetura se faz franqueável, convertendo quem a penetra em partícipe 

da essência espacial (COUTINHO, 2010). É sob tal constatação que este trabalho 

faz uma reflexão sobre a experiência da espacialidade arquitetônica, de modo a 

investigar suas implicações comunicacionais, compreender como os elementos 

constitutivos do discurso visual se interrelacionam e de que forma podem agregar 

valor comunicacional à obra.  

Na acepção de Ferrara (2007, p.13) este espaço se caracteriza sob três formas de 

inscrição, de manifestações: proporção, construção e reprodução. A proporção obedece 

à ordem geométrica e se ocupa de figurativizar o espaço pela adequação formal. A 

                                                 
1 De acordo com Araújo (2011). 
2 Segundo Barbosa (2013). 
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construção procura desfazer a ortogonalidade da proporção, a fim de que se possa 

distinguir volumes e obter a hierarquia espacial. À reprodução cabe exponenciar o 

espaço, multiplicá-lo. Tais representações se configuram como possibilidades de 

apreensão do espaço como fenômeno e experiência do mundo, articulando-o a três 

categorias: espacialidade, visualidade e comunicabilidade. De forma indissociável, as 

três categorias distintas constroem a estrutura da aparência sígnica do espaço e 

alimentam sua expressividade e significado (FERRARA, 2007, p.13).   

A visualidade é ubíqua ao longo da história e do tempo. Possui um relevante 

papel no fazer humano e na continuidade cultural, abarcando manifestações como o 

desenho, a pintura, a fotografia (OLIVEIRA, 2005, p.108). Na esteira dessas 

construções visuais, está também a arquitetura, que erige-se como uma importante 

linguagem.  

Para Benjamin (1987, p.193), a mais antiga das artes, a arquitetura, perpassa o 

tempo e resgata a memória das civilizações, a cultura e o passado. Sua produção 

ininterrupta e a capacidade arquitetônica de se atualizar, tornam-se importantes para 

uma possível compreensão “da relação das massas com a obra de arte”3. A construção 

de edifícios tem uma recepção de dois tipos, tátil e ótica, pelo uso ou por sua 

percepção (BENJAMIN, 1987, p. 193). Segundo o autor, a recepção tátil ocorre mais 

pelo hábito que pela atenção, sendo o primeiro também determinante, em grande 

medida, pela recepção visual. Por conseguinte a recepção ótica, visual, não se dá 

prioritariamente pela atenção, mas pela observação natural. Em situações de 

importância expressiva, cultural ou histórica, a recepção concebida pela arquitetura 

torna-se referência, com valor canônico (COUTINHO, 2010). Desse modo, a 

percepção humana passa a demandar ambos os meios de recepção, tátil e visual. Na 

acepção de Coutinho (2010), o espaço da arquitetura não oferece nenhuma barreira 

impenetrável, inversamente ao que ocorre com outras artes, nas quais não se pode 

permear.  

Por se tratar um sistema de linguagem, ainda que não verbal, é possível 

estabelecer pela análise empírica modos de comunicabilidade da arquitetura, que 

podem ser da ordem do inteligível e do sensível. Oliveira (2005, p.109) afirma que a 

                                                 
3 Op.cit. 
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apreensão do visual é processada por recortes do sensível, pois para que algo se torne 

visível, terá que ser “depreendido da superfície”.  

Para a análise dos modos de comunicar dessa espacialidade foi estabelecido um 

critério de recorte da pesquisa, que levou em conta a linguagem digital e as novas 

formas de se relacionar com o tempo e o espaço, que marcam a contemporaneidade. 

Ou seja, os exemplos empíricos que compõem o corpus são textos visuais realizados4 

neste século XXI5, que de algum modo constituíram-se com o auxílio da tecnologia 

digital, sendo o recurso fundamental para sua materialização. A partir de dois 

conjuntos conceituais norteadores, chegou-se a uma área de confluência,  um 

subconjunto que representa o interesse da pesquisa, conforme demonstrado na figura 

1. O primeiro conjunto representa a espacialidade arquitetônica como um todo, a 

concebida nos moldes ditos tradicionais e a constituída com o auxílio dos recursos 

gráficos digitais e redes de dados.   

O segundo conjunto abarca o conceito de espaço aumentado, a partir da 

acepção de Manovich (2006), que considera haver um alargamento espacial quando a 

sobreposição entre espaços físico e de dados gera um fluxo informacional que os 

alimentam. A noção de espaço aumentado se dá, portanto, pela ampliação das 

informações conhecidas possibilitada pelo intercâmbio de informações entre ambos. 

Para o autor, há uma extrapolação das dimensões conhecidas. Inserem-se no conceito 

de Manovich, além de algumas obras arquitetônicas6 outros modos de alargamento 

espacial, que não dizem respeito diretamente à arquitetura. Dentre eles, podem ser 

citados os jogos móveis locativos (JML), que utilizam o espaço urbano como campo 

de jogo — tornando-se um território informacional — e o espaço digital para a ação e 

desenvolvimento (LEMOS, 2010). A extensão do conceito para além das 

espacialidades arquitetônicas explica a razão do segundo conjunto base da pesquisa, o 

                                                 
4 Realizados, no caso do Museu de Berlim, refere-se ao término da construção. 
5 O Museu Judaico de Berlim foi projetado no fim dos anos 80, mas sua obra foi inaugurada apenas 
em 2001. O Teatro Celestin em Lyon é do fim do século XVIII, mas a projeção mapeada sobre ele foi 
realizada em 2010. A instalação D-Tower é de 2004 e o processo de reconstrução do Ground Zero 
iniciou imediatamente após o ocorrido, em 11 de Setembro de 2001. 
6 Não a totalidade, somente as constituídas com o auxílio do digital. As obras concebidas nos moldes 
ditos tradicionais, sem o uso do digital e do espaço de dados, não promovem, conforme o conceito, o 
alargamento espacial. 
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de espaço aumentado, ter uma intersecção apenas parcial com o primeiro — conforme 

figura 1. 

 

FIGURA 1 – CONJUNTO ESQUEMÁTICO DO RECORTE DA PESQUISA 

espaços 

comunicantes

confluência

de interesse da

pesquisa

espacialidade

da arquitetura

espaço

aumentado

efeitos de presença e

de sentido

 

                  Fonte: elaborado pelo autor 

 

O que interessa à pesquisa é a análise de textos visuais inseridos no 

subconjunto formado pelo sombreamento dos dois, o qual traz espacialidades 

ampliadas — cujas dimensões foram concebidas pela intervenção informacional da 

cultura digital sobre o espaço físico. O subconjunto provém, portanto, de dois 

conceitos que embasarão toda a análise, sendo permeado por um terceiro conceito — 

que transita pelos dois conjuntos primários — e que também dará sustentação teórica à 

pesquisa. 

A primeira filiação é com Lucrécia Ferrara, com o conceito de espaços 

comunicantes. A identificação da pesquisa com o conceito introduzido pela autora se 

dá pela noção de que as espacialidades possibilitam uma construção cognitiva que faz 

o espaço ser percebido por estímulos que coadunam as dimensões material e sensível. 
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A observação empírica busca analisar os efeitos de ambas, a matéria e sua presença e 

os modos de sentir, tecendo uma reflexão acerca da experiência da espacialidade. 

 O segundo teórico que embasa a pesquisa é Lev Manovich, com o conceito de 

espaço aumentado. O termo cunhado pelo autor parte do princípio de que o 

intercâmbio informacional entre os espaços físico e digital propicia um alargamento 

que excede as três dimensões conhecidas. A resultante dessa simbiose é a 

multidimensionalidade espacial. O que o autor traz não é a mera hibridação das 

camadas física e de dados, mas os efeitos poéticos desse novo espaço, que tem um 

como parte constitutiva do outro. A noção trazida por Manovich, além de oferecer 

embasamento conceitual à pesquisa, representa uma das premissas para delimitação do 

recorte e seleção do corpus.  

 O terceiro autor que dá sustentação teórica à pesquisa é Hans Gumbrecht. Para 

o autor, há além do sentido, um outro forte componente imbricado a este fenômeno 

chamado experiência estética ou experiência vivida, que é a presença. Ambos estão em 

constante tensão e é nessa oscilação entre sentido e presença que, na acepção de 

Gumbrecht (2010, p.128), ocorrem os “momentos de intensidade”. Toda a 

materialidade é composta pelos dois efeitos, em maior ou menor grau, mas não de 

forma complementar, ambos coexistem. 

Textos não-verbais são modalidades mediáticas cuja predominância é a forma. 

O objeto arquitetônico, assim como ocorre com a cidade, possui uma dimensão 

espacial marcante, uma forte presença. Gumbrecht (ibid, p. 127) desvela essa presença 

da materialidade da arquitetura referindo-se a ela como um momento de intensidade, 

de experiência vivida: “Quero que conheçam a sensação de ter encontrado o lugar 

certo para o corpo, com que nos brinda e nos acolhe um edifício projetado com 

perfeição”. O que o autor postula é a possibilidade de existência de uma experiência 

estética da ordem do cotidiano, mas sem perder o caráter de excepcionalidade. 

Argumenta que os moldes oficiais dos últimos dois ou três séculos padeciam de uma 

inflexibilidade, que hoje os tornam exauridos (GUMBRECHT, 2006, p.62).  

Diante dessa perspectiva, o presente estudo se permite adentrar o campo de uma 

apreensão estética, de experiência vivida, sem requisito de erudição. Não se restringe 

aos efeitos de sentido, trata também da presentificação da materialidade. Deste modo, 
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como define Gumbrecht, para tratar da questão da experiência estética, há de se buscar 

conceitos semióticos para abarcar a dimensão do sentido e não semióticos, para 

abordar a dimensão da presença (GUMBRECHT, 2010, p. 139). A proposta 

metodológica envolveu a revisão bibliográfica e a análise de obras arquitetônicas, de 

tipologias distintas no que tange ao processo constitutivo, mas que têm em comum a 

origem de suas dimensões espaciais, concebidas pela intervenção informacional da 

cultura digital. 

Para a delimitação do corpus da pesquisa foi estabelecido primeiramente o 

recorte oriundo do subconjunto de conceitos, conforme figura 1 mencionada 

anteriormente. Tendo como área investigativa os textos visuais traduzidos em espaços 

constituídos e permeados pela cultura digital, partiu-se para a seleção dos exemplos 

empíricos. A premissa inicial para a definição foi buscar textos de natureza distintas, 

de modo a agregar novas contribuições à pesquisa. 

Em referência a essa natureza dos objetos, buscou-se utilizar exemplos de forte 

dimensão de presença, tendo o elemento arquitetônico como suporte7 e, em outros 

casos, como forma comunicante principal8, o digital como elemento fundamental para 

a constituição da materialidade e relação intrínseca com o espaço urbano. Em sendo a 

cidade um conjunto de múltiplas apreensões, a inserção urbana incrementa a leitura 

dos espaços, enquanto textos visuais e/ou sincréticos, com diversos efeitos de sentido e 

de presença. Por texto sincrético entenda-se o texto composto por duas ou mais 

linguagens. 

O quarto e último exemplo empírico reúne características visuais e estéticas 

abordadas de modo parcial ou em separado ou nos objetos anteriores, em um denso 

texto sincrético: a reconstrução no Ground Zero. A escolha deste texto para a pesquisa 

se deu sobretudo por se tratar de uma das maiores e mais aguardadas obras 

arquitetônicas deste século, dotada de uma forte carga simbólica desde sua concepção 

inicial. A constituição imagética do novo World Trade Center (WTC) com o auxílio 

do digital proporcionou um devir globalizado. O mundo conseguiu antever o espaço 

físico que recomporia a paisagem da cidade de Nova Iorque. 

                                                 
7 Como ocorre com as projeções mapeadas. 
8 Nos exemplos dos museus Judaico e o 9/11. 
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A pesquisa está baseada em estudo de caso, visando a analisar as camadas 

informacionais dessa arquitetura multidimensional9, da materialidade edificada de 

modo dito convencional, porém ampliada, passando pela construção líquida até a 

espacialidade digitalmente projetada.  

O método de análise está baseado na semiótica e na estética, a partir de Greimas 

e Gumbrecht, coadunando dados cognitivos e elementos da ordem do sensível, de 

modo a investigar as implicações comunicacionais, os novos regimes de interação e de 

experiência. A metodologia parte da Semiótica Plástica10 para exame do percurso 

narrativo e da figuratividade, a partir da categorização semântica dos dois planos da 

linguagem, o do conteúdo e o da expressão11.  

A semiótica plástica, introduzida por Jean Marie Floch, é uma derivação da 

semiótica discursiva, de base greimasiana, cuja ênfase deixa de ser a relação sígnica 

em si para pensar no processo de significação como um todo, capaz de gerar os signos 

(PIETROFORTE, 2004, p.7). Esse processo, trazido pelo autor, foi o que Algirdas 

Greimas denominou “percurso gerativo do sentido”, a partir do conceito de expressão 

e conteúdo de Hjelmslev. Para Greimas, o plano do conteúdo faz-se sob a forma de um 

percurso, que vai do mais abstrato ao mais concreto, gerando sentidos mais 

enriquecidos (PIETROFORTE, 2004). Essa semiótica da imagem consolida o estudo 

do plano da expressão de um texto visual, na medida em que associa ao estudo do 

plano de conteúdo de um texto — verbal ou não-verbal — as suas formas de 

manifestação, ou seja, suas materialidades. Reiteradamente afirma-se que pode ser 

apreendido como texto visual toda e qualquer manifestação visível, seja ela artística, 

natural ou midiática (OLIVEIRA, 2004). Para o presente estudo, as espacialidades 

arquitetônicas constituídas e permeadas pela linguagem digital.  

                                                 
9 Refere-se aqui à arquitetura erigida pelo intercâmbio informacional entre espaço físico e espaço de 
dados, a arquitetura do espaço aumentado. 
10 Essa semiótica da imagem consolida o estudo do plano da expressão de um texto visual, em relação 
com o plano do conteúdo no nível mais profundo do percurso gerativo do sentido. 
11 Essa homologação dos planos é o que a Semiótica Plástica (ou visual) traz como semissimbolismo, 
considerado como uma razão motivada entre o conteúdo e a expressão no nível de categorias que se 
homologam, como por exemplo traço claro vs. escuro (expressão) equivalente a liberdade vs. opressão 
(conteúdo). Essas homologações categoriais não existem a priori, são decorrentes do modo de ser de 
cada discurso, em situação. 
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 A dissertação é composta pela introdução e mais quatro capítulos, o primeiro 

voltado à reflexão da arquitetura como elemento comunicacional. A materialidade 

arquitetônica norteia toda a pesquisa e, por esta razão, é analisada aqui como um dos 

formantes da linguagem visual, fundamental para a depreensão das experiências 

interacionais com o espaço construído, assim como, do ponto de vista histórico, para 

conhecimento do mundo e evolução das civilizações. 

O segundo capítulo traz a cidade como espaço de inscrição e reinscrição 

constantes. Sendo um dos elementos essenciais para a pesquisa, o espaço urbano é 

referenciado no texto em sua multiplicidade e características que o tornam dinâmico e 

denso. O processo de ressignificação perpassa a relação entre o vazio urbano e o 

espaço construído, como interconstitutivos da experiência da cidade. O vazio, que ora 

pode sugerir degradação, segregação, emerge também como uma potencialidade de 

requalificação do espaço, de transformação. As dicotomias e dialéticas que envolvem 

o processo experencial do espaço urbano denotam a complexidade da urbe como 

objeto de estudo. 

O recorte analítico foi dividido em dois capítulos, 3 e 4, agrupando-se 

modalidades de regimes interativos e experiência da espacialidade.  Em uma, há a 

predominância da imersão do sujeito no espaço, com um envolvimento maior do corpo 

na (re)configuração da espacialidade. Em outra, a relação dominante é a do sujeito em 

contiguidade com o espaço construído, prevalecendo o olhar. 

 O terceiro capítulo inicia abordagens empíricas, propostas no projeto de 

pesquisa, com o intuito de evidenciar modalidades de regimes de interação na 

espacialidade permeada pelos fluxos digitais. Traz a interatividade como elemento de 

(re)inscrição do e no texto visual, tornando-os espaços de caráter multidimensional, 

mas com natureza bastante diversa dos objetos a serem apresentados no capítulo 

seguinte. O primeiro recorte empírico consiste em analisar uma apresentação 

audiovisual cujas projeções em 3D alteram a visualidade da fachada do edifício. A 

projeção mapeada utiliza a tecnologia digital e se apropria da materialidade 

arquitetônica, propiciando novas dimensões espaciais e regimes de interação. Para 

além das ilusões de ótica criadas que proporcionam formas e deformações visuais, a 
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análise centra-se também no processo interacional no qual o público, ora espectador, 

passa a ser partícipe ativo do processo de desenvolvimento do espetáculo. 

Ainda nesse capítulo a pesquisa analisa a instalação urbana D-Tower, edificada 

no centro da cidade de Doetinchem, na Holanda. Configura-se como um marco 

escultórico representante de uma nova forma de concepção projetual, a arquitetura 

líquida ou transarquitetura, na qual a composição do espaço arquitetônico ocorre de 

maneira fluida, em permanente transformação. O objeto engloba espaço físico, espaço 

de dados e a interação do usuário, responsável por alimentar a materialidade. A torre 

interativa D-Tower tem seu invólucro alterado cromaticamente com base nas emoções 

diárias preponderantes nos citadinos12.Por meio de informações pessoais respondidas 

em um questionário online, a instalação resumirá ao final de cada dia o humor que 

predomina nos habitantes, exibindo na materialidade uma cor correspondente ao 

sentimento destacado.  

O quarto e último capítulo tece uma reflexão acerca dos espaços 

multidimensionais nos quais a forma é o principal elemento comunicante13. Em sendo 

o espaço um fenômeno e experiência do mundo, quem o delimita são as 

espacialidades, apreensíveis pelas visualidades e comunicabilidades (FERRARA, 

2008, p. 13). Muitos são os exemplos empíricos que poderiam compor a análise, 

dentro da perspectiva de que a arquitetura centralize a narrativa. Porém, tornou-se 

preponderante para a delimitação e categorização dos objetos buscar espacialidades 

com arraigados efeitos de presença e de sentido, textos visuais densos em termos de 

narratividade. Mediante esse critério e observando o que os próprios teóricos que 

balizam este estudo abordam em seus conceitos, a pesquisa selecionou obras que 

avivam a memória, capazes de (re)contar a história. Chegou-se, portanto, à seleção de 

dois museus constituídos por formas comunicantes densas e simbolismos que 

permitem ao espaço revelar mais do que seu próprio acervo em exposição.  

A análise inicia com o Museu Judaico de Berlim (MJB), como importante texto 

visual, citado por Lev Manovich ao conceituar o espaço aumentado. A análise busca 

                                                 
12 Habitantes da cidade se voluntariam a responder, diariamente e por 180 dias, um questionário com 
perguntas sobre seu estado emocional.  
13 Apropriando-se do termo cunhado por Ferrara (2008). 
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desvelar o texto visual citado pelo autor e sua inserção no conceito que representa um 

dos pilares teóricos desta pesquisa.  

Em seguida a pesquisa tece uma reflexão sobre o texto sincrético da 

reconstrução no Ground Zero, em Nova Iorque, uma das obras mais emblemáticas dos 

últimos anos em razão do episódio que marcou a história da humanidade. Neste objeto, 

o auxílio do digital foi de sobremaneira importante para se reconstruir primeiramente 

uma imagem, solidificar algo que jamais se pensaria ruir. Essa reconstrução imagética 

tornou-se um devir difundido e compartilhado globalmente. Foi o auxílio do digital 

que propiciou ao mundo antever um espaço físico construído, influenciando 

diretamente em sua constituição14. Por estas características, o objeto foi inserido na 

análise da pesquisa.  

A pesquisa procura mostrar como o texto visual constituído com o auxílio do 

digital pode ser apreendido, experenciado, em suas dimensões de presença e de 

sentido. O desvelamento das espacialidades a partir de suas visualidades e 

comunicabilidades15, possibilitam leituras que podem agregar valor comunicacional 

aos objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 A possibilidade da reconstrução foi motivo de uma consulta pública aos cidadãos americanos. 
15 Conforme Ferrara (2008). 
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1. O CARÁTER COMUNICACIONAL DA ARQUITETURA 

 

1.1 ARQUITETURA COMUNICANTE: DA PRESENÇA À EXPERIÊNCIA 

 
O caráter comunicacional da arquitetura é abordado por diversos autores, 

dentre os quais Lucrécia Ferrara, com o conceito de espaços comunicantes. Ferrara 

(2007, p.13) categoriza a espacialidade, a comunicabilidade e a visibilidade 

como elementos que configuram, de forma indissociável, a estrutura da aparência 

sígnica do espaço, ou seja, sua natureza significante, condição da existência da 

linguagem. O espaço comunicante não trata estritamente da arquitetura, refere-se 

também ao campo da fotografia, do cinema, da publicidade e propaganda, do 

design e outros. Outrossim, a aproximação com o conceito introduzido por Ferrara 

se dá pela noção de que as espacialidades ensinam a ver além das dimensões físicas 

do espaço, em uma construção cognitiva e sensível, que o faz ser percebido por 

estímulos visuais que coadunam as dimensões material e discursiva. Tornam-no 

apreensível em suas camadas perceptivas e comunicantes (FERRARA, 2007, p. 

18).  

A espacialidade, na condição de representação e constituição do espaço, o faz 

apreender-se pelas visualidades e comunicabilidades16. Para Ferrara (2007, p.7), a 

espacialidade “vai da arquitetura como equipamento à forma como cultura; da 

cidade como função e uso ao ambiente que se comunica com espaço social”. 

Extrapola a ciência que se auto-explica como disciplina, para tratar da descoberta 

do espaço “entre”, que se constitui pelo diálogo alinhavado por diversas áreas 

do conhecimento (FERRARA, 2007, p. 7).  O modo como se organizam as 

espacialidades constitui sua característica de mediação. Em outra obra, Ferrara 

(1998, p.31), postula que o espaço social organizado pela arquitetura não traz uma 

linguagem à qual corresponde um código definitivo; ao contrário, configura-se como 

“um processo que se desfaz e refaz ante cada espaço e cada leitura”. Permite 

múltiplas apreensões e sentidos, próprios dos textos visuais. Há que se ponderar, 

porém, pois embora haja uma arraigada dimensão da presença e permeabilidade na 

                                                 
16 Id., 2007, p. 13 
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espacialidade arquitetônica, outros sistemas também podem apresentar tais 

características, em maior ou menor grau. Uma instalação de arte tridimensional, por 

exemplo, pode abarcar ambas as dimensões. 

De todo modo, o texto arquitetônico passa a ser uma extensão do corpo e tende 

a tocar o sujeito, deixando de ser apenas um objeto de contemplação. O imbricamento 

entre um e outro se aproxima da noção de “ intercorporeidade” de Merleau-Ponty: 

 

Se minha mão esquerda pode tocar minha mão direita enquanto ela apalpa 
os tangíveis, tocá-la tocando, voltar para ela sua palpação, por que, tocando 
a mão do outro, nela também não tocaria o mesmo poder de esposar as 
coisas que toquei na minha? [...] Só sairemos desse impasse quando 
renunciarmos à bifurcação entre “a consciência de...” e o objeto [...] 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p.137) 

 
  

 Merleau-Ponty (2000, p.138), refere-se a essa relação intercorpórea como um 

processo de “reversibilidade do visível e do tangível”, uma relação estendida ao que 

se vê e ao que se pode tocar. Há uma constituição mútua entre sujeitos, que culmina 

em um sentir conjunto. Na esteira dessa perspectiva e aproximando-se ao contexto da 

espacialidade arquitetônica, Coutinho traz, em outras palavras, a relação de 

intercorporeidade: 

 

A realidade do espaço, dessa forma instituída em matéria totalizada e 
duradoura, situa-se, perante quem lhe penetra o âmago, não exatamente 
como o objeto em face do sujeito, mas como uma presença que, no ato 
de se fazer sentir, torna improvável, à pessoa que lá penetra com o ânimo 
passível de pura contemplação, dirigir o interesse a qualquer acidente 
espacial; às vezes o recinto arquitetônico, em atitude inversa, desarma do 
propósito de ater-se a algum componente do conjunto, o indivíduo que 
vem a aspirar, com surpresa, o fluxo de uma sensação. (COUTINHO, 
2010, p. 157) 

 

A arquitetura possibilita múltiplas interpretações, sobretudo por ser uma arte 

que se faz penetrar. A espacialidade externa não dá conta de revelar o todo. Ao 

mesmo tempo, o espaço edificado interno não consegue abarcar a arquitetura em sua 

totalidade, mostra-se apenas de modo parcial. Essa permeabilidade torna o edifício 

surpreendente a cada novo acesso. O espaço arquitetônico obriga a quem quer 

apreendê-lo, a ir ao seu encontro (COUTINHO, 2010, p. 80). A fruição pelo estar 
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presente denota o arraigado efeito de presença da arquitetura. Sentidos que não se 

apreendem em representações da espacialidade, sejam imagéticas ou volumétricas, pois 

a materialidade convoca outros sentidos do corpo além da visão. 

Para Coutinho (2010, p.80) a apreensão pela visualidade é a que coaduna o 

sujeito na presença, de modo mais marcante, na medida em que sua identidade 

recebe uma qualificação extensiva. Em outras palavras, o sujeito torna-se seguro 

com sua existência ao ver o que está em seu entorno. Não obstante o destacado 

aspecto visual, a apreensão arquitetônica não está restrita a esse sentido, há 

também um componente estésico. Para Ferrara (1993), a leitura se dá pela operação 

inferencial sobre a experiência cotidiana. 

Na acepção de Landowski (1997, p. 121) as coisas não são meramente 

objetos sensíveis, sem alma, tampouco os sujeitos são unicamente inteligíveis, 

sem corpo. Tem-se, portanto, sujeito e objeto que “falam a mesma linguagem 

complexa, em que a apreensão do sentido não é separável da escuta do sensível” 

(LANDOWSKI, 1997, p.121). Sendo a estesia um condicionante primal para a 

experiência estética, embora não único, tem-se um importante passo para a 

manifestação do sensível (CAETANO, 2011, p.15).  

A arquitetura tende a tocar o outro e se esse sujeito for, de algum modo, 

afetado, passa a ser um sujeito estético, passível de vivenciar uma experiência 

estética. Essa noção de experiência estética pela afetação é o que traz o 

pensamento kantiano, postulado na Terceira Crítica, a Crítica da Faculdade de Juízo. 

Kant argumenta que para um sentimento se tornar comunicável, é necessário haver 

um acordo de afetos (SODRÉ, 2006). 

A noção de sentimento não equivale semanticamente à de emoção. Para o 

autor o sentimento é a emoção sã, surgida da serenidade, da lucidez e que leva à 

crítica da emoção exacerbada. O acordo afetivo invoca uma comunidade afetiva ou 

comunidade do gosto. Tornar comum o que faz o sujeito gostar de algo, o 

compartilhamento do gosto. Esse gosto representa a faculdade de julgar a 

comunicabilidade dos sentimentos, de torná-los universais (SODRÉ, 2006). Eis o 

senso comum kantiano. O comum deve ser apreendido no sentido comunitário e não 

do vulgar, banal. O sujeito sente como se todos partilhassem do mesmo gosto. A 
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sustentação da estética ou aesthesis de Kant está no afeto, no que toca o sujeito, sendo 

esta afetação a base da compreensão. 

A apreensão da arquitetura pode levar o sujeito a um deslumbramento maior, 

como se sofresse a ação de uma força externa. Eis o que Greimas propõe como 

fratura estética, em sua obra Da Imperfeição (2002). O termo cunhado pelo autor 

refere-se a um evento, u ma suspensão no tempo ocorrida como uma interrupção na 

cotidianidade, daí a ideia de fratura. Essa ótica greimasiana traz também a 

excepcionalidade como característica. Para CAETANO (2011), essa condição 

excepcional, imbricada ao caráter estésico, é apenas uma das manifestações que 

podem levar à experiência estética. Em sua acepção, ela pode surgir também do 

percurso de um sujeito que a constrói, uma posição que vai ao encontro do que 

Greimas chamou de escapatória (CAETANO, 2011). 

Na acepção de Hans Gumbrecht (2010, p.38), há um outro forte 

componente imbricado a esse fenômeno da experiência estética ou experiência 

vivida, que é a presença. O autor aborda a presença como uma referência 

espacial, algo que está ao alcance do olhar, tangível ao corpo. Gumbrecht cunha o 

termo produção de presença para tratar das “materialidades da comunicação”, que 

por meio de sua forma, tocam o corpo de quem está em comunicação de muitos 

modos. Essa dimensão não hermenêutica dos efeitos de presença não excluem a 

outra dimensão, igualmente importante que é a do sentido, da interpretação. 

Ambas estão em constante tensão.  

Toda materialidade é composta pelos dois efeitos, em maior ou menor grau, 

mas não de forma complementar. Há uma oscilação entre as dimensões e é 

justamente nessa tensão entre sentido e presença que, segundo Gumbrecht (2010), 

ocorrem os “momentos de intensidade”. A expressão foi adotada pelo autor para se 

referir à experiência estética, mas um tipo de experiência que não requer erudição, 

ocorre na cotidianidade. Um instante intenso e passível de ajudar a resgatar a 

dimensão espacial e corpórea. Algo que possa devolver ao homem a sensação de 

estar presente, de estar-no-mundo. 
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Entender a noção de escala na arquitetura implica a medição 
inconsciente do objeto ou da edificação por meio do próprio corpo do 
observador, e na projeção de seu esquema corporal no espaço em questão. 
Sentimos prazer e proteção quando o corpo descobre sua ressonância no 
espaço (PALLASMAA, 2011, p.63). 

 

Essa projeção da estrutura corporal no espaço físico faz erigir uma 

relação de intercorporeidade, na qual sujeito e ambiente passam a se constituir 

juntos, a moldar-se um ao outro. A arquitetura é uma das materialidades de 

comunicação que mais evidencia a dimensão da presença, a tangibilidade pelos 

corpos, pela própria essência acolhedora. A arquitetura abriga, interage, afeta, 

fazendo ressoar a condição da existência humana. 

 

1.2 A PRESENÇA DO (E NO) ALARGAMENTO ESPACIAL 

 
Com a ubiquidade das tecnologias da informação e comunicação (TIC) a 

dimensão da presença na materialidade arquitetônica se dilatou. O espaço de 

dados sobrepõe-se ao espaço físico proporcionando um alargamento dimensional. 

Alguns autores apontam para essa ampliação espacial, dentre os quais Lev 

Manovich, com o conceito de espaço aumentado que dará sustentação teórica para a 

análise proposta. 

Para Manovich (2002), há um intercâmbio informacional entre o espaço 

físico e o de dados, em uma espécie de retroalimentação. Informações digitais são 

utilizadas na concepção do espaço físico, ao passo que informações podem ser 

capturadas desse e enviadas ao espaço de dados, ampliando-os mutuamente. Uma 

simbiose que resulta no alargamento espacial, a multidimensionalidade. 

O espaço aumentado de Manovich não se restringe à arquitetura, esta é 

apenas parte de um conceito mais amplo. Tampouco a espacialidade da 

arquitetura pode ser considerada totalmente imersa nessa ampliação. Apesar da 

ubiquidade das TIC, nem sempre ocorrem as mesmas interferências, podendo haver 

ou não a extrapolação dimensional do espaço físico. Da mesma forma, a arquitetura 

pode erigir-se sem a interferência do espaço de dados, enquanto elemento 

constitutivo. O recorte estabelecido traz exemplos de espacialidades nos quais ocorre 
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o aumento das dimensões, em distintas modalidades de regimes de interação. Para 

além da forte presença, ocorrem efeitos de sentido que podem elevá-los a uma 

condição estética, uma estética do espaço ampliado. 

Priscila Arantes traz a noção de estética do fluxo, cuja inserção transcende o 

que está sendo tratado na pesquisa, mas que pode abarcar também essa estética do 

espaço aumentado, do objeto em processo. Para a autora, as novas tecnologias 

informacionais instauram uma estética que “se dá em trânsito e em contínuo devir”. 

(ARANTES, 2007, p.2). Arantes refere-se a uma estética que acompanha as novas 

formas de se relacionar com o tempo e o espaço, sendo o fluxo de informação o cerne 

da reflexão. 

 

Contrariamente às técnicas de visualização desenvolvidas na época do 
renascimento que colocavam no olhar do sujeito único e imóvel seu acento 
fundamental, as tecnologias informacionais colocam em cena um sujeito em 
trânsito, em constante movimento. Não somente a obra se movimenta, 
rompendo com a forma fixa e imutável da estética da forma, mas o próprio 
sujeito se desloca, interferindo no comportamento da obra. (ARANTES, 
2007, p. 10) 

   

 Essa abertura à variabilidade é o que norteia a estética do fluxo e 

especificamente na pesquisa, a estética do espaço aumentado. Tratar-se-á adiante do 

aspecto formal dos objetos, ora estático, ora fluido, mas a análise não se restringirá a 

essa categoria, perpassará a interação com um sujeito também em trânsito, colocando 

em foco o movimento de ambos e a “multiplicidade de estados possíveis” 

(ARANTES, 2007, p.10). É essa dinâmica e a adaptabilidade que promovem o 

inacabamento. Há um processo de constituição mútua e de renovação, que se 

aproximam da noção de intercorporeidade, anteriormente abordada (MERLEAU-

PONTY, 2000, p.137).  
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2. A CIDADE (RE)INSCRITA 

 

Para se pensar no texto arquitetônico como objeto de análise há de se considerar 

sua inserção em um espaço marcado pela complexidade e que denota a identidade 

cultural de seus habitantes. A cidade representa a diversidade e a transformação em um 

espaço que coaduna de forma equilibrada campos semânticos opostos. Unidade e 

segregação, territorialização e desterritorialização, presença e ausência são algumas 

das relações dicotômicas que dão dinamicidade ao espaço urbano, tornando-o alvo de 

múltiplas interpretações, interferências e experimentações pelos atores que o 

exploram. A cidade contemporânea potencializa-se como um “laboratório de 

espacialidades” comunicativas (FERRARA, 2008, p. 130). Como tal, promove uma 

inesgotável ressignificação do espaço físico. 

Partícipe indissociável do processo de metamorfose urbana, a arquitetura cria e 

organiza os lugares urbanos, sendo “uma prática de organização do espaço no tempo 

que, contínuo, transforma-se e evolui relativizando as intervenções, seus lugares e, 

sobretudo o próprio ato projetivo”, de acordo com Ferrara (1998, p.31). A arquitetura 

assume condição de instrumento de intervenção cultural, capaz de modificar 

comportamentos e modos de vida de um povo pela qualificação do espaço, conforme 

será abordado mais adiante. Esse papel da arquitetura inicia-se no ato projetivo, 

embora não se restrinja a ele. Com os avanços tecnológicos a arquitetura adquiriu 

incrementos que permitem um melhor entendimento das visualidades e espacialidades 

propostas em projeto, como se o usuário pudesse antever o espaço construído. As 

ferramentas computacionais possibilitaram uma espécie de aproximação espaço-

temporal, na qual o espaço físico futuro é concebido para ser experenciado desde o 

presente.  

 
 

O encolhimento do espaço de experiência, fazendo com que o passado 
pareça cada vez mais distante em relação à imprecisão do futuro, produz a 
impressão de que este futuro recua muito mais rápido de que conseguimos 
avançar. É dessa forma que o futuro se inscreve no nosso agora. Na medida 
em que a expectativa não pode se fixar no futuro, o próprio presente se situa 
entre um passado superado e um futuro que recua em direção ao presente, 
construindo-se uma espécie de eterno-presente (BARBOSA, 2013, p.364) 
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A cidade acompanha a aceleração espaço-temporal vivida na 

contemporaneidade, corroborada pelas tecnologias da informação e comunicação. 

Experimentações, encenações permeiam o espaço urbano, constituindo-o como um 

laboratório de espacialidades comunicativas17. Uma das formas de exploração 

midiática desse espaço público é o uso do videomapping ou projeção mapeada sobre 

fachadas arquitetônicas. Caracteriza-se como uma exposição audiovisual que se 

apropria do espaço edificado sem deixar marcas visíveis ou prejuízos à imagem da 

cidade, visto que é imaterial18. Atribui à cidade uma conotação cenográfica transitória, 

sendo esta efemeridade uma característica do século XXI 19 — tempo marcado pelo 

inacabamento e aceleração (BARBOSA,2013).  

Não se pode pensar a cidade na contemporaneidade sem considerar os aspectos 

históricos e sociais dos citadinos locais e da sociedade global (FIRMINO, 2005). Para 

o autor, o espaço, aqui relacionado ao meio urbano, não se configura como entidade 

meramente física e isolada, pois vincula-se de forma indissociável com as pessoas, a 

sociedade. Santos (1998, p. 10), em menção a esse amálgama, afirma que o espaço 

deve ser entendido como um “conjunto indissociável de que participam, de um lado, 

certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a 

vida que os preenche e os anima, seja a sociedade em movimento.” Na conhecida obra 

“Imagem da Cidade”, Kevin Lynch aponta para a importância igualitária entre os 

elementos físicos da cidade e os elementos móveis, as pessoas. Os cidadãos não se 

caracterizam como mero espectadores, sendo parte ativa e indispensável.  

Este é o século da comunicação, do consumo, de uma cidade e sociedade que 

seguem em transformação (BARBOSA, 2012, p. 148). Conforme Santos (1998, p. 14), 

"o fenômeno humano é dinâmico e uma das formas de revelação desse dinamismo 

está, exatamente, na transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado." Essa 

                                                 
17 Diversos autores se referem à cidade contemporânea como espaço de espetacularização, 
experimentação, dentre eles Araújo (2011), Debord (1997), Ferrara (2008), Sánchez (2001) e Schulz 
(2008).  
18 Imaterial pelo ponto de vista de Manovich (2006) e o conceito de espaço aumentado. Porém, há 
questionamentos a essa ideia, uma vez que os fluxos digitais também devem ser considerados 
materiais. 
19 A questão da aceleração espaço-temporal na contemporaneidade tem sido abordada por diversos 
autores, sobretudo das Ciências Sociais, dentre eles Marialva Barbosa (2013). A autora é citada aqui 
por tratar do constante inacabamento vivido neste século XXI. 
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é a razão da heterogeneidade do espaço habitado, no que concerne à distribuição 

populacional e à evolução das cidades. Trata-se da “ubiquidade do homem", conceito 

de Maximilien Sorre trazido pelo autor (SANTOS, 1998, p. 14).  

 

2.1 DESTERRITORIALIZAÇÃO VERSUS RETERRITORIALIZAÇÃO 

 

Estudos recentes têm pensado a cidade em relação aos processos 

comunicacionais e as implicações destes no espaço urbano. Canclini (2012, p.41) 

aponta que muitos desses estudos desvelam uma dicotomia entre a integração do 

espaço urbano, tida como forma de sociabilidade, de interação e a “disseminação 

desterritorializada das mídias”, que desconfiguraria o caráter dessa espacialidade. A 

cidade não se insere mais como “um mero cenário para a habitação e o trabalho, como 

simples organização espacial” (CANCLINI, 2012, p. 41). Há de se pensar na 

recomposição espacial que as ações midiáticas imprimem à cidade. As novas mídias 

conseguem promover uma sociabilidade em lugares, que para o autor, são os “não-

lugares”, fora dos centros urbanos, dos conflitos da cidade. Firmino e Duarte (2009) 

abordam a desterritorialização, não entendida no sentido de negação do território, mas 

de um esvaziamento para emergir novas configurações espaciais. Os autores 

metaforizam esse processo trazendo o palimpsesto, manuscrito medieval em 

pergaminho que permitia reinscrições20. Há que se considerar que as ressignificações 

urbanas são inerentes à existência da cidade. 

Mártin-Barbero (2012) refere-se ao processo de reterritorialização do espaço 

sob um outro olhar, no qual os novos movimentos urbanos se deparam com uma 

cidade de fluxos e informações, “com uma forte dinâmica de reterritorialização das 

lutas, de redescoberta de territórios como espaços vitais para a cultura”. Por outro lado, 

aponta também para os medos urbanos, que impingem o expurgamento das ruas, 

levando os indivíduos a novos lugares de encontro, às novas mídias interativas. Se 

para alguns os encontros de rua perderam força para os virtuais, há de se lembrar dos 

recentes movimentos que levaram os citadinos aos espaços públicos. Nesses casos, a 

                                                 
20 Trazem a analogia feita por Haroldo de Campos ao referir-se à formação da cidade como um 
palimpsesto. 
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rede de fluxos informacionais21 corroborou para o resgate da união nas ruas, sendo o 

principal elo de comunicação e de organização dos encontros. 

Silveira (2004) aponta para uma nova maneira de olhar para a cidade 

globalizada, através de um “re-encontrar ou re-aprender a ver lugares que possam 

oferecer uma contra-face qualquer à impessoalidade administrativa e à assepsia 

identitária com as quais a cultura global pretende instaurar-se.” A cidade 

contemporânea emerge como um reflexo dos modos de viver da sociedade midiática. 

Transforma-se constantemente, não é estanque, tampouco está imune às novas 

culturas, aos novos tempos.  

Calvino (1990), traz em Zora, uma de suas cidades invisíveis, uma metáfora que 

se aplica a essa impraticável imobilização do espaço. Zora se configurava como uma 

cidade para ficar na memória, tal qual ela se apresentava. Era possível conhecer e 

recordar cada lugar, posto que a cidade estava estagnada. O autor então conclui que, 

“estando obrigada a permanecer imóvel e imutável para facilitar a memorização, Zora 

definhou, desfez-se e sumiu. Foi esquecida pelo mundo” (CALVINO, 1990, p.10). 

Trata-se de uma obra literária que conduz a uma consciente reflexão sobre o 

necessário e inevitável processo de transformação das cidades, de reterritorialização. 

Segundo Schulz: 

 

Se a memória não desiste de renovar o passado, a sensação convida a uma 
experiência estética, a um mergulho no caos da cidade contemporânea, para 
deste extrair seus mundos diferenciais. Longe das utopias consoladoras, os 
autores das cidades constroem espaços urbanos heterotópicos, em 
permanente processo de criação, e os amantes das cidades se deslocam por 
tais espaços sempre perseguindo o prazer da aventura, sempre tentando 
descobrir realidades invisíveis nas cidades visíveis. (SCHULZ, 2009, p. 243) 

  

Nesse processo de imergir e vivenciar a cidade, a arquitetura surge como uma 

linguagem capaz de promover a compreensão dos valores culturais ao longo dos 

tempos, sendo, portanto, um elemento de intervenção cultural que faz interagir espaço 

e uso (FERRARA, 1998, p.30). A arquitetura tende a perpetuar as marcas históricas e, 

                                                 
21 Em específico as redes sociais. 
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ao mesmo tempo, possibilita a criação de novos espaços, como novas inscrições na 

cidade.  

 

2.2 IMPRESSÕES SOBRE A IMAGEM DA URBE CONTEMPORÂNEA 
 

Sendo a urbe um espaço livre, de sociabilidade, de expressões, de avanços, é 

plausível surgirem contraposições acerca da imagem e do caráter funcional e 

interacional da cidade. Sánchez (2001, p. 34) postula que não há possibilidade de uma 

única leitura do espaço urbano. Enfatiza a pluralidade de apreensões, de leituras, ao 

considerar que a cidade pode ser imaginada a partir de diversos olhares (SANCHEZ, 

2001). O espaço urbano possibilita múltiplas percepções, é apreendido de tantas 

formas quanto hajam olhares para ele. Para Canevacci (2004, p.21), há de se estar 

dentro e fora do espaço urbano, “saltar na cidade”, para só assim poder compreendê-la.  

A apreensão da cidade é própria do sujeito que a vivencia. Santos (1998, p. 22) 

afirma que a dimensão da paisagem corresponde à dimensão da percepção, ao que os 

sentidos conseguem captar. E ao referir-se à paisagem, o autor a define como o 

domínio do visível, de tudo o que a vista pode abarcar. Incorporados à paisagem estão 

as cores, os movimentos, os volumes, os sons, os odores e o que mais se delinear na 

retina humana.  

Kevin Lynch (1960, p. 16-20), afirma que “as imagens do meio ambiente são 

resultado de um processo bilateral entre o observador e o meio.” O autor define como 

imaginabilidade a qualidade de algo evocar uma imagem marcante no observador. “As 

pessoas constroem uma identidade e estrutura daquilo que se lhes depara”. Se essa 

imagem for apresentada de forma intensa aos sentidos, tornar-se-á legível ou visível. 

Lynch afirma que a imagem pública de uma cidade pode ocorrer pela sobreposição de 

imagens de muitos indivíduos22. Tem-se a aplicação do sensus communis kantiano, 

que tratava da comunicabilidade do gosto, no sentido comunitário. Tornar e supor 

comum o que faz o sujeito gostar de algo, o compartilhamento do gosto (VALVERDE, 

2007). Afirmar que as mídias e a tecnologia determinaram essa nova conformação do 

                                                 
22 Op. cit. 



 
 

35 

espaço urbano seria incorrer em um determinismo tecnológico23 que não configura o 

viés do presente estudo. Outrossim, é inegável que há uma forte interferência no uso 

que se dá hoje ao espaço público, à cidade. 

Teobaldo (2010) questiona a funcionalidade de muitas das revitalizações 

propostas para os centros urbanos degradados, que recebem nova roupagem, 

convertendo-se em centros de consumo e, dada a valorização territorial, tornam-se 

alvo de interesse imobiliário e midiático. Para Ferrara (2012, p. 39): “a paisagem 

urbana depende do valor subjetivo e sentimental que a contamina; porém, quando é 

apropriada pelos veículos de comunicação, seus fragmentos assumem uma espécie de 

função econômica e o valor da imagem pode ser análogo àquele do solo urbano, 

obedecendo a similares estratégias comerciais e persuasivas.” Notadamente as relações 

de consumo e midiatização estão presentes na cidade contemporânea. 

A arquitetura corrobora com essa caracterização — ou descaracterização — 

visto que é parte importante na recomposição espacial. Não é raro perceber na 

paisagem urbana contemporânea um edifício cuja valorização se dá pela aparência, 

caso de espetacularização imagética em uma arquitetura cuja função principal deixa de 

ser o abrigo, o espaço servido ao morar, ao trabalho, ao lazer. Pode-se apreender uma 

inversão do caráter do edifício, em que a forma arquitetônica se sobrepõe à função 

para atrair o olhar e o capital para a cidade. Por esse viés, tem-se uma conotação 

cenográfica, uma subversão do papel da arquitetura impingida pela estratégia 

mercantilista de atrair investimentos para a cidade, apoiando-se no chamariz midiático 

provocado pelo novo espaço urbano. Há, portanto, uma inversão de valores, na medida 

em que incita-se uma supervalorização do território, muitas vezes em detrimento do 

que necessita a coletividade, os habitantes. Nessa situação, a exploração do espaço da 

cidade passa a ser conduzida por uma minoria hegemônica, com interesses próprios, 

em prejuízo do interesse público — leia-se a maioria da população — normalmente 

onerada e pouco beneficiada. O uso do espaço urbano deixa de servir à comunidade 

para favorecer demandas específicas e restritas a pequenos grupos detentores do poder 

                                                 
23 Pode-se apreender o conceito de determinismo tecnológico a partir das ponderações de Raymond 
Williams. Não é o propósito da pesquisa aprofundar a questão, mas poder-se-ia considerar que o 
conceito trata das mudanças sócio-econômicas e culturais ditas determinadas pela tecnologia. Em: 
WILLIAMS, Raymond. Towards 2000. Londres: Chatto & Windus, 1983. 
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e do capital. A cidade passa a ser alvo de exploração comercial, midiática, em 

proporções muito maiores e danosas. Sob esse aspecto, enxerga-se uma aproximação 

ao que Debord (1997, p.14) conceitua como espetáculo. Para o autor, ele não se 

constitui das imagens por si, mas de uma “relação social entre pessoas, mediatizada 

por imagens”. No cerne da discussão está o consumo. 

A pesquisa não pretende adentrar às questões capitalistas, de especulação 

imobiliária, mas apenas apontar que, nesse cenário, a cidade torna-se palco da 

espetacularização, deixando de atender aos principais interesses de seus habitantes. 

Deixando de lado o viés do consumo e restringindo o olhar para o ponto de vista 

tecnológico, é exponencial o crescimento do uso do espaço urbano em criações 

imagéticas, de interatividade, com destaque para as apropriações efêmeras.  

 

2.3 AS APROPRIAÇÕES URBANAS E ARQUITETÔNICAS PELA TECNOLOGIA 

 

A tecnologia tem sido cada vez mais explorada nas apropriações espaciais 

urbanas e de edifícios arquitetônicos. André Lemos (2008) ao falar de mídias no 

espaço urbano, traz os jogos móveis locativos (JML), atividade que surgiu pela 

interpolação da cultura do videogame e a emergente cultura da mobilidade. Assim, os 

JML são desenvolvidos com bases tecnológicas e serviços de localização, tendo a 

cidade como fulcro para sua realização. Emergem novas e fugazes funções para o 

espaço urbano, ao incorporarem as mídias locativas, efêmeras e lúdicas. Na acepção 

do autor, o uso do jogo móvel locativo possibilita criar novas espacializações, torna a 

cidade um território informacional, provocando uma interpenetrabilidade entre espaço 

urbano e espaço eletrônico.  

Para Barbosa (2012, p.150): “as tecnologias permitem a multiplicação das 

possibilidades da comunicação, mas, sobretudo, modificam a dimensão espaço-

temporal na qual estamos imersos.” Essa nova dimensão pode ser apreendida no 

entrelaçamento dos espaços, urbano, real e eletrônico, virtual. A apropriação do espaço 

público pelas tecnologias, ainda que seja efêmera — como nos casos dos jogos móveis 

locativos e das projeções mapeadas — transforma os modos de ver e viver a cidade e 

os espaços arquitetônicos. 
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Com o aporte da tecnologia digital, os edifícios arquitetônicos têm recebido 

novas conformações, transformações imagéticas que possibilitam galgar visualidades 

prodigiosas, circunstanciais, algumas da ordem do inesperado.  

 

2.3.1 Os recursos computacionais no processo projetivo 
 

 Na década de 1960 o processo de produção da arquitetura recebeu os primeiros 

sinais colaborativos da tecnologia digital por meio de uma ferramenta computacional 

que permitia o desenho. Mas foi com o advento do desenho assistido por computador 

(CAD), no final dos anos 80 e início da década seguinte, que a computação gráfica 

passou a fazer parte do desenvolvimento do projeto arquitetônico (BALTAZAR, 

2012). São percebidas três tendências da informática no campo da arquitetura no 

século XXI: a primeira envolve o uso dos programas convencionais de CAD. Como 

segunda tendência tem-se o uso da inteligência artificial para geração de desenhos bi e 

tridimensionais (Shape Grammar e Genetic Algorithms) e a parametrização para 

fabricação digital. E a terceira, considerada pró-ativa, responsiva ou interativa, na qual 

a informática extrapola a função de ferramenta projetual para fazer parte do espaço 

(BALTAZAR, 2012). Categoria esta que se aproxima do que Lev Manovich considera 

como espaço aumentado, conceito que dá sustentação teórica na análise dos objetos a 

seguir.  

 

Essa expansão de nossas capacidades de comunicação tem sido associada a 
possibilidades de extensão ilimitadas de nossos corpos, fronteiras e maneiras 
de perceber e experimentar o espaço. Especificamente no campo dos estudos 
urbanos, conceitos, ideias, previsões, modelos e metáforas têm se 
multiplicado na medida em que pesquisadores tentam redefinir a cidade 
como suporte supremo para as trocas materiais e imateriais que caracterizam 
o modo de vida contemporâneo. FIRMINO e DUARTE (2012, p.6) 

 

A cidade se configura como palco de intervenções e experimentações, 

representando o multiculturalismo e os modos de vida, aqui especificamente os modos 

de vida do século XXI. Acompanha as novas formas de se relacionar com o tempo e 

espaço, vividas na contemporaneidade, corroboradas também pelas tecnologias da 
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informação e comunicação (TIC). Experimentações, encenações permeiam o espaço 

urbano, tornando-o, por vezes, palco da espetacularização midiática e da teatralidade. 

Zumthor (2007) traz a noção de teatralidade, partindo de um conceito de Josette 

Féral, na qual o espaço pode vir a ser um elemento ficcional, ele próprio se converte 

em ator, faz sua performance. Segundo o autor, para além do corpo, o espaço por si é 

passível de se tornar uma encenação. A teatralidade a que se refere é evidente em pelo 

menos um dos objetos de análise da pesquisa, sendo em certa medida também 

percebido nos demais. O objeto que deixa patente o uso do espaço urbano como 

experimentação recebe o auxílio das TIC e baseia-se no mapeamento topográfico de 

fachadas para produção de projeções em 3D. 

 

2.4 PROJEÇÃO MAPEADA, ESPAÇO AUMENTADO 

 

A projeção mapeada, também conhecida como video mapping, é um recurso 

computacional que se apropria da materialidade arquitetônica para gerar novas e 

efêmeras visualidades espaciais. Relevos, contornos, ornamentos e aberturas são 

mapeados eletronicamente com o propósito de criar efeitos de tridimensionalidade.  

  Uma projeção mapeada pode ocupar-se de fachadas arquitetônicas ou qualquer 

outra espacialidade, natural ou construída, que servirá de superfície para nova 

inscrição. Em eventos dessa natureza o que se vê é uma profusão de luzes e cores 

projetadas que criam visualidades, mas que não alteram a noção espacial que se tem da 

materialidade original. Em exibições com esta característica, usualmente são 

projetadas mensagens escritas, fotografias, desenhos, em um novo e efêmero modo de 

inscrição urbana.  

Sob outra categoria de exposição, há projeções mapeadas capazes de modificar 

a percepção que se tem da dimensão material, propiciando visualidades que fogem ao 

convencional. Podem ocupar-se por exemplo, da massa verde urbana, conforme 

ilustrado na figura 2. A imagem traz duas projeções em 3D realizadas sobre a 

vegetação arbórea de espaços públicos. Faz-se notar uma alteração substancial da 

visualidade original e por consequência, uma nova inscrição na cidade, ainda que de 

modo efêmero. 
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FIGURA 2 - PROJEÇÕES MAPEADAS EM ÁRVORES 

 
Fontes: http://paoleb.wordpress.com e http://thecreatorsproject.vice.com 
 

Para uma projeção em 3D é possível ainda se apropriar de qualquer 

materialidade que permita novas criações tridimensionais, sendo a mais usual a 

arquitetura. É um texto visual que se apresenta com inúmeras tipologias e formas, 

possibilitando uma diversidade de elementos para compor o espetáculo. Pelo 

mapeamento tridimensional dos elementos que compõem a fachada principal do 

edifício e, com o aporte tecnológico, projetam-se quaisquer novos elementos, 

dinâmicos ou estáticos, sobre a superfície. Da simples recomposição de componentes 

formais ou funcionais da fachada à criação de uma nova e fugaz visualidade do 

edifício, a projeção mapeada parece transpor, metaforicamente, a barreira entre o 

digital e o material24, tornando “factível”, o que outrora seria improvável.  

Para Muanis (2011, p. 183), “a projeção proporciona uma experiência 

metalinguística, em que o espectador constrói uma relação entre o conteúdo e os 

movimentos da animação, com a própria edificação”. Na visão do autor, a arquitetura 

dá robustez aos efeitos prodigiosos do vídeo mapping.  Este, por sua, intervém 

momentaneamente na narrativa do edifício e da cidade. O aporte tecnológico é de tal 

realismo que pode levar a uma simbiose ótico-espacial entre o edifício e a projeção 

tridimensional sobreposta, criando visualidades improváveis sem o recurso.  

 
 
Essas projeções criam imagens espetaculares e uma série de situações metarreferenciais em que o 
espectador não dissocia a camada da projeção da sua tela - a edificação. Assim se interagem as duas 

                                                 
24 De acordo com a acepção de Manovich (op.cit), que classifica separadamente o digital do material. 
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narrativas como se houvesse de fato uma interferência no prédio e ambas se fundissem em uma única 
narrativa. (MUANIS, 2011, p. 186) 
 
 

O recurso computacional permite modificar visualmente uma edificação, agindo 

em uma espécie de antecipação de um novo espaço construído, um devir da 

arquitetura. Esse devir pode surgir pela própria produção do espetáculo em 3D, na qual 

o espectador literalmente espera o que virá na narrativa visual ou ainda pela 

participação direta do próprio público. Nesse último, o público passa de mero 

espectador a partícipe do processo, podendo modificar, personalizar o espetáculo; 

conduzir, além de ser conduzido. E para além disso, fazer o espetáculo, sentir-se parte 

dele, como ocorreu na exibição de projeção mapeada Perspective Lyrique, que será 

analisada adiante. 

Contudo, essas inserções imagéticas transitórias acendem a reflexão sobre o uso 

e exploração do espaço urbano de forma indiscriminada. Não obstante, há ainda a 

possibilidade de apropriação para autopromoção da urbe. Representações do espaço 

tais como as inscrições transitórias propiciam uma exposição midiática que faz atrair o 

olhar para a cidade, promovem-na. Sob esse aspecto, as projeções em 3D podem 

tornar-se fortes instrumentos de marketing urbano. 

 

2.4.1 Chamarizes estéticos e imagéticos como autopromoção da urbe 

 

Nas ações de projeção mapeada o público alvo é o espectador voluntário, o 

transeunte, o citadino. Por conseguinte, esta técnica, além de atrair olhares e 

possibilitar diferentes apreensões sensoriais, configura-se como um exponencial 

chamariz mercadológico, que “vende” explorando a criatividade e a inovação.  

Assume-se nesta pesquisa a posição de que as exibições midiáticas transitórias 

levam à autopromoção da cidade por dois meios, os quais serão aqui denominados 

direto e indireto. Insere-se nesta última categoria o exemplo de Lyon, cujo objeto de 

análise compõe o próximo capítulo. O exemplar do meio direto pode ser apreendido a 

seguir, o qual traz evidências do forte apelo de marketing, além do imagético. Trata-se 

da projeção mapeada denominada “Paraná S2 Curitiba”. 
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A capital paranaense é uma das cidades brasileiras mais conhecidas por suas 

ações de autopromoção. Segundo Sánchez (1999, p.84) a “cidade-modelo”25 faz uso 

das representações do espaço abrindo-se a inovações, o que a leva a promover sua 

imagem. As intervenções inovadoras aconteceram sobretudo entre as décadas de 70 e 

90, com projetos urbanos marcados pela ousadia e criatividade. A recorrência a tais 

recursos tornou-se frequente na cidade e segundo Sánchez (1999), passou a existir no 

imaginário dos habitantes locais, como elemento da linguagem da imagem-mito. 

Noutras palavras, as pessoas costumeiramente passaram a esperar pela próxima 

intervenção, despertando curiosidade e aparentando uma espécie de aprovação 

consensual das proposições para o espaço. De forma análoga, ocorre como se um novo 

produto fosse lançado ao consumidor (SÁNCHEZ, 1999, p.85).  

As inovações tratadas por Sánchez referem-se às macro-intervenções, mas 

aplicam-se também às demais situações urbanas, nas quais o enaltecimento e a 

valorização da imagem da cidade ficam patentes. É o caso das inscrições transitórias 

de projeção mapeada “Paraná S2 Curitiba”. O vídeo mapping foi feito sobre fachadas 

de edifícios referenciais de Curitiba, dentre eles o Teatro Guaíra, marco relevante da 

arquitetura modernista da cidade. As exibições aconteceram concomitantemente com o 

Festival de Teatro, evento anualmente sediado pela cidade e foram fruto de uma 

campanha realizada pelo Governo do Estado do Paraná, por ocasião do 320° 

aniversário da capital, em março de 2013. 

Para o mapeamento foi utilizado o painel em alto relevo Evolução das Artes 

Cênicas, uma das obras mais representativas de Poty Lazzarotto. Sobre a superfície 

tridimensional foram criados realces de cada um dos elementos que compõem o 

painel, projetados como reinscrições em cores e estilizações fugazes. A dinamicidade 

imagética engendrada à abundância cromática, converteu-se em uma nova e 

temporária visualidade aos olhos dos espectadores que passavam pelo local, ilustradas 

pela figura 3. De forma alternada foram postadas as declarações e homenagens dos 

participantes à cidade, com desenhos, fotos de família em espaços públicos; uma 

                                                 
25 Como era popularmente conhecida a cidade de Curitiba, sobretudo nos anos 90. Nessas estratégias 
de marketing da cidade, Curitiba recebeu vários títulos, dentre eles: “cidade-modelo”, “capital 
ecológica” e “cidade-sorriso”. 
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sucessão de imagens com impressões visuais e emocionais da paisagem da urbe, 

conforme a apreensão de cada um. 

 

FIGURA 03 - “PARANÁ S2 CURITIBA” 

 
Fonte: http://www.frequency.com/video/projeo-volumtri/87353408 

 

Na apresentação “Paraná S2 Curitiba” a projeção das homenagens foi 

entremeada por propagandas publicitárias do Governo do Estado do Paraná, conforme 

ilustrado na figura 4, que segue. O nome escolhido para a campanha do governo traz o 

“S2” entremeando os nomes do estado e da cidade. Trata-se de um símbolo utilizado 

em linguagem de internet, que se assemelha a um coração, representando o amor, a 

afetividade. O uso do recurso textual aventa uma tentativa de aproximação ao público 

participante, os usuários da rede social Facebook. 

 

FIGURA 04 – O VÍDEO MAPPING  PARA AUTOPROMOÇÃO 

 
Fonte: http://www.frequency.com/video/projeo-volumtri/87353408 
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Esta campanha foi feita também, com ou sem a utilização da projeção mapeada, 

no aniversário de outros municípios do Paraná, no ano de 2013. O que fica patente 

neste exemplo é uso do recurso audiovisual como artifício para autopromoção da 

cidade e do estado. 

 

O discurso dominante manipula, intensamente, a associação entre a 
positividade do lugar e a positividade da identidade social coletiva. A 
exacerbação da positividade permite a defesa da identidade da cidade frente 
ao olhar externo, mesmo quando a realidade cotidiana da cidade existente, 
com suas contradições e conflitos sociais no espaço, encontra-se em franco 
contraste com qualidades presentes na imagem construída. (SÁNCHEZ, 
1999, p.91) 

 

A positividade da imagem de Curitiba esteve repetidamente exposta na exibição 

audiovisual em frente ao teatro mais tradicional da cidade e em meio ao maior evento 

cultural da capital paranaense. Mensagens revelavam o amor pela cidade, enquanto 

outras convocavam emigrantes a retornar, buscando uma reafirmação da marca e da 

identidade da cidade. O plano da expressão, marcado pela profusão de cores, luzes e 

sons, relaciona-se com o plano do conteúdo, na medida em que as materialidades do 

primeiro não têm outra função a não ser “excitar” os sentidos, configurando-se como 

meros suportes de sentidos denotativos.  

Para Sánchez (2001, p.41) a construção da imagem de cidades-modelo perpassa 

o campo de ação de alguns atores hegemônicos com interesse específico e governos 

locais, para erigir a urbe em uma marca, uma cidade-mercadoria. “São produzidas 

representações que obedecem a uma determinada visão de mundo”, apropriando-se da 

mídia e das políticas públicas para a divulgação e afirmação da cidade26. Duarte (2010, 

p. 39) questiona em que medida a valorização da imagem da cidade se dá em 

decorrência da melhoria da qualidade de vida dos citadinos ou se faz impingida pela 

atuação conjunta da mídia e equipe interessada em incrementar o processo de venda 

das cidades. 

Conforme mencionado, Curitiba buscou esse aporte midiático para 

autopromoção desde as campanhas que a atribuíam títulos de prestígio. A exibição 

realizada no Teatro Guaíra notadamente teve também um forte apelo de marketing 
                                                 
26 Em seu artigo, Curitiba é exatamente o objeto de análise. 
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urbano, conforme ilustrado nas figuras 4 e 5. Foram apresentadas postagens dos 

citadinos ou pessoas de outras localidades que escreveram sobre a cidade, porém, 

perfilaram-se somente menções positivas vinculadas às impressões pessoais dos 

participantes. Fato que não desqualifica a homenagem, mas traz uma amostragem que 

não é representativa em termos populacionais.  

 

FIGURA 05 – “LEXIAS URBANAS” TEMPORÁRIAS  

 
Fonte: http://www.frequency.com/video/projeo-volumtri/87353408 
 

A figura 5 mostra dois momentos da apresentação do vídeo mapping em 

homenagem à cidade de Curitiba, feitas por pessoas comuns via rede social Facebook. 

Para Silveira (2007) são inscrições públicas e lexias que povoam a urbe, convertendo-a 

em um texto habitado que segue em constante reinscrição. O autor faz menção às 

pichações, grafitagens, outdoors, mas é possível incluir também as projeções 

mapeadas. Esse processo de reinscrição é análogo ao que Firmino e Duarte (2009) 

abordam como reterritorialização, já mencionado neste estudo. As inscrições não são 

perenes, contudo, ocupam-se de lugares públicos reconfigurando a paisagem dos 

centros urbanos. O uso do vídeo mapping, a despeito de ser uma forma de inscrição 

visível, não deixa rastros nos anteparos da cidade, restringe-se à projeção. Pode ser 

entendida como uma mídia que faz uso da tecnologia para comunicar, para inscrever 

no espaço urbano, mas que mantém preservado o espaço físico, tal qual era antes da 

exibição. A figura 6 traz frames da apresentação com lexias e inscrições urbanas 

virtuais. 
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FIGURA 06 – PROJEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE, ESPAÇO NÃO AMPLIADO 

 
Fonte: elaborada pelo autor 
 

A exibição no Teatro Guaíra teve a participação do público no envio de 

informações via rede social, todavia, houve uma mediação feita pela agência na 

seleção das imagens, das postagens e na própria elaboração do vídeo. O usuário pôde 

inscrever, comunicar, mas teve um interlocutor que, em certa medida, filtrou o que iria 

ser projetado. Há interatividade neste processo, porém que difere dos regimes de 

interação existentes no exemplo empírico a ser analisado no capítulo a seguir, 

Perspective Lyrique, no qual o espectador participa diretamente do desenvolvimento 

do espetáculo audiovisual.  
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3. A INTERATIVIDADE NA (RE)INSCRIÇÃO E SIGNIFICAÇÃO  DE 

TEXTOS VISUAIS URBANOS 

 

Este capítulo abordará o processo de ressignificação das espacialidades 

possibilitado pela interatividade. Trará exemplos empíricos de naturezas e regimes 

interacionais distintos, mas que têm em comum o acionamento dos sentidos na 

condução e constituição da narratividade visual. A relação entre corpo e sistema digital 

propicia uma simbiose capaz de afetar e transformar os modos de experiência da 

espacialidade.  

 

Conexões efêmeras ocorrem através do diálogo entre sistemas artificiais e 
biológicos. Interfaces e circuitos eletrônicos são programados para receber e 
transmitir dados, e o corpo, imerso nesses ambientes sensorizados, tem seus 
sentidos digitalizados. [...] Não importa mais o objeto, mas o campo de 
relação que é ativado e a construção de átimos temporais entre o corpo e a 
tecnologia. (DOMINGUES, 2002, p. 43) 

 

 Para Domingues (2002, p.39) ao invés de um assujeitamento ou uma submissão 

do homem à tecnologia digital, o que se tem demonstrado é um alargamento da 

consciência humana. E para além desse, as conexões podem ampliar também o espaço 

em si, criando-se os espaços multidimensionais. Essa relação simbiótica entre corpo e 

sistema artificial se aproxima da noção de intercorporeidade de Merleau-Ponty (2000), 

anteriormente abordada. Deixa-se de ter sujeito e objeto, para tornar-se algo entre os 

sujeitos. 

A primeira análise inserida neste capítulo traz esse amálgama entre os sistemas 

biológicos e artificiais e aponta para uma mútua (re)constituição dos sujeitos da ação. 

Na sequência, o outro objeto de investigação irá mostrar uma forma diferente de 

interatividade. O que no primeiro ocorre em ínfimos instantes temporais, de modo 

efêmero, no segundo se desenvolve em outra temporalidade. Porém, ambos fazem da 

interação um modo de comunicar, afetar, transformar, suscitar experiências. 
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3.1 PERSPECTIVE LYRIQUE: O EFÊMERO INTERATIVO 

 

A exibição de projeção mapeada Perspective Lyrique foi escolhida para compor 

o corpus por apresentar algumas características que a colocam na condição de espaço 

multidimensional, conforme proposta da pesquisa, e que deriva maior envolvimento de 

interações. Essa última é a razão pela qual a projeção em 3D aqui analisada se 

diferencia fundamentalmente da projeção realizada em Curitiba. Naquela, o conjunto 

arquitetônico se manteve visualmente com as mesmas características e volumetria 

originais.  

O que se percebe na exibição francesa é a presença de uma performance capaz 

de alargar a dimensão espacial percebida. Entenda-se aqui a performance no uso que 

Paul Zumthor (2007) atribui à palavra, podendo ser um acontecimento oral e gestual e 

até mesmo, na concepção aqui apresentada, uma manifestação performática das coisas, 

das imagens, da midia. A expressão gestual está diretamente ligada ao corpo e, neste 

caso, o corpo passa a ser o próprio objeto, o corpo do edifício, que se mostra e se faz 

comunicar pelo “movimento” de sua forma. Para Zumthor (2007, p. 39) a performance 

não está ligada somente ao corpo, mas por meio dele, também ao espaço. Essa relação 

faz o autor remeter à noção de teatralidade, na qual há o componente ficcional 

imbricado. O videomapping Perspective Lyrique usou da encenação para atrair 

primeiramente o espectador e na sequência, pôde torná-lo parte da cena, conforme será 

tratado mais à frente. 

A figura 7 ilustra a performática projeção ocorrida durante o Festival das Luzes 

em Lyon, na França, no ano de 201027. Aqui, efetivamente ocorreu uma nova 

configuração transitória do espaço, que pode ser entendida a partir do conceito de 

espaço aumentado de Manovich (2002). Para o autor, o fluxo de dados existente em 

sua imaterialidade se sobrepõe ao espaço físico, proporcionando um alargamento das 

três dimensões conhecidas. Há um intercâmbio informacional entre os espaços, que se 

retroalimentam, gerando a multidimensionalidade.  

                                                 
27 Em anos seguintes o Festival das Luzes de Lyon recebeu outras apresentações de projeção mapeada 
interativas, tendo novas obras como suporte arquitetônico. 
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FIGURA 07 – FRAMES DA PROJEÇÃO MAPEADA PERSPECTIVE LYRIQUE 

 
Fonte: http://vimeo.com/18888136 (montagem de frames elaborada pelo autor) 

 

O conceito de aumento espacial, que será tratado mais amplamente adiante, 

abarca múltiplas tipologias e situações arquitetônicas, mas dá sustentação também ao 

objeto de análise a seguir, o video mapping Perspective Lyrique. 

 

3.1.1 A Inserção Urbana 

 

O espaço escolhido para a exibição em 3D está localizado no centro de Lyon e 

compreende um teatro e seu entorno imediato, com destaque à ampla praça que se abre 

em frente ao acesso principal do edifício. É um espaço urbano que recebe 

frequentemente apresentações públicas, promovidas pelo próprio espaço cultural e por 

outras iniciativas. A projeção Perspective Lyrique utilizou como suporte arquitetônico 

a fachada do Teatro Celestin — uma das obras mais belas e representativas da 

arquitetura da cidade, cuja fachada principal se volta para uma ampla praça de 

contemplação. 

O teatro cedeu lugar a um espetáculo que referencia a arte lírica28, daí o nome 

Perspective Lyrique. Em certa medida houve um resgate às origens do local, que se 

destacou no passado pelas apresentações líricas. O teatro, que antes recebia uma 

                                                 
28 Conforme site da empresa 1024, responsável pela projeção mapeada. 



 
 

49 

minoria privilegiada para suas exibições — de ordem privada, no interior do edifício 

— tem se voltado também ao espaço externo, buscando alargar seu campo cultural, 

estendendo-se a outros públicos.  

Espaço marcante na história das cidades, desde as ágoras gregas, a praça 

promove o convívio social e as trocas, sejam elas mercantis, de ideias e experiências. 

A praça simboliza o encontro e abriga as mais diversas formas de representação 

midiática e encenações, fazendo parte de um cenário cada vez mais marcado pela 

experimentação. O próprio contexto urbano de Lyon, com ruínas romanas na parte alta 

da cidade, intensifica esse imaginário da ágora antiga. 

 

3.1.2 Fantasmagorias Interativas 

 

A exposição audiovisual trouxe a interatividade como elemento constitutivo e 

norteador do discurso visual. Um equipamento de captação de som foi instalado na 

praça, de onde os espectadores assistiriam a apresentação e se tornariam partícipes 

ativos do espetáculo. Cada ação sonora do indivíduo ao microfone provocaria uma 

nova representação imagética projetada de forma dinâmica e efêmera sobre a fachada 

do teatro, modificando o curso da projeção. O público mediava a apresentação, sendo 

responsáveis diretos pelos efeitos óticos de torções, distorções e “assombrações”, 

fazendo remeter às projeções do início do XIX, as denominadas fantasmagorias. 

Segundo Buck-Morss (1996, p.27), o termo teve origem na Inglaterra e referia-

se a exibições de ilusão de ótica produzidas por lanternas mágicas. Para o autor, as 

fantasmagorias propiciavam uma aparente realidade, enganando os sentidos por 

manipulação técnica. 

 

Fantasmagorias são tecnoestéticas. [...] O objetivo é a manipulação do 
sistema sinestésico através do controle dos estímulos ambientais. Tem o 
efeito de anestesiar o organismo, não por entorpecimento, mas pela 
inundação dos sentidos. Estes sentidos estimulados alteram a consciência, 
em certa medida como uma droga, mas o fazem pela distração sensorial ao 
invés de pela alteração química, e — o que é mais significante — os seus 
efeitos são experimentados coletivamente ao invés de individualmente. 
Todos vêem o mesmo mundo alterado, experimentam o mesmo ambiente 
total. (BUCK-MORSS, 1996, p.27-28). 
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Guardadas as proporções tecnológicas, tratava-se de uma apresentação nos 

moldes do que é a projeção mapeada na contemporaneidade, um encharcamento de 

estímulos artificiais que manipulam o sistema biológico, sensorial. Para além do 

entretenimento visual, os espetáculos fantasmagóricos levavam os usuários a uma 

anestesia (BUCK-MORSS, 1996, p.27), mas não pela falta dela e sim pela exacerbada 

excitação dos sentidos. 

Em outro campo semântico, mas ainda tratando-se do espaço da cidade, 

Fabrício Silveira (2012) faz o recenseamento de algumas teorias acerca das 

fantasmagorias urbanas. Inicialmente retoma Benjamin com o “fetichismo da 

mercadoria”, em conexão com a teoria marxista. A fantasmagoria seria uma forma de 

fascínio, um fetiche ao contingente de objetos acessíveis e, trazendo ao contexto 

urbano, tem-se uma forma de fascinação pelo novo ambiente sensorial da metrópole 

(SILVEIRA, 2012, p. 48).  

Uma outra noção epistemológica mais recente é trazida pelo autor, em 

referência a Armando Silva, indicando que a fantasmagoria estaria relacionada aos 

modos de apreensão da cidade, como é imaginada e subjetivizada pelos indivíduos. 

Essa apreensão individualizada, já referida neste artigo é ratificada por Silva (apud 

SILVEIRA, 2012, p.49), ao postular que: 

 

Não interessa a cidade tal qual é, a cidade nua e dura, de carne e pedra; 
interessam os pontos de vista do cidadão, interessam as representações feitas 
pela coletividade, as lembranças e as imagens mentais compartilhadas, as 
narrativas em trânsito, estejam elas erradas ou não, deformadas ou não, 
sejam ou não procedentes. São as facetas da alma da cidade que estão em 
causa. (SILVA apud SILVEIRA, 2012, p. 49) 

 

Em certa medida, o exemplo empírico aqui analisado coaduna as três vertentes 

conceituais acerca das fantasmagorias urbanas. Noutras palavras, Perspective Lyrique 

congrega o acentuado acionamento dos sentidos por estímulos artificiais, o fascínio 

por ambientes sensoriais, sobretudo no espaço urbano. 
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3.1.3 A Exibição em Três Etapas  

 

A projeção mapeada Perspective Lyrique pode ser categorizada em três fases 

bem marcadas durante a exibição: a introdutória, a fase da apresentação em 3D sem 

interação direta e a projeção interativa. 

Com o edifício por um instante na penumbra, a exibição se inicia. Um jogo de 

luzes é projetado sobre a fachada do teatro, delineando ornamentos, arestas, planos em 

perfeita sincronia com os efeitos sonoros. Esta primeira fase tem a duração de cerca de 

50 segundos e se configura como um chamariz audiovisual para manter a atenção e o 

olhar dos espectadores, reunidos na praça frontal. Até então a fachada arquitetônica é 

exibida em seus traços originais, cabendo às luzes apenas destacá-la e atribuir novas 

visualidades cromáticas, conforme ilustrado na figura 8. Não há qualquer indício de 

alargamento espacial. O espaço de dados está presente no espaço físico, mas não 

interfere em sua constituição dimensional. Os sons emitidos ficam restritos à 

instrumentalidade, não há voz. 

 

FIGURA 08 – FRAMES DA FASE 1 DA PROJEÇÃO MAPEADA 

 
Fonte: http://vimeo.com/18888136 (montagem de frames elaborada pelo autor) 
 

Na segunda fase a reprodução em áudio passa a conter voz, modificada 

eletronicamente, mas que remete à arte lírica. A exibição se desenvolve ainda de forma 

independente, sem a participação ativa do público, que se ocupa apenas em observar e 

contemplar o espetáculo audiovisual. É nessa fase que o espetáculo se desvela em sua 

tridimensionalidade e a projeção passa a propiciar uma experiência visual da ordem do 
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inesperado, do ilusório. Os contornos arquitetônicos são digitalmente desconstruídos 

em uma aproximação muito tênue entre o imaterial e o material29. Por instantes, a 

configuração arquitetônica não é mais percebida em sua forma original, mas em suas 

novas roupagens. É quando ocorre a multidimensionalidade. Informações digitais 

corroboram para a constituição do espaço físico, alargando sua espacialidade. Ao 

mesmo tempo, esse espaço físico passa a nutrir o espaço digital com informações dos 

usuários (MANOVICH, 2002). 

 

FIGURA 09 – FRAMES DA FASE 2 DA PROJEÇÃO MAPEADA 

 
Fonte: http://vimeo.com/18888136 (montagem de frames elaborada pelo autor) 

  

A estaticidade da fachada dá lugar às torções e flexões visuais, proporcionadas 

pelo recurso 3D, exibidas concomitantemente com os efeitos sonoros. No início dessa 

segunda fase o edifício sofre distorções, mas retoma seguidamente a simetria original, 

sua ordem. Em um processo evolutivo do espetáculo o edifício torna-se visualmente 

deformado de tantos modos, que sua natureza parece não mais se ajustar, em uma 

inquietude que dá a conotação de inconformidade. É quando da fachada surge a 

imagem de um ser com feições humanas, que parece gritar, chorar30, clamar por algo. 

Um gesto que parece desvelar o cerne do clamor do ser humano ali representado, a 

busca pela ação, pela interação. Configura-se uma tensão entre o abstrato e o 

                                                 
29 Imaterial pela visão que Manovich traz em seu conceito de espaço aumentado. O autor postula que o 
espaço de dados sobrepõe-se ao espaço físico, mas não é material. 
30 O blog do grupo criador da projeção Perspective Lyrique, 1024 Architecture, refere-se à figura que 
surge do edifício como “cabeça que chora”. Disponível em: 
<http://1024d.wordpress.com/2010/11/06/perspective-lyrique-from-building-to-head-then-explose/> 
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figurativo, com efeitos de sentido que relembram a natureza da “coisa” — a 

arquitetura — ou a humanização, com a forte presença das coisas sobre nós.  

Em um momento de aceleração audiovisual, o edifício, ora na imagem da figura 

humana, ora somente em seus elementos arquitetônicos, parece chegar à exaustão, ao 

fim de um ciclo. A expressão da figura representada, com seguidas piscadas de olhos, 

parece entrar em um processo de reconfiguração, um reset de sua natureza, ideia 

corroborada pelos efeitos sonoros que remetem a processamentos computacionais. 

Essa linguagem corporal, o piscar, pode ser relacionada também com a busca pela 

aproximação com o outro, pelo estreitamento relacional, podendo ser entendido como 

um chamamento à interação. Há ainda a imposição de um ritmo de contato, que faz 

oscilar entre a espera, fixidez e a aceleração. 

A pausa sonora e visual que se segue marca a passagem para a fase interativa, 

ilustrada pela figura 10.  

 

FIGURA 10 – FRAMES DA FASE 3 DA PROJEÇÃO MAPEADA 

 
Fonte: http://vimeo.com/18888136 (montagem de frames elaborada pelo autor) 

 

Segundos de intermitência que indicam a transformação da natureza do 

espetáculo. A face, em que se transforma o edifício, permanece representada 
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visualmente, mas com semblante sereno, à espera do contato humano, do espectador. 

Cessam-se temporariamente as demais distorções da fachada. Nesta terceira e mais 

instigante fase da apresentação, o público antes passivo, torna-se partícipe ativo e 

indispensável à completude do espetáculo. Com o recurso de captação de áudio 

instalado no centro da praça, cada som emitido produz uma nova visualidade na 

fachada do edifício. A arquitetura passa a responder a comandos de voz, de modo a 

estabelecer novas visualidades. O sujeito se faz ouvir pelo ambiente e pode interferir 

ativamente na paisagem, ainda que de forma efêmera.  

A constituição espacial se faz denotar, na medida em que há uma representação 

visual da matéria, uma presença. Ao mesmo tempo segue em um permanente devir, 

um vir a ser do espaço que depende do sujeito em relação. A dinamicidade com que o 

edifício arquitetônico recebe novas representações torna perceptível a aceleração 

espaço-temporal. É uma obra em processo, em corrente inacabamento, no que tange a 

construção da significação e a percepção da matéria. Uma obra aberta, que Umberto 

Eco propõe como sendo: 

 

Obra aberta como proposta de um “campo” de possibilidades interpretativas, 
como configuração de estímulos dotados de uma substancial indeterminação, 
de maneira a induzir o fruidor a uma série de "leituras" sempre variáveis; 
estrutura, enfim, como "constelação” de elementos que se prestam a diversas 
relações recíprocas. (ECO, 1991, p.150) 

 
 

São relações que colocam o espectador na situação de fruidor. Fruir vem do 

latim fruere, que significa aproveitar, desfrutar. A fruição aqui é de uma experiência 

que extrapola a meramente visual, chegando à ordem de sinestesia. Os sentidos são 

acionados de forma a tentar apreender o que outrora seria improvável.  

Durante a fase interativa da apresentação, a experiência tende a ser mais 

facilmente percebida, na medida em que a ação envolve atividade e passividade. Há 

um caráter impessoal nessa experiência, que permite a interação entre sujeito e 

ambiente, conferindo-lhe outra dimensão, estética, para a qual contribuem acima de 

tudo as emoções. (QUERÉ, 2010, p. 37). Pode-se dizer que essa relação denota 

também uma intercorporeidade, uma constituição conjunta. O ambiente ajuda a 

constituir o sujeito e o sujeito se constitui no e com o ambiente. Esse regime de 
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interação do “fazer junto” poderá ainda levar a um “sentir junto” (LANDOWSKI, 

2005, p.18-35). Ao analisar o objeto por este viés estético, há na exibição uma clara 

tentativa de construção do sensível, de afetação do sujeito. E se de algum modo esse 

sujeito for afetado pelo que se dá a ver, ele passa a ser um sujeito estético, conforme a 

teoria kantiana, passível se vivenciar uma experiência estética.  

Experiência estética que será assumida aqui como algo que se dá na 

cotidianidade, sob condições excepcionais (GUMBRECHT, 2010). Não implica 

erudição. Ocorre na oscilação, na tensão entre o que o autor chamou de efeitos de 

presença e efeitos de sentido. No objeto de análise, além do processo de significação, a 

presença também é extremamente marcante — assim como ocorre em outras obras de 

arquitetura — em razão da dimensão visível da matéria. A apreensão do sentido em 

construção se alterna com a fruição do espaço que se apresenta, em um grau de 

excepcionalidade capaz de caracterizar uma experiência estética, um “momento de 

intensidade” — expressão que Gumbrecht (2006, p.32) traz para designar essa 

modalidade, da ordem do cotidiano. O objeto arquitetônico, na condição de texto não-

verbal, é uma experiência cotidiana. E sua leitura é uma operação inferencial dessa 

experiência (FERRARA, 1993, p.13). Se a experiência não é única, tampouco a leitura 

o será. A arquitetura, assim como a cidade, pode ser apreendida de tantos modos 

quanto forem suas visões, no amplo sentido da palavra. Visões entendidas como algo 

da corporeidade, do sentido, e também como posicionamento. Visões que não escapam 

à incompletude, uma vez que não dão conta de abarcar a complexidade do espaço, ou 

espaços. 

A exposição audiovisual propicia uma relação de corporeidade entre sujeito e 

ambiente, perfazendo-se em um regime de interação no qual há uma constituição 

mútua, um “fazer junto” (LANDOWSKI, 2005, p.35). Para esse ajustamento estésico 

tem-se, de um lado, o sujeito portador de uma competência estésica, ou seja, o sujeito 

sensível e, de outro o objeto com consistência estésica, entendida como qualidades 

plásticas e dinâmicas também sensíveis. Por objeto, Landowski (2005, p.18) define 

como algo qualquer que pertença ao ambiente cotidiano.  

O “fazer junto” advém da relação bidirecional, da interação sujeito-ambiente. 

Um constitui o outro e ambos se constituem. O ambiente passa a depender do sujeito 
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para se “fazer” e ao mesmo tempo a sua constituição corrobora para a constituição do 

sujeito. Aqui, um ser dotado de sensibilidade, que passa a sentir. O objeto que também 

possui qualidades da ordem da estesia, é acionado a sentir. Pode-se dizer que ocorre 

então, além de um “fazer junto”, um “sentir junto”31.  

3.1.4 As relações semissimbólicas 

 

Jean Marie Floch desenvolveu o conceito de semissimbolismo, apresentado em 

sua obra Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit, estatuindo-se como 

semissimbólica a relação de uma categoria do significante, leia-se do plano da 

expressão, com uma categoria do significado, o plano do conteúdo. Trata-se, portanto, 

da homologação entre categorias semânticas dos dois planos da linguagem 

(PIETROFORTE, 2004, p.9).  

O plano da expressão pode ser apreendido a partir de instâncias que orientam o 

percurso do olhar. Por meio delas, consegue estabelecer uma organização da plástica, 

segundo os tipos de relações que articulam os formantes do texto, do significante 

(OLIVEIRA, 2005, p.111). São considerados os formantes cromáticos, relacionados às 

cores, os formantes eidéticos, que correspondem à forma e os formantes topológicos, 

concernentes à disposição no dado espaço. Podem ser considerados ainda os formantes 

matéricos, relacionados à texturização da expressão (CAETANO, 2014). 

Recorrendo-se à instância cromática na projeção Perspective Lyrique, 

notadamente a relação de cores corroborou para criar imagens verossímeis32 na 

paisagem urbana. O fundo escuro da projeção possibilitou o apagamento da fachada do 

edifício, uma vez que a apresentação ocorreu em período noturno e ao ar livre. Este 

efeito foi fundamental para produzir as ilusões de ótica pretendidas. A fachada se fez 

assemelhar à condição cromática da abóbada celeste à noite, cujo escurecimento tira o 

foco da volumetria original, fazendo-a se anular na paisagem para receber uma nova 

concepção formal.  

                                                 
31 Conforme termos cunhados por LANDOWSKI (2005, p.18-35). 
32 Verossímeis, pois as imagens se fizeram parecer muito com a paisagem dita verdadeira. 



 
 

57 

A própria relação simbólica da cor preta também permite a associação com a 

ausência. Essa ausência está representada na anulação da fachada e, coadunando-se 

com a característica cromática, com a ausência de cor. Surge, portanto, uma relação de 

semissimbolismo existente a partir da homologação de categorias dos planos da 

expressão e do conteúdo.  

 

 

 

 

 

 

A escuridão, ausência de cor expressa na exibição correlaciona-se com a 

ausência da fachada, pretendida no plano da significação. Por conseguinte, a presença 

de luz e cor proporcionadas pela projeção tornam a fachada novamente presente, 

ressurgindo com novos sentidos. De forma contrastante se sobrepôs sempre que a 

intenção era evidenciar uma ou outra forma, criar figuras ou marcar detalhes. 

Essa configuração semissimbólica apareceu também no Museu Judaico de 

Berlim e se faz presente em outro objeto de análise a ser abordado adiante, o Ground 

Zero. 

 

3.1.5 Das TIC 

 

Há uma simbiose informacional entre o espaço de dados, das TIC, e o físico, 

da arquitetura, tendo como resultante a multidimensionalidade. O uso da projeção 

mapeada corrobora com o encharcamento visual do espaço urbano, que há muito tem 

sido palco de experimentações e encenações. Outrossim, tem-se   no   digital   a   

efemeridade   e intangibilidade necessárias para não deixar marcas visíveis na 

cidade. O processo de desconstrução e ressignificação do espaço físico não traz 

informações perenes, de modo que não alteram a materialidade arquitetônica e a 

paisagem. Há sim, nas exibições de projeção em 3D, uma forte dimensão da 

PC ausência vs. presença 

PE escuridão 

ausência de cor 

vs. 

vs. 

luz 

presença de cor 
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presença, enquanto novas visualidades e interatividade. É uma obra em processo, 

marcada por um contínuo (re)fazer. 

Essa relação espaço-temporal acompanha o contexto social deste século XXI. 

Eis o retrato dos modos de viver da contemporaneidade, marcada pela aceleração e 

mutabilidade. Entretanto, não cabe pensar nas TIC como causadoras desse processo, 

mas sim como parte de um todo. Elas inegavelmente corroboram com esse caráter 

performático do espaço urbano, mas seria incorrer em um determinismo tecnológico 

equivocado colocar as TIC à frente de tais acontecimentos. Firmino e Duarte (2008, 

p.13) consideram-nas “agentes que possibilitam transformações derivadas de suas 

relações com o contexto”. Para os autores, a compreensão dos aparatos tecnológicos 

não pode ser apartada do contexto de sua apropriação pela sociedade, 

historicamente construída. São apenas agenciadores de uma transformação que está 

além de sua natureza (FIRMINO e DUARTE, 2008, p.13). 

 

3.2. D-TOWER, UM MARCO DE SENTIMENTOS  

 

Edificada em praça pública na cidade holandesa de Doetinchem, a D-Tower 

apresenta-se como uma instalação urbana que incorpora o conceito de espaço 

aumentado. Reúne os dois espaços, físico e de dados em um sistema de fluxos 

comunicacionais em permanente inacabamento. Projetada pelo grupo NOX33, a torre 

tem a cor de seu invólucro, de sua matéria, modificada a cada noite, conforme o 

sentimento diário predominante na população da cidade. Tais mutações de ordem 

interativa caracterizam-na como uma obra de arquitetura responsiva, na qual as 

propriedades físicas do objeto podem sofrer intervenções e se alterar mediante 

acionamentos eletrônicos. Sua arquitetura é apenas um dos elementos que compõem 

esse sistema interativo, inter-relacionado. Além da estrutura física, faz parte da D-

Tower um website e um questionário, respondido diariamente34, caracterizando a 

sobreposição entre as camadas espaciais física e digital.  

 

                                                 
33 Grupo de arquitetos liderado por Lars Spuybroek.  
34 Conforme site do grupo NOX: “http://www.nox-art-architecture.com/”. O questionário contém 360 
perguntas e a cada dia são respondidas 4 delas, alternadamente. 
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FIGURA  11 - D-TOWER 

 
          Fonte: http://www.arcspace.com/features/nox/d-tower/ 

 

Para além de ser arquitetura, escultura, instalação urbana ou marco, a D-Tower 

é uma obra em processo, congrega características de cada uma das manifestações 

artísticas citadas. Destaca-se pela amorfia e fluidez estrutural, ilustrada na figura 11, 

que remetem ao conceito de arquitetura líquida. O termo se refere a uma arquitetura 

que se desvincula da geometria euclidiana para compor seu espaço. Na arquitetura 

líquida não há, necessariamente, planos, retas, formas definidas, podendo-se projetar o 

espaço sem limitações geométricas, chegar ao supostamente improvável. Nesta 

categorização a composição do espaço arquitetônico se dá de maneira fluida, adaptável 

e marcada pelo dinamismo espaço-temporal. A arquitetura líquida pode ou não ser 

edificada e também é conhecida como transarquitetura, neologismo criado por Marcos 

Novak35. 

                                                 
35 O conceito de liquidez na arquitetura de Novak é anterior à publicação da obra “Modernidade 
Líquida”,  de Zygmunt Bauman, de 2001. Novak introduziu o termo transarquitetura para tratar da 
arquitetura mutante, interativa e imaterial. Para o arquiteto, essa é a arquitetura do ciberespaço. 
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A fluidez percebida nessa arquitetura se opõe semântica e materialmente ao 

conceito de solidez pertencente à tríade vitruviana36, que correlaciona a existência da 

arquitetura aos elementos fundamentais utilitas, venustas e firmitas. Respectivamente 

entendida como funcionalidade, estética e solidez, essa fórmula configura de modo 

indissociável o espaço arquitetônico na sua noção clássica. Solà-Morales (2001) 

postula que o conceito firmitas, é o que mais evidencia a materialidade da arquitetura, 

visto que denota consistência física e uma estabilidade que perdura. Para o autor, 

durante vinte e cinco séculos a arquitetura se posicionou como um saber e uma técnica 

marcada pela permanência.  No século XXI, essa arte assumiu um dinamismo 

condizente com os fluxos intercambiáveis que a circundam, com a concepção de 

aceleração temporal, próprios da cultura contemporânea. Na acepção de Ferrara (2008, 

p. 131): “a aceleração é global, planetária e transforma meios, mediações, 

comunicação e informação, tudo se dissolve.”  

A D-Tower se constitui como uma obra em processo, em transformação, não 

obstante sua estrutura física seja imóvel. Admitindo-se que a obra depende da ação dos 

respondentes e que esta ação é regular e contínua, não se pode considerá-la concluída, 

perene. A instalação está em constante transformação pela ação humana, uma obra 

interfaceada37. Arantes (2010) alarga o conceito de interface para além da troca de 

informações homem-máquina, entendendo-o como um processo de fluxo de 

informações, de adição de camadas que potencializa a troca, a conexão, a 

comunicação. A adição informacional referida vai ao encontro do conceito de espaço 

aumentado de Manovich que permeia esta análise. A representação visual do objeto 

correlaciona-se simbioticamente com a representação quantitativa dos dados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Vitruvio em sua obra “De Architectura” introduziu a tríade forma, técnica e função, que configurou 
a arquitetura até o surgimento do conceito de espaço fluido, da arquitetura líquida. 
37 Termo cunhado por Arantes (2010). 
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FIGURA  12 – FORMANTES CROMÁTICOS E EIDÉTICOS DA  D-TOWER 

 
 Fonte: http://piwa2009.blogspot.com.br/ 

A instalação de doze metros de altura pode ser observada nas cores vermelha, 

amarela, azul e verde, que simbolizam respectivamente amor, medo, felicidade e ódio, 

conforme ilustrado na figura 12. A cada noite o sistema computacional identifica as 

respostas do questionário, no que tange à emoção preponderante dos habitantes 

durante o dia e atribui à torre a cor correspondente38. Tem-se uma obra que busca 

expressar visualmente o sentimento humano, como um termômetro da sociedade local, 

com aferição diária e renovação de amostragem a cada 180 dias. Sua existência no dito 

ciberespaço, por meio do website, faz propagar globalmente essa percepção 

comportamental e possibilita ainda a identificação das emoções dominantes por região, 

ruas. 

A figura 13 traz uma imagem retirada do site da D-Tower, a qual ilustra em um 

gráfico a predominância de respostas dos usuários — de acordo com a região — em 

relação às perguntas propostas, aqui especificamente com a indagação “Você está 

feliz?”. O gráfico é atualizado diariamente, mediante a geração de novos dados e 

aponta as resultantes geograficamente identificadas. 

 

 

 

                                                 
38 De acordo com NOX, op. cit. 
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FIGURA 13 – GRÁFICO COM O RESULTADO DIÁRIO DO 

QUESTIONÁRIO 

Fonte: http://www.nox-artarchitecture.com 

 
 

É possível verificar, por exemplo, qual é a localidade da cidade com maior 

índice de medo ou onde residem os habitantes que se consideram mais constantemente 

felizes. Dados informacionais aparentemente inócuos, mas passíveis de fazer a D-

Tower perpassar a mera visualidade de um equipamento urbano interativo para se 

configurar como um balizador, um referencial capaz de corroborar com as políticas 

públicas da cidade, quais sejam a segurança, o lazer, entre outros. 

Esta perspectiva não impede, porém, que a instalação seja também vista como 

um dispositivo, um mecanismo de controle, de vigilância, conforme postula Agamben 

(2009), derivando um conceito foucaultiano. O monitoramento de dados também está 

inserido conceito de espaço aumentado. Pelo espaço físico podem ser prestadas 

informações aos usuários e também rastrear dados desses (MANOVICH, 2006). 

Os dados gerados pela D-Tower são extremamente reveladores ao fazer emergir 

parte da identidade de cada um dos usuários participantes. Diariamente são colocadas 
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novas questões de ordem privada, supostamente respondidas de forma espontânea e 

fidedigna39, uma vez que os participantes são voluntários.  

Há neste processo um valioso fluxo informacional sendo constantemente 

atualizado. A apropriação do termo dispositivo e inserção do objeto no conceito de 

espaço ampliado potencializa-se com o fato da localização de cada um dos usuários ser 

rastreada, uma vez que estão conectados à rede mundial de computadores. A vigilância 

está imbricada na tecnologia ubíqua e no espaço, infiltrando-se cada vez mais e de 

forma invisível no espaço construído e na materialidade que dá suporte aos modos de 

vida na contemporaneidade (FIRMINO e DUARTE, 2008, p.13). Por detrás dos 

sentimentos codificados em cores e visualidades estéticas, da dinamicidade na 

paisagem, o aparato tecnológico que envolve a D-Tower desvela um sistema de 

identificação social que amplia o alcance do olhar, vigiando na invisibilidade.  

 Embora os elementos de apoio imobilizem fisicamente a torre no espaço 

urbano, a fluidez com que a D-Tower foi concebida parece fazer a estrutura se 

movimentar, se entrelaçar. A captação imagética difere a cada ângulo de observação, 

como demonstrado na figura 12. Os pilares se assemelham a pés que caminham, 

parecendo deslocar a estrutura, dando mobilidade ao imobilizável. O núcleo central da 

torre emerge visualmente como um corpo dançante que acompanha o movimento dos 

seus elementos de sustentação, como se flutuasse no espaço, impressão ocasionada 

pelo jogo de luz e sombra criado. Da mesma forma, as atribuições cromáticas parecem 

assinalar uma atenuação de ordem simbólica. 

 

3.2.1 Das Cores e Seus Sentimentos Correspondentes 

 

O questionário leva a quatro sentimentos possíveis, dos quais dois possuem 

conotação dita positiva, amor e felicidade, e dois tendem à negatividade, medo e ódio. 

Cada um deles está relacionado a uma cor de luz que recobre a estrutura da torre.  

A correspondência cromática traz o azul como indicativo de felicidade, o 

vermelho representando o amor, o amarelo remetendo-se ao medo e o verde para 

                                                 
39 A fidedignidade não interessa enquanto relação com o fato, mas sim com o discurso de um sujeito, que se diz 
feliz ou não. 
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indicar o ódio. Conforme Farina (2011, p. 96): “as cores constituem estímulos 

psicológicos para a sensibilidade humana, influindo no indivíduo para gostar ou não de 

algo, para negar ou afirmar, para se abster ou agir”. Configuram-se por “vibrações do 

cosmo” que penetram no cérebro do homem e seguem vibrando, causando impressões 

em sua psique. A ação da cor se dá tanto sobre o construtor da imagem, quanto ao seu 

fruidor (FARINA, 2011, p. 13). Exerce uma ação tríplice sobre o ser humano. A 

primeira delas é impressionar. Ao ser vista, a cor causa uma impressão na retina. 

Seguidamente à sua recepção visual, ocorre uma emoção, ou seja, a cor se expressa e é 

sentida. Com isso, adquire condição para a terceira ação, que é construir. A cor tem 

um significado próprio, simbólico e desta forma é capaz de construir uma linguagem 

particular para aflorar a imaginação criativa do homem e comunicar um pensamento. 

No âmbito da linguagem própria da cor há o movimento, o peso, o equilíbrio e 

o espaço, assim como ocorre com a luz (FARINA, 2011, p. 14). As cores claras 

tendem a aumentar o espaço, dando-lhe uma impressão de amplitude. O branco e o 

amarelo são mais leves que o roxo e o preto (FARINA, 2011, p.124). Contrariamente, 

as cores escuras parecem diminuir o espaço, causando a sensação de encolhimento.  

É importante destacar que não se atribui, a priori, significados absolutos às 

cores, sendo sempre culturais e discursivos, ou seja, constituídos nos e pelos discursos 

específicos40. 

Reportando tais características da cor ao objeto de estudo, a iluminação em 

amarelo tende a parecê-lo maior, mais imponente. Em relação ao peso, essa cor de luz 

confere à instalação urbana uma sensação de leveza, por ser clara. É, inclusive, a cor 

mais clara dentre as quatro, o que torna possível afirmar que é a modalidade que tende 

a ser de mais fácil apreensão visual e aceitação pelo observador, seu fruidor. Quando 

exposta nesta configuração cromática, a D-Tower entra em consonância com a cor da 

iluminação pública, possibilitando uma unidade visual, uma apreensão da paisagem 

urbana que não gera incômodo ou contraste marcante. Proporciona uma adaptabilidade 

                                                 
40 Existem formas de classificar as cores e seus efeitos — como cor-pigmento, cor-luz  

— porém, para os propósitos do trabalho, não há interesse nesse tipo de 

aprofundamento. Os conceitos podem ser apreendidos em: FARINA, Modesto. 

Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Edgard Blucher, 2011. 
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maior de sua imagem. Além de se inserir com leveza no meio urbano, a estrutura em 

amarelo oferece uma luminosidade maior se comparada às demais cores que a 

recobrem. A palavra amarelo é proveniente do latim amaryllis, que simboliza a cor da 

luz irradiante em todas as direções (FARINA, 2011, p. 101), o que sugere sua 

associação à própria função de iluminação. Tem-se como convencional a ligação do 

amarelo com a luz, como cor predominante na ação de iluminar. 

Ao resgatar a função representativa da instalação urbana D-Tower, tem-se 

estabelecido que o amarelo simboliza o sentimento de medo. Estudos relacionados à 

psicologia das cores não tendem a tal associação, não obstante o fato de sugerirem 

também relações de cunho negativo ao amarelo. A cor possui associações em sua 

maioria positivas e algumas simbologias de cunho mais negativo. Para Farina (2011, 

p.101) o amarelo pode sugerir irritação, inveja, ciúme, covardia. Porém, há que se 

relativizar as relações, reiterando o caráter cultural e discursivo específico. 

Sendo a cor um elemento capaz de suscitar juízos, avaliações, sentimentos41, 

sua fruição e construção enquanto linguagem própria torna-se mais forte e potente que 

uma convenção semântica específica e restrita, como ocorre na D-Tower. Convenção 

esta que busca vincular sentimentos de maior rejeição, quando na condição de 

preponderante para os habitantes da cidade, a cores de improvável associação 

simbólica, afetiva. Um observador ou fruidor que desconhece a convenção 

estabelecida, possivelmente não será capaz de relacionar o objeto iluminado na cor 

amarela, ao sentimento de medo. Ao passo que não seria incomum se a associação 

fosse, por exemplo, com o sentimento de euforia, dada sua potência. O amarelo é 

usualmente associado à prosperidade, ao otimismo, sendo a cor da energia, do sol, não 

obstante seja também a cor da advertência (HELLER, 2006). A torre iluminada na cor 

amarela parece ocultar o sentimento de medo, fazendo sua estrutura resplandecer na 

paisagem. Cor quente, associada normalmente à riqueza, à fortuna, a cor do ouro e da 

luz. Em muitas culturas está relacionada aos reis e imperadores e associada à 

fertilidade e à eternidade (BARROS, 2009, p.199). 

Dentre as associações negativas da cor estão a traição, sobretudo na cultura 

islâmica, na qual o amarelo mais frio, sem brilho representa a decepção. Na mesma 

                                                 
41 FARINA, 2011, p.119. 
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cultura o amarelo-ouro evoca a sabedoria. Tais representações negativas da cor 

amarela são menos usuais que as positivas e ainda que existentes, não se encontra em 

estudos sua associação com o medo ou temor. A afirmação faz tornar desconexa a 

escolha do amarelo para simbolizar o sentimento de medo. A cor é quente, 

resplandecente. O medo possui usualmente a conotação de negatividade, um 

sentimento sem brilho. 

Em uma clara exposição visual e simbólica do sentimento predominante na 

cidade, poder-se-ia dizer que há, na escolha do amarelo, uma tendência em atenuar a 

expressão do medo? Sobretudo em se tratando de um marco evidenciado em um centro 

urbano, que está sob o domínio do setor público? A resposta se depara com questões 

de ordem cultural. Por uma determinada ótica pode-se assumir que a escolha das cores, 

sejam as que simbolizam os sentimentos mais sublimes, como amor e felicidade, sejam 

as correlacionadas aos sentimentos de cunho mais negativos, como o ódio e o medo, 

surgem com o único propósito de interação e entretenimento. Nessa hipótese, o objeto 

assume um caráter meramente experimental, sendo cuidado e modificado pela 

participação coletiva dos habitantes. Tem-se uma relação cuja importância está na 

interatividade e na aproximação das pessoas, sem necessariamente importar o que a 

instalação comunica em suas características eidéticas, cromáticas e simbólicas. 

Ainda assim, é inegável seu potencial midiático. Mais do que o valor simbólico 

das emoções, é exatamente o efeito na interação que atrai olhares de estudiosos e 

turistas para o objeto e a cidade de Doetchinchem. 

Sob outro ponto de vista, mais crítico, e talvez por uma questão cultural 

também, não se descarte a segunda hipótese, que para esta análise é a de maior peso. 

Por este olhar as cores estabelecidas comunicam muito além do sentimento a elas 

convencionado. E deste modo, o medo sendo evidenciado em amarelo, pode sim ser 

uma tentativa de atenuação frente aos citadinos. As razões perpassam o cunho 

negativo apenas pelo peso da palavra. Se há medo, presume-se que há insegurança42. 

Por um viés político, a falta de segurança da população denota problemas de gestão, 

falha em um dos pilares de sustentação da boa governabilidade. Ao buscar a 

                                                 
42 A insegurança mencionada não parece estar relacionada à falta de segurança pública, dados os 
baixos índices de violência na Holanda, mas a outros aspectos como o terrorismo, por exemplo. 
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dissociação direta da cor com esse sentimento, tem-se um abrandamento do que seja 

predominante naquele momento. 

A instalação urbana resplandecer com luz amarela durante a noite nada mais é 

do que seguir um padrão, na medida em que é a mesma cor de luz que usualmente 

marca a iluminação das ruas e demais espaços públicos. É algo visualmente habitual, 

que não atrai a atenção pela diferenciação. Passa praticamente despercebido por quem 

circula nas proximidades.  

A representação de um sentimento de forma pública, que poderia incitar novos 

temores e até desencadear um processo de rejeição, reação ao modo de governar a 

cidade, surge de forma atenuada, sem atrair o olhar. O medo é mostrado pela cor de 

luz mais comum e de melhor aceitação, uma vez que a preferência pela iluminação 

amarela é percebida tanto em espaços privados, quanto nos públicos. É uma luz que 

não agride aos olhos, não é cansativa.  

A cor escolhida para representar a felicidade foi a azul. Segundo Kandinsky, 

que toma por base a teoria das cores de Goethe (KANDINSKY, 1971, p. 258 apud 

BARROS, 2009, p. 321): “assim como prontamente seguimos um objeto bonito que se 

distancia de nós, da mesma forma adoramos contemplar o azul, não porque ele avança 

sobre nós, mas porque ele nos leva com ele”. Barros (2009, p. 271) argumenta que 

embora a teoria de Goethe tivesse demonstrado observações incongruentes acerca da 

composição das luzes e cores, sua obra deixou um legado que transformou a 

abordagem da cor, antes estudada de forma restrita aos fenômenos físicos, em um 

estudo de fenômenos psíquicos e fisiológicos, cujo significado tornou-se importante. 

Para Kandinsky (1990, p. 85 apud BARROS, 2009, p. 187) o azul “vai ao 

encontro do lado espiritual do observador”. Simboliza a viagem espiritual, uma ação 

interior, não do corpo, mas da alma. Para muitos, seria o que se pode chamar de 

felicidade, tendo a paz de espírito e a ligação à uma divindade. É a cor da abóbada 

celeste, do dia claro e do mar limpo. Segundo HELLER (2013), com base em pesquisa 

quantitativa, o azul é o mais lembrado como preferência cromática. 

Por outro lado, Kandinsky (1990, p. 85 apud BARROS, 2009, p. 187) postula 

que, se o azul for misturado ao branco, clareando seu tom, ele perde sua característica 

marcante, enfraquecendo-se. Se for adicionado ao preto, o azul de tom mais escuro 
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revelará, segundo o autor, um estado de tristeza, posto que se aproxima da cor que traz 

a ausência, a cor preta. Assim, para que simbolize a paz, a calma espiritual há que se 

trabalhar com o azul em seu tom puro. Eis o que se vê na instalação D-Tower, quando 

traz a representação do sentimento felicidade.  

O outro sentimento positivo representado pela instalação interativa é o amor, 

simbolizado pela cor vermelha. A associação do senso comum seria a cor rosa, que 

tem o vermelho com adição de branco. O vermelho para Kandinsky é uma cor quente, 

ardente, efervescente, que transborda vida. Cor que “parece mais um borbulhar em si 

mesma”, que mantém sempre uma força potencial (KANDINSKY, 1990, p.92 apud 

BARROS, 2009, p. 194). Essa potência do vermelho faz evocar a energia e tem o 

poder de atração. O amor, sentimento marcado pela vida, conecta-se facilmente com o 

vermelho, cor do coração, do sangue que pulsa no corpo humano. É a cor do poder, do 

fogo, da paixão. Para a D-Tower, também a cor do amor. 

Da mesma forma que o medo teve uma cor de associação bastante controversa, 

o sentimento da estrutura interativa que emana maior negatividade, o ódio, é 

representado por uma inesperada, o verde. A cor empregada parece negar a emoção 

correspondente, buscando uma categoria semântica oposta e uma percepção visual 

integrada à paisagem, o verde-natureza. Do ponto de vista da cultura ocidental, além 

de remeter à esperança, o verde simboliza ainda a juventude, a liberdade, a saúde e a 

vida. (BARROS, 2009, p.194). Eis mais um indício de que a estrutura erige-se como 

um dispositivo que procura equalizar, neutralizar as percepções e sentimentos 

supostamente não desejados.  

De acordo com Farina (2011, p.114) a luz verde, assim como a própria cor, é 

utilizada em tentativas terapêuticas por possuir efeito tranquilizante. Tal afirmação 

torna-se interessante para a análise da instalação D-Tower, quando das associações 

cromáticas estabelecidas. Em sua convenção, o ódio está representado pela cor verde, 

do equilíbrio, pela luz que tranquiliza43. Tem-se praticamente uma condição 

antagônica, do ponto de vista de representação, na medida em que estudos da cor não 

                                                 
43 Não é o caso de adentrar na pesquisa às codificações biofísicas das cores, mas cabe considerar que o efeito de 
traquilidade que o verde produz advém desse aspecto. A retina encontra seu ponto de maior sensibilidade na 
percepção dos matizes predominantemente verdes. Portanto, é a cor recebida de forma mais passiva, menos 
agressiva, segundo Guimarães (2001, p.115). O autor traz ainda o caso londrino ocorrido no fim da década de 80, 
quando pintaram de verde a ponte que era vermelho-ferrugem e o número de suicídios diminuiu em 75%. 
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costumam relacionar o verde ao sentimento de ódio. Ao contrário, suas associações 

simbólicas mais usuais são de tranquilidade, esperança, saúde, relaxamento e bem-

estar. As radiações do verde atuam no sistema nervoso, acalmando casos de fadiga 

nervosa, nevralgias e perturbações mentais (FARINA, 2011, p.101-112).  

Esse uso terapêutico tranquilizante da cor verde é um fato importante para 

analisar o que a instalação comunica, como comunica, por meio de sua linguagem 

visual. O sentimento mais forte e de conotação negativa se mostra verde. Para o senso 

comum é uma associação muito improvável, se feita sem o conhecimento da 

convenção postulada. É possível que o ódio fosse mais facilmente percebido em 

termos visuais se a instalação se mostrasse com uma cor quente como o vermelho, cor 

que ao enrubescer a face do homem, pode denotar o sentimento de ódio. A relação 

poderia ser feita até mesmo com o amarelo, conforme associação apontada por Farina, 

ao se referir ao enxofre luciferiano (FARINA, 2011, p. 199). Uma das poucas 

associações negativas do amarelo é justamente o ódio, a traição, a enganação.  

O verde simboliza a paz, a tranquilidade, sua radiação acalma. A análise dessa 

associação cromática permite considerar que há uma tentativa de anulação do que seja 

a comunicação afetiva da população naquele dado momento, ao imprimir o sentimento 

de ódio de forma coletiva e predominante, com a cor verde, que simboliza exatamente 

o oposto, o bem-estar, o equilíbrio. Pode-se aviltar a possibilidade de que a cor seja 

usada como uma máscara do que é da ordem da negatividade, que caracteriza o humor 

dos moradores de Doetinchen por um período de 24 horas ou sua repetição, com algo 

que radia ondas que conduzem ao relaxamento e tranquilizam o sistema nervoso e 

mental. 

Embora a simbologia das cores seja influenciada por questões culturais e se 

altere conforme a região, o verde é a cor que faz brotar a natureza após o inverno, 

presente na clorofila das plantas, trazendo consigo a esperança e o renascimento 

(FARINA, 2011, p.202). 

Barros traz a afirmação de Kandinsky (1990, p.90 apud BARROS, 2009, p. 

193) de que o verde representa o equilíbrio, resultante da fusão das cores primárias e 

opostas, amarela e azul. É uma cor repousante, que para o autor se configura como a 

mais calma de todas as cores. 
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Salvo exceções geograficamente polarizadas, o homem está cercado pelo verde 

das plantas e essa conotação de vitalidade do verde transcende divergências culturais. 

A instalação urbana em verde se mistura à paisagem no verão, tornando harmônicas as 

visualidades da praça. Não há, nesta configuração, um claro contraste entre a paisagem 

natural e a D-Tower. Tem-se mais uma situação que poderia ser entendida como um 

abrandamento visual, no qual a escolha cromática do objeto torna sua inserção no 

espaço urbano mais branda e equilibrada. Sob outra condição climática, na presença de 

neve, a instalação iluminada em verde contrasta com o branco das ruas, mas sua cor 

continua representando algo que é da natureza, como as árvores. Não é algo que fuja 

em demasiado da convencionalidade paisagística. É certo que uma iluminação em roxo 

causaria um impacto visual muito mais significativo. 

Some-se à questão do abrandamento visual o fato de o verde ser a cor com 

características mais repousantes e de frequente uso terapêutico, conforme mencionado. 

Se a população se mostra predominantemente com ódio, o verde pode ser 

correlacionado ao sentimento como forma de tranquilizar. A cor atua sobre o sistema 

nervoso e mental e tende a acalmar o indivíduo. 

Sentimentos semanticamente opostos, amor e ódio, encontram-se relacionados 

às cores vermelho e verde, cores-pigmento complementares. A complementaridade 

envolve uma cor primária, indecomponível e uma secundária, oriunda de duas 

primárias. Embora seja preciso relativizar as colocações acerca das cores 

complementares44, sabe-se que há uma correlação mental entre pares cromáticos. Na 

acepção de Arnheim (apud FARINA, 2011, p.83): “o olho humano procura relaciona 

espantosamente as cores complementares.” Para o autor, o cérebro se ocupa em 

completar representações parciais, por meio de processos perceptivos. Há uma tensão 

mental que direciona à totalização. Isso é o que a teoria gestáltica traz como lei de 

complementação ou fechamento45. 

                                                 
44 Alguns autores, dentre eles Farina (2011, p. 82.), apontam para o fato de haver imprecisões de 
nomenclatura de cores e incongruências em relação ao que é cor primária e cor secundária. Além de o 
fenômeno da complementaridade cromática ser psicológico, não físico. Ademais, o próprio processo 
evolutivo dos corantes e pigmentos ao longo dos últimos séculos fez modificar por completo as formas 
de obtenção de cores (FARINA, 2011, p. 96) 
45 Ibid, p.83. 
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Reportando-se às visualidades cromáticas da torre e à associação emocional 

previamente estabelecida, a mente capta o verde, cor que por convenção representa o 

ódio, e procura a complementaridade, o vermelho que para a D-Tower simboliza o 

amor. O mesmo ocorre na composição oposta, quando se capta o vermelho e o cérebro 

busca o verde. Embora o vermelho seja muito associado à paixão, ao amor, em muitas 

culturas  deixa de ter conotação positiva rumando à negatividade. Conforme Farina 

(2011, p.99) a cor, que é considerada a primeira de todas as cores e que é sinônimo em 

muitos idiomas de colorido, é também a cor dos homens revoltados, da violência e do 

pecado. Sob essa ótica, a complementaridade em direção ao verde pode ser apreendida 

como uma evocação ao relaxamento e a tranquilizar o sistema nervoso. Por outro lado, 

essa mesma conotação de agressividade do vermelho pode ser potencializada pela 

associação ao sentimento convencionado à sua cor complementar (verde), o ódio. Há 

uma oscilação de ordem visual, psicológica, afetiva e semântica, na qual um elemento 

tende ao outro, oposto ou complementar. 

Pedrosa (2002, p.100) faz referência ao estudo de Goethe, acerca da influência 

das cores sobre o psiquismo humano, apontando para um efeito significativo da cor na 

esfera moral. Para Goethe (apud PEDROSA, 2002, p.100): “as cores não só 

engendram estados de ânimo, mas também se adaptam a eles.” Em razão disso, 

novamente torna-se imprescindível ressaltar a subjetividade que envolve as 

associações cromáticas e psíquicas. As cores possibilitam uma diversidade de 

significados, os quais estão intrinsicamente ligados ao desenvolvimento cultural e 

social de cada sociedade (PEDROSA, 2002, p.99).  

O repertório cromático dos nuances de branco, por exemplo, é muito mais 

apurado e vasto entre os esquimós, que entre os povos continentais (GUIMARÃES, 

2001, p.100). Na esteira dessa ponderação, Guimarães (2001) postula que a 

variabilidade dessa cultura está relacionada não só ao espaço geográfico, estendendo-

se à questão temporal. Cita a cor anil, que na contemporaneidade já não é usualmente 

referenciada. 

Dado o inacabamento teórico no tocante ao estudo das cores, não se pode 

estabelecer padrões conclusivos no que tange à comunicabilidade cromática da 

instalação urbana D-Tower, para além de sua revelada associação cor-sentimento. Mas 
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o que a análise vem mostrar são os modos de o objeto se fazer comunicar, dentre eles 

por meio de seus formantes cromáticos. Interessa menos o valor semântico isolado das 

cores, e mais o valor relativo das mesmas em combinação sintagmática, quando 

evidenciam predominâncias em um percurso cotidiano de paixões e humores. 

Há ainda, outro componente fundamental para a leitura do texto visual da torre, 

o formante eidético, concernente à forma da expressão. 

 

3.2.2 Características Eidéticas 

 

A torre possui como característica física preponderante a amorfia, na medida 

em que não remete a nenhum padrão poligonal e tampouco surge da adição ou 

subtração de algum desses elementos. Tal diferenciação plástica torna a D-Tower um 

objeto bastante marcante na paisagem e controverso, do ponto de vista da aceitação 

pública46.  

Esse é um fator importante para a análise, pois denota seu arraigado efeito de 

presença. Sua materialidade é fluida, leve, mas visualmente forte, mesmo durante o 

dia, quando o invólucro permanece opaco e acinzentado. Não denota relação de 

simetria em sua composição física. Ao contrário, a estrutura é absolutamente 

assimétrica, uma das marcas da arquitetura líquida, moldável, adaptável. De qualquer 

ponto em que haja a secção imaginária para buscar sua inversão formal — o 

espelhamento — obter-se-á um novo delineamento, seja por cortes verticais ou 

horizontais. Essa condição proporciona uma conotação de dinamicidade, próprio das 

formas líquidas, que acaba por refletir o que é a instalação, um objeto dinâmico 

interativo. Portanto, no que concerne aos formantes eidéticos a investigação empírica 

demonstra que a expressão da torre, marcada pela liquidez de sua composição física, 

evidencia sua principal característica funcional e de significação: a renovação. Ambos 

os planos, da expressão e do conteúdo, levam ao constante inacabamento, à obra em 

processo. 

                                                 
46 Em uma conferência pública, ao falar da torre que fora projetada pelo seu grupo, NOX, o arquiteto 
Lars Spuybroek mencionou o fato de a população de Doetchinchen ter levado alguns meses para se 
acostumar com a “coisa estranha” que foi edificada no centro da cidade. A entrevista está disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=CfAgl4dhuFs 
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O forte efeito de presença propiciado pela D-Tower também é dinâmico, uma 

vez que a materialidade se modifica a cada novo ponto focal, pelo reposicionamento 

do observador ou fruidor. O objeto se mostra visual e formalmente diferente, 

inusitado, conforme a posição de onde é avistado. Para além das diferentes 

visualidades permitidas, os próprios formantes eidéticos tornam o objeto uma 

materialidade de arraigada presença. Suas características parecem desafiar a lei da 

gravidade, contrapondo-se às convenções de estabilidade de qualquer obra edificada. 

As estruturas que dão sustentação ao todo são esbeltas, finas, e sem uma 

ortogonalidade, dando a impressão de que o corpo da instalação urbana padece de uma 

condição instável.  

Embora o objeto possa surgir na paisagem como mera estilização de uma 

vegetação arbórea com enraizamentos, tais peculiaridades tornam-no extremamente 

complexo em termos de estrutura visual e formal, sendo essa uma das obras pioneiras 

na concepção de arquitetura líquida, que foram edificadas. Sob outro olhar, tem-se um 

corpo que parece caminhar ou flutuar, dada sua leveza aparente. O que suas formas 

comunicam 

Reportando-se aos efeitos de sentido possibilitados pelo objeto, sua assimetria 

evidenciada leva a uma dinamicidade, que se ratifica com a constante alimentação do 

sistema com informações dos usuários. O processo de sintetização diário e de 

redefinição cromática/semântica é marcado pela (re)construção permanente. 

Pode-se afirmar, contudo, que se trata de um objeto que, enquanto texto visual, 

permite fortes efeitos de presença e de sentido no que tange seus formantes cromáticos 

e eidéticos. Abre-se a inúmeras possibilidades de apreensões, tal qual ocorre com o 

espaço urbano em que está inserido. A D-Tower é mais um exemplar de espaço 

multidimensional — aumentado — cujas implicações comunicacionais transferem 

valor à obra como texto, com sistema não-verbal. 

 

 

 

 

 



 
 

74 

4. FORMAS COMUNICANTES (RE)CONTAM A HISTÓRIA 

 

 As espacialidades destinadas para abrigar museus, sobretudo até o século XX, 

tendiam a se configurar dentro de uma concepção arquitetônica mais convencional 

(MONTANER, 2003, p.8). Os espaços físicos, sobretudo os internos à edificação, 

usualmente seguiam uma neutralidade visual, erigindo o acervo à condição de 

principal elemento narrativo. O caráter dos espaços era pensado visando a evidenciar a 

exposição e não desviar a atenção à sua arquitetura. Pode-se dizer, portanto, que a 

experiência da espacialidade também era outra, centrava-se mais na relação com a 

obra de arte e menos com o espaço em si. Os regimes de interação possivelmente se 

voltavam a um sentir junto, conforme expressão de Landowski (2005). A concepção 

do texto visual e o foco da narratividade também proporcionavam diferentes efeitos de 

presença e de sentido, se comparados aos museus de meados e fim do século passado e 

início do século XXI. 

 A instituição museu passou por crises desde sua fundação, que foram agravadas 

pelas críticas da arte de vanguarda e as destruições da Segunda Guerra Mundial, mas 

recuperou seu poder na sociedade contemporânea, como referência capaz de transmitir 

valores e manifestações sígnicas dos tempos (MONTANER, 2003, p.8). 

 A transformação conceitual e experencial das espacialidades teve como um dos 

precursores o Museu Guggenheim de Nova Iorque47, concebido com entorno artístico, 

escultural. (MONTANER, 2003, p.12). Segundo o autor, o museu rompe com a 

estaticidade, a caixa fechada para dar lugar a um percurso de movimento contínuo, 

dinâmico48. A espacialidade espiralada tornou-se a narrativa principal e o museu 

passou a atrair o público não mais meramente pelas exposições, mas pelo interesse em 

sua arquitetura. O Museu Guggenheim americano abriu caminho a novos modos de 

apreensão e experiência da espacialidade. Depois dele, outros museus erigiram-se 

como marcos na paisagem da cidade, servindo ainda chamarizes para a autopromoção 

da urbe. Eis o que ocorreu, por exemplo, com o Guggenheim de Bilbao. A inusitada 

                                                 
47 Projetado por Frank Loyd Wright e construído na década de 1950. 
48 Op.cit. 
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obra de Frank Gehry corroborou fortemente com a renovação urbana, recuperando em 

certa medida o prestígio e a imagem da cidade basca.  

  Ainda em referência a museus que se erigiram como marcas na paisagem e se 

tornaram parte do marketing urbano, dois exemplos se destacam: o Museu Judaico de 

Berlim e o 9/11, que compõe a reconstrução no Ground Zero, a serem analisados a 

seguir. 

 Ambos configuram-se como textos constituídos de um arraigado discurso 

visual, nos quais a espacialidade torna-se o cerne da narratividade, o próprio espaço 

(re)conta a história, reaviva a memória. Para Nora (1993, p.9), história e memória 

diferenciam-se semanticamente, tendo de um lado a memória, viva e enraizada no 

espaço, na imagem, no gesto e de outro a história, como uma reconstrução incompleta 

do passado. 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta 
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 
vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. (NORA, 
1993, p.9) 

 
 

  Para o autor, pode haver tantas memórias quantos forem os sujeitos, sendo algo 

da vivência. Essa subjetividade é similar à existente na apreensão e experiência da 

espacialidade. Nora (1993, p.14), tece ainda uma crítica ao que denomina “lugares de 

memória”, ao postular que, quanto menos a memória é vivida interiormente, maior é a 

necessidade de suportes exteriores e de referências tangíveis de uma existência. Não é 

o propósito da pesquisa aprofundar essa relação tensiva entre memória e história, mas 

apresentar as características-base de ambas, tendo-as como premissas para a seleção 

dos exemplos empíricos.  

 Adentrando-se às referências tangíveis, Schulz (2008, p.87) cita o pioneirismo 

de Roma em inaugurar uma urbanidade como memorial, perpetuado ao longo das 

civilizações. Segundo a autora, os monumentos romanos evocam o passado e, por 

conseguinte, converteram-se em agentes da memória.  
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A retórica romana já considerava que a memória emergia a partir da 
reconstrução imaginária de uma sequência espacial. A arte da memória 
pressupunha uma construção mental que organizava uma série de lugares, 
nos quais seriam armazenadas imagens impactantes. Essa arte era um 
sistema mnemônico utilizado para treinar e desenvolver a memória artificial, 
que passava a atuar como instrumento do conhecimento. (SCHULZ, 2008, p. 
89) 

 

 A memória se refaz por meio das espacialidades, mantém-se viva. Voltando-se 

o olhar aos museus que compõem o corpus da pesquisa, o 9/11 e o Judaico, ambos 

podem ser categorizados também como lugares agenciadores da memória. Suas formas 

comunicantes propiciam um resgate histórico em uma narratividade capaz de revelar 

mais do que seu próprio acervo, podendo suscitar, portanto, uma forte experiência da 

espacialidade. Retomando-se o conceito de Nora (1993), ambas as espacialidades 

analisadas a seguir propiciam uma vivência, afloram a memória, não necessitando de 

uma profusão de elementos tangíveis. O discurso visual está centrado muito mais na 

experiência da espacialidade em si, do que na narratividade disposta em acervo. O 

primeiro exemplo, Museu Judaico de Berlim, foi aberto ao público vazio, expondo 

somente seu espaço construído.  

 

4.1 MUSEU JUDAICO DE BERLIM: A FORÇA DO DISCURSO VISUAL 

 

O primeiro edifício do Museu Judaico de Berlim (MJB), obra de arquitetura 

barroca, foi inaugurado na década de 1930 e fechado pelo regime nazista cinco anos 

mais tarde49. Em 1989, o projeto para um novo edifício foi objeto de concurso 

internacional, tendo como vencedor Daniel Libeskind50. A concepção arquitetônica do 

museu levou o nome do arquiteto à consagração, rendendo-lhe o reconhecimento 

máximo da arquitetura, o prêmio Pritzker, em 1999. Libeskind propôs um anexo ao 

edifício original que, em decorrência da força de seu texto arquitetônico, tornou-se a 

principal narrativa e atração do museu. De todo modo, ambos os edifícios estão 

conectados, cabendo ao antigo, basicamente funções comerciais e administrativas. Sua 

espacialidade difere dos ambientes do novo edifício, não só pelo estilo arquitetônico, 
                                                 
49 Em http://www.jmberlin.de/. 
50 De origem polonesa e família judaica, o arquiteto Daniel Libeskind é filho de sobreviventes do 
holocausto. Disponível em: http://www.jmberlin.de/. 
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mas pela amplitude e integração visual com o espaço externo, propiciados pelo átrio 

interno envidraçado e pé direito amplo.  

O novo edifício apresenta uma densidade narrativa que corroborou para torná-lo 

um dos principais pontos de visitação da cidade de Berlim. As formas comunicam, 

recontam a história do povo judaico, em uma arquitetura permeada por metáforas e 

elementos simbólicos, que demandam a visitação para serem melhor apreendidos. 

Pietroforte (2004, p.131) afirma que o leitor deve estar inserido no texto arquitetônico 

para senti-lo. Uma arquitetura não vivenciada, passa a ser apreendida como uma 

fotografia ou uma pintura. 

Neste estudo serão apresentadas imagens do espaço arquitetônico, portanto, a 

leitura semiótica a ser desenvolvida engloba as visualidades e impressões percebidas 

por ocasião da visitação ao MJB. A análise faz-se valer da teoria da significação para 

apreender e analisar visualidades do texto arquitetônico, o Museu Judaico de Berlim. 

No estudo da semiótica, falar em texto não pressupõe limitar-se à linguagem 

verbal. Um texto pode se configurar através de sistemas sincréticos, quando há 

concomitantemente o verbal e o não verbal, como a arquitetura. 

 

4.1.1 Visualidades e Apreensões Sensoriais e Estéticas 

 

A concepção arquitetônica do museu erigiu-se a partir da destruição da estrela 

de Davi. O símbolo real do povo judeu é composto por dois triângulos equiláteros 

sobrepostos, um com o vértice para cima e o outro, espelhado para baixo. No instante 

em que há uma destruição, um estilhaçamento do símbolo maior da religião judaica51 

na concepção do projeto, surge uma primeira leitura do que o edifício quer mostrar, o 

que foi o holocausto para os judeus52. Libeskind batizou o museu de Entrelinhas, 

nominação que pressupõe uma ambiguidade de significação. Segundo Schulz (2008, 

p.227), o museu segue duas linhas de raciocínio, “uma linha é reta, mas quebrada em 

muitos fragmentos; a outra linha é sinuosa, mas indefinidamente continua.”  

                                                 
51 Conforme a religião judaica, o símbolo foi batizado como Estrela de Davi, pois era usado pelos 
guerreiros do rei,  um símbolo real. Disponível em: 
<http://cpantiguidade.wordpress.com/2011/07/29/voce-sabia-a-estrela-de-davi/> 
52 O autor apregoa essa intencionalidade em entrevistas públicas sobre a obra. 
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A autora faz uma leitura da obra de Libeskind, considerando-o um dos 

empreendimentos que contemporaneizaram a cidade de Berlim. Ao referir-se ao 

conceito do arquiteto para o museu, Schulz afirma: 

 
 

A linha em ziguezague penetra na cidade como um raio fulminante, e essa 
fissura no espaço presente torna o passado irreversível, irremediável, 
marcado para sempre, enquanto a linha reta aponta para a esperança de um 
mundo melhor. As duas linhas, concretas e abstratas, em permanente tensão, 
se interceptam nos pontos de maior intensidade, os vazios, que provocam 
novas experiências perceptivas. Esses vazios que emergem nos encontros 
entre as linhas, nas entrelinhas, transformam o museu em um teatro da 
memória, em uma insistente presença dos ausentes, exterminados pelos 
nazistas. (SCHULZ, 2008, p. 228) 

 
 

Para Manovich (2006, p. 226), “o passado literalmente corta o presente” na obra 

do MJB, uma vez que o arquiteto utilizou como premissa arquitetônica a poligonal 

formada pelos pontos dos endereços dos judeus que moravam no bairro do museu, em 

Berlim. 

A figura 14 ilustra a inserção da poligonal, como um raio que intercepta a 

paisagem, evidenciando sua dimensão de presença. 

 

FIGURA 14 – FOTO AÉREA DO MJB 

 
         Fonte: http://archidialog.com 
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Na acepção de Manovich (2006, p.226): “Libeskind usa o espaço de dados 

existente para conduzir a nova arquitetura que ele constrói”, o que exemplifica o 

conceito de espaço aumentado. Externamente o edifício novo é revestido com chapas 

de zinco e as aberturas surgem como fendas, cicatrizes que marcam a pele da 

construção. Os rasgos surgem da desconstrução da estrela de Davi, que foram 

projetadas sobre a envolvente do novo edifício (SCHULZ, 2008, p.227). 

 

FIGURA 15 – VISTA DA ENVOLVENTE DA EDIFICAÇÃO 
 

 
                             Fonte: foto elaborada pelo autor 

 

A ligação entre as duas edificações, antiga e nova, é feita pelo subsolo e ao 

longo de todo o percurso o visitante é convidado a experenciar algum tipo de 

percepção sensorial. A despeito dessa estratégia planejada, a visita ao museu poderá 

perpassar a mera estesia. Percorrer a obra poderá efetivamente afetar o indivíduo, tocá-

lo. Em outras palavras, poderá suscitar no outro uma experiência estética. A estesia é 

apenas um dos condicionantes do estético, uma condição primal, conforme Caetano 

(2011, p. 15).  
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Outrossim, se o indivíduo é de algum modo afetado pelo que se dá a ver, torna-

se um sujeito estético passível de vivenciar uma experiência estética. Essa acepção de 

experiência estética pela afetação é o pensamento kantiano, postulado na Terceira 

Crítica, a Crítica da Faculdade de Juízo, já explicado anteriormente. Kant teoriza que 

para um sentimento se tornar comunicável, deve-se haver um acordo de afetos, 

conforme a leitura de Sodré (2006). Deve-se entender que sentimento não equivale 

semanticamente à emoção. Para Sodré (2006, p. 52), “o sentimento é a emoção 

lúcida”, que surge da serenidade e da lucidez que leve à crítica da emoção exacerbada. 

O acordo afetivo leva a uma comunidade afetiva ou comunidade do gosto. Tornar 

comum o que faz o sujeito gostar de algo, o compartilhamento do gosto. Esse gosto 

representa a “faculdade de julgar a comunicabilidade dos sentimentos”, de torná-los 

universais. Eis o senso comum kantiano. Comum no sentido comunitário e não do 

vulgar (VALVERDE, 2007). O sujeito sente como se todos partilhassem do mesmo 

gosto53, e nisso consiste a universalidade do gosto para Kant. A base da estética ou 

aesthesis de Kant está no afeto, no que toca o sujeito, sendo esta afetação a base da 

compreensão.  

Gumbrecht (2010, p. 130) coloca a experiência estética como sendo evocada 

por momentos de intensidade. Essa possível experiência estética suscitada no sujeito, 

que o autor quantifica em relação à sua intensidade, pode ir de um evento excepcional, 

mas da cotidianidade, a algo mais intenso, raro. Esse algo maior poderá ser uma 

“fratura”, termo trazido por Greimas (2002, p.26). Um instante que resulta na 

suspensão do tempo, uma ruptura da rotina que dá lugar a um evento estético, um 

“relâmpago passageiro” (GREIMAS, 2002, p.26). Para o autor, além da ruptura, do 

deslumbramento do sujeito, o estatuto do objeto e a relação sensorial entre ambos são 

outros elementos constitutivos da apreensão estética.  

 

 

 

 

                                                 
53 CAETANO, Kati. Estéticas da Comunicação. Curitiba: Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná, Maio de 2013. Notas de aula. 
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4.1.2 Eixos Semissimbólicos 

 

O primeiro momento da visitação é representado pelo Eixo do Holocausto. O 

espaço criado para guardar a memória do Holocausto traz ao longo do percurso 

documentos escritos e imagéticos e objetos pessoais de sobreviventes da tragédia. O 

acervo está disposto em nichos irregulares embutidos nas paredes que ladeiam o 

percurso. Sob qualquer perspectiva a visualidade do espaço é de um absoluto vazio. O 

visitante segue o fluxo de visitação sob uma fenda zenital de luz branca, fria 

centralizada no forro negro. Esse rasgo iluminado que acompanha o indivíduo ao 

longo do percurso contrasta com a opacidade dos demais anteparos, paredes e piso. 

Essa oposição cromática claro vs. escuro do plano da expressão pode ser classificada 

como semissimbólica quando em relação com a categoria semântica liberdade vs. 

opressão do plano de conteúdo. 

 

 

 

 

Oliveira (2010) resume essa apreensão visual do significante, aqui o espaço 

arquitetônico, e a posição da semiótica na construção da significação, do plano de 

conteúdo: 

 

No ato dessa apreensão fundamental, a inteligência sensível da experiência 
visual sente o que lhe é mostrado e, às vezes, é até mesmo levada a vivê-lo. 
Esses modos de sentir já vão edificando a significação, o que justifica o 
interesse da semiótica, não pela percepção, mas pela participação desta na 
construção do sentido. (OLIVEIRA, 2010, p.113) 

 

O semissimbolismo propicia essa apreensão da construção do sentido, o 

percurso gerativo da significação, a partir da homologação entre categorias do plano 

da expressão e do conteúdo. 

A figura 16 capta o entrecruzamento físico entre o primeiro e o segundo eixo do 

museu, que Libeskind chamou de Eixo do Exílio. Essa mudança de percurso é 

PE claro vs. escuro 

PC liberdade vs. opressão 
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simbolizada por um X que ilumina o espaço arquitetônico. O espaço arquitetônico 

ilustrado possibilita identificar a categoria largo vs. estreito do plano de expressão com 

a mesma categoria liberdade vs. opressão do plano de conteúdo.  

 

FIGURA 16 – EIXO DO HOLOCAUSTO 

 
             Fonte: http://theredlist.fr 

 

Por um corredor estreito, formado entre paredes inclinadas e o mesmo teto 

negro do percurso anterior, o segundo eixo, Eixo do Exílio, leva o visitante a um 

jardim externo, o jardim do Exílio. A passagem entre o interior e o exterior se faz por 

uma pesada porta, que é aberta pelo próprio visitante valendo-se da força física. 

Externamente estão posicionados 49 pilares de concreto dispostos em um quadrado de 

7 x 7 elementos, por dentre os quais se pode caminhar. 

O que inicialmente pode parecer um alívio, um respiro, visto que se sai de um 

espaço de clausura, soturno, desvela-se ainda mais inebriante e sensorial. O piso é 

inclinado de forma irregular, multidirecional. Os pilares ou prismas, já que não 

possuem função estrutural, seguem esta mesma característica, estando inclinados em 

relação ao solo. O visitante se movimenta entre os volumes, sem um apoio visual 

ortogonal que o permita manter o perfeito equilíbrio, e, inevitavelmente, é levado à 
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sensação de mal-estar físico e mental. Nesse momento passa-se a ouvir os sons da rua, 

o movimento da cidade, até então não existentes desde o ingresso no museu. Em meio 

a essa explosão de estesias, de sensações, a composição espacial e a claridade da 

abóbada celeste levam-no a erguer os olhos e lá encontrar a vegetação suspensa, 

brotada sobre cada um dos prismas do jardim, iluminada pela luz do dia. De cada 

ângulo que se aviste a paisagem que se mostra acima das caixas de concreto, símbolos 

se formam na retina, ora com uma flecha apontando ao céu, à natureza e à luz, ora uma 

cruz ou X, conforme mostra a figura 17. A expressão, pelos seus formantes eidéticos 

faz surgir significados que sugerem uma categorização semântica liberdade vs. 

opressão. 

 

FIGURA 17 – JARDIM DO EXÍLIO 

 
      Fontes: http://archidialog.com e http://andberlin.com 

 

A natureza e o concreto existentes no plano da expressão configuram uma 

oposição de grandezas que podem ser homologadas no plano do conteúdo pela 

categoria liberdade vs. opressão. O aprisionamento está representado pelo espaço 

físico envolto em concreto, enquanto a liberdade é caracterizada pela natureza avistada 

ao longe, porém não palpável. Permite-se ainda estabelecer a homologação entre as 

mesmas categorias natureza vs. concreto e as grandezas vida vs. morte, do plano do 
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conteúdo. Tem-se, portanto, a natureza como símbolo da vida e o concreto, 

opostamente, com a conotação de morte. A morte torna-se tangível, próxima, ao passo 

que há um distanciamento para a vida. 

 

 

 

 

 

 

Dentre tantos chamados estésicos e simbólicos, esse instante repentino que 

advém aos olhos ao olhar para cima e avistar a formação de uma emblemática cruz, 

iluminada pelos raios de luz solar ou mesmo pela claridade da abóbada celeste, pode 

levar o sujeito a um deslumbramento, “como a ação de uma força maior que vem de 

fora”, conforme propõe Greimas ao falar das fraturas estéticas (GREIMAS, 2002, 

p.26). É algo da ordem do imprevisível, ao menos pelo olhar do visitante, um instante 

que pode se tornar pregnante ao sujeito54. 

Essa cruz é sazonalmente preenchida pela natureza das folhas e galhos, que com 

a ação do vento dão movimento a esse formante eidético. Eis uma visualidade que o 

arquiteto — um “estrategista da visão” (OLIVEIRA, 2010, p. 109) — criou para tentar 

suscitar no indivíduo uma experiência estética ou minimamente para acionar uma 

experiência visual.  

 

Fazer olhar, sentir, ver, ler e interpretar são as metas visadas por todos os 
estrategistas da visão, que galgam mobilizá-la pela monossensorialidade ou 
pela polissensorialidade. Se o que é visto depende a princípio 
exclusivamente do sentido da visão, o exercício de olhar além de atuar, 
solitariamente, também pode convocar um ou mais dos outros sentidos, para 
em coalescência, viver a experiência visual. (OLIVEIRA, 2010, p.109) 

 
 

Cabe retomar que a experiência estética pode ou não ocorrer, mas o 

acionamento a uma experiência visual é sim uma possibilidade mais próxima do 

                                                 
54 CAETANO, Kati. Estética da Comunicação. Curitiba: Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná, Maio de 2013. Notas de aula. 

PE natureza vs. concreto 

PC liberdade 

vida 

vs. 

vs. 

opressão 

morte 



 
 

85 

sujeito, na medida em que haja a coalescência de ao menos um sentido além da visão. 

Conforme afirma Silva (1994, p.98), “a esteticidade de um objeto é sua capacidade de 

excitar a sensibilidade humana”. Para o autor, “não se trata exclusivamente da 

presença da beleza ou da expressão, perseguidas pelo artista, mas do modo pelo qual a 

forma, natural ou produzida pelo homem, é captada pelos sentidos”. A obra do 

arquiteto parece conseguir suscitar essa sensibilidade. 

A figura 18 ilustra como o texto visual é apresentado, em detalhes, na condição 

de agenciador de experiências e efeitos poéticos. Uma das espacialidades do percurso 

traz o piso recoberto com máscaras de ferro fundido, esculpidas à mão, que remetem a 

diferenciadas expressões de dor e pânico. 

 

FIGURA 18 – AS FACES DO SOFRIMENTO 

 
 Fontes: http://visitaberlin.com e http://andberlin.com 

 

Além do acionamento da visão, em um espaço carregado de simbolismos, 

outros sentidos são convocados ao experenciar a espacialidade. O ato de pisar sobre os 

elementos tende a provocar um desequilíbrio físico, na medida em que há 

irregularidade de nível. Ademais, como as peças são soltas, algumas sobrepostas, o 

som do atrito metálico ecoa no ambiente, corroborado pela proximidade das paredes 

que o cercam, no que parece ser o grito do povo ali representado. Poder-se-ia dizer que 
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a narrativa visual dessa espacialidade, nos planos da expressão e do conteúdo, sintetiza 

ao menos parte das supostas sensações vividas no Holocausto, quais sejam a opressão, 

a dor e o sofrimento.  

O percurso segue pelo último trecho, o qual o autor da obra denominou Eixo da 

Continuidade. Libeskind o criou em deferência à história de Berlim, a literal 

continuidade de uma cidade e de um povo marcados pela barbárie. É a partir desse 

eixo que os outros se interligam55. Vigas entrecruzam o estreito corredor como se 

“costurassem” o espaço. O concreto da estrutura é contrastante com os anteparos que o 

ladeiam, fazendo-se marcar na visualidade do eixo. O branco das paredes e as 

aberturas propiciam maior claridade ao percurso, pouco presente em espaços 

anteriores. 

O eixo tem uma conotação de ressurgimento por meio da mudança visual — 

sobretudo cromática — ocorrida nesse trecho, no qual a obscuridade abre-se a uma 

certa claridade, à luz.  

 

FIGURA 19 – EIXO DA CONTINUIDADE 

 
                    Fonte: foto elaborada pelo autor 

                                                 
55 Disponível em: <www.jmberlin.de> 
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É neste último ciclo do percurso que pode-se ter um mínimo contato visual com 

o exterior, possibilitado por estreitas aberturas que surgem como fendas nas paredes 

envoltórias. Fato que permite a presença dos raios solares, que passam a permear o 

espaço interior, conforme ilustra a figura 19. Torna-se, portanto, possível estabelecer 

mais uma relação semissimbólica entre categorias dos planos de expressão e do 

conteúdo. 

 
 

 

 

 

 

 

De um lado tem-se a continuidade, eixo nominado por Libeskind, representada 

pela luz no espaço interno, que simboliza a vida e pelo branco, que remete à paz. Há 

uma mensagem de esperança, de um renascimento para o povo judeu e a continuidade 

da humanidade.  

Analisando-se sob outra perspectiva, pode-se estabelecer uma relação 

dicotômica entre o que é continuidade enquanto significação, eixo nominado pelo 

autor, e a descontinuidade de níveis, presente no plano da expressão pelas escadas, que 

dão intermitência ao espaço físico. O escalonamento faz remeter a uma interrupção, 

uma marca na história do povo judeu. Contudo, possa se referir a um caminho 

crescente, galgado degrau a degrau, em direção ao que se convencionou chamar de 

continuidade. No último eixo e percurso do museu, tem-se o confinamento ainda 

presente, percebido sobretudo nas estreitas e longínquas escadarias, atenuados em 

certa medida, pelos espaços de exposição a que elas levam. Nesses, o espaço já se 

mostra com alguma profusão cromática e de luzes, provenientes do acervo 

permanente, e uma predominância de equipamentos interativos.  

A investigação empírica do Museu Judaico de Berlim possibilitou explorar 

modos de experiência da espacialidade e apreender narrativas visuais que permitem 

PC morte 
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vs. 

vs. 

vida 

continuidade 

PE escuridão 
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vs 
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defini-lo como um espaço consagrado por seu caráter comunicacional. Suas formas 

comunicantes conjugam a memória e a sensibilidade que envolve a história do povo 

judeu. O exemplo empírico a ser analisado a seguir traz também uma narratividade que 

(re)conta os históricos ataques terroristas em Nova Iorque — um texto denso e 

marcado por simbolismos. 

 

4.2. GROUND ZERO: A DENSIDADE SIMBÓLICA DA RECONSTRUÇÃO 

 

 Os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 marcaram tragicamente o início 

deste século XXI. As torres do World Trade Center (WTC) ruíram-se poucas horas 

após serem atingidas por dois aviões sequestrados em uma operação terrorista, que 

culminou na morte de mais de 3 mil pessoas, em sua maioria civis. Os ataques 

estenderam-se a um dos edifícios referenciais do poder americano, o Pentágono, — 

sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos — que teve parte de suas 

instalações destruídas. Além desses, um quarto avião foi desviado da rota original para 

novo ataque, mas não atingiu o alvo pretendido, tendo sido encontrado em destroços 

em uma área desabitada na Pensilvânia. 

Os edifícios abatidos no 11 de Setembro destacavam-se na paisagem nova-

iorquina, em meio a um dos mais importantes centros financeiros do país. Essa 

grandeza, mostrada no plano da expressão levou a efeitos de sentido na mesma 

direção, tendo a grandeza como significado. As torres se tornaram símbolo de poder e 

marca identitária da hegemonia americana, cujo simbolismo corroborou para que os 

edifícios fossem o principal alvo do plano terrorista. 

O desabamento devolveu ao espaço físico o vazio existente antes da construção 

do WTC. Houve um súbito processo de ressignificação urbana, para a qual 

convencionou-se chamar de Ground Zero56. A escolha do nome é uma referência 

direta, literal, ao esvaziamento espacial surgido após os ataques. A arquitetura de 

                                                 
56 Em um destacado painel exposto no interior do museu está exposta a frase da Revista Time 
americana (Time Magazine): “Last Week, in an instant, the World Trade Center in New York City 
became Ground Zero.”  
“Semana passada, em um instante, o World Trade center em Nova Iorque tornou-se o Ground Zero” – 
tradução livre. 
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opulência das antigas torres notadamente as havia transformado em um referencial da 

supremacia americana, que, após a tragédia, precisava ser reconquistada.  

A solidez, enquanto expressão e sentido, ruiu, ainda que temporariamente. A 

estrutura robusta dos edifícios não suportou, da mesma forma que o poder americano 

se fragilizou naquele momento. O que ficou durante os anos seguintes foi uma lacuna 

na paisagem e uma marca na identidade da cidade e do país. 

 A inclusão da reconstrução no Ground Zero no corpus da pesquisa se deu em 

razão de ser este um dos espaços multidimensionais mais densos deste século XXI, 

cuja constituição, física e simbólica, tem sido acompanhada e noticiada globalmente 

desde o 11 de Setembro. A própria decisão em se reconstruir ou não o World Trade 

Center foi passível de consulta oficial à população nova-iorquina, dada a proporção 

histórica e cultural dos eventos e sua consequente complexidade. 

 Do ponto de vista do objeto como texto visual, o conjunto é extremamente rico 

em suas expressões e seus sentidos. Possibilita apreender um conjunto de aspectos que 

englobam a escala urbana, a arquitetura, a própria logomarca, os dados digitais e 

interatividade, trazidos pelo novo espaço do WTC. É um exemplo empírico que reúne 

as questões abordadas, separadamente ou parcialmente agrupadas, nos demais objetos 

que compõem o corpus na pesquisa. 

 

4.2.1 Do Vazio às Novas Inscrições 

 

O plano de reconstrução no Ground Zero foi objeto de um concurso 

internacional de Arquitetura, vencido por Daniel Libeskind, o mesmo autor do Museu 

Judaico de Berlim, analisado nesta pesquisa. O arquiteto, consagrado por traduzir seus 

projetos em espacialidades comunicantes57, trouxe uma proposta arraigada de 

simbolismos. 

 No exato local de implantação dos antigos edifícios, duas piscinas foram 

construídas onde estavam situadas as Torres Gêmeas, como forma de deferência às 

vítimas. O espaço que outrora era verticalizado não foi reinscrito do mesmo modo. No 

local dos antigos edifícios a visualidade se dava para cima, em dada perspectiva era 

                                                 
57 Termo cunhado por Lucrécia Ferrara (2008). 
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quase infindável. Um observador próximo às torres praticamente não enxergaria o 

topo, tamanha a presença física do antigo WTC. Na ressignificação desse mesmo 

espaço o vazio deixado após o 11 de Setembro em certa medida se seguiu, conforme 

figura 20, uma vez que está ocupado pelas piscinas — semi-enterradas. A visualidade 

atual se dá para o solo e não mais para a abóbada celeste, para cima. A água corrente 

segue em bordas infinitas para um vazio, profundo, que leva a outro, ainda mais 

profundo, fazendo com que se perca a referência visual de seu fim. 

 

FIGURA 20 – O SIMBOLISMO DAS PISCINAS 

 
Fonte: fotos elaboradas pelo autor 

 

O peitoril ao redor de suas margens traz inscrições dos nomes de vítimas do 

ataque e recebe diariamente infindáveis homenagens sobre ele, com cartas, flores e 

outros objetos que são cuidadosamente deixados junto aos nomes, como se faz 

usualmente em lápides. A própria apresentação visual do peitoril, da tipografia ao 

material, faz lembrar uma lápide. Por entre a estrutura do peitoril é possível tocar a 

água que corre de modo incessante nas piscinas, podendo levar a fortes efeitos de 

presença e de sentido. 

Os sentidos são acionados em uma experiência estésica, capaz de levar também 

a uma apreensão de ordem estética. O chamamento se dá primeiramente pelos sentidos 

da audição, uma vez que antes mesmo de se avistar as piscinas é possível ouvir o som 
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das águas, e o da visão, comumente o mais acionado. O efeito de presença é ainda 

mais arraigado com a possibilidade de acionamento da recepção tátil, no momento em 

que se permite o toque na água corrente. Essa espacialidade incorpora efeitos de 

sentido demasiadamente marcantes.  

O espaço da praça como um todo é carregado de simbolismos. O som emitido 

pela água abundante das piscinas parece não conseguir cessar o silêncio imanente no 

local. A queda d´água traz uma forte simbologia arraigada, cuja conotação é de uma 

grande comoção, como se o local carregasse um pranto permanente. Os visitantes são 

visualmente atraídos pelo espaço a observar a água que se esvai sob a terra, não 

obstante seja inesgotável.  

Esse é o outro viés no processo de ressignificação do Ground Zero, o da 

retomada de uma dinâmica, de devolver vida ao espaço e à paisagem. A fonte contínua 

traz movimento aos quadriláteros que já embasaram dois dos edifícios de maior 

circulação diária de pessoas, nos quais havia atividade e movimento quase constantes. 

Para além do fluxo das águas, há ainda uma significativa presença de árvores, que 

metaforizam o renascimento, a evolução constante, dão vida à paisagem e corroboram 

para a reconstrução física e simbólica do lugar. O Ground Zero é marcado por um 

processo de ressignificação urbana cujas inscrições visuais trazem a presença, a 

ausência, o apagamento, o ressurgimento, a morte, a vida. 

 

4.2.2 O Simbolismo Visual do 1WTC (Freedom Tower) 

 

 O edifício conhecido como 1WTC, ou Torre da Liberdade (Freedom Tower), foi 

o primeiro a se consolidar na nova paisagem do Ground Zero e a única das torres 

inagurada, passados treze anos do maior ataque terrorista da história58. Além dessa, 

outras quatro torres de escritórios, com gabaritos59 diferentes, fazem parte do projeto 

de reconstrução, juntamente com as piscinas externas, o museu e memorial, o centro 

de artes performáticas e comércio e o centro de transportes — algumas dessas 

                                                 
58 Em maio de 2014 foi inaugurado também o pavilhão 9/11, que abriga o museu em memória às 
vítimas do “11 de Setembro”. Outrossim, esta edificação não se constitui tipologicamente como uma 
torre, e sim, como uma edificação  baixa.  
59 Gabaritos podem ser entendidos como as alturas dos edifícios. 
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construções já foram concluídas ou encontram-se em fase de execução. O que se pode 

afirmar é que essa primeira obra erigida, ilustrada pela figura 21, tem uma grande 

importância simbólica, que se reflete também na expressão do texto arquitetônico, 

visual. Seus formantes eidéticos, topológicos possibilitam associações da ordem da 

significação, que destacam o objeto como um elemento de forte narratividade. 

 

FIGURA 21 – FREEDOM TOWER (O 1WTC) 

 
 Fonte: fotos elaboradas pelo autor 

 

 As antigas torres possuíam base regular, cujos quadriláteros se repetiam com a 

mesma escala até o topo. Todas as vistas laterais apresentavam a mesma massa 

volumétrica, um prisma de base quadrada. Uma das torres continha uma antena, que a 

referenciava distintamente da outra. Na reconstrução, a primeira nova torre traz a 

mesma forma quadrada em sua base e no seu topo. O que a difere em relação às Torres 

Gêmeas é sua configuração volumétrica e escala. A base é bem mais robusta que seus 

andares superiores e ainda maior se comparada à área do topo. A outra grande 

diferença plástica é que o quadrilátero regular que compõe o topo da torre não se dá na 

mesma angulação horizontal do que compõe a base. Ao contrário, o quadrado da 

cobertura é resultante da rotação exata em 45 graus da posição do edifício em solo. 
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Tem-se, portanto, uma volumetria final bastante diferenciada se comparada à das 

antigas torres, embora a percepção seja de muitas similaridades, a serem abordadas 

adiante. 

 Sua altura foi concebida de modo a tornar o 1WTC o mais alto do país. São 

exatos 1.776 pés (541 metros), computando-se no cálculo a antena superior, com 124 

metros. O número 1.776 é marcante para o povo americano, pois referencia o ano da 

Independência dos Estados Unidos. A antiga torre norte possuía 417 metros de altura e 

a sul, 415m. Ao descontar o comprimento da nova antena, o 1WTC resulta nos mesmo 

417 metros. Com isso o novo arranha-céu torna-se maior do que as edificações 

anteriormente existentes. A robustez da base do 1WTC sugere, em sua expressão, uma 

fortaleza, algo inabalável. A leveza para a ser vista alguns andares acima do nível da 

rua, quando o edifício traz traços e materiais que indicam leveza. Ainda assim, a nova 

estrutura está projetada para suportar colisões como as que ocorreram em 2001. 

 O que o texto visual não revela, quando visto de perto, é a capacidade de 

transformação de sua apreensão e leitura quando do afastamento do observador. A 

figura 22 mostra o edifício avistado com uma distância capaz de evidenciar seu 

desvelamento enquanto forma e simbologia.  

 

FIGURA 22 - PAISAGEM SKYLINE do ANTIGO e NOVO WTC 

 

Fontes: http://www.paises-america.com  (antigo WTC) e foto elaborada pelo autor (novo WTC) 
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A volumetria da nova torre pode ser finalmente compreendida em sua intenção 

simbólica, quando há o distanciamento do observador. A robustez da base ganha certa 

esbeltez, em razão da perspectiva, dando ao edifício a impressão de regularidade 

formal, de um prisma similar ao das Torres Gêmeas. Ao compará-lo, sob essa ótica, 

com as torres do antigo WTC, a referência visual torna-se clara, corroborada também 

pela presença da antena superior, uma marca visual de um dos edifícios desabados em 

11 de Setembro de 2001. 

 Percebe-se uma espécie de resgate visual do passado, de reconstrução da 

paisagem com características muito semelhantes. Um dos pontos altos do texto visual 

sob essa perspectiva é a apreensão imagética da figura piramidal delicadamente 

delineada no volume. As arestas laterais da figura que surge no centro do edifício são 

convergentes, apontam a uma única direção, o ápice. O efeito é próprio do afastamento 

do observador em relação ao objeto — que o avista de modo bidimensional — e fruto 

de uma concepção arquitetônica, cuja leitura traz uma relação de simbolismo 

instigante. 

Em muitos estudos ligados às simbologias das formas a pirâmide é apontada 

como um elemento que reflete o crescimento e atrai boas energias. É usada em alguns 

símbolos religiosos e de divindades. Segundo French (apud VARGAS, 2003, p. 4), 

para os egípcios, a pirâmide simbolizava a imanência da vida após a morte, “elevando 

a importância atemporal da alma, comparada à natureza temporária do corpo”. Esse 

elemento piramidal já fazia parte do cotidiano dos americanos, estando estampada na 

nota mais comum da moeda do país, a de 1 dólar60. A pirâmide é entendida ainda 

como uma figura que remete à centralização, expressa pela união em dois pontos e um. 

Segundo Baudrillard (apud MOREIRA, 2004, p. 30), os ataques marcaram uma 

coalizão de todas as formas de poder contra uma única força, “do Mal”: 

 

 
                                                 
60 Há muitas especulações e teorias acerca dos mistérios da nota de um dólar. O que se sabe é que a 
personalidade estampada na nota, George Washington — personalidade da Independência e primeiro 
presidente dos Estados Unidos — pertencia à Maçonaria, em cuja ordem há o uso do elemento 
piramidal. O 1WTC possui 1776 pés, que remetem ao ano da conquista americana. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/cultura/decifrando-maconaria-626348.shtml>.  
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[...] o 11 de setembro que coroou o processo de globalização, — não de 
mercado, dos fluxos de capitais, mas aquele, simbólico, bem mais 
importante, fundamental, da dominação mundial — provocando uma 
coalizão de todos os poderes, democráticos, liberais, fascistas ou totalitários, 
espontaneamente cúmplices e solidários na defesa da ordem mundial. Todos 
os poderes contra um só alien. E todas as racionalizações contra a asserção 
do Mal. (BAUDRILLARD apud MOREIRA, 2004, p. 30) 

 

É uma visão marcada por certa ironia, recorrendo claramente ao simplismo 

maniqueísta, mas que parece, em certa medida, fazer-se presente na narratividade de 

toda a reconstrução no Ground Zero. 

A visualidade apreendida por quem o avista de perto faz denotar a exaltação à 

retomada da monumentalidade, já trazida pelas antigas torres. Há uma alusão à 

supremacia, ao poder, simbolizados pelo porte do edifício coadunado com a expressão 

da figura piramidal, que oferece um forte incremento à narrativa visual. Em todas as 

vistas do edifício a pirâmide se faz presente, podendo-se perceber uma composição 

entre pirâmides regulares voltadas ao topo e invertidas, como parte da solução formal. 

Contudo, em decorrência da ortogonalidade de implantação do edifício, considerando-

se naturalmente sua base, praticamente só se percebe as pirâmides regulares. 

 

FIGURA 23 – O SIMBOLISMO PIRAMIDAL NO 1WTC 

 
             Fonte: fotos cedidas ao autor por Antonio Kovaleski 
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A figura 23 colocada acima demonstra a notoriedade dada ao elemento 

piramidal em sua posição convencional. 

Esse jogo figurativo em relação ao posicionamento da base e topo das pirâmides 

em uma evidente impressão de equilíbrio e desequilíbrio, possibilitam construir uma 

relação semissimbólica entre as categorias eidéticas do plano da expressão com o 

plano do conteúdo. O que se faz possível também pela associação da pirâmide 

invertida com a instabilidade, enquanto a pirâmide regular remete à estabilidade. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Em razão da perspectiva, a apreensão visual com proximidade ao edifício 

evidencia as pirâmides regulares em suas quatro vistas, conotando-se uma retomada do 

controle, da estabilidade. Essa última é também uma característica adquirida pelo 

sistema construtivo adotado. A estrutura do edifício suporta a colisão de um jato 

comercial sem abalos, tornando-se a obra mais segura em termos estruturais. 

 

4.2.3  9/11: o antigo e o novo na ressignificação espacial  

 

 O Museu e Memorial 9/11 foi construído sob a praça do Ground Zero, 

subterrâneo. Ocupa uma área de pouco mais de 10 mil metros quadrados, distribuída 

em diferentes níveis de percurso. Seu acesso principal e a saída do museu, porém, se 

dão ao nível da rua. Esses espaços que se voltam ao exterior recebem a envoltória de 

vidro, cujo volume pode ser visto pela figura 24. 
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FIGURA 24 – A EXPRESSÃO VISUAL DO 9/11 

 
 Fonte: fotos elaboradas pelo autor 

 

São espaços destinados sobretudo às circulações de entrada e saída, controle e 

serviços de apoio. Possuem uma integração visual com o meio externo, pela presença 

das peles de vidro. Há um tratamento pictórico nas envoltórias que deixa a visibilidade 

parcial, mas mantém o espaço externo circundante uma extensão visível do espaço 

interno. Além disso, cria uma neutralidade visual em relação aos outros edifícios e à 

praça, enaltecendo a presença das piscinas que o ladeiam. A assimetria visual e 

estrutural da expressão, conforme figuras 24 e 25, remete ao desordenamento ou 

instabilidade, no plano do conteúdo.  

 Logo ao passar pela revista e controle radiográfico de acesso, o visitante se 

depara com a escada que leva ao primeiro subsolo e com alguns dos elementos mais 

marcantes do museu, as duas colunas aparentes que sustentam a nova estrutura 

ladeadas pelos pilares resgatados do antigo World Trade Center (WTC).   
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FIGURA 25 – A DUALIDADE SIMBÓLICA 

 
Fonte: fotos elaboradas pelo autor 

 

Os dois elementos verticais aparentes de sustentação estrutural, avistados desde 

a entrada no museu, fazem uma notória alusão às duas torres gêmeas derrubadas em 

2001. Essa visualidade mostra o que pode ser visto também no percurso subsequente 

do museu — as marcas do passado, materializadas pelos elementos construtivos, 

fazendo-se presentes na nova espacialidade. O passado se faz mostrar pelas estruturas 

metálicas enferrujadas, pilares remanescentes de uma das antigas torres. O presente 

traz as colunas como elementos visualmente marcantes. Percebe-se aqui uma 

homologação entre categorias do plano da expressão e do conteúdo, uma relação 

semissimbólica, entre o que é da ordem da representação e da significação.  

 

 

  

 

 

 

 Esse semissimbolismo segue por todo o percurso do museu, podendo-se 

observar a articulação do que é apresentado no texto visual, na expressão do espaço 

pelo antigo vs.  novo — entendeindo-se antigo e novo não como conceitos, mas sim 

antigo e novo edifício — com o plano do conteúdo, em que passado e presente se 
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contrapõem. A ferrugem dos pilares originais expostos na entrada do 9/1161 são as 

primeiras marcas da tragédia vistas no museu. Embora estejam no espaço interno, 

ambas podem ser avistadas também de fora, pois foram dispostas em frente ao vidro 

transparente que recobre o edifício. As novas colunas estruturais que ladeiam os dois 

elementos antigos também são visíveis aos transeuntes que circulam externamente. De 

tal modo que, mesmo sem ingressar e percorrer o espaço projetado sob a praça, o texto 

visual oferece condições de percepção do sentido trazido pela relação semântica 

passado vs. presente, homologadas pela disposição dos elementos antigos, enferrujados 

e os novos, as colunas de concreto em perfeito estado.  

Ainda em referência a esse ponto focal do edifício, conforme a ilustração 

anterior, o que se pode observar é a assimetria da estrutura que fecha o edifício. Há um 

caráter de desconstrução visível, marcado pela irregularidade da estrutura metálica que 

dá sustentação à cobertura e ao fechamento lateral, envidraçados.  

A concepção arquitetônica e estrutural do edifício, sobretudo no ambiente que 

dá acesso ao subsolo, estabelece um claro referencial ao acontecimento do 11 de 

Setembro, na medida em que a construção, que marca o novo, remete à desconstrução. 

O presente evoca o passado, na expressão do texto visual. Os elementos estruturais se 

cruzam, criam um elemento metálico emaranhado, assimétrico, com diversas 

inclinações e ângulos, que dão o aspecto de instabilidade, aludindo-se ao desabamento 

ocorrido. A irregularidade e assimetria seguem a característica do invólucro do 

pavilhão do museu. A malha estrutural que sustenta os vidros apresenta inclinação não 

convencional, da mesma forma que a cobertura e os fechamentos laterais e aberturas. 

 A dualidade é outro aspecto que atrai a atenção do observador. São dois os 

pilares expostos no acesso principal, que faziam parte da estrutura do térreo do WTC, 

ladeados por duas colunas do novo museu. A alusão às antigas torres é notória e 

corroborada pela presença do painel fotográfico dos antigos edifícios disposto junto 

aos elementos estruturais. Surge também na logomarca do 9/11 Memorial Museum, 

conforme pode ser observada pela figura 26.  

 

                                                 
61 9/11 é o nome dado ao Museu. Para os americanos as datas trazem primeiramente o número 
correspondente ao mês e em seguida o dia. É o inverso do que se usa no Brasil, cuja data histórica é 
11/9. 
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FIGURA 26 - LOGOMARCA 9/11 

 

Fontes: http://www.underconsideration.com e http://www.trufcreative.com 

 

 Os dois números 1 foram concebidos em uma clara alusão à forma dos edifícios 

que compunham o World Trade Center. Forma que se destacava na paisagem nova-

iorquina pela escala monumental. Sua volumetria era convencional, simples, mas sua 

presença era muito marcante — no sentido literal. A opulência física tornou-se uma 

marca, um referencial não só do complexo, mas da cidade e do país. E essa marca 

visual compõe hoje a logomarca do 9/1162. Todas essas referências simbólicas tornam 

o texto sincrético do novo complexo extremamente rico em narratividade. Além disso, 

há uma coesão nas representações, quer seja no espaço físico, visual, ou na textual. 

Percebe-se uma unidade em termos narrativos e a força da marca visual deixada pelas 

antigas construções, uma eterna presença, ainda que apenas na memória. 

A afirmação é corroborada pelo tributo de luzes Tribute in Light, realizado 

temporariamente pouco depois da tragédia, no espaço do Ground Zero, e reeditado a 

cada ano em 11 de setembro. A instalação é constituída por luminárias de alta 

potência, distribuídas no perímetro de dois quadriláteros regulares, que emitem fachos 

de luz do piso em direção à abóbada celeste de modo a projetar no espaço físico o que 

seriam os volumes dos antigos edifícios, conforme figura 27. 

 

 

 

                                                 
62 Ao fixar os olhos na marca do museu, vem à mente a relação com o conhecido número de telefone 
utilizado pelos norte-americanos para reportar situações de emergência, o 911. A inscrição numérica 
pode ser vista em caminhões do corpo de bombeiros no país. 
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FIGURA 27 - TRIBUTO DE LUZES 

 
Fontes: http://www.doobybrain.com; http://www.nyulocal.com e http://www.ncronline.org  

 

O vazio deixado pelo desabamento transitoriamente dá lugar ao preenchimento 

do espaço. A ausência, no momento da projeção, transforma-se em presença. As luzes 

resgatam a imagem avivada na mente dos que tinham algum registro do antigo WTC. 

O efeito produz metaforicamente um retorno ao passado, como se pudesse completar a 

paisagem, preencher o espaço físico esvaziado após o 11 de Setembro de 2001. 

A luz é energia, vibrante, no instante de cada projeção traz vida ao espaço. O 

apagamento dela retoma a escuridão, o vazio, conotando a morte. Pode-se observar 

portanto, uma relação semissimbólica, em que as categorias semânticas morte vs. vida 

do plano do conteúdo são homologadas pelas categorias escuridão vs. luz do plano da 

expressão. Merece destaque o fato de que as recorrências do processo semissimbólico 

atestam o caráter estético, idealizado em todos os componentes da edificação, uma vez 

que o semissimbolismo é o fenômeno de linguagem característico dos sistemas 

poéticos. 
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Ainda, a ausência (conteúdo) coincide com a ausência física, o vazio, a 

escuridão (expressão), enquanto a presença, do plano da significação, coincide com a 

presença da luz, o espaço cheio, da expressão. Algumas dessas categorizações podem 

ser verificadas também nas palavras de José Romildo de Oliveira Lima (apud 

MOREIRA, 2004, p.28), ao afirmar que os ataques “reativaram na imprensa o embate 

de discursos antagônicos como luz contra trevas, certo contra errado, direita contra 

esquerda e paz contra guerra”. 

A efêmera visualidade possibilitada pela presença das luzes pode ser entendida 

ainda como um exemplo de espaço aumentado, pela concepção de Manovich (2006). 

A constituição desse espaço projetado e transitório recebe a intervenção e auxílio do 

digital, para controle e mapeamento das luzes, criando um alargamento dimensional. 

Ainda que sejam projeções efêmeras, proporcionam espacialmente uma dimensão 

ampliada. A completude de sua existência física pode ser ainda traçada pela mente 

humana.  

A questão da presença dos antigos edifícios está tão arraigada ainda na 

memória, passada mais de uma década desde que deixaram de existir fisicamente, que 

possivelmente mesmo avistadas ao longe e sem saber de onde vem os fachos 

luminosos, o observador consegue manter a referência clara às torres. A alusão se faz 

presente ainda que por ângulos nos quais a visão seja apenas duas faixas chapadas e 

contínuas, conforme figura 26. 

Gumbrecht (2010), cunhou a expressão “produção de presença” como algo 

inerente às materialidades e exemplifica dentre elas, as arquitetônicas. Trata da marca 

da presença física e seus efeitos sobre o ser humano. No caso do World Trade Center a 

presença não é mais física, mas parece tão ou mais forte do que quando era 

materialmente presente. O tributo de luzes recria fisicamente a noção da dimensão da 

presença, produzindo efeitos tensivos, oscilantes, ora pela visualidade inusitada, ora 

pela significação transmitida, podendo assim levar a um momento de intensidade 

(GUMBRECHT, 2010). Na acepção do autor, seria o instante que pode se referir a 

uma experiência estética, porém, da ordem da cotidianidade. Não exige erudição para 

ser vivenciada. E por assim ser, o autor prefere usar uma expressão gramaticalmente 

mais corriqueira, fazendo menção à intensidade de um momento.  
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As visualidades e percepções possibilitadas pelo tributo lumínico fogem ao 

convencional. Para alguns, surge como uma quebra, uma suspensão do tempo, um 

instante que pode se enquadrar na fratura, trazida por Greimas (2002). Algo que 

interrompe o cotidiano, uma ruptura no tempo entre o antes e o depois do instante 

vivenciado, ocasionando uma alteração no “estado das coisas”, um “momento de 

inocência”. Conforme abordado anteriormente, para Greimas (2002, p.73-74), a fratura 

é um excepcional acontecimento que ocorre uma vez e deixa marcas para toda a vida. 

Ainda sob a ótica da experiência sensível do autor, é possível associar o instante 

do tributo à noção de “escapatória”, termo também criado pelo autor para designar 

uma outra forma de apreensão estética (GREIMAS, 2002). Refere-se a uma saída, uma 

preparação para tentar suscitar no outro um momento estético.  

O que se pode afirmar, independente do enquadramento a um ou outro conceito 

de experiência estética, é que o tributo de luzes foi concebido para remontar as torres. 

O objetivo foi resgatar imageticamente a percepção física do espaço existente antes do 

11 de Setembro. Como consequência, dada a proporção da tragédia, acaba por 

possibilitar percepções invariavelmente da ordem do sensível. O afloramento da 

memória do passado pelo destaque luminoso do espaço tridimensional, que um dia 

existiu, certamente afeta a dimensão sensível de alguns dos observadores, fruidores.  

 

4.2.4 Das Relações Cromáticas e Simbólicas  

 

A representação eidética das Torres Gêmeas, tanto na logomarca do 9/11, como 

no tributo com projeções de luzes, recebeu o mesmo formante cromático, a cor azul. O 

azul remete à paz, à calma espiritual (KANDINSKY, 1990, p.85 apud BARROS, 

2009, p. 187). Para Kandinsky, esta cor é “capaz de despertar no ser humano um 

profundo desejo de pureza e de contato com o divino” 63. Embora saiba-se das 

diferenças culturais que envolvem a simbologia das cores, os estudos e teorias 

cromáticas tendem a associar o azul à pureza e à paz. Neste texto visual o azul é 

associado sobretudo à memória. Em todos os elementos comunicacionais que remetem 

ao passado, à lembrança da presentificação das torres e das pessoas delas usufruíam, o 

                                                 
63 Ibid, p.188. 
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azul se destaca e surge como uma das únicas cores, além das tonalidades de cinza e 

preto, que compõem os textos visuais da reconstrução. O fato de se sobressair torna 

ainda mais simbólica a presença do azul. Torna-o uma marca da memória, de uma 

lembrança que ora evoca a espiritualidade, a paz.  

A outra cor que se faz presente na logomarca e também na visualidade da 

paisagem do tributo, quando apagadas as luzes, é o preto. A cor, também considerada 

ausência de luz, tende simbolizar a ausência, a morte. O preto evoca a escuridão, o 

vazio, a insegurança. 

Em ambas as representações, das efêmeras projeções à perene logomarca do 

memorial e museu, o preto e o azul estão presentes. Essas associações cromáticas e de 

significação permitem estabelecer uma relação semissimbólica entre as categorias 

semânticas dos planos da expressão e do conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

O azul das luzes indica uma presença de cor e uma presença física e imagética. 

Dá a conotação de paz àquele espaço momentaneamente preenchido. Ao passo que o 

apagar das luzes retoma a ausência de cor, tendo o preto de volta à paisagem, ao texto 

visual, em alusão ao vazio e à ausência como sentido. O mesmo ocorre com a 

logomarca, cujos formantes cromáticos preto vs. azul da expressão, coincidem com a 

categoria semântica ausência vs. presença, do plano do conteúdo. Essa relação 

semissimbólica das cores do texto visual com o plano da significação também é 

apreensível dentro do edifício, em algumas visualidades do museu, como o enorme 

painel ilustrado na figura 28. 

Uma das principais visualidades internas do museu traz um painel recoberto em 

tons de azul e pouco branco, remetendo a um grande mosaico pastilhado. De perto, o 

que faz parecer são papeis colados à parede como bilhetes deixados em murais de 

PC insegurança 

ausência 

vs. 

vs. 

paz 

presença 

PE preto 

(ausência de cor) 

vs. 

vs. 

azul 

(presença de cor) 
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homenagem. Ao centro, há um trecho da obra Eneida, de Virgílio: “No Day Shall 

Erase You From The Memory of Time” — o qual pode ser traduzido como “Nenhum 

dia deve apagá-lo da memória do tempo”. 

 

FIGURA 28 – O TEXTO SINCRÉTICO DO PAINEL - 9/11 

 
        Fonte: foto elaborada pelo autor  

 

Para alguns críticos e estudiosos de literatura, o uso da citação é controverso, 

pois não faz menção às vítimas, como forma de homenagem e sim, de forma 

subliminar, reporta-se à ação dos terroristas, conforme analogia com a obra original do 

poeta italiano64. Sob o ponto de vista dos curadores do museu, a citação deve ser 

entendida sem o contexto literário que a envolve, cabendo apenas a apreensão literal65. 

Assumindo-se a hipótese de que grande parte dos visitantes não tem o profundo 

conhecimento da obra de Virgílio, a impressão mais usual será a de assimilação da 

frase sem analogia ao conteúdo da obra do autor. E por assim considerar, o painel 

                                                 
64 Conforme reportagem do New York Times, de 02 de abril de 2014. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/2014/04/03/nyregion/an-inscription-taken-out-of-poetic-context-and-placed-
on-a-9-11-memorial.html?hpw&rref=nyregion. Acesso em: 16 de junho de 2014. 
65 Ibid. 
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parecerá atender à função a ele proposta, de perpetuar uma mensagem que resguarde a 

memória das vítimas.   

Retomando-se a alusão aos bilhetes mencionados acima, como parte do texto 

sincrético, a visualidade parece efetivamente assumir o caráter de homenagem. Dada a 

assimetria e o uso de diferentes tons nos objetos que compõem o mosaico, de longe a 

impressão é de que sejam pastilhas. Porém, ao considerar a dimensão de cada um e 

mais de perto, apreender a textura visual do material, a associação mais usual é com 

pedaços de papel. Daí a impressão de ser um grande mural, como se os visitantes 

pudessem deixar no local suas próprias mensagens a cada uma das vítimas, coladas na 

parede. Os nuances cromáticos coadunados com a irregularidade dos quadriláteros dão 

a conotação de certo movimento ao painel, além de propiciar efeitos de luminosidade.  

Indubitavelmente essa é uma das visualidades marcantes do museu, não só pelo 

destaque dado em termos de localização e dimensão, mas pelo apelo visual e reflexivo. 

A tipografia utilizada se assemelha à do peitoril das piscinas externas. No painel, 

porém, aparece em alto relevo, criando um leve efeito de sombreamento. A sobriedade 

da fonte, empregada em caixa única e da cor, similar à do fundo em concreto, parecem 

levar a atenção ao conteúdo da mensagem escrita — aos efeitos de sentido — e não à 

sua forma. Não obstante a expressão visual cause muitos efeitos de presença também. 

O que para uns pode ser apreendido apenas como um mosaico colorido com uma frase 

em homenagem póstuma, para outros pode suscitar mais um momento de intensidade, 

tendo pela expressão imagética uma tensão entre a dimensão da materialidade e sua 

significação. Retoma-se a opção pelo azul dominante. Como simbologia, tem-se 

novamente a ideia de purificação, de paz espiritual e tranquilidade. Cabe ressaltar, 

entretanto, que o emprego de cor basicamente se concentra nos painéis de homenagem, 

além desse, há dois menores, feitos em recortes de tecido, expostos com destaque em 

outro anteparo.  

No museu como um todo predominam os tons sóbrios e mais escuros, como o 

cinza, o preto, o concreto aparente, conforme pode ser visto na figura 27. O uso de 

poucas cores aliado ao emprego de luzes indiretas corroboram à impressão ao longo do 

percurso de um espaço de introspecção, respeito e reflexão. O visitante percorre os 

espaços construídos sob a terra, escavações remanescentes da tragédia em uma 
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ambiência condizente com a localização do museu, em meio às ruínas. Há uma 

construção visual que realimenta em todo o percurso a magnitude da tragédia. O 

emprego do cinza, como se refere o próprio nome da cor, dá o tom de que houve um 

processo de combustão, resultando em cinzas. Embora a simbologia possa 

eventualmente sugerir algo mais positivo, dada a neutralidade da cor, sua utilização 

usualmente assinala algo da negatividade. É a cor que predomina em cenários após 

grandes tragédias, por surgir após o apagar do fogo. No caso do 9/11 esta associação é 

quase automática, dada a memória dos acontecimentos. 

A concepção do museu parece buscar não exaltar o novo espaço, não atrair o 

olhar para a obra de arquitetura recentemente erigida, todavia seja impossível deixar 

de perceber sua magnitude pelo porte e amplas dimensões. Mas o que o espaço faz 

evidenciar é a lembrança do passado, marcada pelas ruínas estruturais e pelo enfoque 

na exposição em si, no material disposto ao longo do museu para visitação. 

Diferentemente do Museu Judaico, no qual a espacialidade interna é por si só 

comunicante, sobrepondo-se a qualquer conteúdo exposto. 

Tal afirmação não exime o texto visual do 9/11 de promover simbolismos, ao 

contrário, está recoberto desses.  

 

FIGURA 29 – A DUALIDADE COMO SIMBOLISMO 

 
 Fonte: fotos e montagem elaboradas pelo autor 
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 A figura 29 indica dois momentos do percurso do museu nos quais é possível 

depreender do texto visual a presença de elementos simbólicos. A imagem posicionada 

à esquerda mostra a visualidade que se tem ao descer de um nível do museu a outro. O 

painel de homenagem mencionado surge como ponto focal antes mesmo de se chegar 

ao piso em que se encontra disposto. Pela representação imagética deixa-se patente 

que há um enorme contraste cromático do painel em relação às demais visualidades do 

museu, contribuindo para que se torne mesmo um ponto de referência visual. 

Na mesma imagem ainda se faz presente outro elemento simbólico que 

acompanha todo o espaço do museu, as duas estruturas verticais aparentes, uma coluna 

e um pilar66. Um espaço desse porte poderia receber elementos estruturais em seu 

perímetro, como ocorre em outros grandes espaços de vão livre, como auditórios, 

centros de exposição, etc. Porém, o que se vê desde o acesso é uma forte presença de 

sempre dois elementos verticais permeando o espaço. Cabe ressaltar que as duas 

colunas presentes na entrada não são as mesmas aqui apresentadas, o que sugere uma 

repetição da dualidade já percebida anteriormente e evidenciada pela exposição dos 

dois pilares remanescentes nos escombros. Essa dualidade subjaz a todo o projeto do 

1WTC, como é possível depreender das oposições presentes em seu percurso, e 

evidenciadas aqui na forma de relações categoriais do semissimbolismo. Desse ponto 

de vista, a obra mantém uma tradição cultural baseada ainda na visão maniqueísta do 

bem contra o mal. 

 À direita da mesma imagem está representada a visualidade da escadaria, pela 

qual é possível perceber também a constante relação passado-presente, não só em 

termos de sentidos, mas de presença física. A antiga escada que hoje está em ruínas foi 

preservada e aparece ladeada pelas novas escadarias de acesso, uma estática e uma 

rolante. Ao longo da descida o visitante é levado a acompanhar visualmente o que 

anteriormente também era espaço de deslocamento vertical. Há nessa visualidade um 

contraste entre o antigo e o novo, o passado e o presente, o estanque e o dinâmico, 

evidenciados pela presença da escada rolante ao lado da ruína. Uma segue em 

movimento, como o presente, ao passo que a outra traz as marcas do passado, 

                                                 
66 O que diferencia os dois elementos em termos de nomenclatura é a característica de sua seção (corte 
transversal). A coluna possui seção circular e o pilar, quadrada ou retangular. 
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restando-lhe apenas a referência física e simbólica, não mais funcional. A ênfase 

lumínica, quase poética, dada a esse elemento remanescente torna-o de certo modo 

escultórico e muito marcante visualmente. 

Por outro lado, o novo elemento recebe uma iluminação padrão, com aspecto 

comercial. Esse contraste faz aflorar a tensão entre os efeitos de sentido e de presença, 

podendo levar a mais uma experiência estética, a partir do entendimento de 

Gumbrecht. A materialidade dá força à dimensão de presença e não obstante, faz 

ressurgir os efeitos de sentidos por ela proporcionados. É nesse intervalo entre um e 

outro que se pode chegar a um momento de intensidade. O espaço leva o visitante a 

conviver com a relação passado-presente, mas nesse cenário a matéria torna essa 

relação ainda mais forte, visível.  

 

4.2.5 O Novo Texto Visual: um devir globalizado 

 

 Conforme já mencionado, uma das razões que levou à seleção do complexo do 

novo WTC como objeto da pesquisa é a forte presença e simbolismo que esse espaço 

carrega, desde antes do desabamento, mas que se tornou ainda mais arraigada no 

Ground Zero — evidentemente em decorrência do porte da tragédia. Sua inserção na 

análise se deu também pela grande expectativa gerada em torno da sua nova expressão 

visual. A concepção do novo texto visual foi feita com o auxílio do digital e essa 

realização imagética teve alcance global. Pode-se afirmar que foi uma das 

antecipações visuais do espaço físico que mais gerou expectativa, não só pelos 

citadinos de Nova Iorque, mas pelo público ao redor do mundo. Para o autor do plano 

de ocupação da área, Daniel Libeskind, a opinião pública nunca se interessou tanto 

pelo que é construído, por projetos de arquitetura e a plástica dos edifícios67.  

 Para tornar possível a antecipação imagética do espaço físico, utiliza-se o 

recurso computacional gráfico como elemento provedor de uma expressão visual dita 

fotorrealista — conforme figura 30. 

 

                                                 
67 Entrevista disponível em: < http://www.dw.de/daniel-libeskind-n%C3%A3o-estamos-construindo-
nenhuma-fortaleza/a-2170522>. 
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FIGURA 30 – ANTECIPAÇÃO IMAGÉTICA DA RECONSTRUÇÃO N O 
GROUND ZERO 

 
Fontes: http://3dwillsantosjr.blogspot.com.br/ e http://statelinesptgds.com 

 

A construção digital do novo WTC possibilita a apreensão visual do todo, 

evidenciando as quatro maiores edificações68 e a praça central, com as piscinas que 

refereciam antigas torres, nos exatos os quadriláteros que ambas ocupavam. A 

antecipação imagética dá sequência ao processo de ressignificação do espaço urbano, 

de reterritorialização, que levará a novos usos, novos significados. Ao mesmo tempo, 

abre caminho para a apreensão da materialidade, que ora se inicia no plano, com 

leitura similar a uma fotografia e culminará no volume, com a espacialidade edificada. 

A dimensão de presença pode ser depreendida da imagem, mas ainda não se manifesta 

do mesmo modo no espaço físico. Em certa medida, essa representação imagética 

promove uma aceleração temporal, uma vez que permite a visualização de forma 

antecipada de uma inscrição que está por vir.  

 

 

 

                                                 
68 O complexo contará ainda com edificações de menor porte, também situadas no entorno da praça 
central. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os quatro exemplos empíricos foram inseridos na categoria de espaços 

multidimensionais por apresentarem o intercâmbio de fluxos informacionais entre as 

camadas física e de dados, possibilitando um alargamento de suas dimensões. A 

análise dos objetos fez mostrar que, embora sejam de naturezas bem diferentes, há um 

elo que os une, representado pelo auxílio da linguagem digital em sua concepção, 

enquanto espacialidade. A pesquisa procurou evidenciar, ainda, a potencialização que 

esse aporte outorga ao caráter comunicacional da arquitetura. 

A tabela 1 revela algumas das características da materialidade — evidenciadas 

nas análises — podendo-se depreender analogias e discrepâncias e categorizar os 

objetos conforme suas peculiaridades, de ordem comunicacional e estética.  

É possível afirmar que em todos os objetos analisados há a apropriação do 

espaço urbano, ainda que realizada de modo diverso. Enquanto a projeção Perspective 

Lyrique utiliza o espaço urbano para uma inscrição efêmera, que não deixa marcas 

aparentes, o Museu Judaico de Berlim e a reconstrução no Ground Zero representam 

textos visuais perenes. A D-Tower situa-se entre os dois, uma vez que traz a 

perenidade de sua estrutura física e a efemeridade simbólica. 

Além da inserção na categoria de espaço multidimensional, uma das premissas 

para a seleção do corpus, o que é comum a todos é o uso da espacialidade 

arquitetônica na narrativa visual. Esse uso pode se dar como suporte para uma nova 

inscrição, um novo texto, como no caso da projeção mapeada. A instalação urbana D-

Tower também pode ser categorizada na apropriação arquitetônica, sendo uma 

representação edificada da arquitetura líquida, a qual recebe diariamente uma nova 

visualidade, transitória, inscrita na materialidade. Por outro lado, este mesmo objeto 

traz a perenidade de seu componente eidético, na medida em que a estrutura física não 

se altera. É o que se pode observar nos dois últimos exemplos empíricos, os museus, 

nos quais o texto engloba a própria concepção formal. 
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TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS DA MATERIALIDADE 
 

 

Além da inserção na categoria de espaço multidimensional, o que é comum a 

todos é o uso da espacialidade arquitetônica na narrativa visual. Esse uso pode se dar 

como suporte para uma nova inscrição, um novo texto, como no caso da projeção 

mapeada. A instalação urbana D-Tower também pode ser categorizada na apropriação 

arquitetônica, sendo uma representação edificada da arquitetura líquida, a qual recebe 

diariamente uma nova visualidade, transitória, inscrita na materialidade. Por outro 

lado, essa mesma obra traz a perenidade de seu componente eidético, na medida em 

 
Perspective 

Lyrique 
D-Tower Museu Judaico 

de Berlim (MJB) 
Ground 

Zero 

espaço aumentado 
(multidimensional) 

X X X X 

apropriação da 
espacialidade 
arquitetônica 

X X X X 

apropriação do espaço 
urbano 

X X X X 

efemeridade visual X X X  

perenidade visual   X X 

ênfase nos formantes 
cromáticos 

 X X X 

ênfase nos formantes 
eidéticos 

X X X X 

existência de um devir 
da espacialidade pelo 
auxílio do digital 

X X  X 
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que a estrutura física não se altera. É o que se pode observar nos dois últimos 

exemplos empíricos, os museus, nos quais a concepção formal é a principal narrativa. 

As categorias apontadas na tabela a seguir, fazem menção ao grau de 

agenciamento do espaço construído, da espacialidade, pelo sujeito observador/fruidor: 

 
 

TABELA 2 – GRAU DE AGENCIAMENTO 
 

 

 

A primeira característica destacada refere-se à interatividade, ocorrida de forma 

direta e indireta, categorização atribuída na pesquisa para designar a ação sobre a 

percepção visual da materialidade. A interação direta torna o espectador um ator capaz 

de modificar o caráter imagético do objeto. Na indireta, o que se vê são possibilidades 

 
Perspective 

Lyrique 
D-Tower Museu Judaico de 

Berlim (MJB) 
Ground 

Zero 

 
interatividade direta 
(altera a expressão 
visual da 
materialidade) 
 

X X   

 
interatividade indireta 
(não altera a  
expressão visual da 
materialidade) 
 

  X X 

 
interação corpórea 
sujeito-objeto 
 

X X X X 

recepção visual X X X X 

recepção tátil   X X 
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de interação, sem que isso interfira na composição do texto visual, na materialidade 

em si.  

Os museus de Berlim e o 9/11 trazem alguns momentos de interação do público, 

mas são pontuais, direcionados sobretudo ao conteúdo da exposição permanente e que 

não influenciam na dimensão de presença dos objetos. 

Em certa medida, nesse âmbito, pode-se dizer que os dois objetos primeiros da 

análise estão sob a mesma categoria, no que tange à interatividade e participação ativa 

do usuário na definição do texto visual. E permite agrupar ainda, os outros dois objetos 

da pesquisa, categorizando-os como textos cujos componentes eidéticos não dependem 

da ação do público.  

Nos quatro objetos, a dimensão de presença é fortemente evidenciada. Tanto em 

Perspective Lyrique quanto na D-Tower, a presença da materialidade pode ser 

experienciada convocando-se um ou mais dos outros sentidos além da visão, mas a 

recepção tem predominância visual. O usuário pode alterar a visualidade dos objetos, 

mas não os conseguem penetrar. Por tratarem-se de exemplares de arquitetura do 

espaço aumentado que fogem à convencionalidade, são fisicamente impenetráveis, 

diferentemente do que ocorre com os museus analisados, nos quais o usuário pode ter 

uma fruição externa e internamente. Nesses, a dimensão física se dá também de modo 

visual, mas há uma recepção tátil intrínseca à condição de permeabilidade, tornando a 

presença ainda mais arraigada. 

Estendendo-se para a dimensão de sentido, todos os objetos analisados 

apresentam um elevado grau de significação, de apreensões de sentido e de efeitos de 

sentido interacionais, manifestados em graus distintos de envolvimento. Cores e 

formas comunicam, tornando possível uma relação corpórea, de interação e contágio 

entre os sujeitos da ação.  

No epicentro da reflexão analítica encontra-se o caráter poético do discurso 

visual, em uma forte aproximação com o conceito de Manovich, que trata do espaço 

aumentado para além da mera hibridação dos espaços físico e de dados. Nesse viés, 

outro aporte teórico-conceitual importante e que permeia este estudo é o trazido por 

Ferrara, ao considerar a espacialidade arquitetônica como um fenômeno indispensável 

para o conhecimento do mundo, introduzindo a noção de espaços comunicantes. A 
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análise faz a articulação entre as dimensões de presença e de sentido, sob a perspectiva 

de Gumbrecht, aventando manifestações estéticas e momentos de intensidade na 

apreensão do texto visual. Sob essa perspectiva, considera-se que a investigação das 

camadas informacionais e sensíveis possibilitaram um incremento de valor 

comunicacional e poético aos objetos. 

Na era em que espaço de dados e físico encontram-se cada vez mais 

entrelaçados, surgem novos modos de experiência dessa espacialidade, 

dimensionalmente alargada, os quais são explorados nesta pesquisa. A abordagem traz 

um olhar poético, sensível, abrindo-se a outros caminhos, sobretudo no que concerne 

aos agenciamentos espaço-temporais do espaço urbano. Poder-se-ia adensar, em 

estudos futuros, a análise do uso performático do espaço da cidade, as relações de 

consumo ou mesmo a vivência e interação sujeito-ambiente, não deixando de 

considerar a coexistência das duas camadas informacionais abordadas. No entanto, 

ainda que o aprofundamento dessas questões não tenha sido o propósito da pesquisa, 

algumas delas compuseram a discussão. 

Transcendendo a análise empírica, o trabalho conduz a algumas reflexões 

acerca da confluência desses espaços, físico e digital, afetando diretamente os novos 

modos de vida na contemporaneidade. Observações essas que perpassam a relação 

espaço-temporal, em permanente aceleração, fazendo emergir a condição de 

adaptabilidade, ressignificação, transformação. E culmina no que, para esta pesquisa, é 

o cerne conclusivo, a ideia de que o corpo surge como um dos principais elos 

comunicacionais do século XXI, era das interações, sensações, experimentações. 
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