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Resumo: A partir do texto "Visões que se desdobram: arquitetura 
na era da mídia eletrônica” (2008), procuram-se caminhos para a 
realização de uma pesquisa acerca da "arquitetura conceitual" e 
do pensamento do professor e arquiteto Peter Eisenman (1932). 
Este ensaio aponta questões e trabalha na tentativa de 
investigação de seu pensamento e de sua prática, nas 
possibilidades decorrentes das perguntas " O que pode ser 
'arquitetura conceitual'? Qual a importância do estudo disso que 
foi chamado por Peter Eisenman de 'arquitetura conceitual'?". !
Palavras-chave: Arquitetura conceitual; Peter Eisenman; Sujeito 
monocular; Deslocamento da visão; Outro espaço !
Abstract: From the "Visions Unfolding: Architecture in the Age 
of Electronic Media" (2007), we search paths for a research 
about "conceptual architecture" and the thought of the professor 
and architect Peter Eisenman (1932). This essay points out 
questions and works trying to investigate his thought and 
practice, in the possibilities that take place from the 
questions "What could be 'concepctual architecture' ? What's the 
importance of a study of this that was called by Peter Eisenman 
'concepctual architecture'?" !
Key-words: Conceptual architecture; Peter Eisenman; Monocular 
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Na vida interessa o que não é vida  
Na morte interessa o que não é morte  

Na arte interessa o que não é arte  
Na ciência interessa o que não é ciência  

Na prosa interessa o que não é prosa  
Na poesia interessa o que não é poesia  

Na pedra interessa o que não é pedra  
No corpo interessa o que não é corpo  

Na alma interessa o que não é alma  
Na história interessa o que não é história  
Na natureza interessa o que não é natureza  

No sexo interessa o que não é sexo (: o amor que, de resto, 
pode ser abominável)  

No homem interessa o que não é homem  
Na mulher interessa o que não é mulher  
No animal interessa o que não é animal  

Na arquitetura interessa o que não é arquitetura  
Na flor interessa o que não é flor  

Em Joyce interessa o que não é Joyce  
No concretismo interessa o que não é concretismo  

No paradigma interessa o que não é paradigma  
No sintagma interessa o que não é sintagma  

Em tudo interessa o que não é tudo  
No signo interessa o que não é signo  
Em nada interessa o que não é nada.  

(PIGNATARI, Décio. Interessere, 1974) !
!

Em “Visões que se desdobram: arquitetura na era da mídia 

eletrônica”, Peter Eisenman apresenta um debate acerca do 

“deslocamento da visão” (2008, p. 606) ou de fratura daquilo que 

ele chama de “sujeito monocular” (ibidem, p. 603). Eisenman 

utiliza “táticas-termos” que são colocados numa discussão que se 

insere em seus trabalhos da “arquitetura conceitual” (2004).  

Mas o que pode ser “arquitetura conceitual”? E qual a 

importância do estudo disso que foi chamado por Peter Eisenman 

de “arquitetura conceitual”? Esta pesquisa é feita enquanto 

tentativas, possibilidades de percurso a partir  dessas 

questões.  

São ditas “táticas-termos” da mesma maneira como seriam 

ditos “conceitos”. Seria a “arquitetura conceitual” uma maneira 

de fazer visível os vínculos, as amarras entre a ação e o  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pensamento; entre o material e o abstrato? Seria ela uma 

ação conceitual no discurso que abala a disciplina?  

 Esta é uma pesquisa que começa pelo estudo de “Visões que 

se desdobram: arquitetura na era da mídia eletrônica” pois esse 

texto encena uma narrativa que envolve os conceitos de 

“sujeito”, de “objeto”, de “visão” e de “espaço outro”. Neste 

início é necessário deixar esses conceitos mais à mostra, 

expostos, passíveis de debate. Precisa-se da exposição para que 

se possa agir sobre eles e para que esta pesquisa seja realizada 

de maneira política; de maneira a apresentar um pensamento 

diante do pensamento de Peter Eisenman – e de leitores futuros. 

Este texto diante de  outros textos possíveis, de ser 

questionado, de ser relacionado; procurando ressonâncias e 

dissonâncias. 

Há uma diferenciação entre os funcionamentos da fotografia e 

do fax que é fundamental para a abertura do estudo. É do 

funcionamento da fotografia em comparação com o fax que Eisenman 

trará os primeiros pontos a serem investigados na tentativa de 

tensionar o entendimento dos conceitos de “sujeito” e de 

“objeto”. Ao comparar os funcionamentos da fotografia e do fax 

no início de “Visões que se desdobram: arquitetura na era da 

mídia eletrônica”, ele dá uma pista para a condução do debate 

sobre a “arquitetura conceitual”. A pista está na fotografia;  

dessa pista surge a oportunidade de pensar a fotografia como 

local de experimentação da instabilidade dos conceitos de 

“sujeito” e de “objeto” – tocando, também, noutros termos que 

são pautados pela relação de “sujeito” e de “objeto”, como a 

“presença”. O interesse dessa abordagem da fotografia pela 

“arquitetura conceitual” é trazer as discordâncias que acontecem 

num “discurso externo” (2008, p. 604) ao da arquitetura, 

aproveitando suas descobertas.  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 Para realizar esse debate é necessário deslocar a discussão 

da diferença entre o fax e a fotografia para a diferença entre a 

fotografia química ou analógica e a fotografia digital. Na 

diferença entre esses dois processos fotográficos são levantadas 

questões que, acredita-se, podem ser  relevantes neste trabalho 

que tem o objetivo de pensar a “arquitetura conceitual” a partir 

das problematizações  provocadas por ela.  

Apesar de publicado em 1992 – e do digital ainda não ser 

amplamente difundido no cotidiano de diversas regiões do mundo 

–, o texto de Peter Eisenman quer alertar para questões que 

também são exploradas nesse deslocamento a ser feito. Deslocar é 

necessário pois nesse caminho acontecerá o diálogo (ou 

enfrentamento) entre esse texto e o texto Roland Barthes. O 

“paradigma eletrônico” observando a diferença entre a fotografia 

e o fax permite o levantamento de questões sobre o que Eisenman 

chama de “interação controlada” do sujeito com o objeto. Com o 

fax, o “sujeito” perderia o controle do “objeto”, de sua 

reprodução, do mundo construído.  O texto de Barthes em “A 

câmara clara” (1984) chama atenção pois nele é constatável que o 

“sujeito” ainda é poderoso, em detrimento do “objeto”, mesmo 

quando a “visão” é deslocada ou o “sujeito monocular” 

constrangido. É preciso ter em mente essa constatação ao longo 

desta pesquisa pois o que está em jogo nela é a autoridade de 

certos conceitos na arquitetura.  

Na reprodução fotográfica, o "sujeito" ainda mantém com o 
"objeto" uma interação controlada. Uma fotografia pode ser 
revelada com mais ou menos contraste, textura ou definição. Pode-
se argumentar que a fotografia permanece sob controle da visão 
humana e nela o "sujeito" conserva sua função de intérprete, isto 
é, uma função discursiva. Já o fax não exige do "sujeito" essa 
função interpretativa, porque a reprodução se dá sem nenhum 
controle ou ajuste. O fax também representou um desafio ao 
conceito de originalidade. Se na fotografia a reprodução original 
ainda conserva um valor privilegiado, na transmissão fac-similar 
o original permanece intacto, mas perde todo valor distintivo, 
que não se transmite com a cópia. A desvalorização mútua do  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original e da cópia não é a única transformação induzida pelo 
paradigma eletrônico. A totalidade daquilo que conhecemos como a 
realidade do mundo foi posta em questão pela invasão da mídia em 
nossa vida cotidiana, porque a realidade sempre exige de nós uma 
visão interpretativa. (EISENMAN, 2008, p. 601) !
Pensar o “paradigma eletrônico” pela diferença entre o 

analógico e o digital permite debater e instigar aquilo Roland 

Barthes chama de “fenomenologia desenvolta” em “A câmara clara”. 

Barthes diz que sua “fenomenologia aceitava comprometer-se com 

uma força, o 'afeto'; o 'afeto' era o que eu não queria reduzir; 

sendo irredutível, ele era, exatamente por isso, aquilo a que eu 

queria, devia reduzir a Foto” (BARTHES, 1984, p. 38). O que 

motiva a discussão de Peter Eisenman, no entanto, está numa 

outra maneira de lidar com os conceitos de “sujeito” e de 

“objeto” – e, amplia-se, com a “fenomenologia desenvolta”, com a 

experiência do “sujeito” em relação ao “objeto”. Diferentemente 

de Barthes – que diz que a Foto é reduzida na irredutibilidade 

do "afeto" –, as leituras de Eisenman encenam a colocação de um 

"afeto" que é confrontado pela irredutibilidade do "objeto". De 

início, essa fenomenologia aparenta se aproximar da “arquitetura 

conceitual”, mas, quando observada a fundo, esconde em sua 

fragilidade e em sua delicadeza uma racionalidade discursiva 

perigosa e opressora do “objeto”.  

Eisenman faz pensar num "objeto" que é tão importante quanto 

o "sujeito" que sente, um "objeto" que dificulta ou que impede a 

sua redução; ele quer um "sujeito" questionado em sua posição, 

que tenha sua posição e seu privilégio questionados. A 

“fenomenologia desenvolta”, pelo “afeto”, não questiona a 

dimensão intocável do “sujeito”, não questiona o “sujeito” e sua 

força naturalizada enquanto “sujeito”. O protagonismo do debate 

que enceno aqui está no desejo por uma relação fragilizada entre 

“sujeito” e “"objeto"”; uma relação que se questiona eticamente.   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O desejo é pela possibilidade, no discurso da arquitetura, 

de uma outra relação em que a Foto – o “objeto” –  seja tão (ou 

mais) irredutível quanto o "afeto" e o "sujeito" desse "afeto" – 

ou na crítica  do discurso que justifica a redução de um pelo 

outro. É difícil questionar esse "afeto" pois ele já é um 

questionamento da “visão”. Entretanto, ele é uma estratégia que 

faz o “sujeito” permanecer hegemônico, poderoso, senhor do 

discurso.   

O nome do noema da Fotografia será então: “Isso-foi”, ou ainda: o 
Intratável. Em latim (pedantismo necessário porque esclarece 
nuances), isso seria sem dúvida: “interfuit”: isso que vejo 
encontrou-se lá, nesse lugar que se estende entre o infinito e o 
sujeito (operator ou spectator); ele esteve lá, e todavia de 
súbito foi separado; ele esteve absolutamente, irrecusavelmente 
presente, e no entanto, já diferido. O verbo intersum quer dizer 
tudo isso. (BARTHES, 1984, p. 115) !
No Roland Barthes de “A câmara clara” é marcante a defesa da 

fotografia pelo “isso-foi” (Ibidem, p. 115); já em Peter 

Eisenman é justamente o “isso-foi” que é atacado. A atenção ao 

“paradigma eletrônico” junto das informações digitais põe em 

jogo a “presença” (e a “ausência”) que defende o “sujeito” no 

discurso: “nesse lugar que se estende entre o infinito e o 

sujeito”. Se antes a reação química dos sais de prata com a luz 

comprovava existências, no outro do digital o numérico substitui 

essa reação, codifica a imagem – gerando outras reações. As 

outras reações apontadas não são materiais: elas são reações 

mentais, discursivas, torções do pensamento, desorganização do 

discurso. O negativo dá lugar ao arquivo de computador. O desuso 

do químico abre o espaço discursivo para outra “tecnologia 

humana” (DELEUZE, 2013, p. 44) proveniente da atualização do 

“diagrama” pelo “dispositivo” (Idem): para uma mudança no 

pensamento (da prática a partir do pensamento, e na prática do  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pensamento) que utiliza a invenção material ao mesmo tempo 

em que é atualizado por ela. 

Pois o noema “Isso foi” só foi possível a partir do dia em que 
uma circunstância científica (a descoberta da sensibilidade dos 
sais de prata à luz) permitiu captar e imprimir diretamente os 
raios luminosos emitidos por um "objeto" diversamente iluminado.  
A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo 
real, que estava lá, partiram radiações que vêm me atingir, a 
mim, que estou aqui; pouco importa a duração da transmissão; a 
foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de 
uma estrela. Uma espécie de vínculo umbilical liga a meu olhar o 
corpo da coisa fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um 
meio carnal, uma pele que partilho com aquele ou aquela que foi 
fotografado. (BARTHES, 1984, p. 121) !
O que antes era verdadeiro porque esteve presente no momento 

da Foto e teve a luz do seu corpo exposto compartilhada, fixada, 

hoje pode ser numérico, codificado, menos “real” – e por isso 

mais intrigante. A vontade é valorizar essa intriga, tentar 

levá-la para a arquitetura; não desistir dela pois ela é sobre 

fotografia: nela pode estar a sobrevivência (por outros 

caminhos, junto de outros termos) da disciplina de Peter 

Eisenman. É importante colocar em crise a necessidade e a  

naturalização da “presença” – e da falta dela – pois é com ela 

que o “sujeito” se arma e se mantém no poder. É na crítica da 

“presença” na fotografia que surge uma oportunidade para 

reelaborar ou rearranjar  conceitos, para reconsiderar esses 

conceitos e suas relações na arquitetura. Conceitos que fazem 

com que a arquitetura seja compreendida dessa maneira, desse 

modo, que fazem com que ela continue assim: construída e 

construindo sem ser questionada, numa naturalidade 

desconfortável para uns, tranquila para outros.  

  Eisenman diz que “sujeito monocular” é aquele que 

“conserva a sua função de intérprete, isto é, uma função 

discursiva” (2008, p. 601); também destaca o predomínio desse 

“sujeito monocular” na arquitetura, a despeito “[d]a  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substituição do paradigma mecânico pelo eletrônico” (ibidem, p. 

600). “A mudança de paradigmas ocorrida durante os cinquenta 

anos posteriores ao fim da Seguda Guerra mundial – a 

substituição do paradigma mecânico pelo eletrônico – deveria ter 

afetado profundamente a arquitetura” (idem). A palavra deveria é 

marco inicial da inquietação do autor. Seu objetivo é debater a 

resistência da arquitetura a mudanças e a desorganizações: ao 

risco, ao tensionamento de conceitos com os quais ela se 

construiu e da interferência de conceitos externos. Eisenman 

escreve um texto que busca incomodar, desestabilizar conceitos, 

abrindo caminhos para outros pensamentos e ações no discurso da 

arquitetura. 

Mas o sistema de projeção de Brunelleschi teve um efeito bem mais 
profundo que as mudanças estilísticas subsequentes, pois validou 
a visão como o discurso dominante na arquitetura desde o século 
XVI até o presente. Assim, apesar das inúmeras mudanças de estilo 
que ocorreram com frequência desde o Renascimento até o Pós-
Modernismo, e a despeito de tantas tentativas no sentido 
contrário, o "sujeito" humano dotado da visão – monocular e 
antropocêntrica – ainda é o termo discursivo principal da 
arquitetura. (EISENMAN, 2008, p. 602) !
Primeiramente, coloca-se esse “sujeito humano dotado da 

visão – monocular e antropocêntrica” (ou o “termo discursivo 

principal da arquitetura”) em discussão. É preciso que se 

consiga que essa base discursiva seja explicada pois é ela o que 

será desestabilizado por Eisenman, é aí que a prática crítica se 

dá. 

O paradigma eletrônico impõe um formidável desafio à arquitetura, 
já que define a realidade em termos de meios de comunicação e 
simulação, privilegia a aparência à existência e o que se pode 
ver ao que é. Mas não se trata mais daquele visível que se 
conhecia antes, mas de uma visão que não mais interpreta. Os 
meios de comunicação e reprodução introduzem ambiguidades 
fundamentais no como e no que se vê. A arquitetura resistiu a 
esse desafio porque, desde que o espaço arquitetônico do século 
XV importou e assimilou a perspectiva, ela sempre foi dominada 
pela mecânica da visão. Assim, a arquitetura pressupõe que o 
sentido da vista é uma faculdade superior e de certa forma  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natural em seus processos, nunca um fator a ser problematizado. É 
justamente esse conceito tradicional de visão que o paradigma 
eletrônico põe em xeque. (EISENMAN, 2008, p. 601) !

 Nessa citação, há vários pontos que indicam caminhos para o 

debate acerca desse “termo discursivo principal da arquitetura” 

e que permitem prosseguir nesta pesquisa. É possível acreditar 

que nessa fala esteja a tese central do texto em estudo, de onde 

partem as afirmações que justificam os questionamentos de 

Eisenamn. Ele quer “desnaturalizar”, problematizar a “visão”, o 

conceito de “visão”; quer que ela seja pensada não enquanto 

elemento natural, impossível de questionamento no discurso da 

arquitetura. O desconforto está no conforto dos “processos” que 

naturalizam essa “visão”, essa “mecânica da visão” construída, 

que a entendem como a base para as possibilidades da 

arquitetura, para a sua disciplina, sem a qual não se opera, que 

delimitam a prática, com a qual se rege o discurso. 

 O que está em jogo neste texto é a vontade de pensar numa 

arquitetura em outros termos: táticas que tentam permitir outras 

ações, outras construções mentais que permitam ações. O 

interesse é assustar o conceito da “perspectiva” no discurso, 

retirar a segurança da sua utilização na disciplina da 

arquitetura e repensar os vínculos entre pensamento e ação. 

“Quando uso o termo visão, estou me referindo àquela 

característica peculiar da vista que liga o ato de ver ao de 

pensar, o olho ao pensamento” (Eisenman, 2008, p. 602). É 

justamente nesse “pensamento e ação”, corpo que se move e 

pensamento, que a “arquitetura conceitual” parece querer 

trabalhar, denunciando seus vínculos.  

 Todavia, não é o “corpo que se move” que está sempre 

condicionado ao pensamento. O pensamento também pode estar 

condicionado ao movimento do corpo, ao movimento de certos  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corpos, ao atendimento de certos movimentos determinados. 

Entender o pensamento como aquilo a ser condicionado ao 

movimento de um corpo, ou de certos corpos, também é uma 

descoberta fundamental que permite que fiquemos atentos ao 

caráter de “atendimento” da arquitetura.  

A perspectiva é ainda mais virulenta na arquitetura que na 
pintura devido às exigências imperiosas do olho e do corpo para 
se orientarem no espaço arquitetônico por meio de processos de 
ordenação racional perspectivada. Assim, não foi por acaso que a 
invenção por Brunelleschi da perspetiva linear (com um ponto de 
fuga) tenha ocorrido em uma época de mudança de paradigma, quando 
a visão de mundo teocêntrica e teológica foi substituída por uma 
visão de mundo antropomórfica e antropocêntrica. A perspetiva 
tornou-se então o meio pelo qual a visão antropocêntrica se 
cristalizou na arquitetura subsequente àquela mudança de 
paradigma. (EISENMAN, 2008, p. 602) !
O que fica destacado até aqui é a atenção do texto ao “ator 

de ver” e ao “ato de pensar”. Ao vínculo que existe entre esses 

atos. E ao desconforto de Peter Eisenman ao que ele chama de 

“discurso dominante” (2008, p. 602) na arquitetura. Sendo esse 

“discurso dominante” aquele que não toca na relação entre esses 

atos, que não faz os vínculos aparecerem.  

“(...)por que o problema da visão nunca foi devidamente 

problematizado pela arquitetura?” (Ibidem, p. 603). A pergunta 

que Eisenman faz tem uma resposta possível quando ele aponta que 

o debate sobre a “visão” é impedido por uma compreensão estreita 

de alguns elementos que fazem parte do discurso da arquitetura: 

o conceito de “sujeito”, o termo “quatro paredes” – e ainda, e 

mais especificamente:  “ao fato de que, na verdade, sempre 

estamos 'dentro' ou 'fora' na arquitetura, ao contrário do que 

se passa na música ou na pintura” (Ibidem, p. 604). Para Peter 

Eisenman, esse fato não problematizado levaria a uma “concepção 

clássica ou renascentista” do discurso da arquitetura, 

prejudicando o esgarçamento do conceito de “visão”. O “dentro” e 

o “fora” enquanto “fatos”, portanto, são apontados como locais  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onde poderiam surgir o debate e a experimentação no 

discurso; debate e experimentação que também poderiam surgir no 

conceito de “sujeito” e no conceito de “objeto” (das “quatro 

paredes” que ao mesmo tempo são “sujeito” no projeto e “objeto”  

que afirma o “sujeito” no edifício construído). 

Pode-se definir a visão como um modo essencial de organizar o 
espaço e os elementos no espaço. É um modo de olhar para, que 
define uma relação entre um "sujeito" e um "objeto". A 
arquitetura tradicional se estruturou de tal modo que qualquer 
posição ocupada pelo "sujeito" lhe fornece os meios para 
compreender essa posição com relação a uma tipologia espacial 
particular, como uma rotunda, uma cruz transepta, um eixo, uma 
entrada. Qualquer conjunto de condições tipológicas semelhantes 
organiza a arquitetura como uma tela a ser observada atentamente. 
(EISENMAN, 2008, p. 604) !
É assim que Peter Eisenman define “visão”. A “visão”, para 

ele, é a essência da ação de organizar o espaço, do modo. O 

espaço, sem ela, não se organiza: não é construído visualmente 

de uma maneira orientada pela disciplina que permite a sua 

construção. Dizendo em outras palavras – instigando outras 

palavras –, pela maneira como são administradas as elaborações 

espaciais, as justificativas e a utilização dos conceitos. 

Sublinho essa organização. O trabalho da “arquitetura 

conceitual” seria realizado aí? Estaria o trabalho da 

“arquitetura conceitual” localizado entre a organização e o 

desejo reprimido a ser manifestado: entre a organização e alguma 

necessidade de desorganizar, de desarranjar, de fazer aparecer a 

diferença, de produzir diferentemente um, “os espaços outros”? 

Essa “visão” é uma condição dada e repassada – e uma condição 

pode sofrer interferências, pode gerar dissonância, pode ser 

investigada e repensada.  

O autor indica que a “visão – monocular e antropocêntrica –“ 

é aquilo que pode ser fraturado na busca pela re(des)organização 

das relações “entre sujeito e objeto” (2008, p. 603), na busca  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por um “outro espaço” (Ibidem, p. 604). “Visões que se 

desdobram: arquitetura na era da mídia eletrônica” é escrito, 

portanto, enquanto pensamento sobre o desconforto, enquanto 

necessidade de uma outra prática, enquanto crítica e 

possibilidades de fratura, de experimentações, de esgarçamento 

de compreensões; o debate sobre a possibilidade de outras 

possibilidades. A publicação desse texto talvez seja a a procura 

pelo diálogo com outros que também sintam o desconforto, a 

procura de parcerias e de enfrentamentos. 

Há a necessidade da elaboração de táticas e de termos – 

“táticas-termos”. Seria o  “outro espaço”  uma possibilidade de 

“tática-termo”? O que é esse “outro espaço”?  

Para continuar no texto de Peter Eisenman – e para tentar 

compreender o “outro espaço” por ele –, um desvio  precisa 

acontecer. O termo “espaço outro” conduz ao que Michel Foucault 

chama de “heterotopias” numa conferência de 1967 intitulada 

“Outros espaços” (sendo ela publicada posteriormente, em 1984). 

O nome que Peter Eisenman utiliza obriga a parada, o respiro, 

chama a minha atenção. O nome faz com que se volte para a 

semelhança, para a referência, para a improvável coincidência 

desses nomes – da mesma maneira que o título “Visões que se 

desdobram: arquitetura na era da mídia eletrônica” traz Walter 

Benjamin (referência que será instigada no encerramento desta 

parte da pesquisa).  

As “heterotopias” são “lugares que estão fora de todos os 

lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis” (2001, p. 

415), diz Foucault, quando as diferenciando das “utopias”. Isso 

afirma a existência das “heterotopias” enquanto espaços reais, 

diferentemente das “utopias”: entendidas por ele como “espaços 

que fundamentalmente são essencialmente irreais” (Idem).  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A “utopia”, para Foucault, “é a própria sociedade 

aperfeiçoada ou o inverso da sociedade” (Idem), já a 

“heterotopia” é apresentada como um “espaço diferente”, um 

“outro lugar”, “uma espécie de contestação ao mesmo tempo mítica 

e real do espaço em que vivemos” (Ibidem, p. 416). É valiosa 

essa associação dos “outros espaços” de Eisenman às 

“heterotopias” trazidas por Foucault uma vez que o pensamento é 

feito no choque de um espaço que existe ou que pode existir na 

sociedade em que estamos. A ação de construir ou de viabilizar 

no discurso “outros espaços”, logo, pode ser observada enquanto 

uma ação política. O que se quer é uma prática, possibilidades 

de prática – mesmo que sejam práticas de resultado frustrado ou 

frustrante. O  que se faz na “arquitetura conceitual” é um 

pensamento que choca conceitos e que busca “outros espaços”. A 

“heterotopia” serve como “outro espaço” que permite pensar o 

espaço em que estamos, em que vivemos e alguma diferença. Ele 

provoca uma reflexão, um olhar de onde estou que volta para mim, 

mas que também vem de onde não estou “de fato" e interfere na 

relação que tenho com o espaço que não é esse “outro espaço” – 

como no espelho. O "de fato" volta a aparecer no debate quando 

Foucault aproxima a “heterotopia” do espelho: o dentro e o fora 

são experimentados e problematizados.   

Na medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no lugar 
que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir do 
espelho que me descubro ausente no lugar em que estou porque eu 
me vejo lá longe. A partir desse olhar que de qualquer forma se 
dirige para mim, do fundo desse espaço virtual que está do outro 
lado do espelho, eu retorno a mim e começo a dirigir meus olhos 
para mim mesmo e a me constituir ali onde estou; o espelho 
funciona como uma heterotopia no sentido em que ele torna esse 
lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo 
tempo absolutamente real, em relação com  todo o espaço que o 
envolve, e absolutamente irreal, já que ele é obrigado, para ser 
percebido, a passar por aquele ponto virtual que está lá longe. 
(FOUCAULT, 2001, p. 415) !
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A fala de Foucault abre caminhos para investigar as 

provocações desse “outro espaço” – tanto o que o provoca, quanto 

o que é provocado por ele. Quando digo “o que o provoca” e “o 

que é provocado por ele”, tenho o objetivo de deixar claro que 

esse  “outro espaço” é provocado por algo ou alguém e que ele 

provoca algo ou alguém. Sinto o impulso, mais especificamente, 

de quebrar essa palavra: “provoc-a-ção”, “provoca a ação”. A 

chave da provocação pode estar no “retorno”, no “efeito 

retroativo”: no questionamento do que está lá e do que é 

possível com aquilo que se tem em termos, em conceitos. Seriam 

precisos novos – outros – termos, novos – outros –  conceitos? 

Poderia dizer que esse “retorno” e que esse “efeito retroativo” 

se fazem como questionamento? O “outro espaço” seria produzido 

metaforicamente, talvez? Seria o “outro espaço” uma 

representação que confronta a representação do “espaço”? Uma 

representação instigada por outros termos e conceitos, por outro 

desejo, por outras necessidades e atendimentos, por outro 

“objeto” idealizado a partir de outros conceitos, junto de 

outros termos. 

Na continuação do texto de Michel Foucault, o cemitério é 

apresentado como uma “heterotopia” que, ao longo do tempo, foi 

modificada – passando de um espaço antes localizado no centro na 

cidade para um espaço que passou a ser localizado nos limites da 

cidade. O “Memorial aos judeus mortos da Europa”, projetado por 

Peter Eisenman em Berlim, não é um cemitério, mas faz lembrar 

um. Uma decisão projetual dura, questionável e intrigante para 

mim que  me pergunto se essa relação do Memorial com o cemitério 

não é apenas uma leitura superficial. Na medida que ele lembra  

um cemitério, ele me deixa desconfortável com a possibilidade 

dessa relação explícita. Mas talvez essa seja a torção mais  

67



Revista A! n. 4, 2015/02 – ISSN: 2446-6158

radical no projeto de Eisenman: no meio da zona turística de 

Berlim há um Memorial que parece um cemitério. 

Esse grande tema da doença disseminada pelo contágio dos 
cemitérios persistiu no fim do século XVIII; e foi 
simplesmente ao longo do século XIX que se começou a 
processar a remoção dos cemitérios para a periferia. Os 
cemitérios constituem, então, não mais o vento sagrado e 
imortal da cidade, mas a “outra cidade”, onde cada família 
possui sua morada sombria.   (FOUCAULT, 2001, p. 418) !
Eisenman traz o cemitério de volta para o meio da cidade, 

para sua parte nobre, turística, constante, visível. O projeto 

do Memorial que lembra um cemitério não está nos arredores da 

cidade, enquanto “outra cidade”. O Memorial que lembra um 

cemitério está no centro. Uma decisão do projeto que enfrenta a 

ação de projetar os cemitérios nos limites urbanos ou na 

periferia. Eisenman, ao confundir cemitério e Memorial, repensa 

e põe em evidência os vínculos do pensamento que decide a 

localização de certos espaços e a ação de projetá-los a partir 

de uma escolha, de certo modo, de certa maneira. Há uma 

provocação no projeto de Peter Eisenman quando ele o realiza 

numa centralidade e faz lembrar um cemitério.  

O Memorial poderia ser compreendido como um “outro espaço”, 

como uma “heterotopia”? Acredito que sim; mas o que percebo é a 

“heterotopia” da “heterotopia”. O movimento do projeto de 

Eisenman é duplo: ele decide pela “heterotopia” e a retira do 

limite, recolocando-a no centro – complicando o pensamento que, 

noutro tempo, disse que o cemitério não poderia mais ser ali, em 

certo espaço. O que Peter Eisenman faz é desorganizar um 

entendimento; ele joga com a localização do "objeto" no espaço 

da cidade, com o "sujeito" que o organiza em sua racionalidade 

em certo espaço, no espaço correto para aquilo que será 

construído. O Memorial desnaturaliza o lugar de construção e a  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construção do cemitério; ele joga com a interpretação, com 

aquele que interpreta. Ele aponta para a leitura e para a 

possibilidade de releitura assim como para as possibilidades de 

um projeto. 

Entretanto, há mais a discutir sobre o “outro espaço”. Por 

isso, é preciso ir novamente a “Visões que se desdobram: 

arquitetura na era da mídia eletrônica” para investigar o que 

Peter Eisenman diz ser o “olhar de volta”. 

A ideia de um ‘olhar de volta’ implica um deslocamento do 
"sujeito" antropocêntrico. Para olhar de volta não é necessário 
que o "objeto" se torne um "sujeito", isso seria o mesmo que 
antropomorfizar o "objeto". O olhar de volta diz respeito à 
possibilidade de desatrelar o "sujeito" da racionalização do 
espaço. Em outras palavras, trata-se de permitir ao "sujeito" ter 
uma visão do espaço que não esteja mais subordinada à construção 
mental da visão, normatizadora, classicizante ou tradicional; ou 
seja, um outro espaço, onde, efetivamente o espaço ‘olhe de 
volta’ para o "sujeito".(EISENMAN, 2008, p. 604) !

 Que “tática-termo” é o “olhar de volta”? O “olhar de volta” 

vem para – conceitualmente – tentar viabilizar o “deslocamento 

do sujeito antropocêntrico” através do pensamento que procura 

“desatrelar o sujeito da racionalização do espaço”. Eisenman 

alerta que o “objeto” não pode ser “sujeito” pois, nessa ação, 

os valores ainda seriam os mesmos e nada seria modificado em 

termos racionais: a “visão” ainda seria a mesma.  

Um primeiro passo possível na conceitualização desse “outro 
espaço” seria separar o que se vê do que se sabe – o olhar do 
pensamento. Um segundo passo seria inscrever o espaço de modo a 
dotá-lo da possibilidade de retornar o olhar para o "sujeito". 
Pode-se dizer que toda a arquitetura já está inscrita: janelas, 
portas, vigas e colunas são um tipo de inscrição; tornam a 
arquitetura conhecida e reforçam o sentido da visão. Uma vez que 
não há nenhum espaço isento de inscrição, que não vemos uma 
janela sem associá-la a uma ideia de janela, este tipo de 
inscrição parece ser não apenas natural como necessária à 
arquitetura. Para obter um olhar de volta, é preciso repensar a 
ideia de inscrição. No barraco e no rococó, a inscrição estava na 
decoração em estuque que começava a obscurecer a forma 
tradicional de inscrição funcional. Esse tio de inscrição 
“decorativa” era considerado excessivo quando não exigido pela 
função. A arquitetura tende a resistir a esse excesso como  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nenhuma outra arte devido ao poder e à natureza difusa da 
inscrição funcional. A coluna anômala da igreja de San Vitale 
inscreve o espaço de uma maneira que, na sua época, parecia 
exótica ao olhar. O mesmo se pode dizer das colunas na escadaria 
do Wexner Center. No entanto, a maioria dessas inscrições são 
intencionais, resultam do desejo de uma expressão autoral 
subjetiva que apenas restabelece a visão preexistente. O 
deslocamento da visão talvez exija uma inscrição que resulte de 
um discurso externo, nem sobredeterminado pela expressão de um 
desígnio nem pela função. Mas como seria possível traduzir no 
espaço essa inscrição de um discurso exterior? (EISENMAN, 2008, 
p. 604) !

 A citação retirada se encerra numa pergunta que tentará ser 

respondida na continuação desse mesmo texto de Eisenman. 

Todavia, evita-se a resposta – ou as tentativas de resposta – da 

pergunta pois se tem o objetivo de chegar a algum posicionamento 

acerca das questões – e não das respostas no que se realiza. O 

interesse está na provocação, nos impasses, no estudo do 

questionamento; menos nas soluções. No “olhar de volta” daquilo 

que é “encoberto pela visão”; uma “tática-termo” que pensa na 

construção de um “outro espaço” que ao mesmo tempo é alteridade 

e que põe em evidência essa “alteridade reprimida pela 

visão” (Ibidem, p. 607).  

[visto que o discurso] não é simplesmente aquilo que manifesta 
(ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o "objeto" do 
desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – 
o discurso não é simplesmente  aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o 
poder do qual nos queremos apoderar.(FOUCAULT, 2013, p.10) !
O texto de Eisenman, lido junto de Foucault, faz pensar numa 

batalha que, travada num outro campo, é levada para a 

arquitetura. Isso quer dizer: termos e conceitos elaborados em 

outros locais poderiam atuar no pensamento da arquitetura, 

consternando, tensionando a disciplina e seus conceitos 

naturalizados; fazendo a disciplina e seus conceitos 

naturalizados reagirem a esses corpos estranhos no momento em 

que são “estranhados” por eles. A “inscrição” é chave nesse  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“outro espaço” que “olha de volta”. Se na arquitetura 

Eisenman entende que “janelas, portas, vigas e colunas são um 

tipo de inscrição; tornam a arquitetura conhecida e reforçam o 

sentido da visão”, a necessidade de trazer “inscrições” de fora 

da arquitetura para mexer na própria arquitetura seria uma 

maneira de agir no e pelo discurso na tentativa de possibilitar 

uma prática. Destacando que o nome “arquitetura” persiste, ele 

não diz querer uma “arquitetura expandida”, por exemplo. É como 

a diferença entre “utopia” e “heterotopia”: a sociedade é a 

mesma na “heterotopia”, mas há um “outro espaço” que a faz ser 

repensada, que expõe o pensamento dessa sociedade pois está, ao 

mesmo tempo, dentro e fora dele. 

Se na arquitetura a luta pelo e no discurso já foi vencida – 

sendo a “visão” e aqueles que a utilizam os vencedores –, talvez 

a produção de uma arquitetura que tenha seu processo mental 

exposto, passível de ser periclitado, que sofra interferência de 

outros discursos e que repense a arquitetura de onde veio, seja 

uma passagem por entre as construções. Talvez aí esteja a 

importância da “arquitetura conceitual” defendida por Peter 

Eisenman. Ela não deixa de ser “arquitetura”, ela é “apenas” o 

pensamento sobre o “outro espaço” que discute, que questiona e 

que expõe um espaço onde estamos, de onde viemos; um espaço que 

já está tão atrelado a suas “inscrições” a ponto de naturalizá-

las e de limitar diferenças. A “arquitetura conceitual” é a 

possibilidade de possibilidades de realização, de leitura, de 

existência, de resistência e de fala sobre o desconforto. O 

desafio, a contundência é permanecer na “arquitetura”; 

permanecer na disciplina para mexer na disciplina, lutando pelo 

e em seu discurso.  

A “arquitetura conceitual” é onde são especulados – na 

variação positiva ou negativa dessa palavra – esses “outros  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espaços”, os conceitos, os termos. A discussão acerca do 

“sujeito” e do “objeto” no campo da fotografia num texto que 

pensa a arquitetura, assim como a “heterotopia” colocada para 

dialogar com o Memorial projetado por Peter Eiseman em Berlim, 

são exemplos de “tradução” de uma “inscrição” vinda de um 

“discurso externo” que passa a atuar na viabilização de outras 

cenas, de “outros espaços” na arquitetura.  A ação de traduzir 

gera dúvidas e alguma insegurança – sobretudo na “veracidade” do 

traduzido. Na “veracidade” do significado de uma palavra, de uma 

frase, de uma expressão que passa de um lugar ao outro.  A 

equivocidade, a qualidade do equívoco, está em jogo. 

Traduzir é agir sabendo da impossibilidade da certeza 

completa de todo um texto que é passado de uma língua para 

outra; é, também, retirar a “autenticidade” das “inscrições”. A 

impossibilidade da certeza completa afeta tanto o leitor como o 

tradutor (também um leitor); dúvidas, descobertas e algumas 

certezas vão acompanhá-los.  

A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi 
transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua 
duração material até o seu testemunho histórico. Como este 
depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do homem 
através da reprodução, também o testemunho se perde. Sem dúvida, 
só esse testemunho desaparece, mas o que desaparece com ele é a 
autoridade da coisa, seu peso tradicional. (BENJAMIN, 1994, p. 
166) !
A leitura de Walter Benjamin feita em conjunto com a leitura 

de “Visões que se desdobram: arquitetura na era da mídia 

eletrônica”  faz pensar que não é somente pelo paradigma – da 

“reprodutibilidade técnica” num, da “mídia eletrônica” noutro – 

que os textos se relacionam. A referência a Walter Benjamin em 

Peter Eisenman vem no ataque ao homem e sua tradição (ou à 

tradição e seu homem), à autoridade desses conceitos associados.  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Quando é dito que a tradução de um conceito ou de um termo 

de um discurso para o outro  retira “autenticidade”, quer-se 

levar em conta a maleabilidade desses conceitos que podem 

transitar e a instabilidade que eles causam ao serem levados de 

um “discurso externo” para o discurso da arquitetura. Buscar 

esses conceitos “desautorizados” é tentar pensar noutros valores 

na arquitetura. Desses outros valores, possibilidades surgem e 

até mesmo novos conceitos podem ser elaborados. 

Os conceitos seguintes, novos na teoria da arte, distinguem-se 
dos outros pela circunstância de não serem de modo algum 
apropriáveis pelo fascismo. Em compensação, podem ser utilizados 
para formulação de exigências revolucionárias na política 
artística.  (BENJAMIN, 1994, p. 166) !
Eis uma citação de Walter Benjamin em “A obra de arte na era 

de sua reprodutibilidade técnica” que parece deixar mais clara a 

importância da “arquitetura conceitual” no campo discursivo da 

arquitetura. É preciso fazer algumas flexibilizações nos 

significados dessa citação; o que ela abre e produz no debate é 

notável enquanto possibilidade. A referência de Eisenman em 

“Visões que se desdobram: arquitetura na era da mídia 

eletrônica” não se mostra de maneira desapercebida. O que se 

quer são novos, outros conceitos, questionamentos e 

problematizações de certas autoridades. Atrelar a “arquitetura 

conceitual” à política parece vital quando investigo as 

exigências ao pensamento e à prática da arquitetura formuladas 

por ela.   

A “arquitetura conceitual” seria, portanto, uma 

“arquitetura-política” que provoca ações na arquitetura, que 

discute a disciplina da arquitetura e os fundamentos discursivos 

que a sustentam. Por que o hífen em “arquitetura-política”? Para 

esgarçar as palavras e mostrar que uma toca na outra. O tocar 

não é de continuação, mas de trânsito. De trânsitos, melhor  

73



Revista A! n. 4, 2015/02 – ISSN: 2446-6158

dizendo. De forças, de movimentos, de manifestações, de 

desconfortos, calmas, atenções e ansiedades. A “arquitetura 

conceitual” parece dar voz aos trânsitos contidos, reprimidos da 

e pela arquitetura “maior”; uma arquitetura “vigorosa” que se 

sustenta em seus conceitos, termos, fundamentos. Em suas 

pequenas batalhas muitas vezes não entendidas, escondidas ou não 

estudadas, a “arquitetura conceitual” provoca essa arquitetura 

“maior” e “robusta”, hegemônica no discurso. Estão aí as suas 

forças que atuam politicamente, enquanto política. Está aí, 

talvez, a sua importância. Há, também, suas limitações. 

!
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