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1. RESUMO  

Esta pesquisa tem como proposta analisar e estabelecer relações na produção 

teórico-projetual da arquitetura pós-estruturalista brasileira, bem como situá-la 

significativamente dentro dos desdobramentos das narrativas recentes do 

conhecimento, em seu âmbito internacional. Trata-se de um trabalho bibliográfico e 

empírico-analítico, subsidiado por textos críticos de autoria de arquitetos próprios da 

corrente ou vinculados a ela por estratégias projetuais vanguardistas.  

2. INTRODUÇÃO 

O pós-estruturalismo representa uma nova abordagem outra sobre a construção 

das narrativas que fundamentam os discursos dominantes dentro do conhecimento. 

Quando aplicado à arquitetura, este pensamento filosófico visa deslocar as certezas 

apriorísticas imanentes à disciplina em toda a sua construção histórica ocidental, 

sobretudo na busca incansável pelo ideal ou absoluto. A partir da crítica ao 

funcionalismo positivista e ao estruturalismo, abriu espaço ao imprevisível e à 

alteridade - estados complexos comumente reprimidos. No contexto brasileiro, é 

possível identificar alguns arquitetos alinhados com conceitos pós-estruturalistas 

fundamentais, tanto em projetos conceitualmente embasados e referenciados, 

quanto em estratégias projetuais abertas ao devir. 

3. OBJETIVOS 

 Compreender as estratégias de projeto de arquitetos internacionais renomados 

(como Bernard Tschumi, Rem Koolhaas e Peter Eisenman) nas operações 

conceituais, a relação com o programa, e as diferentes possibilidades de 

apropriações do espaço; 

 Identificar diferentes projetos paradigmáticos em território brasileiro em que o 

discurso pós-estruturalista se faz presente, direta ou indiretamente; 

 Analisar as situações e os elementos que potencializam o devir na arquitetura; 

 Estimular o intercâmbio entre fundamentação teórica e estratégias projetuais; 

 Contribuir para o debate arquitetônico contemporâneo, estimulando a 

constituição de focos de resistência (re-existência) a modelos consolidados já 

naturalizados.  

 



4. METODOLOGIA 

 Estudo de projetos e manifestos de arquitetos internacionais que propiciem 

exemplos da aplicação do pós-estruturalista na arquitetura, e que forneçam 

subsídios para uma análise neste tema sobre os estudos de caso brasileiros; 

 Breve análise do contexto arquitetônico contemporâneo brasileiro e identificação 

de projetos nacionais que em a crítica pós-estruturalista eventualmente se aplica; 

 Eleição das obras a partir da leitura crítica de memoriais conceituais de projetos 

alinhados com uma prática alternativa e da observação empírica sobre as 

multiplicidades de apropriações do espaço; 

 Visitas a campo para verificação da potencialidades do projeto para o devir. 

 Organização dos estudos em conclusões. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente organizamos a pesquisa em três partes: I - Da crise da modernidade, 

II - Das dimensões da contemporaneidade, e III - Dos focos de re-existência; 

agenciando diferentes narrativas fragmentadas. A partir desta estrutura e de 

sucessivas revisões em literatura específica, elencamos os principais tópicos 

constituintes do discurso pós-estruturalista em arquitetura. Depois elegemos um 

escritório paradigmático como foco de análise empírica e especulamos sobre a 

escolha dos projetos a serem estudados dentre a diversidade que compõe a obra do 

escritório-modelo. Por fim, expandimos a bibliografia, quantitativa e qualitativamente, 

recorrendo a textos filosóficos para compreender a dimensão conceitual do campo 

pesquisado.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Embora muito distante dos polos intelectuais de disseminação do pós-

estruturalismo, ou mesmo de sua estilização formal – o desconstrutivismo-, foi 

possível identificar diferentes pontos de insurgência da vertente arquitetônica 

brasileira desse discurso. A proximidade entre os projetos estudados e a filosofia 

pode ocorrer de diferentes maneiras, apresentando como ponto comum de um lado 

a liberdade funcional depositada pelos arquitetos, por outro a urgência por 

ocupações eventuais dos espaços, muitas vezes motivada por condições de 

vulnerabilidade ou resistência (re-existência). 
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